
Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

Petr Horák 

Má diplomová práce se zabývá alternativami k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. 

Toto téma jsem si vybral, protože si myslím, že je to velice aktuální a často diskutovaná 

otázka nejen mezi odborníky, ale též mezi širokou veřejností. Tyto specifické instituty 

trestního práva umožňují rychlé, úsporné a efektivní řešení jednotlivých trestních věcí 

bez nutnosti užití nepodmíněného trestu odnětí svobody. Hlavním cílem této práce je 

poskytnout jejímu čtenáři souhrnný přehled o existujících alternativách v současném 

českém trestním právu, o jejich výhodách a nevýhodách, o důvodech, které vedly 

k jejich zakotvení do našeho právního řádu a o jiných důležitých souvisejících 

aspektech. 

 

Úvodní kapitola této práce pojednává o obecných otázkách účelu trestání a trestů. 

Podává základní informace o hlavních principech trestání a teoriích trestání, které 

položily základ současného systému trestní justice. Následující kapitola popisuje 

počátky vývoje alternativního trestání v českých zemích. V průběhu druhé poloviny 20. 

století přinesla restorativní justice a její zásady nové myšlenky do trestního práva. Podle 

této originální doktríny nepodmíněný trest odnětí svobody ztratil účinnost a jeho užívání 

je spojeno s řadou negativních faktorů- Restorativní justice klade důraz především na 

postavení poškozeného a nabízí nové možnosti pro justiční systém v podobě 

alternativních trestů a ostatních alternativních způsobů v trestním právu. Třetí kapitola 

se proto zaměřuje na její důležitost a dominantní znaky. 

 

Klíčová část této práce zahrnuje kapitoly čtyři až sedm. Autor zde nejprve usiluje o 

komplexní výčet všech možných alternativ. Poté zaměřuje svoji pozornost na 

nejdůležitější druhy alternativních trestů – podmíněný trest odnětí svobody, trest 

domácího vězení a trest obecně prospěšných prací. Tato pasáž je věnována současné 

právní úpravě těchto tří trestů, jejím zásadním změnám, pozitivním a negativním 

aspektům, četnosti jejich využívání a návrhům možných budoucích změn. 

 



Nedávný široký rozvoj alternativních forem v trestním právu ztělesňuje úsilí mnoha 

států nalézt nové možnosti v oblasti trestání pachatelů méně závažných trestných činů. 

Jedná se o stále velmi aktuální téma a tato práce přichází s dalším příspěvkem do nikdy 

nekončící debaty o užitečnosti a nezbytnosti alternativ k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody. 

 


