
Abstrakt

Diplomová práce se věnuje alternativám nepodmíněného trestu odnětí svobody, přičemž se 

zaměřuje především na domácí vězení, podmíněné odsouzení, ale i obecně prospěšné práce či 

peněžitý trest, protože se celosvětově jedná o nejužívanější alternativy k nepodmíněnému 

trestu. Cílem práce je analyzovat právní úpravu v České republice a stručně čtenáře seznámit 

s právní úpravou v zahraničí. Diplomová práce se rovněž zaměřuje na hledání výhod a 

nevýhod zkoumaných trestů, zejména s ohledem na jejich nápravné účinky. Zároveň práce 

seznamuje čtenáře s návrhy možných změn právní úpravy, které by mohly být přínosné. 

Samotná práce se skládá z úvodu, šesti kapitol a závěru. 

První dvě kapitoly jsou pojímány jako úvodní, které představují základní terminologii 

důležitou pro následující kapitoly. V první kapitole je rozebrán pojem trestu, jeho účel a 

možné účinky. Zároveň je zde představen koncept restorativní justice, který nabízí další 

možný způsob, jakým lze reagovat na páchání trestné činnosti. 

Druhá kapitola se věnuje alternativám k nepodmíněnému trestu. Z tohoto důvodu jsou 

zde rozebrány negativní aspekty, které souvisejí s umístěním pachatele do věznice. Dále je 

v této kapitole vymezen pojem alternativních opatření. Text se také zaměřuje na sankce 

v českém trestním právu a na zásady při jejich ukládání. V neposlední řadě jsou zde rozebrána 

alternativní opatření v české právní úpravě. 

Třetí kapitola pojednává o domácím vězení, které spočívá v povinnosti odsouzeného 

setrvávat po stanovenou dobu na určeném místě. Nejprve jsou definovány důležité pojmy, 

poté je představena právní úprava v některých angloamerických zemích. Následuje 

hmotněprávní a procesní úprava trestu v České republice, přičemž v závěru jsou zhodnoceny 

přednosti a nedostatky tohoto trestu. 

Kapitola čtvrtá se zaměřuje na podmíněné odsouzení, jehož podstata tkví v tom, že je 

obviněnému uložen trest odnětí svobody, který je následně podmíněně odložen. Úvodní část 

této kapitoly opět představuje užívanou terminologii a v krátkosti zmiňuje podmíněné 

odsouzení i institut probace v zahraničí. Text se dále zabývá právní úpravou zakotvenou 

v trestním zákoníku a v trestním řádě. V neposlední řadě lze v této kapitole nalézt kladné i 

stinné stránky podmíněného odsouzení. 

Předmětem páté kapitoly je trest obecně prospěšných prací, jenž spočívá v povinnosti 

odsouzeného bezplatně vykonat určitý počet hodin pro společensky užitečné účely. Na 

počátku kapitoly je vysvětlen pojem obecně prospěšných prací, přičemž je zároveň nastíněna 



zahraniční právní úprava. Na tuto část pak navazuje hmotněprávní i procesní úprava v České 

republice s tím, že v závěru jsou rozebrány klady a zápory tohoto trestu.

Šestá kapitola se zabývá peněžitým trestem, který je jednou z možných majetkových 

sankcí ukládaných v České republice. Rovněž tato kapitola se nejprve věnuje obecným 

pojmům i právní úpravě v zahraničí, přičemž jádrem této kapitoly je analýza právní úpravy 

v České republice. Nakonec jsou vymezeny pozitivní a negativní aspekty toho trestu. 

V závěru práce je vysloven názor, že se autorce podařilo naplnit cíle práce. Autorka 

nejenže seznámila čtenáře s právní úpravou vybraných trestů, ale i navrhla, jakým způsobem 

by se mohla účinná úprava vylepšit. Zároveň lze v práci nalézt hodnocení vybraných 

alternativních trestů.


