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V červnu roku 2010 byla nakladatelstvím Leges vydána monografie s názvem „Výjimečný trest“, zabývající se právní úpravou ukládání a výkonu výjimečného
trestu v České republice a v některých vybraných státech a výzkumem dopadu výjimečného trestu na odsouzené. Autorka této knihy, JUDr. Mgr. Jana Navrátilová,
Ph.D., působí jako odborná asistentka na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a je
současně advokátkou (společnicí) v advokátní kanceláři
Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o., sídlící v Praze.
Autorčiným cílem, vymezeným v úvodu publikace,
bylo vytvoření studie o výjimečném trestu odnětí svobody (z filosofických, morálních a zejména právních
hledisek), se zaměřením na identifikaci základních problémů s ním spojených. Navrhovaná opatření k jejich
řešení by pak měla vycházet ze srovnání zahraničních
zkušeností s tímto trestem se zkušenostmi v České republice. Takto stanovenému cíli odpovídá struktura
i obsah textu. V závěru práce pak autorka navrhuje řadu
opatření, jež se vztahují k ukládání a výkonu doživotního trestu odnětí svobody. Navrhovaná opatření reflektují především dřívější českou úpravu a výsledky
výzkumů doživotně odsouzených. Opatření týkající se
trestu odnětí svobody od 20 do 30 let, jenž rovněž spadá
pod současnou definici pojmu výjimečný trest, autorka
neuvádí z toho důvodu, že k podmínkám jeho ukládání
nemá žádné zásadní výhrady.
Strukturu knihy tvoří dvě části, přičemž jako její těžiště je označována část druhá, empirická (kapitoly 7
a 8). Empirické prvky se vyskytují i v první části, a to
v podobě statistik, anket a popisu mezinárodních výzkumů či výzkumů provedených pod záštitou Institutu
pro kriminologii a sociální prevenci. První část autorka
uvádí krátkou kapitolou o pojmu a účelu trestu.
V následující kapitole, pojednávající o historii trestu
odnětí svobody, trestu smrti a jeho zrušení ve dvoutřetinové většině států světa, se objevují první tabulky
a spolu s nimi i formální nedostatky co do odkazů na
jejich zdroje, které nejsou uvedeny v jinak poměrně
rozsáhlém seznamu použité literatury. Jako příklad lze
uvést tabulku č. 1 (zdroj Amnesty International) nebo
tabulku č. 6 (zdroj CVVM). Problematické je i používání odkazů na literaturu v poznámkách pod čarou, neboť
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zejména v případě elektronických pramenů odkazy
nevyhovují požadavkům normy ČSN ISO 690-2, což
způsobuje obtíže při snaze o jejich vyhledání na internetu.
Zahraniční zkušenosti s výjimečným trestem přibližují čtenáři kapitoly o právních úpravách výjimečných
trestů ve Francii, Belgii, Rakousku, Anglii a Walesu,
Německu, Slovensku a Moldavsku, bez bližšího zdůvodnění výběru právě těchto zemí. Úprava institutů, jakými jsou např. podmínky ukládání nebo podmíněného
propuštění, je analyzována v rámci jednotlivých vybraných států převážně samostatně (bez vzájemného srovnání). Jako zajímavý lze označit francouzský institut
zajišťovacího období u odsouzených na doživotí, jehož
obdobou je tzv. tariff v Anglii a Walesu. Jedná se o minimální dobu, kterou musí odsouzený strávit ve výkonu
trestu, než bude mít možnost podmíněného propuštění,
a kterou stanovuje soud v souladu se zákonnými (resp.
common law) limity. Výhodu tohoto institutu lze tedy
spatřovat v určité míře individualizace podmínek výkonu trestu doživotí, což jej odlišuje od možnosti soudu
po zákonem stanovené době rozhodnout o podmíněném propuštění.
Na kapitolu o zahraničních úpravách navazují kapitoly o úpravách ukládání a výkonu výjimečného trestu
v České republice, resp. v českých zemích (v případě
ukládání je zohledněn vývoj kodifikace trestního práva). K definitivnímu zrušení trestu smrti došlo na území
ČSFR roku 1990 novelou trestního zákona, která tento
trest současně nahradila doživotním trestem odnětí
svobody. Novelou trestního řádu byla téhož roku zrušena také přezkumná povinnost Nejvyššího soudu ČSFR,
který do té doby musel obligatorně přezkoumávat
všechny pravomocné rozsudky ukládající trest smrti.
Autorka pak v závěrečných opatřeních navrhuje zavedení přezkumné povinnosti Nejvyššího soudu (ex offo)
směrem k rozsudkům ukládajícím trest odnětí svobody
na doživotí. Ve vztahu k možnosti doživotně odsouzených podat dovolání poté navrhuje, aby jeho prostřednictvím mohl Nejvyšší soud přezkoumávat i skutkové
okolnosti. V souvislosti s otázkou přezkumu skutkových zjištění totiž existuje ustálená judikatura Ústavního soudu, vytýkající Nejvyššímu soudu restriktivní interpretaci dovolacího důvodu zakotveného v § 265b
odst. 1 písm. g) trestního řádu, která nepřipouští v řízení
o dovolání uplatnit „takovou právní vadu, která je

