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1. Aktuálnost tématu: 

Trest zákazu činnosti je pro svůj silný zábranný účinek soudy poměrně často ukládán, 

v drtivé většině však bohužel pouze spolu s jiným trestem. Jako trest hlavní je využíván jen 

sporadicky, přestože by s ohledem na svůj zábranný potenciál byl v řadě případů způsobilý 

plnit funkci trestu alternativního. Přezkoumání podmínek pro jeho ukládání, jakož i postupů 

při jeho výkonu a kontrole je proto nepochybně společensky potřebné. 

  

2. Náročnost tématu: 

Téma je nutno zpracovat se znalostí obecných teoretických otázek trestání. Práce 

vyžaduje důkladnou orientaci v odborné literatuře věnované problematice trestněprávního 

sankcionování obecně a  otázkám vztahujícím se k zákazu činnosti zvláště. Ke 

kvalifikovanému posouzení problematiky je potřebné se zabývat jak právní úpravou, tak i 

jejím uchopením aplikační praxí. Informace potřebné pro posouzení praktického využití trestu 

je zapotřebí získat pečlivým  studiem judikatury, event. i na podkladě vlastního průzkumu 

praxe. Výklad se sluší obohatit o rozbor souvisejících institutů práva správního, případně o 

zkušenosti zahraniční.     

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Základním cílem práce, který diplomantka podrobně rozvádí na str. 1 a 2, je jednak 

rozebrat a zhodnotit platnou právní úpravu trestu zákazu činnosti a v návaznosti na to nastínit 

návrhy de lege ferenda a jednak na podkladě studia judikatury a statistických dat prozkoumat 

rozhodovací praxi českých soudů při ukládání a výkonu tohoto trestu. Zaměření práce 

považuji za vhodné, odpovídající aktuálním požadavkům sankční politiky. 

Autorkou zvolená systematika práce umožňuje dosáhnout stanoveného cíle. 

Východisko práce tvoří vymezení pojmu a účelu trestu zákazu činnosti, charakteristika jeho 

postavení v systému trestů a v kontextu požadavku na prosazování alternativních trestů jeho 

hodnocení jako trestu alternativního. Vlastnímu rozboru platné právní úpravy trestu zákazu 

činnosti předchází ještě stručný nástin historického vývoje tohoto trestu. Těžiště práce je 

v rozboru podmínek ukládání trestu zákazu činnosti, jeho výkonu a kontroly, institutu 

podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti a zahlazení odsouzení. 

Opomenuto není ani trestní opatření zákazu činnosti ukládané mladistvým a trest zákazu 

činnosti ukládaný právnickým osobám. Výklad je doplněn rozborem aktuálních statistických 

dat o ukládaných formách trestu zákazu činnosti a pojednáním o obdobných institutech 

českého právního řádu. Všem uvedeným otázkám je věnována vyvážená pozornost. 

Po metodologické stránce se práce opírá o studium přiměřeného okruhu tuzemské 

literatury, četné judikatury, statistických dat a některých aktuálních internetových zdrojů. 

Práce s použitými prameny je pečlivá a odpovídá stanovené normě. 

 Práce je zajímavá. Ocenit je třeba zejména autorkou provedený rozbor judikatury, 

který svědčí o důkladném studiu rozhodnutí tuzemských soudů a jejich promyšleném výběru. 

S jeho pomocí se autorce podařilo podat velmi zdařilý obraz současné úrovně využití trestu 

zákazu činnosti v praxi. Kladně je třeba hodnotit i autorčiny návrhy de lege ferenda, týkající 

se např. rozpětí trestu zákazu činnosti (str. 19), zavedení samostatného trestu, jehož obsahem 



by byla ztráta volebního práva (str. 26) aj. Vytknout lze snad jen poněkud zjednodušené pojetí 

obecných otázek pojmu a účelu trestu v první kapitole práce.  

Práce je psána patřičným odborným stylem. Také po formální stránce práce odpovídá 

stanoveným požadavkům. 

   

4. Otázka k obhajobě:  

 

V čem je možno spatřovat důvod poklesu ukládání trestu zákazu činnosti jako hlavní 

sankce v posledních letech (viz tabulku na str. 50 práce) ? 

Jak diplomantka hodnotí prosazující se tendenci ukládat zákaz určité činnosti jako 

přiměřené omezení (viz § 196a TZ a § 307 odst. 2 písm. a) TŘ a str. 57 a 58 práce)?  

 

 5. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.  

   

6. Navržený kvalifikační stupeň: výborně 

 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 8. 1. 2017 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


