
Ukládání trestů v polské a české právní úpravě 

 

Abstrakt 

Komparace právních řádů jednotlivých států je důležitým zdrojem inspirace pro další 

vývoj právní úpravy. Ve své práci provádím komparaci právní úpravy trestů v České republice 

a v Polsku, a to těch, které jak česká, tak polská právní úprava jako tresty označují. Jedná se o 

český peněžitý trest, trest obecně prospěšných prací, trest odnětí svobody a výjimečný trest 

spolu s jejich polskými ekvivalenty. Cílem práce je prostřednictvím srovnání české a polské 

právní úpravy trestů, jakož i druhů trestů nejčastěji ukládaných soudy v obou státech, nalézt 

inspiraci a podněty k úvahám de lege ferenda pro další vývoj české právní úpravy trestů. 

 V první části práce přibližuji systémy trestních sankcí v obou státech za účelem 

zařazení do kontextu následně analyzovaných trestů. Dále je každá část věnována jednomu 

druhu trestu a srovnání jeho právní úpravy v České republice a v Polsku. Druhá část se zabývá 

českým peněžitým trestem a polským trestem grzywny, třetí část českým trestem obecně 

prospěšných prací a polským trestem omezení svobody, čtvrtá část je věnována právní úpravě 

trestu odnětí svobody a pátá část úpravě nejpřísnějších trestů v obou zemích. Každá z těchto 

částí je strukturována tak, že prvně uvádím výklad k české právní úpravě daného trestu, poté 

k jeho polské právní úpravě, následně provádím komparaci obou právních úprav a na konci 

každé části uvádím inspirace a závěry, k nimž jsem prostřednictvím komparace dospěla. 

V každé části jsou také obsažena statistická data zpracována do tabulek a grafů vyjadřující 

vývoj v ukládání konkrétního druhu trestu v obou zemích v průběhu posledních let. V závěru 

potom shrnuji inspirace a podněty k úvahám de lege ferenda, které jsem během provádění 

komparace shromáždila. Z práce mimo jiné vyplývá, že kromě rozdílností v úpravě konkrétních 

institutů, se podstatně liší také systémy trestů a celková koncepce trestání v obou zemích. 
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