
Abstrakt 

Předložená rigorózní práce pojednává o alternativním trestu domácího vězení, který se 

stal součástí systému trestních sankcí s účinností nového trestního zákoníku od 1.1.2010. 

Cílem práce je shrnout současnou platnou a účinnou právní úpravu tohoto institutu, vystihnout 

její nedostatky, zhodnotit aktuální soudní praxi v oblasti ukládání trestu domácího vězení a 

s ohledem na učiněné závěry navrhnout možná zlepšení současné právní úpravy. 

Úvodní část práce je rozčleněna do dvou kapitol, které jsou zaměřeny na přiblížení 

základních, pro zpracované téma stěžejních pojmů, kterými je zejména trest a jeho účel, 

alternativní trest, restorativní justice a její principy. Pro uvedení do problematiky a objasnění 

širších souvislostí jsou vysvětlena související témata a instituty, jako trestní teorie, zásady 

ukládání trestů a trestní systém. Úvodní část práce je zakončena výklady o vývoji 

alternativního sankcionování v naší právní úpravě a východisky nové kodifikace trestního 

práva hmotného.  

Druhá část práce je podrobně zaměřena na problematiku právní úpravy trestu 

domácího vězení. Je rozčleněna do čtyř kapitol, jejichž cílem je podrobná analýza platné a 

účinné právní úpravy a následné zhodnocení jejího dopadu na aplikační praxi soudů v oblasti 

ukládání trestu domácího vězení. Třetí kapitola se zabývá trestem domácího vězení v obecné 

rovině, když uvádí východiska uzákonění trestu domácího vězení v našem právním řádu a 

jeho návaznost na právní úpravu tohoto institutu v zákoně č. 117/1852 ř.z., stručně vystihuje 

jeho podstatu a zmiňuje hlavní problematické aspekty jeho ukládání. Čtvrtá kapitola se 

podrobně zaměřuje na právní úpravu trestu domácího vězení v trestním zákoníku, následně 

v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže a v trestním řádu, když se po shrnutí současné 

platné a účinné právní úpravy a zdůvodnění doposud provedených novelizací kriticky zamýšlí 

nad efektivitou a vhodností jednotlivých ustanovení s návrhy jejich možných budoucích 

změn. Zejména poukazuje na problematiku provádění kontroly výkonu trestu domácího 

vězení, která je aktuálně prováděna výhradně namátkovými kontrolami probačních úředníků 

bez možnosti elektronického monitorování odsouzených a srovnává vhodnost a efektivnosti 

sekundární sankce trestu domácího vězení, který byl původně koncipován jako tzv. trest 

náhradový a aktuálně spočívá v poměrné přeměně trestu domácího vězení v nepodmíněný 

trest odnětí svobody. Cílem páté kapitoly je přiblížit aplikační praxi soudů při ukládání trestu 

domácího vězení s poukazem na důvody, které brání užívání tohoto trestu ve větší míře. 

Obsahem šesté kapitoly je pak komparace naší právní úpravy se zahraniční právní úpravou 



trestu domácího vězení, se zaměřením na podrobnější srovnání české a slovenské právní 

úpravy.  

V závěrečné sedmé kapitole se práce věnuje zhodnocení aktuální hmotněprávní i 

procesní úpravy trestu domácího vězení a jejích nedostatků s cílem navrhnout náměty de lege 

ferenda.  
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