
Abstrakt  

Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 

Tato diplomová práce je zaměřena na trest domácího vězení a jeho postavení jakožto 

alternativního trestu. Jejím cílem je poskytnout komplexní pohled na tento institut v širších 

souvislostech, odhalit jeho klady i zápory a zhodnotit jeho dosavadní vývoj. Vzhledem k jedné 

z funkcí trestu domácího vězení jako náhrady především za trest odnětí svobody se práce ubírá 

i tímto směrem a hodnotí tuto jeho stránku z více možných úhlů. Hodnocení se pak zakládá na 

srovnání teoretických předpokladů a výsledků praxe, jež nabízí srovnání reálného využití trestu 

a jeho pravděpodobný vývoj v následujících letech, včetně návrhů de lege ferenda.  

První část práce je pojata jako obecný úvod, který má za úkol seznámit s pojmem trestu 

včetně jeho účelu, smyslu a funkce. Následující část již zužuje široké téma trestání pouze na 

tresty alternativní, mezi něž se trest domácího vězení řadí. Jedna podkapitola je věnována také 

pojmu restorativní justice, jakožto základního pilíře alternativního sankcionování.  

Druhá část práce se již věnuje hlavnímu tématu a rozebírá veškeré náležitosti trestu 

domácího vězení. V těchto kapitolách je tak popsán jeho vývoj, smysl, účel a kladné i záporné 

argumenty k jeho zavedení. Následně jsou popsány veškeré zákonné náležitosti jako jeho obsah, 

podmínky ukládání, přiměřená omezení a povinnosti a možné přeměny s tímto trestem spojené. 

Kapitola čtvrtá je zaměřena na jeho výkon a související instituty odkladu, přerušení, změny a 

upuštění od výkonu trestu domácího vězení. Nejobsáhlejší a zároveň nejrozporuplnější část 

pojednává o kontrole tohoto trestu. Vedle zákonné úpravy je zde věnován prostor především 

dvěma hlavním způsobům kontroly trestu domácího vězení, a to roli Probační a mediační služby 

a elektronickému kontrolnímu systému. Vzhledem k relativně nově fungujícím elektronickým 

náramkům je této oblasti věnováno v práci více pozornosti.  

Závěrečná část pak trochu nezvykle obsahuje pohled na trest domácího vězení z 

psychologického hlediska jeho působení na osobu odsouzeného v porovnání s působením trestu 

odnětí svobody. Poslední kapitola pak statisticky hodnotí využivání trestu v praxi, zdůrazňuje 

hlavní zákonné nedostatky a uvádí možné alternativy pro budoucí vývoj. Tyto informace by 

pak měly být způsobilé poskytnout základ pro zhodnocení trestu domácího vězení a naplnění 

jeho zamýšleného účelu. 

 


