
Abstrakt: Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola 
 

Cílem této diplomové práce je podat ucelený přehled o institutu trestu domácího vězení, 

o současné právní úpravě tohoto trestu, shrnout jeho výhody a nevýhody a upozornit na 

problematické otázky s ním související. Diplomová práce je rozdělena do jedenácti kapitol, 

které jsou dále rozděleny do dalších podkapitol. 

První kapitola seznamuje s obecným pojmem trestu, jeho účelem, funkcí a obecnou 

systematikou trestů. Samostatnou podkapitolu poté tvoří trest odnětí svobody jako základní 

„univerzální“ trest.  

Jelikož trest domácího vězení je jeden z alternativních trestů, je obecné úpravě 

alternativních trestů věnována kapitola druhá. S alternativními tresty úzce souvisí restorativní 

justice, která je popsána v kapitole třetí. Tato kapitola je zaměřena zejména na zásady a cíle, na 

kterých je restorativní justice vystavena.  

Následující kapitoly poté přechází k jádru diplomové práce, a to k samotnému trestu 

domácího vězení. Čtvrtá kapitola seznamuje s historií trestu domácího vězení a kapitola pátá 

pak s obecnou úpravou tohoto trestu. Podkapitoly dále rozvádí trestné činy, za které lze trest 

domácího vězení uložit a další podmínky pro uložení trestu domácího vězení, zejména pak i 

povinnosti odsouzeného.   

Přeměně trestu domácího vězení je věnována kapitola šestá, která je rozdělena do 

dalších čtyř podkapitol popisující podmínky pro přeměnu trestu domácího vězení na trest odnětí 

svobody, procesní stránku přeměny ale i podmínky přeměny jiných druhů trestů na trest 

domácího vězení. 

Kapitola sedmá je zaměřena na výkon trestu domácího vězení. V této kapitole jsou 

popsány podmínky pro jeho nařízení, odklad a přerušení a dále podmínky týkající se změny a 

upuštění od výkonu trestu domácího vězení.  

Kapitola osmá s názvem Kontrola trestu domácího vězení je rozdělena do dalších 

podkapitol. Tyto podkapitoly se věnují roli Probační a mediační služby při výkonu kontroly 

trestu, elektronickému monitoringu, jeho původu, využití a systémů elektronického kontrolního 

systému. 



Devátá kapitola je věnována zahraniční úpravě trestu domácího vězení. Zde je kladena 

pozornost na různé využití elektronického monitoringu v ostatních zemích světa a na shodné 

prvky související s ukládáním trestu domácího vězení, které tyto země spojuje. V této části 

diplomové práce je poté porovnávána slovenská právní úprava s českou právní úpravou.  

Závěr této diplomové práce poté shrnuje na základě výše uvedených informací 

v kapitole deset výhody a nevýhody trestu domácího vězení a v kapitole jedenáct problematické 

otázky spojené s tímto trestem. 

 

 


