
Narovnání v trestním řízení – Abstrakt 

 

Tato práce se zabývá institutem narovnání v trestním řízení, a v rámci 

tohoto tématu se podrobněji věnuje i systému alternativních opatření a 

odklonů v trestním řízení obecně.  

Výchozí myšlenkou, která vedla autora k volbě tématu této práce, 

bylo zjištění, že odklon ve formě narovnání je v trestním řízení využíván 

pouze velmi omezeně (např. ve srovnání s variantou podmíněného zastavení 

trestního stíhání). Jedním z dílčích cílů této práce tak je i identifikace důvodů 

tohoto faktického stavu a mimo jiné i zamyšlení nad možnostmi právní 

úpravy, které by do budoucna mohly frekvenci využívání narovnání 

v trestním řízení zvýšit. 

Dalším cílem této práce je snaha o zařazení institutu narovnání 

do systému trestního práva, o pojmenování jeho role v tomto systému 

a zároveň i zmapování vývoje, který vedl k tomuto současnému charakteru 

a současné pozici narovnání v trestním řízení, a na něj navazujícím cílem je 

analýza přínosu institutu narovnání, jeho využívání v praxi, a zároveň 

identifikace možných nedostatků právní úpravy.  

Práce je postupně rozdělena na pět kapitol. Úvodní z nich je věnována 

skupině alternativních opatření a obecnějším tématům (principy restorativní 

justice, historický vývoj). Druhá kapitola je věnována odklonům v trestním 

řízení a jsou zde řešeny konkrétní aspekty této právní úpravy. Narovnání 

samotnému je pak věnován zbývající rozsah této práce. Třetí kapitola je 

věnována základním charakteristikám institutu narovnání, čtvrtá kapitola je 

zaměřena na procesně-právní stránku narovnání a je zakončena shrnutím 

zaměřeným na praktickou využitelnost a na postavení narovnání v judikatuře. 

Součástí páté kapitoly je dále identifikace aktuálních zákonodárných 

iniciativ, komparace narovnání s podmíněným zastavením trestního stíhání, 

s obdobnými instituty v právním řádu Rakouska, a především podkapitola 

věnovaná úvahám a návrhům de lege ferenda.  

V závěru práce je vyhodnoceno dosažení jejích cílů a jsou shrnuty 

dílčí závěry. Narovnání je hodnoceno jako principiálně vhodný nástroj 



k naplňování principů restorativní justice, nicméně jeho aktuální podobu není 

možné považovat za vyhovující.  Možnosti modifikace právní úpravy 

a zlepšení tohoto stavu jsou však otevřené. 

 


