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Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola

Trest domácího vězení je součástí českého trestního práva od roku 2010. Přestože je již několik let

možné tento trest  ukládat,  v praxi  je využíván jen zřídka.  Soudci  a státní  zástupci stále  nejsou

přesvědčeni o účinnosti tohoto trestu, vzhledem k nedostatečné kontrole jeho výkonu. V mé práci se

především zabývám konkrétními ustanoveními upravující trest domácího vězení, podmínkami za

kterých je možné tento trest uložit a jaké jsou v současné době dostupné prostředky pro kontrolu

jeho výkonu. 

První kapitola pojednává obecně o teorii trestu, vzhledem k tomu, že vymezení tohoto pojmu je dle

mého názoru důležité pro komplexnější pochopení problematiky. V další kapitole definuji základní

znaky tzv. restorativní justice, jež má zásadní vliv na institut alternativních trestů, mezi něž domácí

vězení řadíme. 

Dále se již věnuji konkrétním ustanovením, která tento trest upravují, a to především podmínkám

jeho uložení. Tuto trestní sankci lze uložit pouze za přečin v maximální výměře trestu dvou let.

Nezbytnou součástí je udělení souhlasu odsouzeným, jež vyjadřuje vůli osoby vykonat trest řádně

za podmínek soudem uložených. Výkon trestu spočívá v povinnosti se zdržovat v určeném obydlí

po dobu, která byla stanovena soudem.

Kontrola probíhá v současné době osobní návštěvou probačního úředníka. Jak jsem již zmínil výše,

stále není funkční elektronické sledování. Proběhl již zkušební provoz v podobě náramků, které je

dosouzený povinen mít stále na sobě a které při vzdálení se z místa výkonu trestu vyšlou signál o

porušení  povinnosti  zdržovat  se  v  určeném  obydlí.  Systémem  elektronického  monitoringu  se

zabývám v samostatné  kapitole,  jelikož  tento  způsob  kontroly  je  zcela  zásadní  pro  účinnost  a

efektivnost tohoto trestu.

V závěrečných kapitolách porovnávám právní úpravy ve vybraných státech, kde je podobný trest

zaveden a kde již naplno funguje elektronický monitoring odsouzených. 

Největším přínosem trestu domácího vězení je pozitivní působení na osobnost pachatele a dle mého

názoru je nejúčinnějším nástrojem pro jeho resocializaci. Od příštího roku, kdy se má rozběhnout

systém elektronického sledování, bude domácí vězení plnohodnotným a velice přínosným trestem.


