
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola  

Nový trestní zákoník zavedl do českého právního řádu nový trest domácího vězení.  

Opětovné začlenění tohoto institutu do našeho právního řádu, představuje reakci na 

situaci ve společnosti – na tzv. krizi nepodmíněného trestu odnětí svobody. Mezi důvody 

zavedení tohoto trestu patří, např. snaha odlehčit přeplněným věznicím, ušetřit nemalé 

finanční prostředky a v neposlední řadě zachování pozitivních rodinných a pracovních vazeb  

odsouzeného.  

Domácí vězení patří mezi alternativní tresty, tj. všechny tresty nespojené s odnětím 

svobody, kterými je však dosaženo účelu trestu stejně jako při uložení nepodmíněného trestu 

odnětí svobody. Domácí vězení představuje nejpřísnější alternativní trest, což vyplývá z jeho 

zařazení v ustanovení § 52 trestního zákoníku hned za trest odnětí svobody.  

Domácí vězení se vyskytuje ve dvou základních variantách, a to v programech ,,Back–

end“ a ,,Front–end“. Dále můžeme rozlišit, zda se jedná o domácí vězení spojené 

s elektronickým dohledem či nikoliv. V době od 1. 7. 2012 do 30. 11. 2012 proběhl v České 

republice „Experiment elektronický monitoring odsouzených“, jehož výsledky svědčí 

jednoznačně pro jeho zavedení do praxe. Doposud se zde totiž aplikuje domácí vězení bez 

elektronického dohledu.  

Trest domácího vězení lze uložit samostatně nebo i vedle jiného trestu, neslučuje se však 

s trestem obecně prospěšných prací a trestem odnětí svobody. Lze jej uložit pachateli přečinu 

až na dvě léta, pokud jeho uložení popř. i vedle jiného trestu postačí, a to vzhledem k povaze 

a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele. Podstatou domácího 

vězení je povinnost odsouzeného zdržovat se ve stanovenou dobu v určeném obydlí.  

V současné době kontroluje výkon domácího vězení pouze Probační a mediační služba. 

Poruší- li pachatel podmínky trestu, je domácí vězení přeměněno na trest odnětí svobody.  

V zahraničí se domácí vězení využívá především jako náhrada vazby, trestu odnětí 

svobody, popř. jeho části u podmíněného propuštění nebo se ukládá ve spojení s podmíněným 

odsouzením. 

 


