
RESUMÉ 

Diplomová práce zkoumá majetkové tresty v české právní úpravě, a to z hlediska jejich 

zákonné úpravy, ale i uplatňování v praxi. Jejím cílem je tresty, které pachatelům 

přinášejí újmu na jejich majetkových zájmech, definovat, popsat podmínky pro jejich 

uložení a výkon a zároveň charakterizovat vývoj v jejich ukládání, a to i z hlediska 

statistických dat. Konečně si autorka klade za cíl poukázat na možnosti, které by v praxi 

přinesly vyšší míru využití majetkových trestů. V práci jsou zahrnuty také vybrané 

aspekty majetkových trestů v zahraničí se záměrem čerpat inspiraci tam, kde jsou tyto 

druhy trestů běžnou alternativou nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

Práce se nejdříve zabývá definicí trestu, jeho účelu, postavení v systému trestů, následuje 

kapitola o historickém trestání pachatelů na majetku. Nejrozsáhlejší část práce tvoří 

rozbor jednotlivých majetkový trestů – propadnutí majetku, peněžitého trestu, trestu 

propadnutí věci – a ochranného opatření zabrání věci. U každého z těchto institutů jsou 

popsány podmínky jejich uložení a výkonu. Následují kapitoly o majetkových trestech 

pro právnické osoby, opatřeních týkajících se majetku pro mladistvé a také kapitola o 

postavení poškozeného při uložení majetkového trestu pachateli. Poslední třetina práce je 

věnována rozboru statistických dat týkajících se ukládání majetkových trestů a 

zhodnocení jejich praktického dopadu na soudní praxi. Autorka se také pokusila skrze 

uvedené výzkumy vymezit pozitiva a negativa v ukládání těchto trestů v ČR. Poslední 

kapitolu práce tvoří vybrané aspekty zahraničních právních úprav majetkových trestů se 

záměrem upozornit na možnosti, které by mohly pro český právní řád být inspirací.  

Z diplomové práce vyplývá, že majetkové tresty jsou nedostatečně využívanou možností 

trestání a v praxi by bylo vhodné zdůrazňovat potřebu jejich vyššího využívání, 

především z hlediska snižování vězeňské populace. Statistika využívání propadnutí 

majetku, peněžitého trestu i propadnutí věci dokládá, na rozdíl od té zahraniční, že v české 

soudní praxi se zatím nepodařilo prosadit větší množství jejich ukládání, a to na úkor 

jejich potenciálu. 

 


