
Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 

Abstrakt 

 Diplomová práce pojednává o základních aspektech alternativního trestu obecně 

prospěšných prací z hlediska české i zahraniční právní úpravy, zabývá se jeho vývojem v čase, 

statistickými údaji, zvláštní úpravou trestních opatření obecně prospěšných prací ukládaných 

mladistvým a problematickými aspekty stávající právní úpravy.  

Cílem práce je vymezit postavení trestu obecně prospěšných prací v systému 

tuzemského i zahraničního práva, poskytnout podrobné informace o hmotně-právní a procesně-

právní úpravě obsažené v trestním zákoníku, trestním řádu a v dalších podpůrných zákonech, 

pojednat o jeho problematických aspektech a zprostředkovat mínění veřejnosti, soudů a 

probačních úředníků. Ve spolupráci s probačním úředníkem Probační a mediační služby a 

s poskytovateli obecně prospěšných prací jsem shrnula základní problematické aspekty trestu 

OPP a zamyslela jsem se nad jejich možným řešením, které pak shrnuji v jednotlivých 

kapitolách.  

V práci je z hlediska použitých metod použit přístup právně-analytický, právně-

komparativní, právně-deskriptivní, metoda dotazování a statistické modely. 

Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do jedenácti kapitol, které jsou dále členěny 

na podkapitoly. V prvních dvou kapitolách se zaobírám pojmoslovím, významem trestu obecně 

prospěšných prací, alternativními tresty a zavedením trestu obecně prospěšných prací do 

českého právního řádu a jeho vývojem. Za velmi důležitou považuji kapitolu tři, ve které 

pojednávám o základních aspektech trestu obecně prospěšných prací v české právní úpravě. 

V následujících kapitolách pojednávám o Probační a mediační službě, poskytovatelích obecně 

prospěšných prací a o zvláštních podmínkách ukládání trestního opatření obecně prospěšných 

prací mladistvým.  

V kapitole sedm analyzuji dostupné statistické údaje okresních soudů a Probační a 

mediační služby ČR, které se týkají oblasti trestu obecně prospěšných prací. V následující 

kapitole srovnávám trest obecně prospěšných prací se zahraničními právními úpravami.  

Zajímavé jsou kapitoly devět a deset, ve kterých jsou interpretovány informace získané 

z anonymních dotazníků, které vyplňovali soudci, probační úředníci a veřejnost, a ve kterých 

hodnotili institut obecně prospěšných prací. Poslední kapitola odkazuje na relevantní 

judikaturu. 

 


