Ukládání trestů v aplikační praxi
Abstrakt
Má rigorózní práce se věnuje zásadám aplikovaným při ukládání trestů obviněným
fyzickým osobám se zaměřením na oblast soudcovské diskrece uvnitř zákonných mantinelů
pro ukládání jednotlivých trestů. Zabývá se z tohoto pohledu účelem trestu, a to především
s ohledem na jeho preventivní (výchovný) i represivní funkci ve vztahu k pachateli trestného
činu. Práce se zabývá hledisky, jaká by měl soudce zvažovat při rozhodování o druhu a výměře
trestu s ohledem na preventivní i represivní účel trestu, kdy tyto blíže rozvádí u trestu odnětí
svobody, peněžitého trestu a trestu vyhoštění.
Práce je členěna do osmi kapitol. V první se autor zabývá obecným úvodem
do problematiky zásad trestání a systému trestů, včetně problematiky účelu trestu. Ve druhé
kapitole se autor zabývá realizací zásad pro ukládání trestů ve vztahu k jednomu pachateli.
Zde se zaměřuje na kumulaci trestů, a to zejména trestů alternativních, tedy trestů s převažující
výchovnou funkcí. Autor se zamýšlí nad efektivitou takto uložených trestů pro nápravu
pachatele trestné činnosti, tedy recidivisty a limity soudů při zohlednění jeho trestní minulosti
při ukládání dalších trestů.
Ve třetí části se autor zabývá aplikací zásad pro ukládání trestů ve zjednodušeném řízení
před soudem, a to z důvodu vyhodnocení specifik tohoto typu řízení na aplikaci zásad
pro ukládání trestů, které plynou z jeho procesní odlišnosti a které souvisejí i s určitými
specifiky, které se týkají souzených podezřelých osob. Autor se krátce zabýval i vývojem
právní úpravy zkráceného přípravného řízení od 1. 1. 1970, za účelem lepšího pochopení
zavedení tohoto institutu do českého právního řádu.
V páté až osmí kapitole se již autor zabýval konkrétními druhy trestů, tedy trestem
odnětí svobody, peněžitým trestem a trestem vyhoštění, u kterých chtěl na základě své soudní
praxe vyzdvihnout i možnost nesprávné soudní diskrece, která může vést k nevhodně
uloženému trestu či kumulaci trestů. U trestu odnětí svobody, se autor zvlášť zabýval instituty
podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a přeměny tohoto trestu v trest
domácího vězení, jako institutů umožňujících zmírnění již uloženého trestu v závislosti
na dosavadním naplňování účelu trestu, tedy nápravě odsouzeného a na jeho kladném přístupu
k dosavadnímu výkonu trestu odnětí svobody.
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