
  

Ukládání nepodmíněného trestu 

odnětí svobody a otázky související 

Abstrakt  

Tato rigorózní práce se zabývá vybranými aspekty ukládání nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. Tento trest je trestem univerzálním, subsidiárním a obecně i trestem nejpřísnějším, 

který lze v současnosti v České republice uložit. Vykonáván je ve dvou typech věznic, a to ve 

věznicích s ostrahou a ve věznicích se zvýšenou ostrahou. 

V této rigorózní práci je upozorňováno především na problematické otázky související 

s ukládáním nepodmíněného trestu odnětí svobody, s nimiž se setkává aplikační praxe a které 

vyvstávají z určitých nedokonalostí, jež s sebou každá právní úprava přirozeně přináší. Řešeny 

v ní jsou, kromě samotného teoretického pojmu trestu odnětí svobody, zejména instituty 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody a mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody a 

dále rozhodování o způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

Co se týče systematizace práce, v jejím úvodu je nejprve vytyčen její cíl a rozčlenění. 

Vlastní text práce je rozdělen na tři velké části, které postupně řeší trest odnětí svobody, jeho 

ukládání a způsob jeho výkonu, a to včetně souvisejících problémů. V jednotlivých kapitolách 

a podkapitolách první části je konkrétně řešen pojem trestu odnětí svobody, jeho postavení 

v rámci trestněprávních sankcí, jeho filozofická východiska, účel a funkce. Ve druhé části jsou 

řešeny vybrané aspekty ukládání tohoto druhu trestu, a to zejména ve vztahu k institutům 

mimořádného snížení trestu odnětí svobody a mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody. 

Třetí část je zaměřena na rozhodování o způsobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 

a na s ní související vnější diferenciaci věznic. V závěru práce je pak konstatováno, 

že z autorčina pohledu je stávající právní úprava ukládání nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, která byla v práci rozebrána, vyhovující. Prostor pro její vylepšení je shledáván 

zejména ve vztahu k novelizaci právní úpravy vnější diferenciace věznic, která v určitých 

případech naráží na jeden z nejzákladnějších principů českého trestního práva, kterým je zákaz 

reformace in peius. 
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