
Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá institutem podmíněného odsouzení, a to nejen rozborem platné 

právní úpravy, ale též historickým vývojem tohoto institutu, jakož i četností jeho ukládání 

v praxi.  Podmíněné odsouzení je v trestním zákoníku upraveno ve dvou variantách, a to jako 

tzv. prosté podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem. Podstata podmíněného 

odsouzení spočívá v tom, že soud odsuzujícím rozsudkem sice uloží trest, avšak jeho výkon 

odloží pod podmínkou, že se odsouzený bude ve zkušební době řádně chovat a vyhoví 

stanoveným podmínkám. První kapitola pojednává o podmíněném odsouzení jako 

alternativním trestu a zmiňuje se i o principech restorativní justice. Další kapitola popisuje 

samotnou podstatu podmíněného odsouzení a též se zabývá jeho diskutabilní právní povahou. 

Z pohledu trestněprávní teorie je podmíněné odsouzení nejčastěji považováno za samostatný 

druh trestu, i když trestní zákoník ho pojímá jen jako jednu z forem trestu odnětí svobody. Třetí 

kapitola se zabývá nejprve historickými směry vývoje podmíněného odsouzení ve světě a jejich 

ovlivňování probací a dále pojednává o vývoji podmíněné odsouzení v českých zemích. 

Následující kapitoly se věnují platné právní úpravě. Ve čtvrté kapitole je proveden rozbor 

jednotlivých zákonných předpokladů pro uložení podmíněného odsouzení. Další kapitola se 

zaměřuje na zkušební dobu a vedení řádného života. Kapitola šestá se zabývá přiměřenými 

omezeními a přiměřenými povinnostmi, které individualizují podmíněné odsouzení, v této 

souvislosti je pojednáno o povinnosti podmíněně odsouzeného, aby dle svých sil nahradil 

škodu, odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo vydal bezdůvodné 

obohacení získané trestným činem. Sedmá kapitola rozebírá otázky ukončení podmíněného 

odsouzení včetně zániku právních následků odsouzení. Kapitola osmá se soustřeďuje na 

variantu podmíněné odsouzení, jehož obligatorní součástí je dohled probačního úředníka, tedy 

na podmíněné odsouzení s dohledem. Kapitola devátá pojednává o specifikách podmíněného 

odsouzení ukládaného mladistvých pachatelů. Kapitola desátá se zaměřuje na ukládání 

podmíněného odsouzení orgány činnými v trestným řízení v posledních deseti letech včetně 

zhodnocení četnosti ukládání u jednotlivých soudů a u vybraných trestných činů. Závěr práce 

obsahuje shrnutí celé práce včetně dílčích návrhů de lege ferenda. 

 


