
Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

Cílem práce je zhodnotit výhody a nevýhody alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

provést kritickou analýzu právní úpravy a poskytnout vlastní návrhy de lege ferenda. Napříč 

celou prací je kromě metody analýzy hojně využíváno též komparace. Tuzemská právní 

úprava je srovnávána nejen s právními úpravami jiných (středo)evropských států, ale 

kupříkladu také s úpravou Velké Británie, Kanady či USA.  

Práce je rozdělena celkem do devíti kapitol. První tři kapitoly poskytují exkurs do 

problematiky pojmu a účelu trestu, alternativních opatření a zejména kritický pohled na 

nepodmíněný trest odnětí svobody. V kapitolách čtyři až sedm jsou poté analyzovány 

jednotlivé druhy alternativních trestů, tedy trest domácího vězení, trest obecně prospěšných 

prací, peněžitý trest a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (s dohledem). Každá 

z těchto kapitol je vystavěna na základě jednotného klíče. V rámci jednotlivých podkapitol je 

rozpracována vždy podstata a historický vývoj trestu, ukládání trestu a jeho výkon, možnosti 

přeměny a statistické údaje z aplikační praxe. Osmá kapitola je věnována komparaci právní 

úpravy peněžitého trestu s Finskou republikou. Závěrečná kapitola poté přehledně shrnuje 

nejzásadnější návrhy de lege ferenda ve vztahu k jednotlivým druhům alternativních trestů.  

Na podkladě provedené analýzy a komparace práce dospívá k závěru, že sankční systém lze 

v současnosti v obecné rovině považovat za dostatečný. Přesto však právní úprava vykazuje 

řadu nedokonalostí, které je třeba pro futuro odstranit. Jako nejproblematičtější body jsou 

identifikovány zejména problematika kumulace trestů, kombinace vysoké horní hranice počtu 

denních sazeb peněžitého trestu ve spojení s přespříliš přísným konverzním poměrem, 

a neschopnost státu zajistit stabilní elektronický monitoring osob ve výkonu trestu domácího 

vězení. 

Práce však také zdůrazňuje, že alternativní trestání má své limity a nepodmíněný trest odnětí 

svobody bude mít v tuzemském sankčním systému i nadále své pevné a nenahraditelné místo. 
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