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I. 

Doktorandka si vybrala k obhajobě zajímavé a stále aktuální téma, neboť odklon nebyl 

v československém trestním právu zakotven a několik typů odklonu bylo do právního řádu zavedeno 

až v roce 2004, to vše s ohledem na v posledních desetiletích silný proud restorativního pojímání 

trestání. Vzhledem k připravované rekodifikaci trestního práva procesního se jedná o téma, které 

bude předmětem četných diskusí i v budoucnu.  

Mezi odbornou veřejností nepanuje jednotný názor v dané oblasti, kdy již v samotném 

vymezení, co se za odklon ještě považuje a co již nikoliv, se akademická obec neshoduje. Práce tak 

přináší svůj vlastní, neotřelý pohled na věc. Doktorandka zároveň mohla čerpat z rozsáhlého množství 

literatury a judikatury, ať české nebo zahraniční, což se jí také zdárně podařilo.  

Předložená disertační práce obsahuje 315 stran textu a je členěna do úvodu, třech základních 

částí (obecná; zvláštní; praktická, komparativní a úvahová) a závěru. Každá část je dále rozdělena do 

několika kapitol a podkapitol. Práce má tak jasné členění a logickou a přehlednou strukturu.  

Autorka si vytyčila za cíl akcentovat jak teoretická, tak praktická úskalí a slabá místa české 

právní úpravy odklonů v trestním řízení a zároveň s tím nabídnout řešení, která by směřovala ke 

zlepšení současného právního stavu a odstranění nedostatků právní úpravy v této oblasti, a to 

z důvodu zefektivnění trestního řízení. Práce by tak dle autorky mohla sloužit i jako cenná inspirace 

pro legislativce při rekodifikaci trestního práva procesního. Všechny výše uvedené záměry se 

doktorandce podařilo naplnit.  

 

 

II. 

V úvodu autorka vysvětluje důvody, pro které se rozhodla téma zpracovat, upozorňuje na 

hledání alternativních způsobů řešení trestních věcí, efektivního působení na pachatele a 

v posledních letech sílící postavení poškozeného. Dále si doktorandka vytyčuje cíle, ke kterým chce na 

konci díla dospět. Stručně nastiňuje obsah práce a akcentuje přístupy, které při tvorbě tohoto díla 

aplikovala – juristický, kriminologický, sociologický či psychologický.  

První „Obecná část“ je zaměřena na zevrubné objasnění pojmu odklonu. Doktorandka 

nejdříve uvádí důvody zavádění alternativních způsobů řešení trestních věcí, tyto způsoby následně 

systematizuje. Autorka upozorňuje na rozličné chápání pojmu odklon, prezentuje názory jednotlivých 

akademiků na vymezení odklonu, s těmito názory zároveň odborně polemizuje. V další podkapitole je 

uvedeno jedenáct znaků, které v souhrnu odlišují odklony od ostatních způsobů řešení trestních věcí. 

Autorka upozorňuje na některá řešení, která jsou dle ní mylně řazena mezi odklony. Následující 



kapitola zkoumá mezinárodní, historické a ústavněprávní aspekty odklonů. Poslední kapitola této 

části obsahuje základní argumenty pro aplikaci odklonů a zároveň vyvrací argumenty používané 

kritiky tohoto fenoménu. Autorka tak předkládá i nesouhlasné postoje s názory členů akademické 

obce, vždy však argumentačně podložené.  

Druhá „Zvláštní část“ zevrubně zkoumá jednotlivé druhy odklonů, tedy podmíněné zastavení 

trestního stíhání, narovnání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, odložení věci při 

schválení narovnání a odstoupení od trestního stíhání v trestních věcech mladistvých. Aplikaci 

odklonů ve věcech mladistvých je pak věnována vlastní kapitola.  

Poslední část, nazvaná „Praktická, komparativní a úvahová část“ je věnována aplikační praxi, 

komparaci s vybranými zahraničními právními úpravami a návrhům de lege ferenda. První kapitola 

Odklony v trestním řízení v aplikační praxi analyzuje statistické údaje vztahující se k aplikaci 

jednotlivých odklonů v trestním řízení v letech 2013 – 2017, a to zvlášť pro dospělé, mladistvé a 

právnické osoby. Následující kapitola přináší srovnání se slovenskou a rakouskou právní úpravou 

odklonů s akcentem na případnou inspiraci při změně české právní úpravy. Poslední, rozsáhlá 

kapitola Odklony v trestním řízení v novém trestním řádu – recentní úvahy zákonodárce a návrhy de 

lege ferenda, jak již název napovídá, nabízí vlastní či jiná, odborníky navrhovaná, řešení, jak 

modifikovat současnou právní úpravu pro maximální využití potenciálu odklonů. Tyto podněty jsou 

uvedeny nejdříve obecně pro všechny odklony a následně pro jejich jednotlivé druhy.  

V závěru autorka sumarizuje obsah disertační práce a upozorňuje na dle ní nejdůležitější 

poznatky v práci uvedené.  

 

 

III. 

Práce je na vysoké odborné úrovni, je psaná svěží a čtivou formou, čtenář proto v odborných 

pasážích neztrácí pozornost. Doktorandka předkládá vyvážené dílo, neboť pasáž obsahující popis 

české právní úpravy je doplněna o autorčiny vlastní postoje a úvahy; dále práce zahrnuje velmi 

přínosnou analytickou, komparativní a úvahovou část. Dílo je téměř prosto gramatických chyb a 

překlepů. 

Okruh použité literatury je mimořádně rozsáhlý. K sepsání práce bylo použito přibližně sto 

třicet komentářů, učebnic, monografií a sborníků, téměř sto odborných článků, velké množství 

judikatury a mezinárodních právních pramenů. Zastoupena je též literatura zahraniční. Doktorandka 

čtivým způsobem reaguje na ostatní autory a nebojí se s nimi polemizovat.  

 

 

  IV. 

Autorka se zdařile vypořádala se zvoleným tématem, k práci nemám žádné závažnější 

výhrady a hodnotím ji velmi kladně. 



Při ústní obhajobě své práce nechť se doktorandka vyjádří k otázce, které z navrhovaných 

změn v rámci rekodifikace trestního řízení považuje za nevhodné a proč.  

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

     
V Praze dne 4. 9. 2018 
 
 
 
 
 

doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.   
                              oponentka disertační práce 

 


