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Abstrakt

Předložená diplomová práce pojednává o alternativním trestu domácího vězení, tento 

trest se stal součástí českého systému trestů s účinností nového trestního zákoníku od 1. 1. 

2010. Cílem této práce je shrnout hmotněprávní i procesněprávní úpravu tohoto alternativního 

trestu, její zhodnocení a uvést možné změny a vylepšení zjištěných nedostatků v této úpravě.

První tři části této diplomové práce jsou zaměřeny na základní pojmy, jako je trest, 

jeho účel a funkce trestání, alternativní tresty, jejich zavádění do právních řádů a negativa 

spojená  s nepodmíněným  trestem  odnětí  svobody  a  vysvětlení  pojmu  retributivní  a 

restorativní justice.

Další části jsou zaměřeny na problematiku právní úpravy trestu domácího vězení a 

jsou hlavními částmi této práce.

Ve čtvrté části je analyzován vývoj trestu domácího vězení, jsou popsány a vysvětleny 

podmínky trestu domácího vězení, je vysvětlena samotná podstata a obsah tohoto trestu a je 

popsán výkon tohoto trestu.

Pátá část se věnuje kontrole výkonu trestu domácího vězení a je rozdělena do dvou 

kapitol.  První  kapitola  této  části  se  zabývá  činností  Probační  a  mediační  služby ČR,  její 

organizací a právní úpravou včetně zmíněné kontroly a vyloženy jsou i obecné pojmy jako 

probace  a  mediace.  Druhá  kapitola  této  části  je  zaměřena  na  elektronický  monitoring 

odsouzeného, jeho vývoj od doby kdy byl vytvořen, základní druhy systémů elektronického 

monitoringu a aktuální problematiku zavádění tohoto systému v ČR.

Šestá část se zabývá různými druhy přeměn spojených s trestem domácího vězení, jež 

jsou důležitou součástí institutu sekundárního sankcionování.

Sedmá část této práce se zaměřuje především na právní úpravu trestního opatření u 

mladistvých  a  rozdíly  mezi  ukládáním  trestních  opatření  mladistvým  a  trestů  dospělým 

pachatelům.

V osmé části  je  pojednáno  obecně  o  trestu  domácího  vězení  v zahraničí,  Anglii  a 

Walesu a podrobněji je analyzována slovenská právní úprava a její srovnání s českou právní 

úpravou trestu domácího vězení.

Devátá část této práce pojednává o kladech a záporech tohoto alternativního trestu a 

jsou případně uvedeny návrhy de lege ferenda.

V  závěru  této  práce  je  zhodnocena  hmotněprávní  i  procesněprávní  úprava  trestu 

domácího vězení a jsou zmíněny nejdůležitější otázky s tímto trestem spojené.
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