
Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Petry Kasalové  

na téma  

„ Trest domácího vězení“ 

 

Trest domácího vězení je v České republice relativně novou sankcí, která může plnit úlohu 

významné alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody a výrazně tak přispět ke snížení 

vězeňské populace. Vzhledem k tomu, že praktické zkušenosti s využíváním tohoto trestu 

jsou v českém prostředí zatím malé a že ani podmínky jeho ukládání se dosud nepodařilo 

legislativně ve vyhovující míře stabilizovat, je téma rigorózní práce velmi aktuální. 

  

Zkoumání uvedené problematiky klade nároky na důkladnou znalost teoretického pozadí 

trestněprávního sankcionování. Nezbytným předpokladem jejího hodnotného zpracování je 

však zejména znalost konkrétních praktických problémů spojených s ukládáním trestu 

domácího vězení a se zajištěním kontroly jeho výkonu, včetně její technické stránky. Při 

studiu těchto otázek je vhodné přihlédnout též k pojetí obdobného typu trestněprávní sankce v 

zahraničí. Autorka z  naznačených hledisek problematiku v potřebné míře zkoumá. 

 

Cílem práce je shrnout aktuální hmotněprávní a procesněprávní úpravu trestu domácího 

vězení, upozornit na její nedostatky, zhodnotit dosavadní aplikační praxi týkající se trestu 

domácího vězení a na podkladě tohoto zkoumání navrhnout možná řešení problematických 

otázek souvisejících s institutem domácího vězení (viz str. 6 práce). Tímto způsobem 

vymezené zaměření práce odpovídá současné společenské potřebě. 

  

Práce čítá 150 stran vlastního textu, k němuž je připojen seznam zkratek a seznam použité 

literatury. Součástí práce jsou i přílohy, do nichž autorka zařadila tabulky poskytující přehled 

o ukládání a výkonu trestu domácího vězení od jeho zavedení v roce 2010. Výklad je 

rozvržen do sedmi kapitol, úvodu a závěru. Vnitřní podrobné členění jednotlivých kapitol 

umožňuje bezproblémovou orientaci v textu. 

 

Po metodologické stránce práce vychází především ze studia odborné literatury převážně 

tuzemské provenience, statistických dat a aktuálních internetových zdrojů. Seznam použité 

literatury je poměrně široký. Její výběr svědčí o tom, že autorka se v literární produkci 

věnované dané problematice dobře orientuje.  

  



Práce má logickou stavbu. Východisko výkladu tvoří vymezení základních otázek trestání 

(pojmové vymezení trestu, trestních teorií, účelu trestu, zásad ukládání trestu a systému 

trestů). Na tento výklad navazuje charakteristika alternativních trestů a principů restorativní 

justice a způsobu uplatnění těchto myšlenek ve vývoji právní úpravy alternativních trestů 

v českém trestním právu. Těžiště práce je v zevrubném rozboru důvodů, které vedly 

k uzákonění trestu domácího vězení, v objasnění povahy tohoto trestu, včetně jeho 

problematických aspektů (kapitola třetí) a v důkladné analýze právní úpravy tohoto trestu 

obsažené v trestním zákoníku, v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže a v trestněprocesních 

předpisech (kapitola čtvrtá). Autorka tu akcentuje zejména otázky, které jsou předmětem 

kritiky, jako je např. způsob stanovení rozsahu trestu domácího vězení (str. 70 a násl.) nebo 

přeměna trestu domácího vězení v trest odnětí svobody (str. 73 a násl.). Bez zajímavosti není 

ani výklad o způsobu kontroly výkonu domácího vězení, zejména o různých formách  

kontroly elektronickou cestou (str. 96 a násl.). Pohled na zahraniční úpravy domácího vězení 

s hlubším zaměřením na úpravu slovenskou poskytuje  kapitola pátá. V šesté kapitole 

věnované aplikační praxi soudů jsou reprodukovány poznatky z aktuálního hodnotícího 

materiálu trestního kolegia Nejvyššího soudu, publikovaného v roce 2014. V sedmé kapitole, 

která představuje vyústění celé práce, autorka hodnotí platnou právní úpravu domácího vězení 

a uvádí své návrhy de lege ferenda, které by vesměs přispěly ke zpřísnění tohoto trestu. 

  

Práce je pečlivým a promyšleným zpracováním dané problematiky. K jejímu obsahu mám jen 

drobné dílčí připomínky. Tak např. v rámci problematických aspektů trestu domácího vězení 

(str. 57 a násl.) by mohlo být zmíněno i riziko „totální kontroly“ chování člověka, které je 

spojeno s elektronickým monitoringem a na které je v této spojitosti v literatuře kriticky 

poukazováno. Kritika autorky týkající se příliš krátké doby trvání domácího vězení na 

Slovensku (viz str. 127) poněkud nekoresponduje se zahraničními zkušenostmi, podle nichž je 

trest domácího vězení většinou ukládán pouze na dobu několika měsíců (viz str. 65). 

V charakteristice přiměřených omezení a povinností (str. 68) by nemělo být pominuto, že 

některé z nich jsou podobnou újmou, jakou představuje trest, a v tomto smyslu mohou 

významně přispívat ke zvýšení punitivity trestu. Pravidlo, že nelze uložit takové přiměřené 

omezení nebo povinnost, která by mohla být předmětem jiného trestu nebo kterou by 

nahrazoval jiný trest (str. 69), již bylo částečně prolomeno.  

 

Práce se dobře čte a rovněž po formální stránce je zpracována pečlivě. 

 



Hodnocení uzavírám konstatováním, že posuzovaná práce odpovídá požadavkům kladeným 

na práce rigorózní. Doporučuji ji proto k obhajobě. 

 

Při obhajobě by autorka mohla charakterizovat kladné a záporné stránky trestu domácího 

vězení.  

 

        JUDr. Marie Vanduchová, CSc.   

V Praze dne  10. 1. 2015  


