
Závěr 

Trest obecně prospěšných prací je druhým nejvíce ukládaným  alternativním trestem. 

Tento trest je významný jak pro samotného odsouzeného, tak pro celou společnost. Pro 

odsouzeného je tato sankce příležitostí, jak odčinit spáchání trestného činu prací ve prospěch 

společnosti, a zároveň mu umožňuje být na svobodě a ve svém sociálním a rodinném 

prostředím. Pro obce a jiné obecně prospěšné instituce je daný trest naopak příležitostí, jak 

uspokojit své potřeby díky práci, kterou pro ně odsouzení vykonají zadarmo a kterou by jinak 

museli zaplatit. Na druhou stranu je pro ně tento trest velkou odpovědností, protože mají vliv 

na výkon trestu a tím i na realizaci spravedlnosti.  

Na úspěšný výkon trestu obecně prospěšných prací má kromě samotného přístupu 

odsouzeného vliv i spolupráce soudů, Probační a mediační služby ČR a v neposlední řadě 

poskytovatelů obecně prospěšných prací. Je tedy důležité, aby měly všechny tyto 

zainteresované subjekty společný zájem na úspěšném fungování tohoto trestu, v maximální 

míře komunikovaly a respektovaly vzájemně své postavení v rámci trestu obecně prospěšných 

prací. 

Jak jsem již uvedl, trest obecně prospěšných prací je v právním řádu České republiky 

patnáct let a za tu dobu si již získal pevné místo v trestní politice.  Přesto se stále objevují 

některé problematické aspekty této sankce, které komplikují její výkon. Na některé tyto 

problémy reagovala nová právní úprava trestního zákoníku, která se dle mého názoru vydala 

správnou cestou a měla by přispět k vyšší vykonatelnosti. Jedná se především o novou úpravu 

podmínek přeměny trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody, ustanovení § 65 

odst. 3 o ponechání trestu OPP v platnosti a možnost prodloužení lhůty k výkonu trestu a 

především ustanovení § 314e odst. 3 trestního řádu, který upravuje ukládání trestu obecně 

prospěšných prací trestním příkazem.  Přes tyto klady zůstaly některé problematické aspekty 

stále neupraveny, což dle mého názoru přispívá k diskuzi, zda by trest obecně prospěšných 

prací neměl být upraven zvláštním zákonem, který by mohl stanovit podmínky pro ukládání 

trestu, jeho výkon, případnou přeměnu trestu na trest odnětí svobody, postavení poskytovatelů 

obecně prospěšných prací a odpovědnost za škodu vzniklou při výkonu obecně prospěšných 

prací. 

Věřím, že trest obecně prospěšných prací bude i nadále napomáhat k uplatňování 

restorativní justice, která se snaží o integraci pachatele do společnosti a přispívá k participaci 

poškozeného. Myslím, že takový přístup v trestní politice je cestou správným směrem a i když 

je doprovázen některými problémy, může být pro společnost přínosem.  


