
ABSTRAKT 

Má diplomová práce se věnuje tématu alternativ nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, a proto jsem se zaměřil na alternativní tresty 

v užším smyslu, tedy na podmíněné odsouzení, podmíněné odsouzení s dohledem, 

obecně prospěšné práce, peněžitý trest a domácí vězení. Cílem diplomové práce je 

rozebrat platnou právní úpravu alternativních trestů, vyhodnotit jejich ukládání v praxi 

a případně navrhnout změny de lege ferenda, které by mohly zvýšit míru aplikace 

těchto trestů. Tato práce se skládá z úvodu, sedmi kapitol a závěru, přičemž první tři 

kapitoly jsou koncipovány jako obecné. 

První kapitola se zabývá pojmem trestu a jeho účelem. Současně v této kapitole 

je také nastíněn koncept restorativní justice, který představuje další způsob, jak 

reagovat na páchání trestné činnosti. 

 Druhá kapitola je zaměřena nejprve na nepodmíněný trest odnětí svobody a 

problematiku krátkodobých trestů. Dále je zde vysvětlen pojem alternativních trestů a 

činnost mezinárodních organizací v této oblasti, především Rady Evropy a OSN. 

Poslední podkapitola obsahuje vývoj těchto trestů na našem území po roce 1989. 

V rámci třetí kapitoly je pojednáno o institutech souvisejících s restorativní 

justicí, a to konkrétně o probaci a mediaci. Zároveň je zde popsána organizace a 

činnost Probační a mediační služby.  

Jádro práce představují kapitoly čtyři až sedm, ve kterých jsou rozebrány 

jednotlivé alternativní tresty. Řazení těchto kapitol není dle systematiky zákona, ale 

podle četnosti jejich ukládání soudy v České republice. Každá kapitola začíná 

charakteristikou trestu, poté následuje výčet podmínek, za kterých lze trest uložit, dále 

podmínky výkonu jednotlivých trestů a případné následky při porušení jejich 

podmínek. Každá kapitola na konci obsahuje statistická data o ukládání daného trestu 

soudy a názory soudců a státních zástupců na právní úpravu. 

V závěru jsou obsaženy získané poznatky z předchozích kapitol a také 

zopakovány návrhy na změnu právní úpravy, které by mohly přispět ke zvýšení 

ukládání jednotlivých alternativních trestů. 

 

 


