
Shrnutí 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vymezit ze všech stran jeden 

z alternativních trestů, konkrétně trest obecně prospěšných prací. Byl pojat 

z historického hlediska, popsán ohledně postupu svého ukládání a dále byl konkrétněji 

rozepsán i jeho výkon, tedy zejména spolupráce s probační a mediační službou. 

Nastíněny byly i alternativní konce výkonu, tedy odložení trestu, přerušení trestu a 

upuštění od výkonu trestu, ke kterým může pachatel dospět. Podrobně byly rozebrány 

klady a zápory tohoto trestu, jeho postavení v systému trestů, zejména konkurence 

s trestem domácího vězení. Práce obsahuje samozřejmě postup při nesplnění uloženého 

trestu obecně prospěšných prací, tedy přeměnu v nepodmíněný trest odnětí svobody, její 

podmínky rozsah a další aspekty. Část práce pak obsahuje srovnání se zahraničními 

právnimi úpravami, zejména slovenskou, která je mladší než česká. Druhá polovina 

práce se pak zabývá zčásti nenaplněným potenciálem trestu obecně prospěšných prací, 

jeho kladům a schopnosti vyprázdnit věznice a stát se svým způsobem univerzálním 

trestem u méně závažných deliktů. Vyjmenovány jsou podmínky, které je nutné naplnit 

pro to, aby byl tento trest ukládán častěji, ať už to jsou úpravy obsažené v zákonné 

úpravě, lepší komunikace s probační a mediační službou nebo odbřemenění soudů od 

agendy která souvisí s výkonem a kontrolou výkonu trestu obecně prospěšných prací. 

Probační a mediační služba hraje v trestu obecně prospěšných prací naprosto klíčovou 

roli a tedy jí byla v této práci věnována samostatná kapitola, která popisuje 

mechanismus kontroly výkonu, komunikace se zadavateli práce, tedy zejména s obcemi, 

komunikace se soudy a zejména pozorování a hodnocení osoby pachatele. Trest obecně 

prospěšných prací je skvěle využitelný alternativní trest, jehož silná stránka spočívá 

zejména v tom, že pachatel není vykořeněn z běžného každodenního života a může dál 

pokračovat v rodinném životě a zaměstnání, což má pozitivní vliv i na jeho budoucí 

život a snižuje riziko recidivy. Proto by měl být do budoucna tento trest častěji používán 

a mít silnější pozici v právním systému České republiky.   

 

 


