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  Anotace 

     Cílem  bakalářské práce je provést analýzu zaměřenou na vykonávání obecně 

prospěšných prací v rámci výkonu trestu v  Ústí nad Labem. V práci je nejprve uvedena 

terminologie související s alternativním trestem obecně prospěšných prací, princip 

vzniku, samotného výkonu, zánik  a případnou přeměnu nevykonaných hodin tohoto 

alternativního trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody. Další část práce 

se zabývá samotnou analýzou efektivity využívání alternativních trestů u samosprávních 

celků v Ústí nad Labem. Závěr bakalářské práce je věnován návrhům, které by mohly 

přispět k tomu, aby se využívání tohoto alternativního trestu samosprávními celky i 

soudy zvyšovalo, neboť  stát za takto odsouzené nemusí vynakládat vysoké finanční 

prostředky spojené s výkonem trestu ve věznicích a v případě výkonu alternativního 

trestu ušetří nemalé finanční prostředky, které vynakládá na údržbu komunikací a 

zeleně.  

 

Klíčová slova:  Trest, obecně prospěšné práce, výkon trestu, samosprávní celky 

 

Summary 

     The objective of this Bachelor thesis is to perform an analysis focused on execution 

of community services within the framework of sentence execution in Ústí nad Labem. 

In the first place, the thesis states the terminology related with alternative punishment of 

community service, the principle of its origination, its execution as such, termination 

and possible transformation of alternative punishment hours not worked into a prison 

sentence. Another part of the thesis deals with own analysis of alternative punishment 

use efficiency in case of self-governing units in Ústí nad Labem. The conclusion of the 

Bachelor thesis is dedicated to suggestions that might contribute to wider use of this 

alternative punishment by self-governing units and courts, as the state does not have to 

spend large sums of money on thus sentenced persons in connection with their 

imprisonment and in case of performing an alternative punishment the state saves not 

negligible amounts of money otherwise spent on maintenance of communications and 

public greenery. 

 

Key words: Punishment, community service, execution of sentence, self-governing     
units 
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1. ÚVOD 
 

Trestná činnost  je v současné době jedním z hlavních problémů naší civilizované 

společnosti, neboť  v době ekonomické krize a vzrůstající nezaměstnanosti dochází 

k tomu, že se lidé stávají chudšími  než tomu bylo v předešlých letech. Dalším 

negativním aspektem je skutečnost, že přibývá osob závislých na omamných a 

psychotropních látkách (pervitinu a heroinu), což je také pro civilizovanou společnost 

negativní. To vše má za následek, že trestné činnosti se i mimo osob závislých na 

omamných a psychotropních látkách dopouští i tzv. slušní lidé, kteří se v minulosti 

žádného porušení zákona nedopustili a v současné době se snaží  nezákonným 

způsobem obstarávat finanční prostředky na obživu  drobnými krádežemi nebo páchají 

jinou trestnou činnost, jako je například  jízda pod vlivem alkoholu, maření výkonu 

úředního rozhodnutí či jiné porušení trestního zákona, za kterou jim soudy ukládají 

alternativní trest obecně prospěšných prací.  

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral městské čtvrtě statutárního města Ústí 

nad Labem a to město, Střekov, Neštěmice a město Trmice z důvodu, že v Ústí nad 

Labem žiji od narození a dále, že se již 14 let s tímto problémem každodenně setkávám 

ve svém zaměstnání, neboť  pracuji jako státní zaměstnanec ve veřejném správě. 

V druhé kapitole postupně definuji základní pojmy související s alternativním 

trestem obecně prospěšných prací, jako trestný čin, druhy trestů, samotný výkon, zánik 

a případnou proměnu v důsledku řádného a včasného nevykonání, tedy přeměnu 

alternativního trestu na trest nepodmíněný a to trest odnětí svobody.  

Ve třetí kapitole analyzuji na základě zjištěných skutečností od pracovníků 

různých organizací a úřadů (Společnosti AVE, Městských úřadů, Úřadů městského 

obvodu, Probační a Mediační služby ČR a Okresního soudu) efektivitu zaměstnávání 

osob odsouzených výkonem alternativního trestu obecně prospěšných prací u různých 

institucí a obcí.  

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit za užití finanční analýzy efektivitu 

výkonu alternativních trestů u samosprávních celků ve prospěch města Ústí nad Labem.      

Závěrem mé bakalářské práce navrhuji opatření, která by mohla přispět k tomu, 

aby se počet a využívání alternativních trestů z ekonomického hlediska v naší 

společnosti zvyšoval, neboť  tím ušetří naše společnost výdaje v oblasti údržby 

komunikací a zeleně.   
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2. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE V ČESKÉM TRESTNÍM  
PRÁVU 

 

Zákonem č. 152/1995 Sb. byl poprvé v naší historii zaveden pojem alternativního 

trestu obecně prospěšných prací  ( § 45 – 45a trestního zákona), jehož účinnost nastala 

1. ledna 1996. Jedná se o zákon, který změnil  a doplnil mnoho zákonů, především 

trestní zákon č. 140/1961 Sb., zákon o trestním řízení č. 141/1961 Sb. a zákon o výkonu 

trestu odnětí svobody č. 59/1965 Sb.  

V souvislosti s trestem a jeho účelem budu definovat základní pojmy spojené 

s alternativním trestem obecně prospěšných prací včetně pojmu trestného činu, neboť  

pouze za trestné činy lze podle zákona uložit trest. 

 

2.1. Trest          
 

Trest neboli sankce je uvalení určitého omezení, újmy, ztráty nebo bolesti, jímž se 

poškozený nebo oprávněná osoba domáhá dodržování mravních, společenských nebo 

právních pravidel daného společenství. Smyslem trestu může být:  

- náprava 

- odstrašení 

- ochrana společnosti  

- obnovení narušeného řádu 

 

Tresty se vyskytují v právu, ve výchově, v náboženství, ve společenském životě a 

ve sportu. V bakalářské práci se však budeme zaobírat trestem vyskytujícím se 

v trestním právu. [11]              

 

                                                                                                               

2.2. Trestný čin 
 

Trestný čin lze definovat a vykládat různými způsoby, kdy se však jedná o 

jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí 

chráněné zájmy a které stát trestá vězením nebo jiným způsobem.  
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Zákonná definice trestného činu je  upravena v § 3 odstavec 1 a 2 trestního 

zákona, kdy se jedná o trestný čin pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou 

uvedeny v tomto zákoně a jehož stupeň nebezpečnosti je u dospělých větší než 

nepatrný, u mladistvých vyšší než malý. Aby se jednalo o trestný čin, musí  čin 

naplňovat formální a materiální stránku trestného činu.  

Za formální stránku je považováno naplnění obecných ( věk a příčetnost u 

pachatelů, rozumová a mravní vyspělost u mladistvých  pachatelů) a typových ( druh 

trestné činnosti) znaků trestného činu uvedených v trestním zákoně s výjimkou 

podmínky společenské nebezpečnosti.  

Za materiální stránku lze považovat míru a způsob spáchání, v níž je čin způsobilý 

ohrozit nebo porušit společenské zájmy chráněné trestným zákonem. Většinou se toto 

jednání nazývá společenská nebezpečnost. [1] 

  

2.3. Alternativní tresty  
 

Jedná se o podstatně nové druhy trestů, které náš právní řád zná. Za poslední roky 

dosahuje značné popularity, neboť  výkon alternativního trestu je pro stát z  

ekonomického hlediska podstatně levnější a pro odsouzeného často vhodnější a 

účinnější než trest odnětí svobody.   

Alternativa znamená možnost volit mezi dvěma a více způsoby řešení. V českém 

trestním právu mají soudci možnost při svém rozhodování o trestu odsouzeného vybrat 

ze dvou variant: 

- trest odnětí svobody nepodmíněně  (pobyt ve vězení) 

- trest, který si odsouzený vykoná na svobodě (obecně prospěšné práce)                                     

 

 Při  tomto rozhodování musí být mít soudce bezvadné znalosti v oblasti práva, 

psychologie a sociologie, neboť  uložení trestu neznamená pro dobrého a zodpovědného 

soudce vyřknout určitý trest a případ uzavřít, ale především se musí zamyslet nad 

osobou odsouzeného a zvážit jeho sociální situaci. Poté pro něj musí vybrat vhodný 

trest vzhledem k závažnosti spáchaného trestného činu.  

 

 

 



Petr Hejzlar: analýza obecně prospěšných prací v rámci výkonu trestu 

2010                                                                                                                       4 

Čtyřbodová definice alternativy: 

 

1. Alternativa je volba trestu nespojeného s odnětím svobody. Je ukládán  

    pachateli, který by byl jinak odsouzen k trestu odnětí svobody. 

 

2. Alternativa trestu odnětí svobody nesmí zahrnovat žádnou ztrátu svobody.  

    Jinak by mohlo jít pouze o vylepšení trestu odnětí svobody, o jeho lepší a  

    humánnější výkon. 

 

3. Pachatel musí být schopen vyhovět stanoveným podmínkám, což se týká  

    zejména výše ukládaného peněžitého trestu. 

 

4. Délka trvání alternativní sankce musí být úměrná trestnému činu a délce odnětí  

    svobody,  který by jinak byl za trestný čin uložen. [2]  

 

2.4. Kategorie alternativních trestů 
 

V odborných literaturách se setkáváme s rozlišením alternativních trestů v užším a 

širším pojetí. Do užšího pojetí zařazujeme takové tresty, které v sobě zahrnují odborné 

psychosociální vedení a kontrolu pachatele, které jsou zajišť ovány Probační a mediační 

službou ČR. Pod pojmem alternativní trest v širším pojetí rozumíme všechny druhy 

trestu nespojeného s odnětím svobody.  

Alternativní tresty se ukládají místo trestu odnětí svobody a nebo se s tímto 

trestem kombinují. V případě jejich nesplnění se ukládá náhradní sankce a tou je trest 

vězení.  

 

Alternativní tresty v užším pojetí:  

 

- podmínečné odsouzení – tzn. podmínečný  odklad výkonu trestu odnětí svobody  

                                           na zkušební dobu od jednoho roku do pěti let, kdy tento 

                                           druh trestu lze uložit pouze za trest odnětí svobody  

                                           v trvání do dvou let.  
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- podmínečné odsouzení s dohledem – tzn. podmínečný  odklad výkonu trestu  

                                                              odnětí svobody na zkušební dobu od 

                                                              jednoho roku do pěti let, kdy tento druh 

                                                              trestu lze uložit pouze za trest odnětí  

                                                              svobody nepřevyšující hranici tří let.  

 

- trest obecně prospěšných prací 

 

Alternativní tresty v širším pojetí:  

 

- peněžitý trest - lze uložit ve výměře od dvou tisíc do pěti milionů korun českých, 

                           pokud   pachatel    získal   nebo   chtěl    získat   trestným   činem  

                           majetkový  prospěch 

 

- trest zákazu činnosti -  lze uložit ve výměře od jednoho roku do deseti let, pokud 

                                       se pachatel dopustil trestného činu  v  souvislosti  s touto 

                                       činností, např. při řízení automobilu, při výkonu určitého 

                                       povolání (lékaře, policisty, účetního atd.) 

 

- trest vyhoštění -  se  ukládá  pouze  cizincům,  kteří  nemají  na území republiky 

                              povolen dlouhodobý pobyt ani jim nebyl poskytnut azyl  

 

- trest zákazu pobytu - se  ukládá  na jeden až pět let v místě, kde pachatel spáchal  

                                     nebo  opakovaně  páchá  trestnou  činnost,  kdy  tento  trest  

                                     však  nelze  uložit   pachateli,  jestliže má v místě spáchání   

                                     trvalý  pobyt   

                                            

- trest propadnutí majetku - lze   uložit   pachatelům,  odsuzovaným    za    zvlášť   

                                             závažný  úmyslný  trestný  čin  nebo  pokud  uložení 

                                             jiného trestu není třeba 

 

- trest propadnutí věci – se  ukládá na  věci, které  byly získány  trestným  činem 

                                       nebo byly k trestnému činu použity [9] 
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2.5. Cíle alternativních trestů 
 

Hlavním cílem pro zavedení alternativních trestů bylo snížení míry zasahování do 

osobní svobody pachatele. Trest odnětí svobody by měl být poslední možnou variantou 

pro pachatele, neboť  pobyt ve věznici negativně působí na psychiku všech osob uvnitř 

věznice. Nejedná se pouze o odsouzené, ale také o pracovníky, kteří ve vězeňství 

pracují.  

V posledních letech se v České republice zavádí nové alternativy trestů, ale tyto 

jsou často napadány ze strany veřejnosti, neboť  veřejnost zastává názor, že alternativní 

opatření ve skutečnosti nenahrazuje trest odnětí svobody, ale spíše zaujímá místo méně 

radikálních nevězeňských trestů. Obecně platí, že alternativní tresty by měli příznivě 

napomoci pachatelově adaptaci ve společnosti. [9]   

Dle mého názoru by se měl trest odnětí svobody ukládat jen v případech, kdy již 

nepostačuje vhodnější alternativní trest, neboť  pobytem ve vězení , tedy v kriminálním 

prostředí může odsouzený nabýt nové poznatky a zkušenosti  a tyto následně po svém 

propuštění využívat k páchání trestné činnosti. Poté se z těchto propuštěných osob 

stávají recidivisté, kteří páchají stále závažnější trestnou činnost a výrazně se u nich 

snižuje možnost, aby respektovali naše zákony a stali se  z nich řádní občané. 

 

2.6. Obecně prospěšné práce 
 

Jedná se o alternativní trest, který je definován v § 45 trestního zákona. Jedná se o 

jeden z nejnovějších alternativních trestů, který byl zaveden v České republice. Soud 

může tento trest uložit pachateli za trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let a  jestliže k povaze spáchaného 

trestného činu a možnosti nápravy pachatele lze mít za to, že výkonem tohoto trestu 

bude dosaženo stejného účelu, jakým by byl trest odnětí svobody. Z pravidla se tento 

trest ukládá za méně závažný trestný čin, na něž není potřeba působit trestem odnětí 

svobody a zároveň nepostačuje nebo není vhodné uložení samostatného peněžitého 

trestu. Tento trest lze uložit jako samostatný, ale také i jako vedlejší k jinému trestu. 

Nelze však současně uložit trest obecně prospěšných prací a trest odnětí svobody. 

Odsouzený musí trest vykonat ve svém volném čase ve prospěch obce při údržbě 
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veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací, nebo jiné 

obdobné práce sledující obecný prospěch.  

Hlavním předpokladem pro uložení trestu obecně prospěšných prací je očekávání, 

že odsouzený povede řádný život i bez výkonu trestu odnětí svobody. Proto při ukládání 

tohoto trestu musí soud zvážit všechny okolnosti, zejména zda k povaze spáchaného 

trestného činu a možnosti nápravy pachatele bude výkonem tohoto trestu dosaženo 

stejného účelu, jako kdyby byl pachatel odsouzen trestem odnětí svobody.  

Tento trest může být velice účinným prostředkem k dosažení účelu trestu zejména 

u pachatelů trestných činů záležících v projevech vandalství, výtržnictví nebo méně 

závažné trestné činnosti, kde je žádoucí na pachatele působit i veřejným míněním.  

 

K výkonu tohoto trestu nesmí být odsouzený soudem ani kýmkoliv jiným nijak 

nucen.  

 

Při používání tohoto druhu trestu hovoří tři aspekty: 

 

1. represní aspekt, tj. sankce, poskytující možnost alespoň symbolického   

                              zadostiučinění          

2. punitivní aspekt, tj. volný čas je v současné společnosti vnímám jako dosti   

                               ceněný a je bohužel krácen výkonem trestu  

3. resocializace, tj. docílení výsledku je efektivnější než výkon krátkodobého  

                           trestu odnětí svobody. [4]  

 

2.7. Hmotněprávní úprava trestu OPP 
 

Uložení alternativního trestu obecně prospěšných prací je vázáno na dvě základní 

podmínky: 

- musí jít o odsouzení za trestný čin, jehož horní hranice sazby nepřevyšuje pět let  

   odnětí svobody 

- musí být splněn požadavek, že vhledem k povaze spáchaného trestného činu a  

  možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení cíle není třeba. [5] 
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Při ukládání trestu OOP jsou vymezeny podmínky tak, aby se tento druh trestu 

uplatnil u pachatele méně závažných trestných činů, na něž není třeba působit trestem 

odnětí svobody a z určitých důvodů zároveň nepostačuje nebo není vhodné uložení 

peněžitého trestu, ať  již samostatného nebo v kombinaci s jiným trestem nespojeným 

s bezprostředním odnětím svobody.  

V § 45 odst. 2 TZ je uvedeno,  kdy lze trest OPP uložit, a to pouze za splnění 

obou výše uvedených podmínek, i když ve zvláštní části trestního zákona není stanoven. 

Trest může být uložen jako samostatný nebo i vedle jiného trestu. Nelze ho, ale uložit 

současně s trestem odnětí svobody.  

Pro uložení trestu OPP je zákonným předpokladem správné posouzení jeho 

vhodnosti a účelností vzhledem k osobě pachatele.  

Horní hranice pěti let odnětí svobody za níž lze trest OPP uložit dle mého názoru 

příliš vysoká, jelikož do této skupiny můžeme zařadit velmi mnoho závažných a 

společensky nebezpečných trestných činů, nejen menší závažnosti, neboť  jsem patří:  

- útok na státní orgán - § 153 TZ 

- nedovolené překročení státních hranic za použití násilí nebo pohrůžky  

   bezprostředního násilí - § 171b TZ 

- vzpoura vězňů - § 172 TZ 

- nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné 

   látky - § 186 TZ 

- obchodování se ženami - § 246 TZ 

- podpora a propagace hnutí směřujících k potlačování práv a svobod  

  člověka - § 260 TZ 

- maření způsobilosti k službě - § 266 TZ 

 

Hranice pěti let je v rozporu s důvodovou zprávou, neboť  se má tento druh trestu 

ukládat za projevy vandalství, výtržnictví nebo méně závažné majetkové trestné činy. 

Ve státech Evropské unie lze uložit trest OPP jen za trestné činy menší závažnosti nebo 

jen za přečiny, pokud jsou ohroženy v zákoně trestem odnětí svobody. [1], [6]  
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2.8. Rozsah a způsob výkonu trestu OPP 
 

Dle ustanovení § 45a odstavec 1 trestního zákona bylo možné do 31.12.2009  trest 

obecně prospěšných prací uložit ve výměře od 50 hodin do 400 hodin v závislosti na 

závažnosti trestného činu a osobě pachatele.. S novelou trestního zákona, která nabyla 

účinnosti 01.01.2010 se výměra nejvýše možných hodin snížila o 100 hodin, tedy na 

maximální hranici 300 hodin. K tomuto trestu může soud pachateli uložit na dobu trestu 

i jiná omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v  26 odstavec 4 trestního zákona 

směřující k tomu, aby vedl řádný život  a podle svých sil nahradil škodu, kterou 

trestným činem způsobil. Přiměřenou povinností uvedenou v 26 odstavec 4 trestního 

zákona jsou například:  

- podrobení se výcviku pro získání potřebné kvalifikace 

- podrobit se vhodným programům psychologického poradenství 

- podrobit se léčení ze závislostí 

- zdržet se hraní hazardních her [1]  

 

  V odsuzujícím rozsudku musí soud  ve výroku výslovně uvést, na jakou dobu a 

co do počtu hodin se trest tohoto druhu ukládá. Trest obecně prospěšných prací se 

ukládá na celé hodiny a rozpětí by mělo odpovídat závažnosti spáchaného trestného 

činu.Sazba trestu OPP uvedená v trestním zákoně platí v nezměněné výši i pro ukládání 

trestu OPP mladistvému a není možné jej mimořádné snížit ani zvýšit.  

Při ukládání dalšího trestu stejného druhu dle § 36 trestního zákona, podle 

kterého, odsuzuje-li soud pachatele pro trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest 

uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento 

trest spolu s dosud vykonávanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat 

nejvyšší dovolenou výměru určenou trestním zákonem pro tento druh trest, zde tedy 400 

hodin, je tedy nutno respektovat nepřekročitelnost horní hranice trestu. [3]  

Používání tohoto ustanovení činí v praxi potíže, neboť  si další soudy, které 

ukládají opakovaně tento druh trestu v době, kdy předchozí trest OPP ještě nebyl 

vykonán, nezjišť ují, zda mu již dříve nebyl uložen a v popřípadě kolik hodin mu zbývá 

odpracovat. Nápravu při porušení ustanovení § 36 TZ je pak možno dosáhnout jen 

prostřednictvím některého mimořádného opravného prostředku (dovolání, stížnost pro 

porušení zákona či obnova řízení). Předejít těmto komplikacím lze pouze zlepšením 

komunikace a informovanosti mezi soudy. 
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 Co se týče způsobu výkonu trestu OPP, tak "odsouzený je povinen vykonat trest 

osobně a bezplatně ve svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud 

nařídil výkon tohoto trestu. Do té doby se nezapočítává doba, po kterou odsouzený 

nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky, 

zdržoval se v cizině, nebo byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody". [1] 

  Aby mohl pachatel danou práci osobně vykonat, tak musí být náležitě zjištěn 

zdravotní stav obviněného. V § 45a odst. 2 trestního zákona je vyžadováno zvlášť  

přihlédnout ke zdravotní způsobilosti pachatele, protože ta má bezprostřední vliv na 

možnost vykonat trest OPP.  

Povinností probačního úředníka po vzniku Probační a mediační služby (§ 27b 

odst. 2 TŘ) a novele trestního zákona a trestního řádu je ještě před vynesením rozsudku 

zjistit zdravotní stav obžalovaného, aby soudce věděl, zda tento trest může uložit či 

nikoliv. Před novelou byl zdravotní stav zjišť ován až po vynesení rozsudku a často se 

stávalo, že odsouzený nebyl schopen trest ze zdravotních důvodů vykonat. Tímto 

novým postupem se předejde zbytečným komplikacím a urychlí se celé řízení. Při 

zjišť ování zdravotní způsobilosti pachatele se postupuje přiměřeně podle předpisů 

upravujících obecně posuzování způsobilosti pachatele, zejména podle zákona č. 20/166 

Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů. Od výkonu trestu OPP nebo 

zbytku může předseda senátu upustit z důvodu změny zdravotního stavu odsouzeného, 

jež ho činí dlouhodobě neschopným trest vykonat. [3]  

 

2.9. Stanovená doba pro výkon OPP  
 

Podle § 45a odst. 3 trestního zákona je nutno trest obecně prospěšných prací 

vykonat ve stanovené době do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto 

trestu. Pokud trest odsouzený ve stanovené době nevykoná, tak soud trest OPP přemění 

na trest odnětí svobody.  

Pojmem stanovená doba se pro účely výkonu trestu obecně prospěšných prací 

rozumí konkrétní časové vymezení provádění výkonu tohoto trestu příslušným obecním 

úřadem v rámci projednávání podmínek jeho výkonu  s odsouzeným. Při vymezení této 

doby postupuje obecní úřad tak, aby odsouzený mohl vykonat uložený trest nejpozději 

do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil jeho výkon. Jen v případě, že odsouzenému 
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není při projednávání podmínek výkonu trestu OPP takto vymezena doba jeho 

provádění, je touto stanovenou dobou lhůta jednoho roku.  

Jestliže odsouzený, aniž mu v tom bránilo něco závažného, přes výzvy 

příslušného orgánu  v určené lhůtě nezačal vykonávat trest obecně prospěšných prací, je 

zřejmé, že ve stanovené době zaviněně nevykonal uložený trest a jsou tak splněny 

podmínky pro řízení o přeměně trestu v trest odnětí svobody. V takovém případě je 

rozhodné, že zákonná roční lhůta pro výkon tohoto trestu ještě neuplynula. [1], [10] 

 

 

2.10. Podmínky přeměny trestu OPP v trest odnětí svobody 
 

Podle ustanovení § 45a odst. 4 trestního zákona, jestliže pachatel v době od 

odsouzení do skončení výkonu trestu OPP nevede řádný život, nebo zaviněně nevykoná 

ve stanovené době uložený trest, tak mu soud přemění trest OPP nebo jeho zbytek 

v trest odnětí svobody a rozhodne zároveň o způsobu jeho výkonu. Přitom každé i jen 

započaté dvě hodiny nevykonaného trestu OPP se počítají za jeden den odnětí svobody.  

Při přeměně trestu postačuje splnění  pouze jedné podmínky, a to buď nevedení 

řádného života a nebo zaviněné nevykonání trestu. Pod pojmem řádný život  je zde 

především myšlen spořádaný způsob života a dodržování přiměřených omezení nebo 

přiměřených povinností uvedených v § 26 odst. 4 trestního zákona.  

Okresní soud příslušný podle bydliště odsouzeného, který nařídil výkon trestu, 

může přeměnu trestu provést na návrh obecního úřadu nebo instituce, u nichž mají být 

obecně prospěšné práce vykonány, probačního pracovníka nebo i bez návrhu. O 

přeměně trestu rozhoduje soud při veřejném zasedání. Rozhodnutí soudu o přeměně 

trestu OPP v trest odnětí svobody je nutno doručit příslušnému obecnímu úřadu. Pokud 

odsouzený vykonával trest OPP až poté, co bylo pravomocně rozhodnuto o jeho 

přeměně v trest odnětí svobody, je pak nutné rozhodnout podle analogie § 38 odst. 2 TZ 

o započtení vykonaného trestu OPP do již přeměněného trestu odnětí svobody a to tak, 

že i jen započaté dvě hodiny vykonaného trestu OPP se počítají za jeden den odnětí 

svobody. Na odsouzeného,  který vykoná trest OPP nebo od jehož výkonu či zbytku 

výkonu trestu bylo soudem pravomocně upuštěno, se podle § 45a odst. 5 TZ hledí, jako 

by nebyl odsouzen. Tuto skutečnost považuje většina odsouzených za největší klad 
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tohoto druhu trestu, zejména prvopachatelům, kterým záleží na trestním rejstříku bez 

záznamu.[1] 

 

2.11. Nařízení  výkonu trestu OPP 
 

Nařízení výkonu trestu OPP předchází rozhodnutí, podle něhož se má vykonat 

trest OPP. Takovým to rozhodnutím, podle něhož se má trest OPP vykonat, je 

odsuzující rozsudek nebo trestní příkaz, vydaný zpravidla okresním soudem, vyjímečně 

i krajským soudem jako soudem prvního stupně. Jakmile se rozhodnutí stane 

vykonatelným, předseda senátu případně samosoudce zašle jeho opis okresnímu soudu, 

v jehož obvodu má odsouzený uložený trest vykonávat, jímž je podle § 335 TŘ zásadně 

okresní soud, v jehož obvodu má odsouzený bydliště. Mimo obvod lze trest vykonat 

pouze ze souhlasem odsouzeného. Tato úprava je odůvodněna zvláštností výkonu trestu, 

pro kterou je typické zejména potřeba znalosti místních podmínek, zpravidla delší doba 

jeho výkonu, místem bydliště odsouzeného a konkrétní potřebou obecně prospěšných 

prací v jednotlivých místech. [7] 

K nařízení výkonu trestu OPP je příslušný zásadně samosoudce okresního soudu, 

v jehož obvodu odsouzený bydlí. Samosoudce rozhoduje usnesením, proti němuž není 

stížnost přípustná, o druhu a místě výkonu trestu a přihlíží k tomu, aby odsouzený 

vykonával trest co nejblíže místu, kde bydlí. Odsouzeného zároveň soudce poučí o jeho 

povinnosti dostavit se do 14 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí na obecní úřad nebo 

instituci, u nichž má obecně prospěšné práce vykonat, k projednání podmínek. [3] 

Opis usnesení o nařízení výkonu se zašle okresnímu úřadu, probačnímu 

úředníkovi, odsouzenému a jeden opis se založí do soudního spisu. Pokud odsouzený 

neobdržel 14 denní lhůtu k dostavení se a projednání podmínek, tak toto je bezodkladně 

oznámeno soudu, který výkon trestu nařídil, stejně tak je mu sděleno i vykonání trestu.  

 

2.12. Výkon trestu OPP 
 

Výkon trestu OPP od  1.1.2002 zajišť ují společně s obcemi ještě obecně 

prospěšné instituce, které své požadavky na vykonání OPP spolu s obecními úřady 

sdělují okresnímu soudu, v jehož obvodu mají být obecně prospěšné práce prováděny. 

Zároveň soudu oznamují každou podstatnou změnu týkající se takového požadavku, aby 
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soud měl průběžný přehled o potřebě těchto prací. Nezbytná je však spolupráce 

probačního úředníka, který zajišť uje dohled, jak nad požadavky obcí i institucí, tak nad 

samotným odsouzeným. [1]  

Až do konce roku 2001 se okresní a obecní úřady řídily " Metodickým návodem 

pro okresní a obecní úřady k zajištění výkonu trestu OPP" V důsledku novely trestního 

zákona a trestního řádu a vzniku zákona o Probační a mediační službě se tento návod 

stal nedostačujícím a nově vzniklá situace si vyžádá i jinou novou úpravu.   

 

 

2.13. Odklad a přerušení výkonu trestu OPP 
 

Zákonné ustanovení je upravena v § 339 a 340 TŘ, kdy je v pravomoci předsedy 

senátu na potřebnou dobu odložit nebo přerušit výkon trestu OPP a to zejména 

z důvodu: 

-  zdravotního stavu odsouzeného 

- těhotenství odsouzené ženy nebo skutečnost, že odsouzená je matkou  

   novorozeného dítěte 

- povolání odsouzeného k výkonu vojenské služby nebo služby civilní 

 

V prvních dvou případech se trest přerušuje na dobu jednoho roku, v dalších 

případech se trest přerušuje na dobu nejvýše třech měsíců ode dne, kdy rozhodnutí 

nabylo právní moci.     

Po pominutí důvodů odkladu nebo přerušení předseda senátu odklad nebo 

přerušení odvolá a doba, po kterou byl trest odložen nebo přerušen, se nezapočítává do 

lhůty jednoho roku, v níž má být trest vykonán. [1] 
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3. FINANČNÍ ANALÝZA VÝDAJŮ SAMOSPRÁVNÍCH 
CELKŮ V OBLAST ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A ZELENĚ 

  
Třetí kapitola bakalářské práce je zaměřena na analýzu výdajů samosprávních 

celků v oblasti údržby komunikací a zeleně a na stručnou charakteristiku daného 

územního obvodu.  

Před započetím samotné analýzy bylo nejprve prostřednictvím společnosti AVE a 

Magistrátu města Ústí nad Labem zjištěno, kolik jednotlivé vybrané úřady ( ÚMO 

město, Střekov, Neštěmice a MÚ Trmice) vydaly finančních prostředků za sledované 

období od roku 2007 do roku 2009 v oblasti údržby komunikací a zeleně v jednotlivých 

obvodech.  

K tomuto byl ze strany institucí vyplněn dotazník (viz. příloha č. 1), ve kterém 

jsem požádal zaměstnance ÚMO v Ústí nad Labem a MÚ Trmice o zodpovězení otázek 

týkajících se osob vykonávající alternativní trest obecně prospěšných prácí. Vyplněním 

dotazníku jsem získal data potřebná pro finanční analýzu k  osobám odsouzených 

alternativním trestem obecně prospěšných prací a k výdajům samosprávních celků 

v oblasti údržby komunikací a zeleně.     

 

3.1 Společnost AVE Ústí nad Labem 
 

Společnost AVE Ústí nad Labem je jednou ze společností skupiny AVE, která je 

součástí energetického koncernu ENERGIE AG Oberösterreich  

Poskytuje služby a činnosti související   s nakládáním s odpady, údržbu a čištění 

komunikací, zimní údržbu komunikací a také údržbu a výsadbu veřejné i komunikační 

zeleně pro město Ústí nad Labem na základě zakázek. [12]  

Druhy činnosti: 1) Údržba veřejné a komunikační zeleně   

                               - komplexní i dílčí údržbu a výsadbu zeleně 

                               - zakládání trávníků a jejich ošetřování 

                               - výsadba okrasných keřů a stromů 

                               - ošetření a výsadba živých plotů 

                               - výsadba a údržba květinových záhonů 

                               - likvidace plevelů 

                               - prořezy stromů a kácení 
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                          2) Letní údržba - strojní i ruční zametení  - chodníků 

                                                                                             - zastávek MHD    

                                                                                             - veřejného prostranství 

                                                                                            - sběr hrubých nečistot 

                          3)  Zimní údržba – strojní i ruční ošetření včetně provedení  

                                                        chemického či inertního posypu dle potřeby    

               zákazníka 

                         4) Odvoz odpadků z košů – svoz odpadu z odpadkových košů [13]   

 

Z grafu č.1 vyplývá, že městské čtvrtě v Ústí nad Labem a Městský úřad 

v Trmicích vydaly za shora uvedené práce společnosti AVE Ústí nad Labem v letech 

2007-2009 finanční prostředky v rozmezí od 3.000 000 Kč do 6.000 000 Kč. Nejvíce 

však vydal ÚMO Ústí nad Labem – město, neboť  se jedná o území v centru města, kde 

je nejvíce komunikací a veřejného prostranství.    
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ÚMO město ÚMO Střekov ÚMO
Neštěmice

MÚ Trmice

2007

2008

2009

Graf č. 1: Společnost AVE - Náklady na údržbu komunikací a veřejného prostranství 

 

 

Z grafu č. 2 je taktéž zřejmé, že ÚMO Ústí nad Labem – město vydal ze svého 

rozpočtu nejvíce finančních prostředků na údržbu zeleně ze všech sledovaných úřadů, 

neboť  se v dané lokalitě nachází mnoho parků, náměstí a komunikační zeleně.    
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 Graf  č. 2: Společnost AVE - Náklady na údržbu zeleně 

 

 

Uvedené částky vydal Magistrát města Ústí nad Labem společnosti AVE na 

základě předem dohodnutých podmínek a na základě objednávky prací. Společnost 

AVE si provedené práce účtuje dle sazebníku, kdy však hodinové mzdy se nepodařili od 

společnosti ani úřadu zajistit, neboť  se jedná dle sdělení kompetentních pracovníků 

společnosti AVE a Magistrátu o obchodní tajemství. 

 

Na základě tohoto zjištění se při zpracování analýzy vycházelo z minimální mzdy 

ve výši 8.000,-Kč, která byla platná  v období od roku 2007 do roku 2009, kdy 

hodinová minimální mzda činila  48,10,-Kč. [14] 

 

  

3.3. Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město 

 
Územní obvod MĚSTO se rozkládá na území města Ústí nad Labem o rozloze  

3 770 ha  s 33 814 obyvateli.  

 

Skládá se z městských částí: Božtěšice 

                                               Bukov 

                                               Habrovice 

                                               Hostovice 

                                               Klíše 
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                                               Skorotice 

                                               Strážky 

                                               Centrum 

                                               Vaňov  

                                               Všebořice 

 

 Na území obvodu se nachází hlavní sídla státní správy a územní samosprávy, 

řada městských sadů a parků, městské lázně, plavecký bazén, hokejový a fotbalový 

stadion, historické objekty městské divadlo, kostely Sv.Vojtěcha, Apoštola Pavla a 

Nanebevzetí Panny Marie 

 

Z tabulky  č. 1 je patrné, že počet odsouzených trestem OPP se rok od roku 

zvyšuje, kdy nevíce odsouzených bylo v roce 2009. 

 

Tabulka č. 1: ÚMO-město-počet osob vykonávající alternativní trest OPP 

 2007 2008 2009 

počet osob 59 80 84 

 

 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že trestné činnosti a posléze i vykonávání alternativního 

trestu obecně prospěšných prací se dopouštějí převážně osoby se základním a 

středoškolským vzděláním bez maturity 

 

Tabulka č. 2: ÚMO-město-vzdělanost osob vykonávající  trest OPP 

 2007 2008 2009 

Základní 39 46 55 

Středoškolské  bez maturity 14 28 22 

Středoškolské s maturitou 6 5 7 

Vysokoškolské 0 1 0 
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Tabulka č. 3 monitoruje věkové kategorie odsouzených osob v letech 2007-2009, 

kdy převaha osob vykonávající alternativní trest obecně prospěšných prací je ve věku 

18-25 let.  

 

Tabulka č. 3: ÚMO-město-věková kategorie odsouzených osob 

 2007 2008 2009 

18-25 let 33 52 63 

26-30 let 21 15 9 

31-35 let 4 8 7 

36 a více let 1 5 5 

 

 

 

Z tabulky č. 4 vyplývá, že soudy ukládají trest v jejich možné polovině, neboť  

nejvíce osob vykonávalo trest v počtu 200 hodin z možných 400 hodin z důvodu 

závažnosti spáchaného trestného činu.  

 

 

Tabulka č. 4: ÚMO-město-rozsah odpracovaných hodin 

 2007 2008 2009 

50 hodin 8 6 4 

100 hodin 13 8 18 

200 hodin  32 45 48 

400 hodin 6 21 14 

  

 

Z tabulky č. 5 jsem výpočtem hodnot zjistil, že osoby ku prospěchu města 

odpracovali v jednotlivých letech při údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě 

veřejných budov a komunikací  nebo jiné obdobné činnosti několik tisíc hodin. 

 

  

Tabulka č. 5: ÚMO-město-počet odpracovaných hodin 

 2007 2008 2009 

počet hodin 10 500 18 500 17 200 
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Z tabulky č. 6 jsem provedenou analýzou a vynásobením minimální hodinové 

mzdy ( stanovená zákonem ve výši 48,10,-Kč a platná v letech 2007-2009) zjistil, že 

město zaměstnáváním odsouzených za úklid komunikací, veřejného prostranství a 

údržbu zeleně  ušetřil ročně nemalé finanční prostředky. 

 

 

Tabulka č. 6: ÚMO-město-celková ušetřená částka za údržbu komunikací a zeleně 

 2007 2008 2009 

Počet odpracovaných hodin  10 500 18 500 17 200 

Minimální hodinová sazba 48,10 48,10 48,10 

Celková ušetřená částka 505 050 889 850 827 320 

 

 

 

V tabulce č. 7 je pro názornost uveden počet návrhů na přeměnu alternativního 

trestu na trest nepodmíněný (tzn. trest odnětí svobody). 

 

 

Tabulka č. 7: ÚMO-město-návrh na přeměnu trestu 

 2007 2008 2009 

Počet návrhů na přeměnu trestu 3 8 6 

 

 

Provedenou analýzou na ÚMO Ústí nad Labem – město, bylo zjištěno, že 

uvedený úřad  v letech 2007 až 2009 zaměstnáváním odsouzených ušetřil za výdaje 

v oblasti úklidu komunikací, veřejného prostranství a údržbě zeleně celkovou částku ve 

výši nejméně 2 222 220,-Kč, kterou by  jinak vydal za uvedené služby společnosti AVE 

Ústí nad Labem.  

Činnost takto odsouzených osob byla méně kvalifikovaná práce, neboť  se jednalo 

o osoby, které nemají dostatečné vzdělání a kvalifikaci pro jiné činnosti. Osoby 

odsouzené alternativním trestem OPP převážně vykonávali na ÚMO Ústí nad Labem – 

město  úklidové služby, kdy prováděli sběr odpadků na veřejném prostranství v různých 

lokalitách městských čtvrtí, hrabání listí a trávy v městských sadech a parcích,  

zametání a úklid sněhu na komunikacích  v centru města Ústí nad Labem.  
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Tato ušetřená částka by mohla být však i vyšší, kdyby se jednalo o osoby 

kvalifikovanější a ÚMO by mohl osoby využívat na kvalifikovanější činnost než jen na 

úklid chodníků a veřejného prostranství. Dále by úřad mohl ušetřil finanční prostředky, 

kdyby osoby pravidelně a v řádných termínech vykonávali trest OPP  a úřad  by 

nemusel podávat návrh na přeměnu trestu v trest  nepodmíněný, tedy by mohl osoby 

pravidelně využívat na údržbu komunikací a zeleně i v případě sněhových kalamit a 

živelných pohrom.   

 

 

3.3. Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 
 

Územní obvod STŘEKOV se rozkládá na území města Ústí nad Labem o rozloze 

3 029,32 ha  s 13 494 obyvateli.  

 

Skládá se z městských částí:  Střekov 

                                               Brná 

                                               Olšinky 

                                               Olejnice 

                                               Sebuzín 

                                               Církvice 

                                               Kojetice 

                                               Nová Ves  

                                               Svádov 

 

 Na území se nachází cyklistická stezka podél řeky Labe, vodní zdymadla, 

moderní koupaliště využívající termální prameny a dominantou území je středověký 

hrad Střekov. Celé území je s městem Ústí nad Labem spojeno Mariánským mostem, 

mostem Dr.E.Beneše (pro chodce a automobily) a mostem pro chodce a železniční 

dopravu. 

 

 Z tabulky č. 8 je patrné, že alternativní trest OPP se rok od roku na ÚMO 

Střekov zvyšuje, kdy v roce 2009 se nepatrně snížil.     

 



Petr Hejzlar: analýza obecně prospěšných prací v rámci výkonu trestu 

2010                                                                                                                       21 

Tabulka č. 8: ÚMO-Střekov-počet osob vykonávající trest OPP 

 2007 2008 2009 

počet osob 29 38 32 

 

 

Z tabulky č. 9 vyplývá, že alternativní trest obecně prospěšných prací převážně 

vykonávají na ÚMO Střekov osoby se základním vzděláním.  

 

Tabulka č. 9: ÚMO-Střekov-vzdělanost osob vykonávající trest OPP 

 2007 2008 2009 

Základní 20 24 18 

Středoškolské  bez maturity 9 13 12 

Středoškolské s maturitou 0 1 2 

Vysokoškolské 0 0 0 

 

 

Tabulka č. 10 monitoruje věkové kategorie odsouzených osob v letech 2007-

2009, kdy na ÚMO Střekov převyšuje věková hranice odsouzených osob v rozmezí od 

18-25 let.  

 

Tabulka č. 10: ÚMO-Střekov-věková kategorie odsouzených osob 

 2007 2008 2009 

18-25 let 13 23 21 

26-30 let 10 6 7 

31-35 let 14 19 20 

36 a více let 3 11 0 

 

 

Z tabulky č. 11 vyplývá, že soudy ukládají trest v jejich možné polovině, neboť  

nejvíce osob vykonávalo trest v počtu 200 hodin z možných 400 hodin z důvodu 

závažnosti spáchaného trestného činu.  
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Tabulka č. 11: ÚMO-Střekov-rozsah odpracovaných hodin 

 2007 2008 2009 

50 hodin 2 2 5 

100 hodin 10 6 7 

200 hodin  14 19 20 

400 hodin 3 11 0 

 

  

 

Z tabulky č. 12  jsem provedeným výpočtem zjistil, že osoby ku prospěchu ÚMO 

Střekov odpracovali v jednotlivých letech při údržbě veřejných prostranství, úklidu a 

údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti několik tisíc hodin.   

 

 

Tabulka č. 12: ÚMO-Střekov-počet odpracovaných hodin 

 2007 2008 2009 

počet hodin 5 100 8 900  4 950 

  

  

 

Z tabulky č. 13 jsem provedenou analýzou a vynásobením minimální hodinové 

mzdy ( stanovená zákonem ve výši 48,10,-Kč a platné v letech 2007-2009) zjistil, že 

ÚMO Střekov zaměstnáváním odsouzených za úklid komunikací, veřejného 

prostranství a údržbu zeleně  ušetřil ročně nemalé finanční prostředky.  

 

 

Tabulka č. 13: ÚMO-Střekov-celková ušetřená částka za údržbu komunikací a zeleně 

 2007 2008 2009 

Počet odpracovaných hodin  5 100 8 900 4 950 

Minimální hodinová sazba 48,10 48,10 48,10 

Celková ušetřená částka 245 310 428 090 238 095 

 

 



Petr Hejzlar: analýza obecně prospěšných prací v rámci výkonu trestu 

2010                                                                                                                       23 

V tabulce č. 14 je pro názornost uveden počet návrhů na přeměnu alternativního 

trestu na trest nepodmíněný (tzn. trest odnětí svobody), což je ve sledovaném období 

průměrný.  

 

 

Tabulka č. 14: ÚMO-Střekov-návrh na přeměnu trestu 

 2007 2008 2009 

Počet návrhů na přeměnu trestu 6 9 7 

 

 

   Provedenou analýzou na ÚMO Ústí nad Labem – Střekov, bylo zjištěno, že 

uvedený úřad v letech 2007 až 2009 ušetřil za výdaje v oblasti úklidu komunikací, 

veřejného prostranství a údržbě zeleně celkovou částku ve výši nejméně  911 495,-Kč, 

neboť  zaměstnával osoby odsouzené alternativním trestem OPP a tak nemusel na 

provedené služby najímat společnost AVE Ústí nad Labem. 

Činností takto odsouzených osob byl převážně úklid komunikací, zeleně a 

veřejného prostoru, neboť  se jednalo o osoby, které měli pouze základní vzdělání. 

Jelikož se v uvedené městské části nachází cyklostezka, tak osoby vykonávali 

alternativní trest při údržbě cyklotrasy a okolí. Další činností méně vzdělaných 

odsouzených byla obnova odvodňovacího žlabu na dětském hřišti v ulici Truhlářova. 

Na ÚMO Střekov bylo ve sledovaném období i vyšší počet osob, které mělo 

středoškolské vzdělání bez maturity. Tyto osoby poté vykonávali kvalifikovanější 

výkon trestu, kdy byli zařazováni na místa odpovídající jejich vzdělání v oboru.    

Vzhledem k tomu, že na ÚMO Střekov  není tolik osob odsouzených 

alternativním trestem obecně prospěšných prací, tak ušetřená částka je podstatně nižší 

než na jiných ÚMO v rámci statutárního města Ústí nad Labem.     

 

3.4. Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 
 

Územní obvod NEŠTĚMICE se rozkládá na území města Ústí nad Labem o 

rozloze 1 067,48 ha  s 25 472 obyvateli. 
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 Skládá se z městských částí:  Krásné Březno 

                                                 Neštěmice 

                                                 Mojžíř 

 

 Na území se nachází zoologická zahrada (založena roku 1894), zámecký park, 

kostely Sv.Juda a Tadeáše a Sv.Floriana, pivovar a přírodní památky Mariánská skála. 

Celým obvodem prochází hlavní dopravní a železniční magistrála Praha-Děčín. 

 

 Z tabulky č. 15 je patrné, že alternativní trest OPP na ÚMO Neštěmice je stabilní 

kolem 60 osob ročně.   

 

Tabulka č. 15: ÚMO-Neštěmice-počet osob vykonávající alternativní trest OPP 

 2007 2008 2009 

počet osob 61 60 58 

 

 

Z tabulky č. 16 vyplývá, že alternativní trest obecně prospěšných prací převážně 

vykonávají na ÚMO Neštěmice osoby se základním vzděláním 

 

Tabulka č. 16: ÚMO-Neštěmice-vzdělanost osob vykonávající alternativní trest OPP 

 2007 2008 2009 

Základní 43 40 38 

Středoškolské  bez maturity 13 15 17 

Středoškolské s maturitou 5 4 3 

Vysokoškolské 0 1 0 

 

 

Tabulka č. 17 monitoruje věkové kategorie odsouzených osob v letech 2007-

2009, kdy na ÚMO Neštěmice je věková hranice odsouzených osob v rozmezí od 18-30 

let.  
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Tabulka č. 17: ÚMO-Neštěmice-věková kategorie odsouzených osob 

 2007 2008 2009 

18-25 let 28 23 32 

26-30 let 24 29 22 

31-35 let 5 6 3 

36 a více let 4 2 1 

 

 

 

Z tabulky č. 18 vyplývá, že soudy ukládají trest v jejich možné polovině, neboť  

nejvíce osob vykonávalo trest v počtu 200 hodin z možných 400 hodin z důvodu 

závažnosti spáchaného trestného činu. 

 

 

Tabulka č. 18: ÚMO-Neštěmice-rozsah odpracovaných hodin 

 2007 2008 2009 

50 hodin 3 1 3 

100 hodin 1 0 0 

200 hodin  39 40 30 

400 hodin 18 17 21 

 

 

 

 Z tabulky č. 19  jsem provedeným výpočtem zjistil, že osoby ku prospěchu 

ÚMO Neštěmice odpracovali v jednotlivých letech při údržbě veřejných prostranství, 

úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti několik tisíc 

hodin.   

 

 

Tabulka č. 19: ÚMO-Neštěmice-počet odpracovaných hodin 

 2007 2008 2009 

počet hodin 15 250 14 850 14 550 
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Z tabulky č. 20 jsem provedenou analýzou a vynásobením minimální hodinové 

mzdy ( stanovená zákonem ve výši 48,10,-Kč a platné v letech 2007-2009) zjistil, že 

ÚMO Neštěmice by v případě zaměstnáváním odsouzených za úklid komunikací, 

veřejného prostranství a údržbu zeleně  ušetřil ročně nemalé finanční prostředky.  

 

 

Tabulka č. 20: ÚMO-Neštěmice-celková ušetřená částka za údržbu komunikací a zeleně 

 2007 2008 2009 

Počet odpracovaných hodin  15 250 14 850 14 550 

Minimální hodinová sazba 48,10 48,10 48,10 

Celková ušetřená částka 733 525 714 285 699 855 

 

 

 

V tabulce č. 21 je pro názornost uveden počet návrhů na přeměnu alternativního 

trestu na trest nepodmíněný (tzn. trest odnětí svobody), což se ve sledovaném období 

v roce 2009 skoro o polovinu snížil.  

  

 

Tabulka č. 21: ÚMO-Neštěmice-návrh na přeměnu trestu 

 2007 2008 2009 

Počet návrhů na přeměnu trestu 25  31 18 

  

 

  

Provedenou analýzou na ÚMO Ústí nad Labem – Neštěmice, bylo zjištěno, že 

uvedený úřad v letech 2007 až 2009 ušetřil za výdaje v oblasti úklidu komunikací, 

veřejného prostranství a údržbě zeleně celkovou částku ve výši nejméně  2.147.665,-Kč, 

kterou by jinak musel vydat za uvedené služby společnosti AVE Ústí nad Labem.  

Osoby odsouzené alternativním trestem OPP převážně vykonávali na ÚMO Ústí 

nad Labem – Neštěmice  úklidové služby, kdy prováděli sběr odpadků na veřejném 

prostranství, hrabání listí a trávy,  zametání a úklid sněhu v ulicích sídliště Krásné 

Březno, Neštěmice a Mojžíř. Dále svojí činnost vykonávali na dětském dopravním hřišti 

v Krásném Březně, kde se starali o samotné hřiště a zeleň kolem něj.   
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3.5. Městský úřad Trmice 
 

Územní obvod Městského úřadu se rozkládá na území města Trmice o rozloze 

666 ha s 3 190 obyvateli.  

 

Skládá se z částí: Trmice 

                             Koštov 

                             Újezd 

 

Na území obvodu se nachází řada městských objektů a zeleně. .    

 

  Z tabulky č. 22 je patrné, že využívání alternativních trestů OPP se na MÚ 

Trmice je ze všech obvodů nejnižší.  

 

 

Tabulka č. 22: MÚ-Trmice-počet osob vykonávající alternativní trest OPP 

 2007 2008 2009 

počet osob 2 3 4 

 

 

 

Z tabulky č. 23 vyplývá, že alternativní trest obecně prospěšných prací převážně 

vykonávají osoby se základním vzděláním a středoškolským vzděláním bez maturity. 

 

 

Tabulka č. 23: MÚ-Trmice-vzdělanost osob vykonávající alternativní trest OPP 

 2007 2008 2009 

Základní 1 2 2 

Středoškolské  bez maturity 1 1 2 

Středoškolské s maturitou 0 0 0 

Vysokoškolské 0 0 0 
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Tabulka č. 24 monitoruje věkové kategorie odsouzených osob v letech 2007-

2009, kdy převaha osob vykonávající alternativní trest obecně prospěšných prací je ve 

věku 26-30 let.  

 

 

Tabulka č. 24: MÚ-Trmice-věková kategorie odsouzených osob 

 2007 2008 2009 

18-25 let 0 2 1 

26-30 let 2 1 2 

31-35 let 0 0 1 

36 a více let 0 0 0 

 

 

 

Z tabulky č. 25 vyplývá, že soudy ukládají alternativní trest v jejich možné 

polovině, neboť  nejvíce osob vykonávalo trest v počtu 200 hodin z možných 400 hodin 

z důvodu závažnosti spáchaného trestného činu.  

 

 

Tabulka č. 25: MÚ-Trmice-rozsah odpracovaných hodin 

 2007 2008 2009 

50 hodin 0 0 1 

100 hodin 0 1 2 

200 hodin  1 1 1 

400 hodin 1 1 0 

 

  

 

Z tabulky č. 26 jsem výpočtem hodnot zjistil, že osoby ku prospěchu města 

odpracovali v jednotlivých letech při údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě 

veřejných budov a komunikací nejméně hodin ze sledovaných obvodů. 
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Tabulka č. 26: MÚ-Trmice-počet odpracovaných hodin 

 2007 2008 2009 

počet hodin 600 700 450 

 

 

 

Z tabulky č. 27 jsem provedenou analýzou a vynásobením minimální hodinové 

mzdy ( stanovená zákonem ve výši 48,10,-Kč a platná v letech 2007-2009) zjistil, že 

město by případě zaměstnáváním odsouzených za úklid komunikací, veřejného 

prostranství a údržbu zeleně  ušetřil MÚ za sledované období  nemalé finanční 

prostředky. 

 

 

Tabulka č. 27: MÚ-Trmice-celková ušetřená částka za údržbu komunikací a zeleně 

 2007 2008 2009 

Počet odpracovaných hodin  600 700 450 

Minimální hodinová sazba 48,10 48,10 48,10 

Celková ušetřená částka 28 860 33 670 21 645 

 

 

 

V tabulce č. 28 je pro názornost uveden počet návrhů na přeměnu alternativního 

trestu na trest nepodmíněný (tzn. trest odnětí svobody). 

 

 

Tabulka č. 28: MÚ-Trmice-návrh na přeměnu trestu 

 2007 2008 2009 

Počet návrhů na přeměnu trestu 3 1 1 

 

 

Provedenou analýzou na MÚ Trmice, bylo zjištěno, že uvedený úřad za sledované 

období roku 2007 až 2009 ušetřil za výdaje v oblasti úklidu komunikací, veřejného 

prostranství a údržbě zeleně celkovou částku ve výši nejméně 84.175,-Kč, kterou by 

jinak vydal za uvedené služby společnosti AVE Ústí nad Labem, ale vzhledem k tomu, 
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že osoby pravidelně nevykonávají trest OPP  a MÚ podává návrh na přeměnu v trest 

nepodmíněný, tak se tato částka, kterou by mohla obec nebo městská část ušetřit 

snižuje.     

Osoby odsouzené trestem OPP převážně vykonávali na MÚ Trmice  úklidové 

služby, kdy prováděli sběr odpadků na veřejném prostranství v různých lokalitách, 

hrabání listí a trávy,  zametání a úklid sněhu na komunikacích  v obvodu města Trmice.  
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4. ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

 
V rámci našeho výzkumu, který se zabýval analýzou výkonu alternativního trestu 

obecně prospěšných prací z pohledu efektivity kofinancování městských rozpočtů 

v rámci statutárního města Ústí nad Labem vyplývá, že během let, kdy se zmíněná 

sankce obecně prospěšných prací u soudů ukládá a je realizována u městských 

samospráv a neziskových organizací, tak se četnost zvyšuje a tedy se i snižují náklady 

na údržbu komunikací a zeleně.  

Další nemalý efekt směřuje k výdajům ze státního rozpočtu na resort justice, 

konkrétně na položky spojené s výkonem trestu odnětí svobody, neboť  náklady na 

jednoho odsouzeného ve věznici se za den pohybují kolem 800,-Kč. [15]  

Zásadním přínosem pro společnost je, že odsouzení ačkoliv se v minulosti 

dopustili protiprávního jednání a byli za to soudem odsouzeni, tak neztrácejí svá  

zaměstnání. Z toho plynou pro stát další výhody a to formou odvodů daně z příjmu, 

sociálního a zdravotního pojištění. 

 Z provedené analýzy vyplývá, že v případě kvalifikovanějších odsouzených by 

byl přínos pro společnost vyšší, neboť  by došlo k ušetření mezd na kvalifikovanější 

zaměstnance. 

Příkladem byl odsouzený automechanik, který vykonával alternativní trest na 

ÚMO na Střekově, kde se po celou dobu svého výkonu trestu  podílel na údržbě 

autoparku. Za uvedenou činnost ÚMO Střekov ušetřil vysoké finanční prostředky, 

neboť  oprava vozidel a jejich údržba je v současné době celkem nákladná záležitost  a 

tak úřad mohl ušetřené finanční prostředky použít v jiné oblasti. 

Dalším příkladem byl odsouzený  zedník, který svůj alternativní trest vykonával 

na MÚ Trmice, kde se podílel na opravách obecních domů a bytů. Jako již v prvním 

případě MÚ Trmice, tak odsouzený za uvedenou činnost ušetřil výdaje obce za 

kvalifikovanější činnost. 

Ze shora uvedených příkladů je zřejmé, že využívání alternativních trestů a 

kvalifikovaných odsouzených je z ekonomického hlediska pro společnost přínosem, 

neboť  obce a stát ušetří vysoké finanční prostředky.  

Proto doporučuji, aby soudy tento druh alternativního trestu ukládaly ve větší míře 

prvotrestaným odsouzeným a instituce či úřady, aby takto odsouzené využívali 

k činnostem, které ušetří nemalé finanční prostředky obcím a státu.    
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5. ZÁVĚR 
 

Ve své bakalářské práci jsem při zpracování získaných materiálů o alternativních 

trestech obecně prospěšných pracích na ÚMO Ústí nad Labem-město, ÚMO Ústí nad 

Labem-Střekov, ÚMO Ústí nad Labem-Neštěmice a MÚ Trmice v období 2007-2009 

dospěl k závěru, že efektivita alternativního trestu u samosprávních celků je využívána 

ve prospěch společnosti. Obce za odvedené práce odsouzených ročně ušetří velké 

finanční částky za mzdy v oblasti údržby komunikací a zeleně, které pak mohou využít 

na jiné financování.  

Pro společnost by bylo vhodné do budoucnosti vytvářet pracovní místa a 

podmínky tak, aby odsouzení si svůj trest vykonali v řádném a zákonem stanoveném 

termínu a jejich trest nemusel být přeměněn na trest odnětí svobody, neboť  v případě 

odsouzení tímto trestem stát vynakládá vysoké finanční prostředky za výkon tohoto 

trestu (pobyt ve věznici, za stravu, ošacení, mzdy příslušníků Vězeňské služby ČR, 

náklady na platby sociálního a zdravotního pojištění, …..).  Dalším důvodem pro 

využívání tohoto trestu je, že odsouzený neztrácí své zaměstnání, rodinu, bydlení, 

společenský život a svobodu. Tudíž nejsou tito osoby v případě řádného vykonání 

alternativního trestu vyřazeni ze společnosti a není zapotřebí takto odsouzené zpětně do 

společnosti zařazovat.  

Provedenou analýzou bylo zjištěno, že vybrané městské čtvrtě v Ústí nad Labem a 

město Trmice využíváním odsouzených alternativním trestem obecně prospěšných prací 

ušetřily za výdaje spojené s údržbou komunikací a zeleně za sledované období roku 

2007 až 2009 celkem částku ve výši minimálně 5 365 555 Kč. 

Jen pro ilustraci uvádím, že další ušetřenou částkou byla částka za pobyt ve 

vězení, která dle Probační a mediační služby ČR činila denně částku ve výši minimálně 

800,-Kč na jednoho odsouzeného, což představuje při výkonu alternativních trestů 

několika desítek tisíc hodin úsporu  řádově několik desítek milionů korun. [15] Tato 

analýza však nebyla součástí této bakalářské práce.      
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