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ANOTACE 

Tato bakalářská práce je především teoretickým pojednáním o trestu obecně 

prospěšných prací jako významné alternativě nepodmíněného trestu odnětí svobody 

v případech trestání pachatelů nezávažné trestné činnosti. Je v ní vyjádřena významná 

úloha Probační a mediační služby při ukládání tohoto trestu a analyzovány konkrétní 

poznatky ve formě vyhodnocení některých statistických údajů z hlediska využití tohoto 

trestu v praxi, získané na Okresním soudě v Mostě. V závěru práce je uvedeno stručné 

zhodnocení významu trestu obecně prospěšných prací ze společenskoekonomického 

hlediska, poukázání na právní úpravu odpovědnosti za způsobenou škodu a bezpečnost a 

ochranu zdraví při výkonu tohoto trestu a dále na jeho soulad s Evropskou úmluvou o 

ochraně lidských práv a s Listinou základních práv a svobod. 

 

Klíčová slova:  trest, obecně prospěšné práce, Probační a mediační služba, 

odsouzený 

 

 

ANNOTATION 

This thesis is mainly theory about generaly beneficial works punishment as an 

important alternative of unconditional imprisonment punishment in cases of offenders 

punishment of unimportant crimes. The thesis describes an important role of Probation and 

Mediation Service when imposing the punishment and analyses specific knowledge in 

form of some statistical data analysing in terms of using this punishment in practice grabed 

at district court in Most. At the end of this thesis is stated a brief analysis of generaly 

beneficial works punishment importance from social-economic point of view, there  is  

pointed at responsibility for injury and safety and also health protection during 

enforcement of the punishment and also its harmony with European Convention on Human 

Rights and Document of basic laws and freedoms. 

 

Key words:  punishment, generaly beneficial works, Probation and Mediation  

   Service, convicted person 
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1 ÚVOD 

Záměrem této práce je poukázat na trest obecně prospěšných prací z hlediska jeho 

významu jako poměrně důrazného právního instrumentu k dosažení nápravy a převýchovy 

pachatelů méně závažných trestných činů. Patří mezi alternativní způsoby řešení trestních 

věcí a je přínosem též z hlediska ekonomického, neboť odsouzení, kterým je trest obecně 

prospěšných prací uložen, odvádí společensky prospěšnou práci bez nároku na mzdu a bez 

poměrně značných nákladů, které jsou spojeny s pobytem odsouzených k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody ve věznici. Přesto, že je trestem nespojeným s odnětím svobody, 

omezuje odsouzené ve využívání volného času, neboť jim ukládá vykonat určité práce ve 

prospěch obce. Jedná se o práce, které nejsou nabízeny úřadem práce a nesnižují proto 

nabídku volných pracovních míst. Jelikož se jedná o práce bez úplaty, je tento trest 

nezanedbatelným ekonomickým přínosem. Odsouzení svojí prací vytvářejí hodnotu, a to 

pod hrozbou přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, pokud jej 

celý nebo jeho zbytek zaviněně ve stanované době nevykonají. Odsouzení se stravují na 

vlastní náklady a rovněž si hradí cestu do místa výkonu obecně prospěšných prací. Po 

denním výkonu obecně prospěšných prací se vrací do svého bydliště, aniž jsou tak vytrženi 

z rodinného nebo jiného navyklého způsobu života. Ve srovnání s odsouzenými 

k nepodmíněným trestům odnětí svobody, kteří ve věznici nemusí pracovat a jsou na jejich 

existenci státem vynakládány nemalé finanční prostředky, odčiňují své protiprávní jednání 

společensky prospěšnou prací vykonávanou na svobodě. Trest obecně prospěšných prací 

navíc pomáhá kapacitně odlehčit věznicím, kterých nepřibývá a které mají omezený počet 

vězeňských míst. Trest obecně prospěšných prací je nejen sankcí a represí, ale vychovává 

odsouzené prací, aby vedli do budoucna řádný způsob života a oprostili se od páchání 

trestné činnosti.  

V této práci jsou zahrnuty také procesní instituty, řešící překážky nastalé před 

zahájením výkonu trestu obecně prospěšných prací a v průběhu jeho výkonu. Mnohdy totiž 

dochází ke změně sociálních a rodinných poměrů osob odsouzených k trestu obecně 

pospěšných prací nebo k nepříznivé změně jejich zdravotního stavu, na což pamatuje 

zákonná úprava. Významná role v procesu ukládání trestu obecně prospěšných prací 

přináleží Probační a mediační službě, která provádí dohled nad odsouzenými v době 

výkonu trestu, individuálně na ně působí a napomáhá jim, aby vedli řádný život. Též 
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zprostředkovává mimosoudní dohody o úhradě způsobené škody a spoluvytváří tak 

podmínky k mimosoudnímu řešení trestních věcí. V konečné fázi je cílem mé práce 

analýza využití trestu obecně prospěšných prací v praxi, formou vyhodnocení některých 

statistických údajů, které jsem získala povoleným studiem trestních spisů Okresního soudu 

v Mostě. 

Z hlediska právní úpravy byl trest obecně prospěšných prací do našeho právního 

řádu zaveden novelou trestního zákona č. 152/1995 Sb., účinnou od 1.1.1996. V trestním 

zákoně je zařazen za trestem odnětí svobody a tvoří spolu s dalšími tresty, které lze za 

trestné činy uložit, jednotnou soustavu trestů, jejichž výčet je taxativní. Je tak naplněn čl. 

39 Listiny základních práv a svobod, dle kterého jen zákon stanoví, které jednání je 

trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit. Současná právní úprava trestu 

obecně prospěšných prací vychází z novely trestního zákona č. 265/2001 Sb., účinné od 

1.1.2002, ve které je vyjádřeno v čem spočívá a jsou zde rozvedeny zákonné podmínky pro 

jeho ukládání a výkon.  
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2 TREST A JEHO ÚČEL 

Podle § 23 odst. 1 tr. zák. je účelem trestu chránit společnost před pachateli 

trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej 

k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti. Podle 

§ 23 odst. 2 tr. zák. výkonem trestu nesmí být ponížena lidská důstojnost.[11]  

Jak zřejmé, účelem trestu je jednak poskytovat důsledně ochranu společnosti před 

delikventy a trestem je vychovávat, což lze označit za individuální prevenci společnosti. 

Represivní aspekt trestu tak nestojí v popředí při jeho ukládání a není toliko odplatou za 

spáchaný trestný čin. Uložený trest musí též působit na ostatní občany a odradit je od 

spáchání trestné činnosti, což lze považovat za generální prevenci společnosti. Individuální 

a generální prevence tvoří jednotu, přičemž obě tyto složky se vzájemně doplňují a 

podmiňují. Záleží pak na konkrétních okolnostech každé trestní věci a osobě pachatele, 

která z těchto složek vystoupí do popředí. Jinak tomu bude u prvotrestaného pachatele a 

jinak u recidivisty, kterého pouze důraznější trest může přimět k nápravě. V každém 

případě však ukládaný trest musí být nejen zákonný, tj. vycházející ze zákonných hledisek 

účelu trestu, ale musí být též spravedlivý, protože jen tak může být odsouzeným 

respektován a nikoli pojímán jako příkoří. Nespravedlivý trest může vyvolat zatvrzelost a 

negativní náhled pachatele na společenské normy a instituce, které je prosazují, zejména na 

justiční orgány. S tím pak souvisí i neustálá snaha odsouzených reevidovat rozhodnutí 

soudu formou mimořádných opravných prostředků, kterými jsou dovolání, obnova řízení a 

podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Pouze spravedlivě uložený trest motivuje 

odsouzeného řádně jej vykonat, popř. i dříve, pokud to zákon umožňuje. Jedná se o 

podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu 

zbytku trestu zákazu činnosti. Projevem ztotožnění se odsouzeného s druhem a výší 

uloženého trestu je nejen jeho řádný výkon, ale též i jeho bezúhonný život po výkonu 

trestu, kterým si vytvoří podmínky pro zahlazení odsouzení, pokud tyto nenastanou přímo 

ze zákona po výkonu trestu, jak uvedeno v § 69 tr. zák. 

Trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.), účinný od 1.1.2010, v ust. § 36 uvádí trest 

jako druh trestní sankce, a to vedle ochranného opatření, kterým je ochranné léčení, 

zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova.  
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Podle §37 odst. 2 trestního zákoníku nelze pachateli trestného činu uložit kruté a 

nepřiměřené sankce a jejich výkonem ponížit lidskou důstojnost.[21] Je tak nově 

koncipováno pojetí trestu jako druhu trestní sankce a též stanovena přiměřenost trestní 

sankce respektující lidskou důstojnost pachatele trestného činu v souladu s čl. 7 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod, dle kterého nikdo nesmí být mučen ani podroben 

krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.[10] Trestní zákoník též 

rozšířil výčet polehčujících a přitěžujících okolností, k nimž soud při úvaze o druhu a 

výměře trestu přihlíží. 

Pokud se týká polehčujících okolností, uvedených v § 41 písm. a) – o), byly 

doplněny o: 

- spáchání činu ze soucitu nebo nedostatku životních zkušeností,  

- spáchání činu v právním omylu, kterého se bylo možno vyrovnat,  

- způsobení nižší škody nebo jiného menšího škodlivého následku.  

Pokud se týká přitěžujících okolností, uvedených v § 42 písm. a) – e), nad rámec 

současné právní úpravy přibylo spáchání činu: 

- s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,  

- ze ziskuchtivosti,  

- z pomsty,  

- z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní, či jiné podobné nenávisti, 

- způsobení většího škodlivého následku,  

- získání většího prospěchu, spáchání činu ve větším rozsahu, na více věcech nebo 

osobách. 

Nutno uvést, že výčet polehčujících a přitěžujících okolností, jak je tomu i 

podle dosud platné právní úpravy, je demonstrativní a soud může při ukládání trestu 

přihlédnout i k jiným, v zákoně neuvedeným, polehčujícím nebo přitěžujícím okolnostem, 

které v konkrétní trestní věci zjistí. 

Zcela nově trestní zákoník uvádí ve své obecné části zásadu zákonnosti a zásadu 

subsidiarity trestní represe. Podle § 12 odst. 1 jen trestní zákon vymezuje trestné činy a 

stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit (zásada zákonnosti). Podle § 12 

odst. 2 trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat 

jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti 
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podle jiného právního předpisu (zásada subsidiarity).[21] Trestní zákoník tak předznačuje, 

že trestní sankce lze uložit jen za trestné činy v něm uvedené (výše zmíněná zásada 

zákonnosti) a že ne všechna jednání, byť by formálně naplňovala pojmové znaky některého 

z trestných činů, musí být kriminalizována a postihována některou z trestních sankcí, když 

lze jejich pachatele učinit odpovědným podle jiných právních předpisů, např. 

přestupkového zákona, občanského zákoníku, obchodního zákoníku apod. (výše zmíněná 

zásada subsidiarity). 

2.1 Alternativní řešení trestních věcí 

 Mohutný rozvoj ekonomiky, zejména na přelomu 20. a 21. století ve vyspělých 

zemích, s sebou paradoxně přináší značný nárůst kriminality, které je nutno čelit. Tento 

fenomén nové doby vyžaduje nové způsoby řešení trestních věcí, neboť nelze vystačit 

toliko s tresty ryze represivní povahy, tj. nepodmíněnými tresty odnětí svobody, které 

nadměrně naplňují věznice, jejichž kapacita je nedostačující. Obecně se vězeňství nachází 

v krizi, nové věznice se nestavějí, odsouzení ve věznicích zpravidla nepracují a tak náklady 

na výkon trestu zatěžují státní rozpočet. 

Ze statistik Vězeňské služby ČR jsem zjistila následující vývoj stavu počtu 

odsouzených osob, které v letech 1999 až 2008 ve věznicích vykonávaly nepodmíněné 

tresty odnětí svobody (viz tabulka 1). [22]   

 
Tabulka 1 Vývoj stavu odsouzených osob za období od 1.1.1999 do 31.12.2008 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

počet osob 16126 15571 14737 12829 13868 15074 16077 16179 16647 18100 

 

Dále jsem zjistila, že v České republice je celkem 35 vazebních věznic a věznic, 

přičemž nejvíce odsouzených osob se ke dni 4.3.2009 nacházelo ve věznici Valdice – 1113 

(následují věznice Plzeň – 1049, Ostrov – 1026), nejméně ve věznici Teplice – 59 

(následují věznice Olomouc – 138, Litoměřice – 159).[23] 

Pokud se týká překročení kapacity věznic, jako příklad uvádím věznici Bělušice 

v okrese Most, kde je pro odsouzené plánováno 538 míst, přičemž ke dni 21.1.2009 se zde 

nacházelo 622 odsouzených. Kapacita vězeňských míst tak byla překročena o 15,6%.[23] 
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Je proto třeba hledat takové způsoby sankcí, které nejsou spojeny s odnětím 

svobody, které však jsou v souladu s účelem trestu a které dostatečně postihnou pachatele 

trestných činů a zajistí jejich převýchovu. Jedná se zejména o trestní věci, za které hrozí 

uložení krátkodobých trestů odnětí svobody. Na tuto skutečnost poukazují též rezoluce 

Rady Evropy a Výboru OSN pro prevenci a kontrolu zločinnosti. Nelze též nevidět 

přetížení soudců, státních zástupců a dalších orgánů činných v trestním řízení, přičemž 

není na místě nadměrné zvyšování jejich stavů. Je třeba vytvoření nového konceptu justice, 

ve kterém, kromě státu, budou hrát nezanedbatelnou roli též obvinění, kteří za případného 

přispění Probační a mediační služby aktivně přistoupí k odčinění škodlivých následků své 

trestné činnosti, a to v případě, že budou postiženi sankcí, která je ponechá na svobodě. 

Alternativní řešení trestních věcí v České republice se uskutečňuje jednak v systému 

hmotněprávního a procesního práva a jednak mimo tento systém.  

Hmotněprávními alternativami jsou tyto instituty: 

- upuštění od potrestání (§ 24 tr. zák.), 

- podmíněné upuštění od potrestání s dohledem (§ 26 tr. zák.), 

- upuštění od uložení trestního opatření u mladistvých (§ 14 zák. č. 218/2003 Sb., 

zákona o soudnictví ve věcech mladistvých) případně doprovozené výchovnými 

opatřeními (§ 15 cit. zákona). 

Procesními alternativami jsou tyto odklony od standardního trestního řízení: 

- podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ř.), 

- schválení narovnání (§ 309 tr. ř.), 

- vydání trestního příkazu (§ 314e tr. ř.), 

- zastavení trestního stíhání v trestních věcech vyžadujících souhlas poškozeného 

(§ 172 odst. 1 písm. d) tr. ř., resp. § 223 odst. 1 tr. ř. za použití § 11 odst. 1 písm. 

i) tr. ř., vzhledem k ustanovení § 163 tr. ř.). 

Mimo systém trestního práva jsou trestní věci alternativně řešeny formou probace a 

mediace, uskutečňované prostřednictvím Probační a mediační služby, jejíž úloha a činnost 

je popsána ve  4. kapitole.  

Alternativní řešení trestních věcí je možno třídit též z hlediska stádia předsoudního, 

tj. před podáním obžaloby a stádia řízení před soudem, kdy již obžaloba na obviněného 

byla podána.  
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V předsoudním řízení se jedná o tato rozhodnutí státního zástupce: 

- podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 odst. 1 tr. ř.), 

- schválení narovnání (§ 309 odst. 1 tr. ř.), 

- odstoupení od trestního stíhání mladistvého (§ 70 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže), 

- podmíněné odložení podání návrhu na potrestání ve zkráceném přípravném 

řízení (§ 179g a § 179h tr. ř. za podmínek uvedených v § 307 tr. ř.), 

- zastavení trestního stíhání v trestních věcech, ve kterých lze vést trestní stíhání 

toliko se souhlasem poškozeného (§ 172 odst. 1 písm. d) tr. ř. za použití § 11 

odst. 1 písm. i) tr. ř. a § 163 tr. ř.), 

- odložení věci, které může učinit též policejní orgán (§ 159a odst. 2 tr. ř. za 

použití § 11 odst. 1 písm. i) tr. ř. a § 163 tr. ř.). 

V řízení před soudem se jedná o: 

- podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 odst. 1 tr. ř.), 

- schválení narovnání (§ 309 odst. 1 tr. ř.), 

- odstoupení od trestního stíhání mladistvého (§ 70 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže), 

- zastavení trestního stíhání v trestních věcech, v nichž lze vést trestní stíhání jen 

se souhlasem poškozeného (§ 163 tr. ř. za použití § 11 odst. 1 písm. i) tr. ř.), a to 

po předběžném projednání obžaloby (§ 188 odst. 1 písm. c) tr. ř.), v hlavním 

líčení (§ 223 odst. 1 tr. ř.) nebo v řízení před soudem II. stupně (§ 257 odst. 1 

písm. c) tr. ř.), 

- upuštění od potrestání (§ 24 odst. 1 a § 25 tr. zák.), 

- upuštění od uložení trestního opatření (§ 11 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže), 

- uložení některého z alternativních trestů nespojených s bezodkladným odnětím 

svobody: obecně prospěšných prací (45 tr. zák.), zákazu činnosti (§ 49 tr. zák.), 

peněžitého (§ 53 tr. zák.), propadnutí věci (§ 55 tr. zák.), vyhoštění (§ 57 tr. 

zák.), zákazu pobytu (§ 57a tr. zák.), podmíněného odsouzení k trestu odnětí 

svobody (§ 58 tr. zák.), podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody 

s dohledem (§ 60a tr. zák.). 
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2.2 Alternativní tresty a jejich druhy 

Alternativou z pohledu ukládání trestů za spáchaný trestný čin je nutno rozumět 

volbu mezi dvěma či více způsoby potrestání. Především se jedná o volbu trestu 

nespojeného s odnětím svobody, který by jinak přicházel v úvahu. Společným rysem 

alternativních trestů je, že pachatele trestných činů nezbavují osobní svobody jeho izolací 

od společnosti ve věznici, pouze omezují jeho ostatní práva či vyžadují na něm splnění 

nějaké povinnosti.[4] Například mu ukládají zaplatit určitou peněžní částku ve prospěch 

státu (peněžitý trest), nezdržovat se po stanovenou dobu na určitém místě (zákaz pobytu) 

nebo odpracovat pro veřejné blaho určitý počet hodin bez nároku na odměnu (obecně 

prospěšné práce). Společnými atributy těchto trestů jsou podstatně nižší náklady na jejich 

výkon, zohlednění osobnosti odsouzeného a jeho individuálních vlastností, zachování jeho 

sociální vazby s prostředím ve kterém žije, s jeho rodinou, zrychlení trestního řízení a 

omezení  přeplněnosti věznic. Dávají tak odsouzenému „šanci“ adaptovat se ve společnosti 

a nikoli ve vězeňském prostředí, které je „druhým domovem“ recidivistů trestné činnosti, 

na které nelze působit jinak než nepodmíněným trestem odnětí svobody. Alternativními 

tresty v České republice jsou: 

- peněžitý trest ve výměře od 2.000 Kč do 5.000.000 Kč s náhradním trestem 

odnětí svobody do 2 let, pokud by nebyl zaplacen; jedná se o finanční sankci 

ukládanou zejména pachatelům majetkové trestné činnosti k odčerpání 

majetkového prospěchu, 

- trest zákazu činnosti ve výměře 1 roku až 10 let; je ukládán v případech porušení 

povinností vyplývajících ze zákona, povolání nebo funkce, pokud je tím 

způsobena škoda nebo jiný škodlivý následek, např. újma na zdraví nebo smrt; 

jeho účelem je zamezit dalšímu porušování těchto povinností, 

- trest vyhoštění, který je ukládán pouze cizincům, kteří nemají na území České 

republiky povolen dlouhodobý pobyt a ani jim nebyl poskytnut azyl; lze jej 

uložit po dobu 1 roku až 10 let nebo na dobu neurčitou, 

- trest zákazu pobytu ve výměře 1 roku až 5 let; je ukládán pachatelům z jiných 

okresů či krajů, kteří nemají k místu spáchání činu vytvořeny žádné rodinné či 

pracovněprávní vztahy a dopustili se v daném okrese či kraji opakovaně trestné 

činnosti nebo závažné trestné činnosti, 
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- trest propadnutí majetku, který se ukládá pachateli odsouzenému k výjimečnému 

trestu nebo k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za závažný úmyslný trestný 

čin, kterým získal majetkový prospěch, 

- trest propadnutí věci, které bylo použito ke spáchání trestného činu nebo která 

byla k jeho spáchání určena nebo ji pachatel získal trestným činem nebo jako 

odměnu za něj, 

- ztráta čestných titulů a vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti, který se ukládá 

toliko v případě uložení trestu odnětí svobody na 2 léta a více za trestný čin 

spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky, 

- trest obecně prospěšných prací ve výměře 50 až 400 hodin, který je ukládán 

v případě spáchání méně závažných trestných činů a nahrazuje uložení 

nepodmíněného odnětí trestu odnětí svobody; zákonná úprava a podmínky pro 

jeho ukládání a výkon jsou podrobně zmíněny v kapitole 3. 

Trestní zákoník zavádí do soustavy trestů trest domácího vězení (§ 52 odst. 1 písm. 

b)), a to za trest odnětí svobody, čímž „odsouvá“ trest obecně prospěšných prací na třetí 

pozici. Dalším novým alternativním trestem je zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce (§ 52 odst. 1 písm. i)). Pokud se týká trestu propadnutí věci, je 

formulován a rozšířen jako trest propadnutí věci a jiné majetkové hodnoty (§ 52 odst. 1 

písm. f)). V případě, že pachatel věc nebo jinou majetkovou hodnotu, které by se uvedený 

trest mohl týkat zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, 

odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její propadnutí zmaří, může soud 

pachateli uložit propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové 

věci nebo jiné majetkové hodnoty, kterou soud může stanovit na základě odborného 

vyjádření nebo znaleckého posudku (§71 odst. 1). Trestní zákoník tak reaguje jednak na 

akutní nedostatek vězeňských míst, která nahrazuje trest domácího vězení, a jednak na 

nové formy trestné činnosti páchané např. při fotbalových a hokejových utkáních nebo 

hudebních akcích (různé výtržnosti, rvačky, ničení zařízení). U trestu propadnutí věci, věc 

užitou nebo určenou ke spáchání trestného činu nebo kterou pachatel získal trestným činem 

nebo jako odměnu za něj, jejíž propadnutí přichází v úvahu, zajišťuje věcí náhradní 

hodnoty. Tím se odčerpá neoprávněný majetkový prospěch pachatele trestné činnosti, 

neboť propadlá náhradní hodnota připadá státu (§ 71 odst. 3). 
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3 OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE JAKO ALTERNATIVNÍ 

TREST 

Trest obecně prospěšných prací (dále jen trest OPP) byl do systému trestů, které lze 

podle naší platné právní úpravy uložit pachatelům trestných činů, zaveden novelou 

trestního zákona č. 152/1995 Sb. Byť v České republice se jednalo o nový trestněprávní 

institut, OPP jako samostatná sankce již existovaly v řadě evropských zemí. 

Trest OPP, který je významnou alternativou trestu odnětí svobody, je upraven v ust. 

§ 45 a 45a tr. zák. a jeho výkon v ust. § 335 až § 340b tr. ř. V případě zaviněného 

nevykonání tohoto alternativního trestu nebo nevedení řádného života odsouzeným v době 

jeho výkonu jej soud přemění v trest odnětí svobody. Ze systematického zařazení za trest 

odnětí svobody lze trest OPP považovat za citelnější sankci, nežli jsou zbývající druhy 

trestů,  uvedené v podkapitole 2.2. Lze jej dokonce považovat za přísnější sankci, nežli je 

trest odnětí svobody podmíněně odložený. Podstatou trestu OPP je, že pachatel trestného 

činu jeho spáchání odčiní prací pro obecný prospěch, aniž by za to obdržel odměnu. Jedná 

se např. o úklidové práce, práce ve prospěch náboženských registrovaných organizací či 

církví, o práce při ochraně životního prostředí, v nemocnicích, domovech důchodců či 

školských zařízeních. Práce uložené soudem musí odsouzený vykonat osobně, ve svém 

volném čase, což představuje významný výchovný prvek. Získá tak sociální odpovědnost a 

pracovní návyky, pokud dosud žádnou práci nevykonával. Smyslem trestu OPP není 

snižovat nabídku volných pracovních míst, neboť se jedná  o práce bezúspěšně opakovaně 

nabízené. Trestem OPP se např. nahrazuje pracovní činnost osob dříve vykonávajících 

civilní službu dle zák. č. 18/1992 Sb., o civilní službě, který již pozbyl platnosti. Jednalo se 

o náhradní vojenskou službu, v jejímž rámci osoby tuto službu vykonávající prováděly 

společensky prospěšné práce, např. jako sanitáři v nemocnicích a ústavech sociální péče. 

Kromě trestního zákona je, byť částečně, trest OPP upraven též v zákoně o vyšších 

soudních úřednících (zák. č. 189/1994 Sb.), v jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 

(vyhl. č. 37/1992 Sb.) a v zákoně o Probační a mediační službě (zák. č. 257/2000 Sb.). 

Trest OPP je obecným druhem trestu a jeho uložení není podmíněno tím, že není 

uveden ve zvláštní části trestního zákona. Může být uložen jako trest samostatný nebo i 

vedle jiného trestu, nikoli však vedle trestu odnětí svobody (§45 odst.2 tr. zák.). V případě 
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souběhu trestných činů musí jít o takové, na které trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí nepřevyšující 5 let, a to u každého z nich. Zákonem je výslovně 

stanoveno, že trest OPP nemůže sloužit výdělečným účelům. Při jeho ukládání je třeba 

přihlížet ke zdravotnímu stavu a ke stanovisku pachatele. Projevuje se tak alternativní 

povaha trestu OPP vůči trestu odnětí svobody. Povahou trestného činu je nutno především 

rozumět zákonné znaky skutkové podstaty, které jsou tímto činem naplněny, druh a 

význam ohroženého zájmu chráněného trestním zákonem, jednání charakterizující 

objektivní stránku trestného činu a formu zavinění a dále okolnosti, za nichž byl trestný čin 

spáchán.[7] Jedná se o:  

- způsob provedení činu,  

- pohnutku,  

- míru zavinění,  

- způsobený následek,  

- přitěžující a polehčující okolnosti.  

Zásadní roli hraje dosažený stupeň nebezpečnosti činu pro společnost, bez něhož 

čin není trestný. U dospělých pachatelů musí být vyšší než nepatrný (§ 3 odst. 2 tr. zák.), u 

pachatelů mladistvých vyšší než malý (§ 6 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb.). Trest OPP 

zpravidla přichází v úvahu u trestných činů, které mají nižší konkrétní stupeň společenské 

nebezpečnosti a jsou typově méně závažné. Pokud se týká pojmu možnosti nápravy 

pachatele, je nutno zvažovat zejména jeho bezúhonnost, rodinné zázemí, společenské 

postavení a vzdělání.  

Obecně prospěšné práce jsou koncipovány v trestním zákoníku v podstatě shodně 

s nyní platnou hmotněprávní úpravou, avšak s určitými doplňky a odlišnostmi. Podle 

nadcházející právní úpravy (§ 62 odst. 2) soud trest OPP zpravidla neuloží, jde-li o 

pachatele, kterému byl trest OPP v době tří let předcházejících uložení tohoto druhu trestu 

přeměněn na trest odnětí svobody. Je tomu tehdy, když pachatel v době odsouzení do 

skončení výkonu trestu nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez 

závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu nebo zaviněně nevykoná ve 

stanovené době uložený trest. Další rozdílností je výměra trestu OPP 50 až 300 hodin. Tím 

dochází k výraznému snížení horní hranice tohoto trestu, a to zřejmě z důvodu, že 

odsouzení, zaměstnaní v pracovním poměru, jsou z objektivních důvodů stěží schopni ve 

stanovené lhůtě více hodin obecně prospěšných prací vykonat. 
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Nutno též uvést, že trest OPP podle trestního zákoníku bude možno uložit toliko za 

přečiny, tj. trestné činy nedbalostní či úmyslné povahy s horní hranicí trestní sazby trestu 

odnětí svobody do 5 let (§ 52 odst. 1 se zřetelem k § 14 odst. 2). Nově je zaveden dohled 

nad odsouzeným po dobu výkonu trestu OPP nebo jeho zbytku (§ 65 odst. 3 písm. a)) a 

stanovena přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti. Jejich výčet není taxativní a 

soud může podle své úvahy uložit i jiná přiměřená omezení či povinnosti. Jedná se 

zejména o:  

- podrobení se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace, 

-  podrobení se léčení v závislosti na návykových látkách, 

-  zdržení se návštěv nevhodného prostředí, 

-  zdržení se hazardních her a hraní na hracích přístrojích,  

- zdržení se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, 

-  uhrazení dlužného výživného nebo jiné dlužné částky, 

-  veřejnou a osobní omluvu poškozenému,  

- poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. 

Podle § 65 odst. 3 trestního zákoníku může soud vzhledem k okolnostem případu a 

osobě odsouzeného ponechat trest obecně prospěšných prací v platnosti nebo prodloužit 

dobu jeho výkonu až o šest měsíců, jestliže odsouzený zavdal příčinu k přeměně trestu 

v trest odnětí svobody, a to za stanovení dohledu nad odsouzeným po dobu výkonu trestu 

nebo jeho zbytku, za uložení přiměřených omezení nebo přiměřených povinností (výše 

uvedených) nebo za stanovení některého výchovného opatření uvedeného v zákoně o 

soudnictví ve věcech mládeže, jedná-li se o pachatele ve věku blízkém věku 

mladistvých.[21] Pokud se týká pojmu a účelu dohledu, bude zmíněn a vysvětlen 

v kapitole 4 Probační a mediační služba, neboť s činností Probační a mediační služby úzce 

souvisí. 

3.1 Zákonná úprava trestu obecně prospěšných prací 

Trest obecně prospěšných prací má hmotněprávní a procesněprávní úpravu. 

Hmotněprávní úprava vyjadřuje možnosti jeho ukládání, tj. za jaké trestné činy a komu jej 

lze uložit. Procesněprávní úprava stanoví podmínky jeho nařízení, průběhu a výkonu. 
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3.1.1 Hmotněprávní úprava (§ 45 a § 45a tr. zák.) 

Soud může uložit trest OPP pouze za splnění zákonných podmínek, uvedených 

v ust. § 45 odst. 1 tr. zák., tj. především jen za trestný čin, na který zákon stanoví trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let a dále jestliže vzhledem k povaze 

spáchaného trestného činu a možnosti nápravy pachatele uložení jiného trestu k dosažení 

účelu trestu není třeba. V podstatě to znamená, že se jedná o trestné činy, o kterých 

rozhoduje samosoudce, neboť je-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 

let a spodní vyšší než 2 roky, rozhoduje o takových trestných činech senát. Jedná se tedy o 

trestné činy typově méně společensky nebezpečné. Podmínka, že k dosažení účelu trestu 

není třeba jiného druhu trestu, závisí na úvaze soudu (dále jen samosoudce), aby posoudil 

v každém jednotlivém případě uložení trestu OPP z hlediska jeho vhodnosti a účelnosti 

vzhledem k osobě pachatele. Samosoudce zejména přihlíží k potřebě individuální a 

generální prevence společnosti, k dosaženému stupni nebezpečnosti činu pro společnost a 

k možnosti nápravy a poměrům pachatele. Podle důvodové zprávy k trestnímu zákonu by 

měl být zpravidla ukládán za projevy vandalství a výtržnictví a méně závažné majetkové 

trestné činy [16], což se v praxi víceméně dodržuje. 

Trest OPP může být samosoudcem uložen jako samostatný trest nebo vedle jiného 

trestu, přičemž takovouto kumulací dochází ke zpřísnění postihu pachatele činu, je-li to 

třeba. Lze jej uložit i mladistvému, tj. pachateli, který v době spáchání činu dosáhl 15 roků 

a nedovršil 18 let svého věku.[19] V trestním zákoníku (§ 25) je trestní odpovědnost 

stanovena od 14 let. Pokud se týká výměry trestu OPP, povinností a překážek při jeho 

výkonu, jsou tyto zakotveny v ust. § 45a tr. zák.  

Trest OPP může samosoudce uložit ve výměře 50 až 400 hodin a zároveň může 

pachateli uložit po dobu trestu i přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti uvedené v 

§ 26 odst. 4 tr. zák., směřující k tomu, aby vedl řádný život. Jedná se zejména o:  

- podrobení se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace,  

- podrobení se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,  

- podrobení se léčení na návykových látkách (nejedná se však o ochranné léčení), 

podrobení se vhodným programům psychologického poradenství,  

- zdržení se návštěv nevhodného prostředí a styku s kriminálně závadovými 

osobami, 
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- zdržení se hazardních her a hraní na herních přístrojích a sázek.  

Dohled nad dodržováním výše zmíněných omezení a povinností byl zákonodárcem 

svěřen orgánům Policie ČR a Městské policie, v součinnosti se středisky Probační a 

mediační služby. Je zřejmé, že se bude jednat v praxi o nelehkou činnost těchto institucí a 

zjištění porušení výše uvedených povinností a omezení bude spíše namátkové, než mající 

podklad ve stálém sledování osoby pachatele.  

Samosoudce je povinen při ukládání trestu OPP přihlédnout ke stanovisku 

pachatele, možnosti jeho nápravy a jeho zdravotní způsobilosti. Trest OPP neuloží, jestliže 

je pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce (§ 45a odst. 2 tr. zák.). 

Zjišťování stanoviska pachatele se v praxi často opomíjí, právě tak jako důsledné zjištění 

jeho pracovní způsobilosti, což vede k problémům s výkonem tohoto trestu. Také neochota 

pachatele trest vykonat nebo jeho ukládání recidivistům, kteří dlouhodobě odvykli 

pracovat, vede ke zmaření účelu tohoto trestu.  

Odsouzený je povinen uložený trest OPP vykonat osobně a bezplatně ve svém 

volnu, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud výkon tohoto trestu nařídil. Do této 

doby se nezapočítává doba, po kterou se odsouzený zdržoval v cizině nebo byl ve vazbě či 

vykonával trest odnětí svobody. Právě stanovená doba výkonu trestu OPP činí odsouzeným 

potíže, neboť si dost dobře neuvědomují, že pokud zaviněně celý trest v této době 

nevykonají, samosoudce nařídí veřejné zasedání a přistoupí k jeho přeměně v trest odnětí 

svobody (§ 45a odst. 3 tr. zák.). Přitom každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaného 

trestu OPP se počítají za jeden den odnětí svobody (§ 45a odst. 4 tr. zák.). Pro přeměnu 

trestu OPP v trest odnětí svobody dostačuje naplnění jen některé ze zákonných podmínek, 

a to buď nevedení řádného způsobu života, včetně nedodržení uložených povinností a 

omezení, nebo zaviněné nevykonání trestu. Zaviněným nevykonáním nutno rozumět 

vědomé a chtěné nevykonání celého trestu OPP, aniž by tomu bránily některé ze 

zákonných překážek (onemocnění, úraz, pobyt v cizině), které po přechodnou dobu 

znemožňují odsouzenému trest vykonat. Pokud by si však odsouzený způsobil zranění 

úmyslně, aby se výkonu trestu OPP vyhnul, pokládá se takovéto jednání za zaviněné, 

odůvodňující přeměnu v trest odnětí svobody. Stejně by tomu bylo, pokud by se odsouzený 

záměrně zdržoval v cizině před výkonem tohoto trestu. K přeměně trestu OPP, popř. jeho 

nevykonané části, je příslušný soud v místě bydliště odsouzeného, nikoli tedy soud 
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procesní, který trest OPP uložil. Může tak učinit na základě svých poznatků nebo na návrh 

střediska Probační a mediační služby obecního úřadu nebo jiné instituce, u nichž měl být 

trest OPP vykonáván.  

Samosoudce rozhoduje o přeměně trestu OPP, resp. jeho nevykonané části ve 

veřejném zasedání, ke kterému odsouzeného předvolá, aby odsouzený mohl uvést důvody, 

proč uložený trest nebo jeho zbytek nevykonal. Jestliže se odsouzený bez závažného 

důvodu a omluvy nedostaví, může být veřejné zasedání konáno v jeho nepřítomnosti. 

Postačuje, že odsouzený má předvolání řádně doručeno a je zachována pětidenní lhůta od 

doručení předvolání do konání veřejného zasedání. Pokud samosoudce rozhodne o 

přeměně nevykonaného trestu OPP v trest odnětí svobody, obligatorně s tím stanoví jeho 

délku dle výše zmíněného přepočtu a způsob výkonu trestu.[7] To znamená, že též 

rozhodne o zařazení odsouzeného do příslušného typu věznice. Do věznice s dozorem jej 

zařadí tehdy, pokud nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin (§ 39a 

odst. 2 písm. b) tr. zák.). Jinak jej zařadí do věznice s ostrahou (§ 39a odst. 2 písm. c) tr. 

zák.). Výjimečně jej může podle §39a odst. 3 tr. zák. zařadit do jiného typu věznice, než 

kam odsouzený náleží, pokud pro to shledá vážný důvod (např. v osobě odsouzeného, jeho 

sociální a rodinné situaci). Nejčastěji návrh na přeměnu trestu OPP je v praxi podáván 

středisky Probační a mediační služby, jejichž činnost před a po uložení tohoto trestu bude 

podrobně rozvedena v další kapitole. Tato střediska zajišťují dohled jak nad požadavky 

obecních úřadů a jiných institucí, tak nad samotným odsouzeným. 

Na pachatele, kterému byl uložen trest OPP, se hledí, jako by nebyl odsouzen, 

jakmile trest vykoná nebo jakmile bude od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně 

upuštěno (§ 45a odst. 5 tr. zák.). To má velký význam pro odsouzeného, neboť v takovém 

případě se jeho odsouzení neuvádí ve výpise rejstříku trestů, pouze se uvádí v opise 

rejstříku trestů pro potřeby orgánů činných v trestním řízení. Nicméně však k takovémuto 

odsouzení z hlediska recidivy přihlížet nelze a je tomu jako v případě zahlazení odsouzení, 

nebo jestliže se odsouzený k podmíněnému trestu odnětí svobody osvědčil ve zkušební 

době. Z tohoto hlediska je vykonaný trest OPP pro pachatele výhodnější, než peněžitý trest 

uložený za úmyslný trestný čin, který lze zahladit až po třech letech od jeho zaplacení.  
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3.1.2 Procesněprávní úprava (§ 335 – § 340b tr. ř.) 

Trest obecně prospěšných prací odsouzený vykonává v obvodu okresního soudu, ve 

kterém bydlí. S jeho souhlasem může být trest vykonáván i mimo tento obvod (§ 335 tr. ř.). 

Je přitom vycházeno ze zvláštnosti tohoto trestu, která spočívá v jeho poměrné 

dlouhodobosti, v potřebné znalosti místních podmínek a potřeb institucí na straně jedné a v 

„usazení“ odsouzeného v určitém místě či obvodu, aby nemusel vynakládat finanční 

prostředky na dopravu na místo určené práce, vážit zbytečně dlouhou cestu a krátit tak svůj 

volný čas, ve kterém trest obecně prospěšných prací vykonává.  

O nařízení trestu OPP rozhoduje usnesením samosoudce okresního soudu, v jehož 

obvodu odsouzený bydlí. Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná. Stanoví v něm 

druh a místo výkonu trestu a přihlíží k tomu, aby odsouzený trest vykonával co možná 

nejblíže k místu svého bydliště. V odůvodnění usnesení samosoudce též poučí 

odsouzeného o jeho povinnostech dostavit se do 14 dnů ode dne oznámení usnesení 

(doručení jeho opisu) na obecní úřad nebo instituci, u níž mají být obecně prospěšné práce 

vykonávány, a to k projednání podmínek. O nařízení výkonu trestu OPP samosoudce 

vyrozumí probačního úředníka, který provádí kontrolu nad výkonem tohoto trestu. 

Probační úředník při výkonu kontroly postupuje v součinnosti s příslušným obecním 

úřadem nebo institucí, u nichž jsou obecně prospěšné práce vykonávány (§ 336 odst. 3 tr. 

ř.). 

Pojem „projednání podmínek“ není dohodou v pravém slova smyslu mezi 

odsouzeným a příslušnou institucí, neboť odsouzený nemá možnost je odmítnout ani 

změnit dle své úvahy. Není však ani direktivním nařízením, které by odsouzenému 

podmínky výkonu trestu diktovalo, aniž by byla zohledněna jeho současná osobní, rodinná 

a sociální situace. Od účinnosti novely trestního zákona a trestního řádu (od 1.1.2002) 

výkon trestu OPP zajišťují spolu s obecními úřady obecně prospěšné instituce, které soudu 

oznamují případné změny nastalé při výkonu obecně prospěšných prací, a to za spolupráce 

s probačním úředníkem zajišťujícím dohled nad požadavky obcí a institucí i nad 

odsouzeným samotným. Neplní-li odsouzený stanovenou povinnost nebo bez závažného 

důvodu neprovádí určené práce, obecní úřad nebo instituce, u nichž mají být obecně 

prospěšné práce vykonávány, tuto skutečnost bezodkladně sdělí soudu, který výkon trestu 

nařídil k přijetí příslušného opatření. Rovněž mu sdělí, kdy odsouzený uložený trest OPP 
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vykonal, aby tuto skutečnost mohl dát na vědomí Rejstříku trestů, který provede vymazání 

odsouzení.  

3.2 Rozhodnutí o ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací 

Trest OPP je ukládán rozsudkem nebo trestním příkazem, kterými se pachatel 

odsuzuje za spáchaný trestný čin. Usnesením se rozhoduje o nařízení, odkladu a přerušení 

výkonu trestu OPP, o upuštění od jeho výkonu a o jeho přeměně v trest odnětí svobody. 

3.2.1 Rozsudek (§ 225 tr. ř.) 

Rozsudek je základní a nejčastější způsob meritorního rozhodnutí soudu, kterým 

soud rozhoduje o podané obžalobě nebo návrhu na potrestání státního zástupce. Následuje 

po dokazování provedeném v hlavním líčení, které je vyvrcholením trestního řízení a 

završením činnosti soudu. Rozsudkem je rozhodováno o vině obviněného žalovaným 

trestným činem, resp. se jím obviněný obžaloby pro žalovaný trestný čin zprošťuje. Ukládá 

se jím nejen trest, ale též ochranné opatření a povinnost uhradit způsobenou škodu. Má 

povahu veřejného aktu, neboť je vyhlašován v jednací síni za přítomnosti obviněného, 

státního zástupce, případně též obhájce, veřejnosti a zástupců tisku a jiných médií. 

Vyhotovení rozsudku musí odpovídat rozsudku vyhlášenému. Po vyhlášení jej předseda 

senátu, případně samosoudce (dále jen samosoudce) ústně stručně odůvodní, aby byly 

zjevné veškeré skutečnosti a důvody, které vzal za prokázané. Součástí rozsudku je 

poučení o opravném prostředku, kterým je odvolání, o němž musí být obviněný poučen jak 

po vyhlášení rozsudku, tak v jeho písemném vyhotovení. Rozsudkem rozhoduje soud I. 

nebo II. stupně, přičemž tato forma rozhodnutí nepřísluší žádnému jinému orgánu činnému 

v trestním řízení. Jestliže se strany vzdají odvolání po vyhlášení rozsudku nebo po uplynutí 

osmidenní lhůty po jeho doručení oprávněné osoby odvolání nepodají, nabývá rozsudek 

právní moci a je vykonatelný. Obviněný může rozsudek napadnout ve všech jeho výrocích, 

tj. ve výroku o vině, trestu i náhradě škody či ochranných opatřeních, poškozený pouze ve 

výroku o náhradě škody. Oddálit vykonatelnost rozsudku lze toliko akceptovanou žádostí o 

odklad výkonu trestu ze zákona uznatelných důvodů (nemoc, sociální důvody, pobyt v 

cizině). Zvrátit jeho vykonatelnost lze pouze na základě mimořádných opravných 

prostředků, kterými jsou obnova řízení, stížnost pro porušení zákona a dovolání. 
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3.2.2 Trestní příkaz (§ 314e tr. ř.) 

Dalším druhem rozhodnutí, které vydává samosoudce a kterým lze uložit trest, je 

trestní příkaz. Samosoudce tak může učinit bez projednání věci v hlavním líčení, jestliže 

skutkový stav věci je spolehlivě zjištěn opatřenými důkazy na základě podané obžaloby 

nebo návrhu na potrestání státním zástupcem. Trestním příkazem lze uložit trest odnětí 

svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu (tedy nikoli trest 

nepodmíněný), trest obecně prospěšných prací, trest zákazu činnosti do výše pěti let, 

peněžitý trest, trest propadnutí věci, trest vyhoštění a trest zákazu pobytu v trvání do pěti 

let (§ 314e odst. 2 písm. a) - g) tr. ř.). Trestní příkaz nelze vydat v řízení proti mladistvému, 

pokud v době jeho vydání nedovršil osmnáctý rok svého věku, v řízení proti osobě zbavené 

způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, má-

li být uložen souhrnný trest a předchozí trest byl uložen rozsudkem a má-li být 

rozhodováno o ochranném léčení (§ 314e odst. 4 písm. a) – c) tr. ř.). Trestní příkaz má 

účinky odsuzujícího rozsudku, avšak nelze jím obviněného obžaloby zprostit. Účinky 

spojené s vyhlášením rozsudku nastanou jeho doručením obviněnému a státnímu zástupci. 

Proti trestnímu příkazu je přípustný opravný prostředek, který se nazývá odpor a který 

mohou podat obviněný a státní zástupce do osmi dnů ode dne jeho doručení. Byl-li odpor 

podán ve stanovené lhůtě, trestní příkaz se ruší a samosoudce ve věci nařídí hlavní líčení. 

Není přitom vázán právní kvalifikací stíhaného jednání ani druhem a výší trestu uloženého 

trestním příkazem. Neplatí tedy zásada zákazu změny k horšímu, uplatňovaná u rozsudku. 

Trestní příkaz je institutem, který urychluje trestní řízení a odbourává zatíženost soudců 

v případě, že je oběma procesními stranami - obviněným a státním zástupcem - 

akceptován. V opačném případě se trestní řízení o týdny až měsíce prodlouží. Je proto 

třeba, aby samosoudce zvažoval v každém případě jeho uložení, aby vydaný trestní příkaz 

nebyl pouze formálním aktem. Autentické znění trestního příkazu je jeho vyhotovení a 

jeho oprava opravným usnesením není proto možná. 

Podle dřívější procesněprávní úpravy bylo možno uložit trestním příkazem i 

nepodmíněný trest odnětí svobody až do jednoho roku, což bylo v souladu nejen s Listinou 

základních práv a svobod, ale též i s požadavkem rychlosti a efektivnost trestního řízení. 

Samosoudce v trestní věci vyžadující uložení nepodmíněného trestu nebyl nucen nařídit, 

konat a mnohdy často odročovat hlavní líčení a mohl tak učinit „od stolu“. Pokud takovéto 

odsouzení nebylo státním zástupcem nebo obviněným akceptováno, po jimi podaném 
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odporu bylo konáno hlavní líčení, jako v případě podané obžaloby. I za současné právní 

úpravy je odpor podáván státním zástupcem nebo obviněným pro nesouhlas s druhem nebo 

výší uloženého trestu. Znovuzavedení možnosti uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody s horní hranicí jednoho roku by proto neznamenalo změnu k horšímu, ani by 

nevedlo k omezení zákonných práv obviněného, jak je mnohdy namítáno. Takováto právní 

úprava by byla též v zájmu zostření trestní represe, kterou přináší trestní zákoník u celé 

řady přečinů (podle platné právní úpravy trestných činů): 

- týrání zvířat podle § 302 odst. 1 (nyní podle § 203 odst. 1 tr. zák.), 

- kuplířství podle § 189 odst. 1 (nyní podle § 204 odst. 1 tr. zák.),  

- neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 1 (nyní podle § 207 odst. 1 tr. zák.),  

- ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 (nyní podle § 221 odst. 1 tr. zák.),  

- útisku podle § 177 odst. 1 (nyní podle § 237 tr. zák.),  

- soulože mezi příbuznými podle § 188 (nyní podle §245 tr. zák.) a dalších. 

3.2.3 Usnesení (§ 134 tr. ř.) 

Usnesení je formou rozhodnutí, kterou se provádí mj. nařízení a výkon trestu 

obecně prospěšných prací uložených rozsudkem nebo trestním příkazem nebo se jím 

rozhoduje o jeho odkladu, přerušení, upuštění a přeměně v trest odnětí svobody. Kromě 

výroku, ve kterém jsou vyjádřeny výše uvedené skutečnosti, obsahuje též odůvodnění a 

poučení o opravném prostředku, kterým je stížnost. V odůvodnění usnesení je podrobně 

rozveden záměr samosoudce, aby bylo zřejmé, proč bylo právě takovéto rozhodnutí 

učiněno a užita příslušná ustanovení trestního zákona a trestního řádu. 

 Vyhlašují se usnesení, která byla učiněna při úkonu prováděném za účasti osoby, 

které se usnesení dotýká, jakož i usnesení učiněná v hlavním líčení, veřejném a neveřejném 

zasedání. Usnesení je třeba oznámit osobě, které se přímo dotýká, jakož i osobě, která 

k němu dala svým návrhem podnět a dále též státnímu zástupci (§ 137 odst. 1 - 4 tr. ř.). 

Oznámení se provádí buď vyhlášením nebo doručením opisu usnesení. Stížnost proti 

usnesení je přípustná v případě, kdy to zákon připouští. Tuto lze podat do tří dnů ode dne 

oznámení usnesení (vyhlášení nebo doručení jeho opisu). Odkladný účinek má stížnost 

tehdy, je-li to uvedeno v příslušném zákonném ustanovení. Na usnesení se vztahují 

přiměřeně ustanovení o rozsudku, pokud zákon (trestní řád) neobsahuje ustanovení 

zvláštní. Lze vyhotovit zjednodušené usnesení, které neobsahuje odůvodnění, a to 
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v případě, že se to týká vykonávacího řízení a jestliže se obviněný nebo jiná oprávněná 

osoba a státní zástupce vzdali práva stížnosti. Nevyhotovují se usnesení, kterými se 

upravuje průběh řízení před soudem, způsob provádění důkazů nebo se nařizuje či 

připravuje jednání soudu. V případě, že osoba, které je třeba usnesení oznámit, má obhájce 

(obviněný) nebo zmocněnce (poškozený), postačuje, je-li oznámeno pouze těmto právním 

zástupcům. Jedná-li se o osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo o osobu, 

jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena a která nemá obhájce nebo zmocněnce, 

oznámí se usnesení jejím zákonným zástupcům (rodičům, popř. jiné osobě ustanovené 

soudem). Je-li však taková osoba zastoupena obhájcem nebo zmocněncem, oznámí se 

usnesení též jim. Jestliže je obviněný ve vazbě či výkonu trestu nebo na pozorování ve 

zdravotnickém ústavu, usnesení se vždy oznámí jemu i obhájci (§ 137 odst. 3 tr.ř.).[6] 

3.3 Rozhodnutí o překážkách výkonu trestu obecně prospěšných prací 

Zákonná úprava pamatuje na překážky výkonu trestu OPP v případě, že odsouzený 

ze zákona uznatelných důvodů nemůže výkon tohoto trestu zahájit nebo v něm pokračovat 

nebo zavdá-li příčinu pro jeho přeměnu v trest odnětí svobody. 

3.3.1 Odklad a přerušení výkonu trestu (§ 339 tr. ř.) 

Na základě novely trestního řádu, zák. č. 152/1995 Sb., bylo přijato ustanovení o 

odkladu a přerušení výkonu trestu OPP, které se uplatňuje i v řízení proti mladistvým. O 

odkladu a přerušení výkonu trestu rozhodne předseda senátu, případně samosoudce  

okresního soudu, který je příslušný k rozhodování o výkonu tohoto trestu, z úřední 

povinnosti, jakmile zjistí, že jsou pro takové rozhodnutí dány podmínky, aniž by vyčkával 

návrhu. Zpravidla se tak děje na návrh odsouzeného. Je tomu v případě, jestliže 

z předložených lékařských zpráv odsouzeným nebo s jeho souhlasem vyžádaných soudem 

vyplývá, že v důsledku přechodného zhoršení zdravotního stavu není odsouzený schopen 

uložený trest vykonat (§ 339 odst. 1 tr. ř.). Dalším důvodem pro odklad nebo přerušení 

výkonu trestu je těhotenství odsouzené ženy nebo skutečnost, že odsouzená je matkou 

novorozeného dítěte (§ 339 odst. 1 tr. ř.). V takovém případě samosoudce tak učiní na 

dobu jednoho roku po porodu (§ 339 odst. 2 tr. ř.). Z jiných důležitých důvodů může být 

výkon trestu odložen na dobu nejvýše 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí (rozsudek, trestní 

příkaz), kterým byl tento trest uložen, nabylo právní moci (§ 339 odst. 3 tr. ř.).[6] Jinými 
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důležitými důvody jsou v podstatě jakékoli důvody přechodné povahy, vyjma zdravotních. 

Může se např. jednat o rodinné problémy odsouzeného, které vyžadují jeho stálou 

přítomnost v rodině (např. onemocnění manželky, dětí, rodičů apod.). Při srovnání 

s odkladem trestu odnětí svobody jsou u odložení trestu OPP stanoveny přísnější 

podmínky, neboť trest odnětí svobody lze odložit z důležitých důvodů, byť výjimečně, až 

na dobu 6 měsíců, pokud doba 3 měsíců nepostačuje. Je tomu tehdy, pokud by výkon trestu 

odnětí svobody mohl mít pro odsouzeného nebo jeho rodinu mimořádně těžké následky   

(§ 323 odst. 2 tr. ř.). Takováto situace není u výkonu trestu OPP brána v úvahu, což 

považuji za vážný nedostatek z hlediska rovnocennosti obou trestů a bylo by přinejmenším 

vhodné doplnit ustanovení o odkladu trestu OPP i o další odstavec, umožňující další 

možný odklad. 

Doba, po kterou byl výkon trestu OPP odložen nebo přerušen, se nezapočítává do  

lhůty jednoho roku, v níž má být trest vykonán (§ 339 odst. 5 tr. ř.). To znamená, že o tuto 

dobu se odsouzenému prodlouží striktně stanovená doba, ve které je povinen uložený trest 

vykonat, aniž by se vystavoval rozhodnutí o přeměně tohoto trestu v trest odnětí svobody. 

Jestliže pominou důvody odkladu nebo přerušení výkonu trestu, samosoudce odklad nebo 

přerušení odvolá, přičemž tak činí z úřední povinnosti (§ 339 odst. 4 tr. ř.). 

V případě, že odsouzený nesouhlasí s vymezením doby odkladu nebo přerušením 

nebo se zamítavým rozhodnutím samosoudce, má právo podat proti takovémuto usnesení 

stížnost, která má odkladný účinek. To znamená, že v případě včas podané stížnosti 

nemůže samosoudce před právní mocí rozhodnutí, jímž byla žádost odsouzeného 

zamítnuta, nařídit, aby se s výkonem trestu započalo, resp. v něm pokračovalo. O stížnosti 

odsouzeného, kterou může podat do 3 dnů ode dne oznámení usnesení, rozhoduje soud II. 

stupně (krajský soud).  

3.3.2 Upuštění od výkonu trestu (§ 340a tr. ř.) 

Jedná se o další procesní institut, který umožňuje odsouzenému trest OPP zcela 

nevykonat. Jde o případ, kdy odsouzený v důsledku změny svého zdravotního stavu 

dlouhodobě není schopen tento trest vykonat (§ 340a odst. 1 tr. ř.). Jak zřejmé, jedná se o 

jeden taxativní důvod – vážné nevyléčitelné onemocnění odsouzeného, které nastalo po 

uložení trestu OPP, a to buď před započetím jeho výkonu nebo v průběhu jeho výkonu. 

V praxi soudy takovéto rozhodnutí činí netoliko na základě lékařských zpráv předložených 
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odsouzeným, ale zejména na základě znaleckého posudku přibraného znalce z příslušného 

odvětví oboru zdravotnictví, což považuji za vhodnější postup, neboť na rozdíl od 

lékařských zpráv se ve znaleckém posudku jedná o objektivní závěry, znalec odsouzeného 

osobně nezná a nemá k němu vytvořen žádný osobní vztah. V případě, že žádosti 

odsouzeného o upuštění od výkonu trestu samosoudce nevyhoví, je proti takovému 

usnesení opět přípustná stížnost, která má odkladný účinek (§ 340a odst. 2 tr. ř.). Po nabytí 

právní moci uvedené rozhodnutí se na odsouzeného, u něhož bylo upuštěno od výkonu 

trestu OPP, hledí, jako by nebyl odsouzen, tj. nastává stejný zahlazovací účinek jako 

v případě vykonání trestu. Po právní moci takovéhoto rozhodnutí je třeba doručením jeho 

stejnopisu vyrozumět příslušný obecní úřad nebo obecně prospěšnou instituci, u níž měl 

být trest vykonáván, příslušné středisko Probační a mediační služby a dále též rejstřík 

trestů, aby trest OPP nebyl ve výpise z rejstříku trestů nadále uváděn. Tato povinnost 

vyplývá z kancelářského řádu pro soudy.  

3.3.3 Přeměna v trest odnětí svobody (§ 340b tr. ř.) 

O této rozhodne samosoudce ve veřejném zasedání na návrh obecního úřadu nebo 

instituce, u nichž mají být obecně prospěšné práce vykonávány nebo na návrh probačního 

úředníka a  případně i bez takovéhoto návrhu na základě svých poznatků.[6] Toto 

ustanovení tak procesní formou (rozhodnutím) realizuje hmotněprávní podmínky pro 

přeměnu trestu, vyjádřené v ust. § 45a tr. zák. V praxi to znamená, že soud k podanému 

návrhu na přeměnu trestu OPP nebo jeho zbytku ve veřejném zasedání vyslechne 

odsouzeného a za pomoci dalších důkazů zjistí, zda jsou splněny zákonné podmínky pro 

přeměnu trestu, resp. jeho zbytku, např. konstatováním rozhodnutí o dalším odsouzení za 

úmyslný trestný čin. Proti tomuto rozhodnutí je opět přípustná stížnost, která má odkladný 

účinek. Po nabytí právní moci se stejnopis předmětného rozhodnutí zašle příslušnému 

obecnímu úřadu, obecně prospěšné instituci a příslušnému středisku PMS a samosoudce 

nařídí výkon trestu odnětí svobody a učiní další úkony související s jeho výkonem. 

Podrobněji je postup samosoudce při rozhodování o přeměně trestu OPP v trest odnětí 

svobody popsán v podkapitole 3.1.1. 
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4 PROBAČNÍ A MEDIA ČNÍ SLUŽBA 

Probační a mediační služba je organizační složkou státu, která provádí úkony 

probace a mediace ve věcech, které jsou projednávány v trestním řízení. Její působnost při 

výkonu trestu obecně prospěšných prací vymezuje trestní řád a její bližší úpravu, postavení 

a činnost při výkonu tohoto trestu obsahuje zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační 

službě a dále Metodický postup střediska Probační a mediační služby, který odlišuje 

činnost středisek před a po uložení trestu OPP. 

Probační a mediační činnost spočívá zejména v obstarávání podkladů k osobě 

obviněného a jeho rodinného a sociálního zázemí, ve vytváření podmínek pro rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání, projednání a 

uzavření dohody mezi obviněným a poškozeným o náhradě škody a podmínek pro procesní 

postupy či tresty nespojené s odnětím svobody, ve vykonávání dohledu nad obviněným při 

nahrazení vazby, ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného a jeho kontrole 

v průběhu zkušební doby a v kontrole výkonu dalších trestů nespojených s odnětím 

svobody, včetně trestu OPP a dále ve sledování a kontrole odsouzených v případech 

podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

4.1 Úloha, povinnosti a oprávnění Probační a mediační služby 

Probační a mediační služba (dále jen PMS) pomáhá při odstranění následků 

trestného činu poškozeným a dalším osobám trestným činem dotčeným. Věnuje zvláštní 

pozornost mladistvým obviněným a přispívá ke koordinaci sociálních a terapeutických 

programů práce s obviněnými, zejména jde-li mladistvé a uživatele omamných a 

psychotropních látek. V souvislosti s úkony probace a mediace je PMS oprávněna 

opatřovat poznatky k osobě obviněného a ke stanovisku poškozeného, významné pro 

rozhodnutí soudu nebo státního zástupce. Policejní orgány a státní zástupce vyrozumívají 

PMS o věcech vhodných k mediaci, zejména jde-li o trestní věci mladistvých. 

Probací se rozumí organizování a vykonávání dohledu nad obviněným nebo 

odsouzeným (dále jen obviněným), kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím 

svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve 

zkušební době podmíněného propuštění, individuální pomoc obviněnému a působení na 
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něj, aby vedl řádný život a vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým 

podmínkám.[17]  

Mediací se rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi 

obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná 

v souvislosti s trestním řízením.[17]  Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem 

obviněného a poškozeného. V praxi to znamená, že obviněný si v případě uhrazení 

způsobené škody či uzavření dohody o její náhradě vytvoří zákonné podmínky pro 

podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ř.) a v případě složení peněžní částky, 

přiměřené závažnosti spáchaného trestného činu, zákonné podmínky pro další institut tzv. 

odklonu – narovnání (§ 309 tr. ř.), kdy trestní stíhání po souhlasu obviněného a 

poškozeného samosoudce a v řízení přípravném státní zástupce zastaví.  

Lze tak však postupovat jen u trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let, tj. u trestných činů, o nichž rozhoduje 

samosoudce. Obviněnému se tak „vyplatí“ splnit podmínky těchto tzv. odklonů v trestním 

řízení, než-li být postaven obžalobou před soud a odsouzen. Na druhé straně má takovéto 

nedovršení trestního stíhání odsuzujícím rozsudkem i ekonomické výhody jak pro 

obviněného (nehradí náklady trestního řízení), tak i pro justiční orgány a stát, neboť soudní 

proces je poměrně nákladnou záležitostí a je pravomocně odsouzeným hrazen jen 

z nepatrné části (paušální částkou představující náklady trestního řízení). Navíc jsou tyto 

náklady odsouzeným mnohdy promíjeny, neboť jsou častokrát bez pracovního poměru a 

tudíž bez finančních prostředků. 

Plnění úkolů PMS ve vztahu k soudům, státním zastupitelstvím a orgánům Policie 

ČR zajišťují střediska působící v sídlech okresních nebo městských soudů.  PMS postupuje 

v součinnosti s orgány sociálního zabezpečení, školami, školskými zařízeními, 

zdravotnickými zařízeními, s registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, 

zájmovými sdruženími občanů a dalšími institucemi, sledujícími humanitární cíle. 

Spolupracuje s orgány sociálně-právní výchovy dětí v případě trestné činnosti spáchané 

mladistvými pachateli. Pracovníci PMS jsou při výkonu probace oprávněni obracet se na 

státní orgány, právnické i fyzické osoby a žádat je o sdělení potřebných údajů. Uvedené 

osoby jsou povinny tyto údaje PMS sdělit bez zbytečného odkladu, jestliže jim v tom 

nebrání povinnost mlčenlivosti uvedená v zákoně (v trestním řádu).[17] Jestliže uvedené 
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osoby bezdůvodně odmítnou dožádání vyhovět, předloží úředník PMS věc samosoudci a 

v řízení přípravném státnímu zástupci k přijetí opatření. Je-li obviněný nebo poškozený ve 

vazbě či výkonu trestu, postupuje PMS v součinnosti s Vězeňskou službou České 

republiky, která umožní úředníkovi PMS návštěvu těchto osob ve věznici. V případě, že 

obviněný je ve vazbě koluzní (§ 67 písm. b) tr. ř.), která mu má zabránit ovlivňovat dosud 

nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit vyšetřování, lze tak učinit jen 

se souhlasem samosoudce a v řízení přípravném se souhlasem státního zástupce. 

Úkoly PMS v rámci působnosti jejich středisek plní úředníci nebo asistenti. 

Úředníkem PMS může být toliko osoba bezúhonná, způsobilá k právním úkonům, mající 

vysokoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní. Asistentem PMS se může stát 

bezúhonná osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, která získala středoškolské 

vzdělání v oblasti společenskovědní. Pracovníci PMS jsou při výkonu činnosti povinni:    

- řídit se zákony,  

- prováděcími předpisy,  

- pokyny samosoudce, 

- v řízení přípravném pokyny státního zástupce, 

- chránit a respektovat lidská práva a důstojnost člověka, 

- zachovávat mlčenlivost i po skončení pracovního poměru o věcech, o kterých se 

při výkonu své funkce dozvěděli. 

Z provádění úkonů probace jsou vyloučeni z obdobných důvodů, které zákon 

stanoví pro vyloučení orgánů činných v trestním řízení (§ 30 tr. ř.). Jedná se o případ, kdy 

u nich vyvstávají pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se 

úkon týká, popř. k jejich obhájcům, zmocněncům nebo zákonným zástupcům, nemohou 

v dané trestní věci postupovat nestranně. O jejich vyloučení rozhoduje samosoudce a není-

li obžaloba dosud podána, státní zástupce. Nemohou být vyslýcháni ke skutkovým 

okolnostem, se kterými byli seznámeni při řešení sporu obviněného s poškozeným a při 

sjednávání dohody mezi nimi. Výjimkou je zákonem uložená povinnost překazit spáchání 

trestného činu nebo jej oznámit.  

Trestním zákoníkem je zaveden dohled nad pachatelem trestné činnosti (§ 49 - § 

51). Rozumí se jím pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační a mediační 

služby (dále jen probační úředník), spolupráce při vytváření realizaci probačního plánu ve 
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zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo 

vyplývajících ze zákona. Jeho účelem je sledovat a kontrolovat chování pachatele a 

zajišťovat tak ochranu společnosti před opakováním trestné činnosti a pomoci pachateli 

odborným vedením vést do budoucna řádný život (§ 49 odst. 2 písm. a), b)). Dohledem nad 

pachatelem je pověřen probační úředník. Podle § 50 písm. a) – d) je pachatel povinen 

spolupracovat s probačním úředníkem takto: 

- plnit probační plán dohledu,  

- dostavovat se k němu ve stanovených lhůtách,  

- informovat jej o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích obživy, o dodržování 

přiměřených omezení a přiměřených povinností uložených soudem,  

- umožnit probačnímu úředníkovi vstup do svého obydlí.  

Pokud se týká povinností a oprávnění probačního úředníka, je probační úředník 

povinen vykonávat dohled v souladu s probačním plánem, být nápomocen pachateli v jeho 

záležitostech a vést jej k tomu, aby vedl řádný život a plnil pokyny soudu. Přitom je 

probační úředník povinen probační plán pravidelně aktualizovat se zřetelem k výsledku 

dohledu a k osobním rodinným a jiným poměrům pachatele (§ 51). V případě, že pachatel 

závažným způsobem nebo opakovaně poruší podmínky dohledu, probační plán nebo 

stanovená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, je probační úředník povinen o tom 

bezodkladně informovat samosoudce, který dohled uložil. Jedná-li se o méně závažné 

porušení, upozorní probační úředník na zjištěné nedostatky s poučením, že v případě jejich 

opakování bude samosoudce o těchto informovat (§ 51 odst. 2). Probační úředník je 

povinen nejméně jednou za šest měsíců zpracovat a samosoudci, který dohled uložil, zaslat 

zprávu s vyhodnocením jeho výkonu a o dodržování stanovených podmínek, probačního 

plánu a přiměřených omezení a přiměřených povinností pachatelem a o jeho rodinných, 

osobních a jiných poměrech (§ 51 odst. 3).[17] 

 Jak zřejmé, výkonem dohledu dochází k prohloubení výchovného působení na 

pachatele trestné činnosti, zejména za účelem, aby nejen zcela vykonal uložený trest, ale 

též do budoucna vedl řádný způsob života a oprostil se od páchání další trestné činnosti. 

V tomto směru trestní zákoník rozšiřuje úlohu a podíl Probační a mediační služby při 

prevenci trestné činnosti a na výchově pachatele v řádného občana. 
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4.2 Činnost Probační a mediační služby při ukládání trestu obecně 

prospěšných prací 

Nejprve se jedná o činnost před uložením trestu OPP, kdy probační úředník poučuje 

obviněného o trestu OPP, přičemž zjišťuje jeho stanovisko k uložení tohoto trestu a jeho 

motivaci uložený trest OPP vykonat. Dále zjišťuje jeho zdravotní stav a dosaženou 

kvalifikaci, aby mohl pro něho zajistit nejvhodnější druh obecně prospěšných prací. 

Dotazuje se jej na časové možnosti, zejména je-li obviněný v pracovním poměru. Sleduje 

nabídku pracovních míst v daném regionu a požadavky státních i nestátních organizací a 

institucí na obecně prospěšné práce. V tomto směru spolupracuje se zástupci měst a obcí a 

vykonává též mediační činnost, při níž se snaží bezodkladně navázat kontakt mezi 

obviněným a poškozeným za účelem náhrady způsobené škody nebo uzavření dohody o 

její náhradě, kterou pak předá samosoudci nebo státnímu zástupci, nebyla-li obžaloba 

dosud podána. Jedná se o stadium, kdy na obviněného ještě nebyla podána obžaloba nebo 

nebyl vynesen rozsudek nebo vydán trestní příkaz. Obviněný ze své iniciativy navštíví 

příslušné středisko PMS a projeví zájem o uložení trestu OPP, případně takováto iniciativa 

vychází ze strany státního zástupce nebo samosoudce.[20]  

Probační úředník musí přitom postupovat tak, aby si získal plnou důvěru 

obviněného a poškozeného, zejména aby nebyl obviněným chápán jako další autoritativní 

orgán. Velmi přitom záleží na prvním kontaktu, na správném a úplném získání formací o 

obviněném, aby závěrečná zpráva zaslaná soudu mohla být objektivním podkladem pro 

jeho meritorní rozhodnutí. Prostřednictvím tzv. řízeného rozhovoru získává úředník PMS, 

kromě osobních údajů, též informace o dosaženém vzdělání obviněného, jeho rodinném 

zázemí, zdravotním stavu, o jeho začlenění do určité společenské skupiny a postoji ke 

spáchanému trestnému činu. Důležité je zabývat se také hodnotovým systémem 

obviněného, jeho zálibami a způsobem trávení volného času.  Je žádoucí, aby probační 

úředník vždy hledal způsob, jak obviněnému „ulehčit“, aby uložený trest mohl vykonat za 

co možná nejpříznivějších podmínek. Zejména u mladistvých pachatelů je nutný citlivý 

přístup. U odsouzených zaměstnaných v pracovním poměru je třeba dbát, aby výkon trestu 

OPP pro ně nebyl ponížením a degradací a aby byl vyhledán takový druh OPP, který 

odpovídá jejich kvalifikaci a společenskému postavení. Trest OPP je pro odsouzeného 

dozajista citelným zásahem do jeho obvyklého způsobu života, neboť je přinucen 

vykonávat soudem určenou práci, aniž by za ni obdržel odměnu. Odsouzený je mnohdy při 
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výkonu trestu OPP sledován veřejností (např. při úklidových venkovních pracích) a musí 

tak strpět i případný posměch, což je pro něho „druhé“ (morální) odsouzení. 

Dále se jedná o činnost PMS po uložení trestu obecně prospěšných prací. V tomto 

stadiu, které následuje po pravomocném rozhodnutí samosoudce o uložení trestu OPP, 

PMS připravuje podklady pro vydání usnesení o nařízení tohoto trestu. Probační úředník 

projednává s odsouzeným podmínky výkonu trestu OPP, sděluje mu jednak obecné 

informace o činnosti PMS při zajištění výkonu a kontroly trestu a jednak podrobné 

informace o samotném průběhu a výkonu tohoto trestu. Po získání potřebných informací 

od odsouzeného vyhotoví záznam, který je samosoudci podkladem pro vydání usnesení o 

nařízení trestu OPP. Po nařízení výkonu trestu probační úředník sleduje zahájení výkonu 

trestu v soudem určené instituci, přičemž se též zúčastňuje úvodního projednávání 

podmínek výkonu trestu, podmínek výkonu konkrétních prací a jejich organizačního 

zajištění. Po zahájení výkonu prací provádí jejich kontrolu a evidenci a též kontrolu 

řádného způsobu života odsouzeného. V případě, že odsouzený změní své bydliště, sdělí 

tuto skutečnost příslušnému soudu, přičemž samosoudce rozhodne o změně místa výkonu 

trestu, je-li to nezbytné.[20] Je tomu například pro značnou vzdálenost nového bydliště 

odsouzeného od původního místa vykonávání OPP. Odpracované hodiny odsouzeným 

v různých institucích se přitom sčítají. Jestliže nastanou překážky, které brání výkonu 

trestu OPP, probační úředník zajistí podklady pro případné rozhodnutí soudu o odložení, 

přerušení nebo upuštění od výkonu tohoto trestu. V odůvodněných případech může 

takovýto postup sám navrhnout. Po ukončení výkonu trestu OPP probační úředník tuto 

skutečnost písemně sdělí příslušnému soudu a v příloze písemné zprávy uvede hodnocení 

výkonu trestu a informuje soud o plnění uložených povinností a omezení odsouzeným. 

Dále též soudu podá informaci o úhradě škody způsobené odsouzeným. Jestliže odsouzený 

nevykonává bez závažného důvodu uložené práce, zašle mu probační úředník nejprve 

upozornění a poté výzvu k nástupu trestu OPP. Nereaguje-li odsouzený na tuto výzvu do 

14 dnů ode dne jejího převzetí a nezačne-li trest OPP vykonávat, podá probační úředník 

soudu návrh na přeměnu tohoto trestu v trest odnětí svobody.[20] 

V praxi se často stává, že při ukládání dalšího trestu OPP je překročena v součtu 

jeho nejvyšší hranice (400 hodin), přičemž se jedná již o pravomocné rozhodnutí soudu. 

V takovém případě soud na základě vlastního zjištění nebo po upozornění státním 

zástupcem nebo na návrh střediska PMS, které má dokonalý přehled o nevykonaných 
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hodinách trestu OPP, učiní podnět pro podání stížnosti pro porušení zákona. V daném 

případě se jedná o mimořádný opravný prostředek, k jehož podání je kompetentní 

Ministerstvo spravedlnosti ČR nebo Nejvyšší státní zastupitelství ČR a rozhoduje o něm 

Nejvyšší soud ČR, který nezákonné rozhodnutí zruší a věc zpravidla vrátí k novému 

projednání a rozhodnutí soudu, který nezákonné rozhodnutí vydal. Tento soud je povinen 

řídit se právním názorem Nejvyššího soudu ČR a napravit své pochybení uložením trestu 

OPP nižší výměry (v souhrnu nepřevyšujícím 400 hodin) nebo obviněnému uložit jiný 

druh trestu. 
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5 ANALÝZA VYUŽITÍ TRESTU OBECN Ě PROSPĚŠNÝCH 

PRACÍ V PRAXI 

Alternativní trest OPP je z hlediska svého účelu a využití významnou náhradou za 

nepodmíněný trest odnětí svobody. Věznice jsou mnohdy přeplněny odsouzenými 

způsobilými fyzické práce, kterou zde vykonávat nemohou. Dochází tak k překročení 

kapacity vězeňských míst a k nárůstu nákladů na pobyt odsouzených, jak již zmíněno 

v podkapitole 2.2. Trest OPP je trestní sankcí, která tento problém pomáhá řešit. Další 

výhodou trestu OPP je, že obecně prospěšné instituce mohou ušetřit finanční prostředky za 

práce, které by jinak musely za mzdu vykonávat osoby v pracovním poměru. Cílem 

analýzy bylo zjistit, jak Okresní soud v Mostě využil uložení trestu OPP v období od 

1.1.2002, kdy nabyla účinnosti novela trestního zákona, do konce roku 2008. Potřebné 

statistické údaje jsem získala studiem trestních spisů Okresního soudu v Mostě, které jsem 

zkoumala z těchto hledisek:  

a) počet odsouzených osob za trestné činy v jednotlivých letech, 

b) počet trestů OPP uložených v jednotlivých letech mužům, ženám, mladistvým (z toho 

mužům a ženám) a jakou formou rozhodnutí (rozsudek nebo trestní příkaz), 

c) trestné činy, za které byl trest OPP v jednotlivých letech uložen: 

- maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 tr. zák., 

- řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. 

(zařazeného do trestního zákona až od roku 2006), 

- výtržnictví podle § 202 odst. 1 – 2 tr. zák.,  

- zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 – 3 tr. zák., 

- ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 a podle § 223 tr. zák.,  

- porušování domovní svobody podle§ 238 odst. 1 - 3 tr. zák.,  

- trestné činy krádeže podle § 247 odst. 1 – 2 tr. zák., 

- podvodu podle § 250 odst. 1 – 3 tr. zák., 

- úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1 – 3 tr. zák., 

- poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák.,  

- neplnění odvodní povinnosti podle § 267 odst. 1 – 2 tr. zák. (který byl ukládán 

do konce roku 2003). 
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Na základě zjištěných statistických údajů, které jsem začlenila do tabulek a pro 

názornost některé z nich vyjádřila graficky, lze konstatovat, že: 

1) Nejvíce odsouzených osob za trestné činy (úmyslné i nedbalostní povahy) bylo 

v roce 2002 (2 319), nejméně v roce 2007 (1 877). V ostatních letech poklesl 

počet odsouzených osob pod dva tisíce ročně, vyjma roku 2005 (2 015) a roku 

2006 (2 178). Určitá stagnace počtu odsouzených může být projevem poklesu 

kriminality, ale též i důsledkem menší objasněnosti trestné činnosti, kdy řada 

trestných věcí je odkládána z důvodu nezjištění totožnosti pachatele. Mnohdy 

též k odsouzení nedochází z důvodu tzv. odklonů, tj. v případech, kdy obžaloba 

nebyla podána a trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno, nebo nebyl dán 

souhlas poškozeného s trestním stíháním nebo byl vzat zpět. Je tomu 

v případech trestných činů uvedených v ust. § 163 tr. ř., např. trestných činů 

násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a, ublížení na 

zdraví podle § 221, § 223, § 224, omezování osobní svobody podle § 231 odst. 

1, 2, porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2, krádeže podle § 247, 

zpronevěry podle § 248, podvodu podle § 250, poškozování cizí věci podle § 

257 tr. zák. 

 
Tabulka 2  Počet odsouzených osob a uložených trestů OPP v jednotlivých letech 

Počet trestů OPP uložených v jednotlivých letech 

Mladiství Uloženo 
Rok 

Odsouzené 
osoby za 
veškeré 
trestné 
činy 

Celkem Muži Ženy 
muži ženy Rozsudkem 

Trestním 
příkazem 

2002 2 319 273 250 23 0 0 64 209 

2003 1 945 282 267 11 4 0 68 214 

2004 1 940 304 281 16 6 1 92 212 

2005 2 015 268 237 18 13 0 81 187 

2006 2 178 387 350 25 11 1 92 295 

2007 1 877 355 319 23 11 2 90 265 

2008 1 964 377 344 20 13 0 89 288 
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Obrázek 1  Spojnicový graf - odsouzené osoby za veškeré trestné činy 

 
 

2) Podíl uložených trestů OPP na celkovém počtu odsouzených osob:  

Procentuální nár ůst využívání trestu OPP
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Obrázek 2  Spojnicový graf - procentuální nárůst využívání trestu OPP 

 

Počet uložených trestů OPP v jednotlivých letech vykazuje stoupající tendenci, 

a to až 4,5%, v průměru je meziroční nárůst 1,2%. 

3) Převážně byl trest OPP uložen mužům, a to v 91,2%, ženám toliko v 6,1% a 

mladistvým v 2,7%. Mladistvým pachatelům byl trest OPP uložen zřídka, a to 
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ve 4 – 13 případech ročně, z toho ženám pouze ojediněle v 1 – 2 případech 

ročně. 

4) Trest OPP byl častěji uložen trestním příkazem, nežli rozsudkem, a to až o dvě 

třetiny. 
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Obrázek 3  Sloupcový graf- poměr trestů uložených rozsudkem a trestním příkazem 

 

5) Nejčastěji byl trest OPP uložen za majetkové trestné činy (trestné činy krádeže 

podle § 247 odst. 1 – 3, úvěrového podvodu § 250b, podvodu podle § 250 odst. 

1 – 3), trestné činy výtržnické povahy a proti životu a zdraví (trestné činy 

výtržnictví podle § 202 odst. 1 – 2 a ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 a 

podle § 223 tr. zák.), trestné činy v silniční dopravě (trestné činy maření výkonu 

úředního rozhodnutí podle §171 odst. 1 písm. c) a řízení motorového vozidla 

bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák.), proti domovní svobodě (podle 

§ 238 odst. 1 – 3 tr. zák.) a trestné činy proti rodině a mládeži (trestný čin 

zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 – 3 tr. zák.).  
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Tabulka 3 Trestné činy, za které byl trest OPP v jednotlivých letech uložen 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

§ 171/1 40 54 53 45 36 32 24 

§ 180d 0 0 0 0 55 68 58 

§ 202/1 – 2 17 24 28 29 44 33 30 

§ 213/1 – 3 17 13 22 11 13 12 14 

§ 221/1 11 15 26 20 21 24 31 

§ 223 18 21 14 12 19 23 28 

§ 238/1 – 3 12 10 14 11 11 19 27 

§ 247/1 – 2 73 61 61 58 86 74 63 

§ 250/1 – 3 38 18 30 23 19 10 12 

§ 250b/1 – 3 15 22 13 38 55 42 38 

§ 257/1 – 2 13 12 19 10 16 14 23 

§ 267 12 23 0 0 0 0 0 

Ostatní trestné činy 7 9 24 11 12 4 29 

 

Nutno dodat, že se jedná o trestní postihy uložené Okresním soudem v Mostě za 

trestné činy spáchané v okrese Most a tedy o fragment z celkového počtu odsouzených 

osob v České republice a nelze proto dospět k zobecňujícím závěrům. Nicméně okres Most 

se vyznačuje vysokou kriminalitou, migrací obyvatel a značnou mírou nezaměstnanosti, 

což lze považovat za významné kriminogenní faktory. Analýza výše uvedených 

statistických údajů poukazuje na významnou roli a využití trestu OPP v praxi, při 

postihování pachatelů různorodé, méně závažné trestné činnosti. Jestli tomu tak bude i po 

nabytí účinnosti trestního zákoníku, který do soustavy trestů zavádí další alternativní druhy 

trestů, ukáže vývoj soudní praxe v následujících letech. 



Anna Trnková: Alternativní trest OPP v teorii a praxi 
 

2009  35 
 

6 ZÁVĚR 

Závěrem této práce je třeba ještě uvést, že trest obecně prospěšných prací mnohdy 

plnohodnotně nahrazuje nepodmíněný trest odnětí svobody v případech, kdy omezení 

osobní svobody by pro pachatele trestných činů bylo příliš přísným postihem. Vyplňuje tak 

mezeru mezi nepodmíněným trestem odnětí svobody a jinými tresty výchovné povahy, 

jejichž uložení ne vždy přichází v úvahu, neboť je vázáno na spáchání některých trestných 

činů. Jedná se například o peněžitý trest, který je ukládán zejména za majetkové trestné 

činy k odčerpání majetkového prospěchu. Na rozdíl od ostatních alternativních trestů lze 

trest OPP uložit téměř vždy, je-li pachatel méně závažného trestného činu způsobilý 

fyzické práce. Nemusí být solventní, jak předpokládá peněžitý trest, ani pracovně či jinak 

kvalifikovaný pro určitou funkci nebo činnost, jak předpokládá trest zákazu činnosti.  

Jeho výhody spočívají též v tom, že obce nebo společensky prospěšné instituce 

nehradí pojistné na zdravotní a sociální pojištění odsouzeného, byť obecně prospěšné práce 

jsou pro ně finančním přínosem. Rovněž neplatí daň z příjmu právnických osob. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu trestu obecně prospěšných prací podléhá obecné 

úpravě pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce. Pro odpovědnost za škodu 

způsobenou odsouzeným při výkonu trestu obecně prospěšných prací se užijí obecná 

ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody, a to jak ohledně škody způsobené 

odsouzenému, tak i ohledně škody způsobené odsouzeným.  

Na základě analýzy některých statistických údajů získaných na Okresním soudě 

v Mostě lze dovodit, že trest obecně prospěšných prací je aktuální a stále více 

uplatňovanou trestní sankcí postihující rozmanité druhy nezávažné trestné činnosti a má 

nejen represivní, ale též výchovný a preventivní aspekt. Přispívá k menší zatíženosti soudů 

při vyřizování trestních věcí a omezuje přetíženost věznic, což lze považovat za přínos pro 

stát a jeho rozpočet. 

Je nutno zmínit, že trest obecně prospěšných prací má i své nevýhody. Lze jej uložit 

jen zdravým a tudíž práce schopným pachatelům trestné činnosti. Nepodmíněný trest 

odnětí svobody lze oproti tomu uložit za určitých okolností i nemocnému obviněnému, 

neboť věznice jsou vybaveny ošetřovnami a některé z nich dokonce i nemocničním 

zařízením. Další nevýhodou je, že se jedná o trest pro kriminálně nenarušené pachatele, 
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kteří jej budou respektovat a vykonají jej. Je proto zbytečné ukládat trest obecně 

prospěšných prací recidivistům, zvyklým na vězeňské prostředí, kteří nemají vytvořeny 

pracovní návyky, u nichž se tento trest míjí svým účinkem.  

V případě trestu obecně prospěšných prací se nejedná o nucené práce, které jsou 

v rozporu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, neboť se za nucené práce 

nepovažují práce ukládané podle zákona osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest 

odnětí svobody. Navíc se při ukládání trestu obecně prospěšných pracích přihlíží ke 

stanovisku pachatele trestného činu. 

Do této práce jsem též pro srovnání s nyní platnou právní úpravou některých 

ustanovení obecné části trestního zákona, vztahujících se k ukládání trestu obecně 

prospěšných pracích, začlenila s poukázáním na změny a odlišnosti, korespondující 

ustanovení trestního zákoníku, který nabude účinnost a bude v praxi orgány činnými 

v trestním řízení aplikován od 1.1.2010. 

Byla jsem vedena snahou přiblížit podstatu a účel trestu obecně prospěšných prací, 

jeho právní úpravu, překážky nastalé před a po jeho zahájení a jejich zákonné řešení, 

nezastupitelnou úlohou Probační a mediační služby při jeho ukládání a výkonu a nakonec 

na základě některých statistických údajů poukázat na rostoucí význam tohoto trestu 

v soudní praxi, konkrétně v rozhodovací činnosti Okresního soudu v Mostě. 

 

 



Anna Trnková: Alternativní trest OPP v teorii a praxi 
 

2009  37 
 

POUŽITÁ LITERATURA 

[1] PAVLÍČEK, V. a kol.: Ústava a ústavní řád české republiky, Komentář, 2. díl, Práva a 

svobody, 2. vydání, Praha, Linde Praha, 1999. 

[2] REPÍK, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, Praha, ORAC, 2002. 

[3] RIZMAN, S., SOTOLÁŘ, A., ŠÁMAL, P.: K problematice alternativních trestů, 

Trestní právo 7–8/1997. 

[4] ROZUM, J. a kol.: Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a uplatňování 

alternativ trestního práva, Praha, IKSP, 2004. 

[5] SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi, 

Praha, C. H. Beck, 2000. 

[6] ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář, II. díl. 5. doplněné a přepracované vydání, 

Praha, C. H. Beck, 2005. 

[7] ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S.: Trestní zákon, Komentář, I. díl, 6. doplněné a 

přepracované vydání, Praha, C. H. Beck, 2004. 

[8] ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M.: Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže, Komentář, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 2004. 

[9] Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

[10] Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

[11] Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

[12] Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů. 

[13] Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

[14] Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

[15] Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů. 

[16] Zákon č. 152/1995 Sb., kterým se mění trestní zákon, včetně důvodové zprávy. 



Anna Trnková: Alternativní trest OPP v teorii a praxi 
 

2009  38 
 

[17] Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů. 

[18] Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění trestní řád, trestní zákon a další předpisy, 

včetně důvodové zprávy. 

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

věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 

[20] Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu 

obecně prospěšných prací, Probační a mediační služba České republiky, 2003, včetně 

příloh. 

[21] Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

[22] Statistická ročenka VS ČR za rok 2007, R15-2007, Vývoj stavu odsouzených v letech 

1999-2007 [on line]. [2009-03-25]. Dostupné na WWW: 

<http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=25>. 

[23] Vývoj stavu vězňů v roce 2008, Stavy odsouzených a obviněných v roce 2008 [on 

line]. [2009-03-25]. Dostupné na WWW: <http://www.vscr.cz/clanky/?cl_id=1039>. 

 
 


