
Abstrakt 

 

Tato disertační práce poskytuje ucelený výklad o odklonech v trestním řízení, důležité 

součásti moderního trestního procesu. Úvodem práce je v obecné rovině pojednáno o 

samotných důvodech zavádění alternativních způsobů řešení trestních věcí do českého trestního 

práva a jejich současné systematice. Po tomto následuje obsáhlý výklad k vývoji pojmu 

odklonu v trestním řízení a jeho současnému chápání v české právní nauce, v němž panuje 

zřetelná pluralita; v návaznosti na vzpomínané uvádí autorka práce vlastní znaky odklonu 

v trestním řízení a v souvislosti s těmito pak polemizuje nad zařazením některých institutů 

trestního práva procesního pod odklon v trestním řízení jakožto zastřešující pojem. Po 

detailním osvětlení uváděného následuje teoretický výklad o mezinárodních iniciativách 

v oblasti odklonů v trestním řízení, po němž jsou již vzpomenuty nejvýznamnější milníky 

geneze jednotlivých forem odklonu v českém trestním řízení, a to za současně 

neodmyslitelného přihlédnutí k ústavněprávním a mezinárodněprávním limitům těchto 

institutů. V práci je dále podrobně pojednáno též o samotné podstatě a účelu odklonů v trestním 

řízení. Druhá část textu práce je věnována zevrubné teoretické analýze jednotlivých forem 

odklonu v trestním řízení, tj. podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání, odklonů ve 

zkráceném přípravném řízení a odklonů v trestním řízení v trestních věcech mladistvých, 

konkrétně pak zejména podmínek stanovených trestním řádem, resp. zákonem o soudnictví ve 

věcech mládeže pro jejich aplikaci a postupu orgánů činných v trestním řízení při této. Poslední 

část textu práce představuje část praktická, komparativní a úvahová, kdy v rámci této je 

autorkou práce provedena obsáhle komentovaná, detailní analýza statistických údajů týkajících 

se praktické aplikace každé jedné formy odklonu v českém trestním řízení v posledních pěti 

letech, a to separátně, pokud jde o dospělé pachatele, pachatele mladistvé a pachatele právnické 

osoby. V práci není opomenut ani rozbor vybrané zahraniční právní úpravy odklonů v trestním 

řízení, konkrétně pak slovenské a rakouské, a to za její současné komparace s právní úpravou 

českou. Práce je zakončena částí, která je prvně věnována recentním úvahám českého 

zákonodárce stran budoucí právní úpravy odklonů v trestním řízení v novém trestním řádu; 

v návaznosti na veškeré poznatky nabyté autorkou v průběhu tvorby práce pak tato závěrem 

vymezuje zřejmě nejvíce problematické aspekty jednotlivých forem odklonu v trestním řízení, 

a to za současného navržení série možných změn, které by směřovaly ke zkvalitnění současného 

právního stavu a odstranění nedostatků právní úpravy odklonů v trestním řízení obsažené 



v trestním řádu a zákoně o soudnictví ve věcech mládeže tak, aby se tyto staly efektivnějšími a 

pro trestní řízení snad též o mnoho více prakticky realizovatelnějšími nástroji. 
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