
 
 

Ukládání trestů dospělým 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá ukládáním trestů dospělým pachatelům. Úvodní 

kapitoly se věnují nejprve vymezení pojmu trestu a jeho postavení k ochranným opatřením, 

následně pak systému trestů, v rámci nějž jsou rozebrány různé druhy trestů a jejich třídění 

podle kritérií.  

Podstatná část práce je věnována výkladu problematiky účelu trestu, která je pro 

ukládání trestů výchozí. Účel trestu je popsán pomocí tří hlavních teorií trestání, a sice teorie 

absolutní, relativní a smíšené. Tyto teorie, jejich přístup k účelu trestu a historický vývoj jsou 

zde rozebrány podrobněji a to včetně jednotlivých modifikací. Tato kapitola se rovněž zabývá 

účelem trestu v českém právním řádu a v souvislosti s tím také otázkou primárního a 

sekundárního účelu trestu. V rámci této kapitoly je rovněž samostatně rozebrána problematika 

generální a individuální prevence, jenž má význam z hlediska rozlišení jednotlivých přístupů 

k účelu trestu dle uvedených teorií trestání. S účelem trestu úzce souvisí také idea 

spravedlivého trestu, jež je rovněž v této kapitole stručně rozebrána z perspektivy základních 

zásad trestání, kterými jsou proporcionalita, rovnost a zákonnost.  

Kapitola pojednávající o základních zásadách trestání propojuje teoretickou a hlavní 

část práce, jejímž předmětem je ukládání trestů ve smyslu rozhodnutí o druhu a výměře trestu 

pachateli trestného činu. Problematika ukládání trestů je zde uchopena pomocí jednotlivých 

aspektů posuzování trestného činu a jeho pachatele. Z hlediska systematiky jsou nejprve 

rozebrána základní kritéria pro rozhodnutí o trestu, zejména povaha a závažnost trestného 

činu a osoba pachatele. Následně je věnována pozornost vybraným polehčujícím a 

přitěžujícím okolnostem se zaměřením na jejich význam při ukládání trestu. Práce se rovněž 

věnuje institutům s těmito okolnostmi souvisejícím, kupříkladu zákazu dvojího přičítání či 

okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby. 

Tato práce nepředstavuje komplexní zpracování tématu ukládání trestů dospělým, ale 

přibližuje proces ukládání trestů a poukazuje na konkrétní problematické otázky spojené 

s ukládáním trestů, jako je zejména kumulace trestů či hodnocení recidivy a doznání pachatele 

pro účely uložení trestu. Tato práce se rovněž zabývá možností aplikace některých institutů 

ukládání trestů používaných v zahraničních právních řádech v České republice. 
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