
Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Markéty Hulákové  

na téma  

„Alternativní sankce v českém trestním právu“ 

 

Prosazování alternativních trestů, jehož smyslem je omezit uplatňování nepodmíněného trestu 

odnětí svobody jen na nezbytnou míru, představuje v evropských zemích konstantu trestní 

politiky. Přes dvacet let se tento trend výrazně projevuje v oblasti sankcionování  malé a 

střední kriminality i v českém trestním právu. Z myšlenek alternativního trestání rovněž 

vychází  nový trestní zákoník i jeho novelizace, které byly v poslední době přijaty. S ohledem 

na celou řadu změn, k nimž v této oblasti v poměrně rychlém časovém sledu dochází, je 

zvolené téma aktuální. 

  

Zpracování tématu klade nároky nejen na teoretické znalosti sankčního práva, ale vyžaduje 

také zevrubný přehled o dosavadních způsobech využití alternativních trestů v aplikační 

praxi. Autorka při zkoumání problematiky obou těchto přístupů v potřebné míře využila.   

  

Práce čítá 145 stran (včetně seznamu použité literatury), výklad je rozvržen do devíti kapitol, 

doplněných úvodem a závěrem. Jednotlivé kapitoly  jsou vnitřně podrobně členěny, což 

zvyšuje přehlednost textu a usnadňuje orientaci v práci. 

 

Cílem práce je na podkladě analýzy problematiky alternativního trestání zhodnotit platnou 

právní úpravu alternativních sankcí a formulovat náměty de lege ferenda. Formulace cíle 

práce odpovídá společenské potřebě.  

 

Práce je založena na pečlivě promyšlené systematice. Její východisko tvoří stručný nástin  

pojmu a účelu trestu spolu s pojednáním o počátcích a dalším vývoji alternativních přístupů 

k trestání včetně jejich novodobého ideového pozadí. Rozbor alternativních trestů je 

zarámován celkovou charakteristikou systému trestněprávních alternativ, v níž autorka věnuje 

pozornost i mediaci a probaci jako alternativám k trestnímu právu a Probační a mediační 

službě jako instituci významně se podílející na zajištění výkonu alternativních sankcí, a 

výkladem o pojetí alternativních trestů v českém trestním právu. Těžiště práce je v podrobné 

analýze vybraných alternativních trestů - podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody 

a podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody a dohledem, obecně prospěšných prací, 

peněžitého trestu, trestu domácího vězení a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 
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společenské akce. Pojednání o jednotlivých alternativních trestech je založeno na jednotné 

struktuře (historický exkurz, platná právní úprava spolu s náměty de lege ferenda, právní 

úprava týkající se mladistvých a právní úprava daného institutu v rakouském trestním právu), 

což zvyšuje přehlednost textu a přispívá k přesvědčivosti výkladu. V závěru práce je obsaženo 

souhrnné hodnocení právní úpravy alternativních trestů a uvedeny náměty na její zdokonalení. 

  

Po metodologické stránce práce vychází zejména ze studia tuzemské literatury, novějších 

statistických dat a internetových zdrojů. Okruh použité literatury je přiměřený, u některých 

pramenů (zejména učebnic) se však autorka měla orientovat na jejich aktuální vydání.  

 

Práci považuji za zajímavou. V rozboru jsou akcentovány problematické stránky právní 

úpravy jednotlivých alternativních trestů. Autorčina hodnotící stanoviska svědčí  o pečlivém 

studiu zkoumané problematiky a o schopnosti autorky získané poznatky samostatně tvůrčím 

způsobem zpracovat.  

 

K práci mám pouze jednotlivé připomínky, z nichž upozorňuji zejména na následující: 

- v práci postrádám rozbor a zhodnocení významu ustanovení § 55 odst. 2 TZ, které je 

důležitým vodítkem pro ukládání alternativních trestů; 

- ke str. 15 – výklad o účelu trestu obsažený v odst. 2 je poněkud v rozporu s pojetím 

účelu trestu v odst. 3, 

- ke str. 26, odst. 5 – lze říci, že institut probace je restorativní metodou? 

- ke str. 28 – pojmu „alternativy k potrestání“ se tu používá ve dvojím smyslu, což 

nepřispívá ke srozumitelnosti jeho obsahu;  

- ke str. 36 an. – mediace a probace, mají-li mít význam pro řešení trestních věcí, se musí 

uplatnit v rámci trestního práva, nikoli mimo něj; 

- ke str. 46 odst. 1 - jsou skutečně všechny druhy trestů uvedené v § 52 TZ (s výjimkou 

nepodmíněného trestu odnětí svobody) alternativními tresty v širokém slova smyslu? 

Proč za alternativní trest v užším slova smyslu autorka nepovažuje např. zákaz činnosti, 

zákaz pobytu nebo zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, který 

sama v práci jako alternativní rozebírá? 

- ke str. 48 odst. 2 – konstrukce „vedlejšího alternativního trestu“ se do práce 

nepochybně dostala nedopatřením; 
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- ke str. 87 dole – možnost uložit peněžitý trest za trestný čin s horní hranicí trestu odnětí 

svobody nepřevyšující tři léta, pokud soud trest odnětí svobody současně neukládá, 

přinesla až novela trestního zákona z roku 1990; 

- ke str.109 – návrh na znovuzavedení náhradního trestu odnětí svobody u trestu 

domácího vězení, a ještě navíc ve výrazně vyšší délce trvání, považuji pro 

neprůhlednost a s tím spojené riziko nejednotnosti soudů za pochybný. 

 

Přes uvedené dílčí připomínky práci  celkově hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k 

obhajobě.  

    

Při obhajobě by se  autorka mohla pokusit uvést důvody, pro které po přijetí nového trestního 

zákoníku dochází v praxi soudů ke zvýšení podílu podmíněného odsouzení a snížení podílu 

ostatních alternativních trestů (viz grafické znázornění vývoje alternativního trestání na str. 

133 an.). 

  

 

        JUDr. Marie Vanduchová, CSc.   

V Praze dne  10. 10. 2013  


