
Resumé 

 Tato diplomová práce se zabývá trestem zákazu činnosti, jeho výkonem, 

kontrolou a souvisejícími instituty. Jejím hlavním cílem vymezeným v Úvodu je 

ucelené shrnutí dané problematiky se zaměřením na rozhodovací praxi českých soudů. 

Samotný text je rozdělen na jedenáct kapitol, z nichž některé se dále dělí na 

podkapitoly. V Závěru shrnuji a hodnotím výsledky práce. Vedle toho práce zahrnuje 

Obsah, Seznam zkratek a Seznam použité literatury. 

 První kapitola je věnována obecné problematice trestu a člení se do čtyř 

podkapitol. První podkapitola shrnuje pojem trestu, druhá vysvětluje podstatu trestu 

zákazu činnosti. Třetí podkapitola rozebírá účel trestu. Čtvrtá podkapitola se zaměřuje 

na účel trestu zákazu činnosti. 

 Druhá kapitola sleduje postavení trestu zákazu činnosti v systému trestů 

v českém právu. Třetí kapitola se vztahuje k tématu alternativních trestů a je členěna na 

tři podkapitoly. První podkapitola popisuje pojem alternativních trestů v obecném slova 

smyslu, druhá shrnuje příčiny jejich vzniku a třetí podkapitola ukazuje trest zákazu 

činnosti jako alternativní trest. 

 Čtvrtá kapitola shrnuje historický vývoj trestu zákazu činnosti na českém území. 

Pátá kapitola dělící se na čtyři podkapitoly je tvořena obsáhlým výkladem zaměřeným 

na výměru trestu zákazu činnosti a podmínky jeho ukládání. První podkapitola popisuje 

výměru trestu zákazu činnosti. Druhá podkapitola je věnována podmínce souvislosti 

trestného činu se zakazovanou činností, třetí rozebírá okruhy zakázaných činností  

a čtvrtá vymezuje rozsah zákazu činnosti. 

 Šestá kapitola je věnována trestnímu opatření zákazu činnosti ukládanému 

mladistvým pachatelům. Sedmá kapitola popisuje úpravu trestu zákazu činnosti 

ukládaného právnickým osobám. 

 Osmá kapitola se člení na tři podkapitoly. První z nich se vztahuje 

k problematice výkonu trestu zákazu činnosti, další popisuje kontrolu tohoto výkonu  

a poslední je věnována trestnému činu maření úředního rozhodnutí a vykázání. 



 V deváté kapitole se zabývám institutem podmíněného upuštění od zbytku 

výkonu trestu. Desátá kapitola vychází ze statistických údajů a ve třech podkapitolách 

shrnuje rozhodovací praxi českých soudů. První podkapitola nabízí obecný přehled  

o uložených trestech zákazu činnosti. Druhá je zaměřená na trest zákazu činnosti 

spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Ostatní formy trestu zákazu činnosti 

pak rozebírá třetí podkapitola. 

 Poslední jedenáctá kapitola členící se na dvě podkapitoly srovnává trest zákazu 

činnosti s obdobnými instituty českého práva. První podkapitola se věnuje obdobným 

institutům trestního práva, druhá shrnuje sankci zákazu činnosti ve správním právu. 

 


