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Tématem  této  diplomové  je  práce  je  narovnání  v trestním  řízení,  což  je  jeden 

z odklonů, který má v našem trestním právu procesním místo již více než 20 let.

Narovnání je odklonem, který v sobě nese nejvíce prvků restorativní justice. Z tohoto 

důvodu text práce nepojednává pouze o narovnání, ale též o dalších odklonech, stejně jako o 

principu restorativní justice. Hlavním účelem tohoto principu není potrestání pachatele, ale 

urovnání  narušených  vztahů  mezi  pachatelem  a  poškozeným.  Navzdory  skutečnosti,  že 

narovnání  je  výhodné  pro  jak  obviněného,  neboť  při  jeho  schválení  dochází  k zastavení 

trestního stíhání, tak poškozeného, který má snazší možnost domoci se náhrady škody, i pro 

společnost, a to z důvodu speciální prevence, není v praxi využíváno tak často, jako např. 

podmíněné zastavení trestního stíhání.

Práce  je  rozdělena  do  tří  kapitol.  První  kapitola  je  věnována  samotnému  pojmu 

odklon,  principu  fungování  restorativní  justice  a  následně  všem typům odklonů,  které  se 

v našem trestním právu procesním vyskytují. Na statistikách u jednotlivých odklonů jsou poté 

demonstrovány někdy až markantní rozdíly ve využití jednotlivých odklonů. Na tuto kapitolu 

navazuje  kapitola  druhá,  která  je  věnována samotnému institutu  narovnání,  jeho podstatě, 

účelu,  postavení v rámci trestního práva procesního, podmínkám, které je nutné splnit  pro 

jeho  aplikaci  a  v neposlední  řadě  také  statistikám  využití  tohoto  institutu  v praxi  se 

současnými návrhy de lege ferenda, díky kterým by mohlo dojít k jeho častějšímu využívání. 

Pozornost je v rámci této kapitoly věnována též judikatuře, které však bohužel vzhledem k tak 

sporadickému využívání tohoto institutu v praxi není příliš mnoho. Opomenuto v rámci této 

kapitoly není ani porovnání zákonných podmínek pro využití dvou dalších odklonů, a sice 

podmíněného  zastavení  trestního  stíhání  a  dohody o  vině  a  trestu,  s  narovnáním.  Třetí  a 

zároveň  poslední  kapitola  se  věnuje  porovnání  úpravy  institutu  narovnání  s rakouskou 

úpravou tohoto institutu. Závěr práce je věnován vyhodnocení jednotlivých cílů, které byly 

stanoveny v jejím úvodu a konečnému shrnutí celé práce, ze kterého vyplývá, že při změně 

zákonných podmínek by mohlo dojít k častějšímu využívání tohoto institutu v praxi, neboť 

potenciál zde k tomu je.
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