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Úvod  

 

Konflikt je součástí každodenního života, a pokud je takový konflikt 

právně relevantní, jedním ze způsobů, jak jej řešit, je soudní proces. Jedním z typů 

konfliktu, a to konfliktu mezi pachatelem trestného činu a jeho obětí, je i spáchání 

trestného činu, přičemž trestní řízení však často není adekvátním způsobem, jak 

se s jeho spácháním vypořádat.  

V průběhu vývoje lidstva můžeme sledovat hledání nenásilných cest řešení 

konfliktu, jejichž cílem bylo zabránit jeho další eskalaci, a to z prostého důvodu 

přežití. Pro moderní společnost a moderní trestní právo je pak příznačné hledání 

vhodnějších způsobů řešení trestné činnosti, než jsou běžné postupy v trestním 

řízení, a snaha obohatit tradiční represivní systém o nové alternativní formy řešení 

trestních věcí vycházejících z filosofie restorativní justice, tj. z myšlenky řešit 

spáchání trestného činu takovým způsobem, aby byly obnoveny narušené právní 

i společenské vztahy, byla omezena stigmatizace obviněného a věnována náležitá 

pozornost zájmům poškozeného, a řešit spáchání trestného činu přímo jeho aktéry, 

tj. obviněným a poškozeným. Kromě urovnání konfliktního stavu mezi 

obviněným a poškozeným s důrazem na poznání jeho příčin, je cílem 

restorativních přístupů k trestné činnosti i urychlení a zjednodušení trestního 

řízení.  

Pro účely této práce používám dle kontextu termíny poškozený a oběť 

trestného činu jako synonyma a stejně tak, pokud jde o výrazy obviněný a pachatel 

trestného činu.  

V práci se nejprve zabývám fenoménem restorativní justice, základními 

principy, ze kterých vychází a komparací restorativní filosofie s tou retributivní. 

Dále se v práci věnuji tzv. odklonům, tj. procesním alternativám ke standardnímu 

trestnímu řízení, jimiž jsou v českém systému trestního práva institut 

podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání, trestní příkaz a institut 

dohody o vině a trestu; dále pak institut podmíněného odložení návrhu na 

potrestání ve zjednodušeném řízení před soudem navazujícím na zkrácené 

přípravné řízení, a odstoupení od trestního stíhání v případě trestního řízení ve 

věcech mladistvých.  
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Vzhledem k tomu, že odklony chápu jako opatření vycházející z principů 

restorativní justice, zaměřuji se podrobněji na odklony v užším smyslu, a to 

zejména podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání. Takové řešení 

trestních věcí totiž věnuje pozornost zájmům poškozeného a v porovnání 

s klasickým trestním procesem posiluje jeho postavení, rozšiřuje možnosti 

uplatnění jeho práv a snaží se o zmírnění následků trestného činu na jeho osobu. 

Rovněž je spojeno s určitou formou výchovného působení na osobu, vůči níž je 

vedeno trestní řízení a vůči níž je odklon uplatňován. Jednání o mimosoudním 

urovnání vzájemných vztahů mezi obviněným a poškozeným a o vytvoření 

předpokladů pro případné schválení narovnání nebo podmíněné zastavení 

trestního stíhání může probíhat i formou mediace.  

V práci se tedy dále zabývám mediací jako jedním z nástrojů restorativní 

justice a technikou řešení sporů. Vzhledem k její interdisciplinární povaze, jež 

v sobě spojuje aspekty jak právního, tak psychologického a sociologického 

charakteru, je institutem velmi komplexním, proto se nejprve věnuji mediaci 

obecně, charakteristickým znakům mediačního procesu a základním principům a 

etickým pravidlům, ze kterých tento proces vychází. Mediační proces se zakládá 

na vzájemném dialogu mezi stranami sporu, přičemž se jedná o dialog 

zprostředkovaný. Klíčovou úlohu v procesu mediace tedy hraje osoba mediátora, 

jež vede strany ke konstruktivní komunikaci ohledně předmětu sporu za účelem 

oboustranně prospěšného řešení. Úlohou mediátora je vytvořit prostor pro 

spolupráci mezi stranami a vzbudit v nich uvědomění si vztahu mezi nimi tak, aby 

sami měli zájem na řešení konfliktu. Proto považuji za důležité věnovat pozornost 

i osobě mediátora a jeho funkci a úloze v mediačním procesu. V obecných 

otázkách týkajících se mediace vycházím i z netrestněprávní úpravy, neboť pokud 

jde o základní východiska a principy, mediace v trestních a netrestních věcech, 

jakožto metoda řešení konfliktu, se v zásadě neliší. Dále se pak zaměřuji již na 

mediaci mezi obětí a pachatelem trestného činu, tj. mediaci v trestních věcech, a 

v souvislosti s tím především úloze a činnosti Probační a mediační služby.  

Nakonec se věnuji právní úpravě alternativního řešení trestních věcí 

v Peru, a to nejprve s krátkým úvodem do peruánského trestního práva. V Peru, 

podobně jako v ostatních státech Latinské Ameriky, je velmi rozvinutý institut 

konciliace, jenž v našem právním prostředí v zásadě odpovídá mediaci.  
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1 Restorativní justice 

 

Restorativní justice se začala vyvíjet zhruba od 70. let 20. století jako 

alternativa ke klasickému pohledu na trestnou činnost, přičemž k výraznějšímu 

rozvoji došlo v průběhu let 80. a 90. v souvislosti s rozvojem mediace mezi obětí 

a pachatelem jako jednoho z jejích hlavních nástrojů. Kolébkou restorativní 

justice je Kanada a Spojené státy americké, do právních systémů evropských zemí 

pronikají tyto tendence v průběhu 80. let dvacátého století, a to nejprve v zemích 

západní Evropy, později v zemích Evropy východní. Významným mezníkem 

v rozvoji restorativní justice v rámci Evropy byl vznik Evropského fóra pro 

restorativní justici v roce 2000. Do českého právního řádu začínají myšlenky 

restorativní justice pronikat ve druhé polovině 90. let a inspirují se především 

úpravou Kanady, Rakouska či Německa.  

Nosnou myšlenkou restorativní justice je upřednostnění reparace před 

represí, tj. odškodnění oběti před potrestáním pachatele. Restorativní justice totiž 

vnímá spáchání trestného činu komplexněji než tradiční trestní právo, vidí 

trestnou činnost v jejím sociálním kontextu, vnímá ji jako narušení vztahu mezi 

obětí a pachatelem. Vzhledem k tomu, že je trestný čin vnímán jako událost, jež 

spojila oběť, pachatele i jejich sociální okolí, je cílem restorativního přístupu dát 

vzniklým událostem smysl v kontextu života oběti a pachatele a dosáhnout tak 

zadostiučinění.1 Jelikož je trestný čin chápán jako sociální konflikt mezi dvěma, 

popř. více jednotlivci či stranami, lze jej efektivně řešit právě za jejich aktivní 

účasti.  

V souvislosti s restorativní justicí se rovněž používají pojmy jako justice 

reparační, transformační, komunitní či integrující. Restorativní justice je určitou 

filosofií akcentující zapojení účastníků trestného činu do procesu jeho řešení, jež 

počítá i s účastí jejich sociálního okolí, přičemž tato účast je postavena na 

dobrovolnosti a založena na komunikaci a vzájemném respektu, kdy prioritou je 

odčinění způsobené újmy a důležitým momentem je uznání odpovědnosti za 

způsobenou újmu tím, kdo ji způsobil, jeho omluva a snaha o znovuzačlenění do 

společenství. Restorativní justice vychází z hodnot pospolitosti, propojenosti 

                                                 
1 MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Cíle při profesionální práci s obětí a 

pachatelem násilného trestného činu – restorativní přístup. Trestněprávní revue. 2012, (9), str. 201 
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vztahů mezi lidmi a vzájemnosti, stejně jako vzájemného respektu.2 Východiskem 

restorativní justice je transformační myšlenka, neboť restorativní setkání 

představuje osobní transformaci jak oběti, tak pachatele trestného činu.  

 

1.1 Setkání oběti s pachatelem trestného činu 

 

Účast v restorativním procesu je plným vyjádřením práva být slyšen. 

Z psychologického hlediska má vlastní prezentace události a vyjádření pocitů 

v souvislosti s ní vzniklých na oběť velmi pozitivní vliv, přináší jí alespoň 

částečnou úlevu, navíc pokud pachatel opravdu aktivně poslouchá, otevírá se 

možnost jeho vnitřní změny a postojů.3 Vzájemnou komunikací se budují sociální 

vazby a mezilidské vztahy, dialog a diskuze nad tím, co se stalo a jaké to mělo 

dopady, přináší empatii, porozumění, soucit a vzájemný respekt, navíc pomáhá 

vidět věci z jiného úhlu pohledu a rovněž pomáhá obnovit narušené sociální vazby 

společným hledáním vhodného řešení.4 

Je přirozené, že se u oběti objevují po spáchání trestného činu emoce jako 

hněv či vztek vedoucí až k nenávisti vůči pachateli, stejně jako strach nebo 

ponížení a touha po pomstě či po pochopení.5 Právě díky aktivní participaci, 

aktivnímu naslouchání a vlastní prezentaci událostí má restorativní proces 

potenciál transformovat negativní emoce v pozitivní a odpuštění na straně oběti.  

Setkání oběti s pachatelem trestného činu je příležitostí jak konfrontovat 

pachatele s jeho společensky nepřijatelným chováním a s důsledky z něho 

plynoucími. Právě konfrontace pachatele s člověkem, jemuž způsobil újmu, je 

významným momentem, který chybí v klasickém trestním procesu. Pokud 

neexistuje vůle k setkání tváří v tvář, lze využít i jiných metod, zejména metody 

nepřímé komunikace prostřednictvím osoby zprostředkovatele či setkáním obětí 

a pachatelů různých trestných činů.  

 

                                                 
2 ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 

2003. ISBN 80-902998-1-4, str. 25 
3 STRIGÁČOVÁ, Dominika. Princip aktívnej particípacie ako základný princíp restoratívnej 

justície. In: STRÉMY, Tomáš. Restoratívna justícia a alternatívné tresty v teoretických 

súvislostiach: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2014, 146 - 166. ISBN 

978-80-7502-034-5, str. 150 
4 Tamtéž, str. 151 
5 Tamtéž, str. 152 
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1.2 Reparace 

 

Odškodnění oběti by mělo být takového charakteru, aby reflektovalo její 

potřeby. Howard Zehr vidí v odškodnění oběti závazek pachatele plynoucí ze 

spáchání trestného činu.6 Náhrada způsobené újmy se pohybuje jak v rovině 

materiální, jež je náhradou způsobené škody, ale i v rovině imateriální, jež 

vykazuje určitý symbolický charakter a nebývá výjimkou, že je pro oběť 

důležitější než odškodnění finanční. Především uznání pachatele, že jednal 

protiprávně, vyjádření lítosti nad tímto chováním a omluva pomáhá oběti obnovit 

psychickou rovnováhu a důvěru v okolní svět narušenou spácháním trestného 

činu, stejně jako tělesnou, duševní či emocionální pohodu a stabilitu.7 

   

1.3 Působení na pachatele trestného činu 

 

Restorativní proces vede pachatele k reflexi vlastního chování konfrontací 

s jeho vinou a pracuje tak s faktorem nápravy pachatele trestného činu, ne s jeho 

potrestáním.  

 John Braithwaite v této souvislosti hovoří o teorii reintegračního 

zahanbení či studu, kdy zahanbení pramenící ze společenského odsudku trestného 

činu má na pachatele pozitivní vliv a je příležitostí k jeho znovuzačlenění do 

společnosti a zabránění dalšímu páchání trestné činnosti.8 Pachatel si pod 

společenským tlakem uvědomí, že spáchání trestného činu ani jeho opakování 

není správné.9 Povinností pachatele plynoucí ze spáchání trestného činu je dát věci 

do pořádku, přičemž tato snaha by měla vycházet z jeho svobodné vůle, což 

předpokládá přijetí odpovědnosti za spáchaný čin, vyjádření lítosti nad jeho 

spácháním a omluva oběti.  

                                                 
6 STRÉMY, Tomáš, Lucia KURILOVSKÁ a Miroslava VRÁBLOVÁ. Restoratívna justícia. 

Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-075-8, str. 65 
7 Tamtéž, str. 65 
8 BRAITHWAITE, John. Crime, shame, and reintegration. New York: Cambridge University 

Press, 1989. ISBN 0521355672, str. 50 
9 STRÉMY, Tomáš, Lucia KURILOVSKÁ a Miroslava VRÁBLOVÁ. Restoratívna justícia. 

Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-075-8, str. 23 
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Teorie reintegrovaného zahanbení do určité míry souvisí s teorií sociálních 

vazeb, dle níž s větší mírou integrace jedince do společnosti klesá riziko, že bude 

páchat trestnou činnost.10 

Restorativní přístup je založen na tom, že přímá konfrontace pachatele s 

následky, které svým jednáním způsobil, v něm vyvolává pocit odpovědnosti za 

takové jednání, jehož výsledkem je jeho tendence se takového jednání do 

budoucna vyvarovat.11 Záleží však na konkrétním pachateli a jeho přístupu, 

zejména na jeho zájmu o změnu. 

 

1.4 Restorativní justice – komunitní justice  

 

Restorativní justice preferuje komunitní způsob řešení následků trestného 

činu, tj. akcentuje zahrnutí komunity do restorativním procesu. Vychází 

z premisy, že trestná činnost má negativní vliv na celou společnost a její 

příslušníci jsou tak rovněž oběťmi trestného činu, proto rozšiřuje okruh účastníků 

zasažených trestným činem z oběti a pachatele i na členy komunity. 

Otázkou však je, jak tento pojem v moderní společnosti vyznačující se 

absencí tradičních komunit chápat a co si pod pojmem komunity konkrétně 

představit. V některých případech se jedná o účast široké veřejnosti 

v restorativním procesu zahrnující i účast orgánů činných v trestním řízení, jindy 

jde o členy komunity nějakým způsobem spřízněné s pachatelem a obětí, kteří jim 

poskytují podporu.12 V této souvislosti se používá rovněž pojem restorativní 

komunita, kterou se rozumí všichni, jichž se spáchání trestného činu dotýká, neboť 

způsobením újmy jinému vznikla skupina osob zainteresovaných na trestném činu 

a trestný čin je pak chápán jako příležitost, jak posílit komunitu a sociální vztahy 

uvnitř ní, stejně jako zájem a empatii mezi jejími členy.13 Braithwaite v této 

                                                 
10 Tamtéž, str. 24 
11 MASOPUST ŠACHOVÁ, Petra. Restorativní potenciál trestního práva hmotného. 

Trestněprávní revue. 2014, (10), str. 236 
12 STRIGÁČOVÁ, Dominika. Princip aktívnej particípacie ako základný princíp restoratívnej 

justície. In: STRÉMY, Tomáš. Restoratívna justícia a alternatívné tresty v teoretických 

súvislostiach: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2014, 146 - 166. ISBN 

978-80-7502-034-5, str. 160 
13 Tamtéž, str. 160 
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souvislosti používá pojem zájmové společenství, lišící se podle konkrétní 

situace.14 

Pojem komunity tedy nelze přesně definovat, neboť záleží na každém 

jednotlivém případu, vymezení komunity se vždy odvíjí od konkrétního trestného 

činu a okolností, za nichž byl spáchán, vztahu pachatele a oběti apod., tedy od 

konkrétní situace s přihlédnutím ke všem okolnostem případu.15 

Restorativní proces je tak příležitostí pro komunitu diskutovat o dopadech 

trestného činu a pokusit se dospět k dohodě o tom, jak napravit způsobenou újmu, 

což posiluje schopnosti komunity řešit problémy, posiluje soudržnost v rámci 

společenství a neformální sociální kontrolu, která je důležitá z hlediska kontroly 

kriminality.16 

 

Za duchovního otce restorativní justice je považován Howard Zehr, který 

definuje trestný čin jako zpřetrhání vláken pavučiny mezilidských vztahů. 

Důsledkem takového narušení lidské integrity a vztahů mezi lidmi je vznik 

povinnosti toto narušení napravit. Základním pilířem restorativního pohledu je tak 

vzniklá újma a s ní související potřeby primárně toho, komu byla způsobena, dále 

povinnosti a závazky vycházející ze způsobení této újmy a participace všech, 

kterých se trestný čin a jeho řešení dotýká.17 Restorativní přístup se tedy zaměřuje 

na nápravu újmy způsobené trestným činem a rovněž řešení příčin, které vedly 

k jejímu způsobení, a to aktivním přispěním toho, kdo jí způsobil, se snahou o 

zohlednění potřeb poškozeného, podporující přijetí odpovědnosti ze strany 

pachatele za řešení vzniklé situace se zapojením i poškozeného a jejich sociálního 

okolí (komunita) do takového procesu.18 Proces řešení spáchání trestného činu 

vychází z účasti zainteresovaných stran, jejich kolaborativního přístupu, přičemž 

konečné řešení je jejich vzájemnou dohodou.19 Dle Zehra je restorativní justice 

                                                 
14 STRÉMY, Tomáš, Lucia KURILOVSKÁ a Miroslava VRÁBLOVÁ. Restoratívna justícia. 

Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-075-8, str. 37 
15 STRIGÁČOVÁ, Dominika. Princip aktívnej particípacie ako základný princíp restoratívnej 

justície. In: STRÉMY, Tomáš. Restoratívna justícia a alternatívné tresty v teoretických 

súvislostiach: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2014, 146 - 166. ISBN 

978-80-7502-034-5, str. 161 
16 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Vienna. Handbook on restorative 

justice programmes. New York: United Nations, 2007. ISBN 9789211337549, str. 57 
17 ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 

2003. ISBN 80-902998-1-4, str. 17 
18 Tamtéž, str. 17 
19 Tamtéž, str. 18 
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přístupem, jenž v maximální možné míře zapojuje všechny dotčené spácháním 

trestného činu, usiluje o maximální možnou míru obnovy trestným činem 

narušených vztahů a za tímto účelem účastníkům umožňuje identifikovat 

způsobenou újmu a od ní se odvíjející jednak potřeby, jednak povinnosti a 

závazky.20 

 

1.5 Restorativní a retributivní justice 

 

Restorativní proces se snaží především odpovědět na otázky, kdo byl 

poškozen a jaké jsou jeho potřeby, dále pro koho z dané události vyplývají 

povinnosti a závazky, koho se situace vzniklá po spáchání trestného činu dotýká 

či jakou formou je vhodné zapojit jednotlivé účastníky do procesu řešení a obnovy 

narušených vztahů.21 Restorativní justice tedy principiálně vychází z jiných 

základů než tradiční trestní systém. 

 

1.5.1 Retributivní justice 

 

Tradiční pojetí trestní justice založené na premise retribuce vychází z 

veřejného zájmu na stíhání pachatelů trestné činnosti, trestní proces se tedy 

soustřeďuje především na osobu obviněného, přičemž poškozený má spíše pasivní 

postavení – v trestním řízení vystupuje v postavení svědka a/nebo jako subjekt 

uplatňující vůči obviněnému nárok na náhradu škody. Asistuje tak při prokazování 

viny pachateli, přičemž jeho potřeby, zájmy a práva jsou irelevantní. 

Takový model trestního procesu je založen na adverzárním vztahu mezi 

státem, resp. veřejným žalobcem, a obviněným, a takový model nevěnuje 

dostatečnou pozornost interpersonálnímu charakteru trestné činnosti, a tedy 

nedostatečně reflektuje zájmy osob, které jsou trestným činem přímo poškozeny.22 

V důsledku toho se osobě poškozené trestným činem nedostává takové pomoci a 

podpory, jakou by si představovala a jaké by se jí dostávat mělo. Obviněný není 

veden k uvědomění si důsledků svého jednání, neboť veškerou svou snahu věnuje 

                                                 
20 Tamtéž, str. 26 
21 Tamtéž, str. 27 
22 SOTOLÁŘ, Alexander, Pavel ŠÁMAL a František PÚRY. Alternativní řešení trestních věcí v 

praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000, 468 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-

9350-7, str. 8 
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k obhajobě a ospravedlnění tohoto jednání, přičemž ani uložený trest jej pak 

nemotivuje k životu bez konfliktu se zákony.23 Trestní proces je pojímán jako 

souboj obžaloby a obhajoby, z něhož logicky jedna strana vychází jako vítěz a 

druhá jako poražený. 

Poškození, pachatelé ani zástupci komunity se nedomnívají, že justice 

naplňuje jejich potřeby; právě naopak - soudní proces ještě více prohlubuje 

traumata způsobená trestným činem. Na všechna negativa klasického pojetí trestní 

justice se snaží reagovat koncepčně odlišný model justice restorativní, jenž 

nevychází ani z adverzárního ani inkvizičního modelu. 

 

1.5.2 Restorativní justice  

 

 Z pohledu restorativní justice je trestný čin konfliktem narušujícím 

mezilidské vztahy, konkrétně vztah mezi obětí a pachatelem, ale i jejich sociálního 

okolí. Cílem je pak logicky náprava tohoto sociálního konfliktu, tj. obnova 

sociálních vztahů.24 

 Preferovaným způsobem řešení trestní věci je takový způsob, jenž 

zohledňuje jak zájem veřejný, tak (a to zejména) zájmy konkrétních osob. Tento 

přístup chápe smysl výkonu trestní spravedlnosti v urovnání narušených vztahů, 

a to nejen právních, ale i společenských v zájmu obecně spravedlivého řešení 

stíhané trestné činnosti a jejích následků, což chápe v porovnání s trestní represí 

jako adekvátnější reakci na trestnou činnost. 

 Z pohledu restorativní justice je důležitější než dosažení konkrétního 

výstupu už samotný způsob projednávání trestní věci, neboť tento už sám o sobě 

je považován za velmi přínosný, byt samozřejmě cílem je nalezení řešení 

vyhovujícího všem dotčeným subjektům (v duchu tzv. win-win strategie), tj. 

řešení respektujícího oprávněné zájmy jak oběti, tak pachatele, tak jejich 

sociálního okolí a vůbec společenství, v němž se pachatel a oběť pohybují a 

rovněž i zájem společnosti jako celku.25 

 Restorativní justice se svým zaměřením na oběť a její potřeby, na budoucí 

vztah mezi obětí a pachatelem, na odškodnění oběti a resocializaci pachatele 

                                                 
23 Tamtéž, str. 8 
24 Tamtéž, str. 9 
25 Tamtéž, str. 10 
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vymezuje vůči justici retributivní zaměřující se na potrestání pachatele a rovněž 

vůči rehabilitačnímu pojetí justice, jež se zaměřuje rovněž na pachatele, nikoli 

však na jeho sankcionování, ale na jeho nápravu a do budoucna změnu jeho 

chování k lepšímu.  

 Restorativní justice je tedy viktimologicky orientovaným přístupem (a její 

rozvoj do značné míry souvisí s rozvojem viktimologie), neboť se snaží o 

projednání trestného činu tak, aby v popředí jeho zájmu byly potřeby oběti. 

Obecně se zaměřuje na trestný čin v kontextu života oběti i pachatele a na jejich 

aktivní participaci při řešení následků trestným činem způsobených.26 Pro 

restorativní přístup je tedy typické, že zájem na potrestání obviněného ustupuje 

snaze o zabezpečení práv poškozeného. 

 Cílem restorativní justice je zlepšit postavení poškozeného v klasickém 

trestním řízení tak, aby mu byla věnována patřičná pozornost, aby byl považován 

za aktivního a náležitě informovaného účastníka trestního procesu a aby mu byla 

garantována ochrana před sekundární viktimizací. Moderní trestní proces by měl 

bdít nejen nad dodržováním práv obviněného, ale věnovat i náležitou pozornost 

oběti trestného činu, nabízet programy pomoci obětem trestné činnosti a 

podporovat i možnost mediace mezi obětí a pachatelem. 

V neposlední řadě se restorativní justice snaží i o posilování spravedlnosti 

a snižování kriminality.27 

 

1.5.3 Restorativní vs. retributivní justice 

 

Institucionalizovanou reakcí na trestnou činnost je klasický systém trestní 

spravedlnosti, jež vychází z koncepce „zločinu a trestu“, jedná se tedy o takovou 

společenskou reakci na trestnou činnost, jež má způsobit pachateli újmu úměrnou 

újmě, kterou on způsobil jinému.  

Retributivní přístup se však ukazuje jako neefektivní reakce na trestnou 

činnost, jak z hlediska ochrany společnosti, tak z hlediska naplnění zájmů obětí 

trestných činů, tak z hlediska působení na pachatele. S myšlenkou, že klasický 

                                                 
26 MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Cíle při profesionální práci s obětí a 

pachatelem násilného trestného činu – restorativní přístup. Trestněprávní revue. 2012, (9), str. 201 
27 STRÉMY, Tomáš, Lucia KURILOVSKÁ a Miroslava VRÁBLOVÁ. Restoratívna justícia. 

Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-075-8, str. 15 
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model trestní justice není vhodnou reakcí na trestnou činnost, koresponduje rozvoj 

restorativní justice hledající efektivní trestní politiku a snažící se překonat krizi 

klasické trestní justice a nepodmíněného trestu odnětí svobody jako univerzální 

reakce na trestnou činnost. 

Trest odnětí svobody jde proti snahám o resocializaci pachatele, je formou 

sociálního vyloučení, jehož negativními efekty jsou prizonizace, imobilizace a 

stigmatizace.28 Prizonizací se rozumí vliv vězeňského prostředí na jednotlivce, 

jenž navzdory resocializačnímu úsilí ve věznicích ztěžuje návrat do společnosti. 

Imobilizace souvisí s charakterem vězení jako prostředím, které se liší od života 

na svobodě, je tak jakýmsi umělým světem vzdáleným od světa „venku“.29 Pobyt 

ve vězení tak imobilizuje schopnosti jednotlivce zvládat „normální“ život a řešit 

každodenní problémy. Efekt stigmatizace souvisí s negativní nálepkou, kterou 

získává v očích společnosti člověk propuštěný z výkonu trestu a ztěžuje mu tak 

zařazení do běžného života.30 I z hlediska poškozeného je uložení nepodmíněného 

trestu odnětí svobody odsouzenému nežádoucí, neboť tak ztěžuje možnost domoci 

se náhrady škody. 

Restorativní justice podporuje ukládání alternativních trestů či 

alternativních opatření jako je postoupení trestní věci k mimosoudnímu řešení.31 

Takovým řešením je určitý restorativní program v rámci trestního řízení či 

odklony od standardního trestního řízení, přičemž takové řešení trestních věcí 

restorativní pohled rozhodně nechápe jako mírnější postup vůči pachateli 

trestného činu. Je logické, že pachateli trestného činu by neměl být uložen trest, 

jenž nepříznivě ovlivňuje jeho schopnost nahradit škodu (typicky trest peněžitý).32 

Preference alternativních trestů je zdůrazněním myšlenky, že nepodmíněný trest 

odnětí svobody by měl být chápán až jako ultima ratio, tedy ukládán v případech, 

kdy není možné vyřešit věc jiným způsobem. 

                                                 
28 LUBELCOVÁ, Gabriela. Teoretické a aplikačné pozadie modelu restorativnej spravodlivosti. 

In: STRÉMY, Tomáš. Restoratívna justícia a alternatívné tresty v teoretických súvislostiach: 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2014, 73 - 94. ISBN 978-80-7502-

034-5, str. 78 
29 Tamtéž, str. 79 
30 Tamtéž, str. 80 
31 Tamtéž, str. 83 
32 KALVODOVÁ, Věra. Aternativní sankce a novely trestního zákoníku: Nový trend v 

alternativním trestání. In: STRÉMY, Tomáš. Restoratívna justícia a alternatívné tresty v 

teoretických súvislostiach: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2014, 

104 - 111. ISBN 978-80-7502-034-5, str. 106 
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Jedním z cílů restorativního procesu je i obnovení mírového stavu a 

rovnováhy ve společnosti a návrat poměrů do podoby před spácháním trestného 

činu, což je bohužel u některých trestných činů nemožné. Izolováním oběti od 

pachatele a zaměřením se na jeho potrestání se však obnovy rovnováhy určitě 

nedosáhne. Restorativní setkání oběti s pachatelem, popř. jejich okolí, se o to však 

může alespoň pokusit.33 

Restorativní justice je považována za takovou odezvu na trestnou činnost, 

která respektuje důstojnost člověka a ozdravně působí na oběť, pachatele i 

společenství. Restorativní proces dává obětem nejen příležitost vyjádřit své pocity 

a potřeby vzniklé v souvislosti s trestným činem, ale i příležitost získat 

zadostiučinění, pro pachatele je příležitostí poznat příčiny svého jednání a rovněž 

jejich důsledky a příležitost přijmout za takové jednání odpovědnost a vyjádřit 

lítost a omluvit se. Je evidentní, že restorativní justice je pohledem odlišným od 

pohledu retributivního, nechce se však vůči němu stavět do protikladu, jenom má 

jiné priority. Zatímco klasická trestní justice si v souvislosti se spácháním 

trestného činu klade otázky typu, jak byl porušen zákon a kdo se tohoto porušení 

dopustil a jak má být potrestán, restorativní justice se snaží odpovědět primárně 

na to, komu vznikla újma a jaké jsou v důsledku toho jeho potřeby a komu vznikají 

závazky a povinnosti.34 Restorativní justice rovněž hledá odpovědi na otázky, kdo 

má v případě spáchání trestného činu zájem na jeho napravení a kdo o tom má 

rozhodovat, z čí strany by mělo přijít odpuštění a komu by měla být nahrazena 

škoda či zda by se měl proces nápravy trestného činu zaměřovat na způsobený 

trestný čin a potrestání pachatele či se zaměřovat na budoucnost a nápravu vztahů, 

náhradu způsobené újmy a spravedlnost ve společnosti. Restorativní opatření jsou 

velmi flexibilní a vhodná k začlenění do klasického systému trestní justice 

se zachováním jeho základních zásad.  

Rozvoj restorativní justice je projevem diverzifikace pohledu na 

kriminalitu, přičemž nechce nahradit přístup retributivní, ale snaží se být 

přístupem komplementárním, jenž je možné využít v případě určitého typu 

                                                 
33 MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Cíle při profesionální práci s obětí a 

pachatelem násilného trestného činu – restorativní přístup. Trestněprávní revue. 2012, (9), str. 200 
34 ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 

2003. ISBN 80-902998-1-4, str. 15 
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pachatelů a určitého typu trestné činnosti.35 I sám Zehr uznává, že není úplně 

správné stavět restorativní justici do přímého kontrastu k justici retributivní, 

neboť retribuce a náprava či obnova se mohou doplňovat.36 

S vývojem restorativní justice se tedy její pojetí mění z původního stavení 

se do kontrastu vůči justici retributivní k jejímu doplnění a vytvoření systému, 

jenž je kombinací toho nejlepšího z obou těchto přístupů. Jako příklad může 

sloužit novozélandská právní úprava řešení trestné činnosti mladistvých 

vycházející zejména z rodinné skupinové konference jako jednoho ze základních 

modelů restorativní justice (viz. dále). Novozélanská právní úprava (Sentencing 

Act) zdůrazňuje zejména přijetí odpovědnosti ze strany pachatele za spáchaný čin 

a náradu škody oběti, stejně jako věnování pozornosti jejím dalším potřebám; 

počítá však i s uložením trestu pachateli trestného činu. Zvláštní pozornost je 

věnována případným ujednáním mezi obětí a pachatelem trestného činu.37  

Restorativní přístupy jsou využívány především, pokud jde o méně 

závažnou trestnou činnost nedbalostního charakteru a trestnou činnost 

mladistvých. Restorativní justice však aspiruje na to, poskytnout odpověď na 

veškerou trestnou činnost bez ohledu na její druh, závažnost či společenskou 

škodlivost, přičemž nechce klasický systém nahradit, ale obohatit jej především o 

individuální aspekt.38 Základním požadavkem restorativní justice je, aby bez 

ohledu na závažnost trestného činu byla dána jeho účastníkům možnost jednat o 

řešení následků trestným činem způsobených, přičemž rozhodnutí, zda této 

možnosti využijí či nikoliv, záleží pouze na nich, a kontakt mezi obětí a 

pachatelem by měl být zprostředkován s ohledem na aktuální stav a potřeby 

oběti.39 

Přístupy založené na restorativní justici jsou velmi podporovány a 

restorativní principy pronikají do právních systémů řady zemí. Navzdory tomuto 

trendu se však restorativní řešení následků trestné činnosti zatím příliš nevyužívá. 

                                                 
35 LUBELCOVÁ, Gabriela. Teoretické a aplikačné pozadie modelu restorativnej spravodlivosti. 

In: STRÉMY, Tomáš. Restoratívna justícia a alternatívné tresty v teoretických súvislostiach: 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2014, 73 - 94. ISBN 978-80-7502-

034-5, str. 74 
36 ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 

2003. ISBN 80-902998-1-4, str. 39 
37 MASOPUST ŠACHOVÁ, Petra. Restorativní potenciál trestního práva hmotného. 

Trestněprávní revue. 2014, (10), str. 235 
38 Tamtéž, str. 237 
39 MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Cíle při profesionální práci s obětí a 

pachatelem násilného trestného činu – restorativní přístup. Trestněprávní revue. 2012, (9), str. 202 
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Důvodem může být nedostatečná institucionalizace a podpora ze strany státu, 

nedostatek politické vůle pro vytvoření příslušné legislativy a následné 

financování či absence vůle soudních orgánů, stejně jako nedostatečná 

informovanost o těchto možnostech a jejich výhodách.40 Klíčové je rozšiřovat 

povědomí o restorativní justici jak mezi pracovníky justice a orgány činnými 

v trestním řízení, tak mezi laickou veřejností, a propagovat využívání 

restorativních alternativ v rámci trestního řízení, stejně jako implementaci 

programů restorativní justice. 

 

1.6 Možná úskalí restorativní justice 

 

Z pohledu oběti je za negativum restorativního procesu, považována 

možnost sekundární viktimizace či oživení způsobeného traumatu. Oběť často 

nemá zájem se účastnit restorativního procesu ze strachu či obav z pachatele 

trestného činu a setkání s ním tak pro ni může představovat nebezpečí, zvlášť 

pokud jde o případy, kdy je mezi obětí a pachatelem trestného činu značná 

nerovnováha. Pokud jde o pachatele trestného činu, je poukazováno zejména na 

fakt, že pachatel restorativní proces vidí jako mírnější alternativu ke klasickému 

trestnímu řízení, a proto se jej účastní účelově ve snaze vyhnout se přísnějšímu 

trestu. Možné obavy pachatele účastnit se restorativního procesu se mohou týkat 

pomstychtivosti ze strany oběti, či že s ním bude zacházeno nedůstojně apod.41 

Systémovým úskalím je případná byrokratizace restorativních procesů, jež 

je nežádoucí z hlediska jejich adaptability na každý jednotlivý případ a 

přizpůsobení se potřebám obětí a pachatelů v konkrétním případě. Rizikem je i 

postoupení do restorativního procesu případu k řešení v tomto procesu 

nevhodného. Z důvodu neformálnosti procesu existují obavy týkající se garance 

práv obviněného a dodržování zásad spravedlivého procesu. Rovněž existují 

pochybnosti ohledně praktické realizace začlenění komunity do restorativního 

procesu.  

                                                 
40 STRÉMY, Tomáš, Lucia KURILOVSKÁ a Miroslava VRÁBLOVÁ. Restoratívna justícia. 

Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-075-8, str. 210 
41 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Vienna. Handbook on restorative 

justice programmes. New York: United Nations, 2007. ISBN 9789211337549, str. 68 
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 Všechny tyto obavy však lze překonat užíváním restorativních programů 

ve vhodných případech a řádnou přípravou restorativního setkání, přičemž setkání 

oběti a pachatele tváří v tvář není zdaleka jedinou možností, jak umožnit jejich 

dialog. Pokud se jeví, že vést dialog o problému není možné, vysoký potenciál 

smysluplné diskuze o trestném činu a jeho následcích má i metoda nepřímé 

komunikace či jiné formy restorativní justice. 

 

1.7 Nástroje restorativní justice 

 

V závislosti na cíli, jaký sledují, rozděluje Zehr modely restorativní justice 

na alternativní či odklonné programy, podle toho, zda poskytují alternativu 

k uložení trestu či zda je celý proces řešení odkloněn mimo trestní řízení. Dalšími 

modely jsou léčebné či terapeutické programy, jichž se účastní odsouzený 

pachatel a jejichž cílem je především to, aby pachatel porozuměl tomu, co spáchal 

a za své chování přijal odpovědnost, a programy po propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody, jejichž cílem je zejména pomoci pachateli při návratu do 

společnosti.42  

Modely restorativní justice mají mnoho forem pohybující se od neformální 

mediace (informal mediation), mediace mezi obětí a pachatelem (victim-offender 

mediation), konference mezi obětí a pachatelem (victim-offender conferencing), 

smiřovací skupiny mezi obětí a pachatelem (victim-offender groups), přes rodinné 

skupinové konference (family group conferencing), restorativní konference 

(restorative conferencing), restorativní varování (restorative cautioning), 

komunitní konference (community conferencing), až po soudy v kruhu 

(sentencing circles), domorodé či obecní shromáždění (tribal or village moots), 

komunitní výbory či soudy (community panels or courts), ozdravné kruhy 

(healing circles) a různá komunitní sdružení (communitarian associations).43 Lze 

je tak dělit na modely, jež představují setkání mezi obětí a pachatelem (victim 

offender conferences), modely typu shromáždění ať už příslušníku rodin či jiných 

členů komunity (family group conferences) a rozhodování v kruhu (circle 

                                                 
42 ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 

2003. ISBN 80-902998-1-4, str. 36 
43 STRÉMY, Tomáš, Lucia KURILOVSKÁ a Miroslava VRÁBLOVÁ. Restoratívna justícia. 

Praha: Leges, 2015. Teoretik. ISBN 978-80-7502-075-8, str. 163 
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approaches), přičemž všechny tři modely vycházejí ze stejných principů a mohou 

se vzájemně doplňovat. Jsou založeny na dobrovolném setkání osob 

zainteresovaných na konfliktu, a to jak kontaktu přímém, tj. setkání tváří v tvář, 

tak nepřímém, pokud je osobní kontakt nežádoucí.  

Nástroji restorativní justice v trestněprávním kontextu jsou zejména 

mediace mezi obětí a pachatelem (VOM), Family Group Conferences, Healing 

and Sentencing Circles a Community Restorative Boards. 

Vzhledem k tomu, že hlavní nástroj modelu victim offender conferences, 

mediace mezi obětí a pachatelem trestného činu, tvoří samostatnou kapitolu této 

práce, zaměřím se zde krátce na nástroje restorativní justice typu shromáždění a 

kruhů a komunitních panelů.  

 

1.7.1 Rodinné konference (Family Group Conferences) a skupinové 

komunitní konference 

 

 Tento typ vychází z tradičního řešení sporů původními obyvateli Nového 

Zélandu, přičemž od roku 1989 je oficiálně součástí právního systému Nového 

Zélandu a používá se především při řešení kriminality mladistvých. V průběhu 90. 

let pak tento způsob řešení trestních věcí pronikal i do právních systému Austrálie, 

Jižní Afriky, Irska, Kanady, Velké Británie a některých států USA. Obecně 

existuje pro jejich realizaci speciální služba (Youth Justice Coordinators).  

Rodinné konference rozšiřují okruh zainteresovaných osob ze samotné 

oběti a pachatele trestného činu na členy jejich rodin a nebližší sociální okolí, 

popř. i osoby z řad orgánů činných v trestním řízení, tj. zejména z řad policejního 

orgánu, probační či soudní úředníci nebo i přímo soudci.44 V případě komunitních 

konferencí je okruh zúčastněných rozšířen i na další členy společenství nějakým 

způsobem zainteresované na trestném činu. Na společném setkání všech členů 

konference je prodiskutováno spáchání trestného činu pachatelem, přičemž 

výsledkem má být vytvoření plánu pro pachatele, jenž je dohodou všech účastníků 

konference.  

Tento model se zaměřuje především na práci s pachatelem, na jeho 

uvědomění si, že se dopustil společensky nežádoucího činu, na hledání způsobů 

                                                 
44 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Vienna. Handbook on restorative 

justice programmes. New York: United Nations, 2007. ISBN 92-113-3754-2, str. 19 
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jeho nápravy a způsobů, jakými předcházet takovému chování do budoucna. Tím, 

že se tohoto procesu účastní více osob než jen oběť a pachatel, je zajištěna jakási 

sociální kontrola toho, že pachatel dohodnuté závazky bude plnit.45 

Často v rámci rodinné konference probíhá tvz. family caucus, na němž 

zprostředkovatel konzultuje možná řešení samostatně s pachatelem a jeho rodinou 

s tím, že tato pak na shromáždění všech navrhnou oběti a její rodině. 

 

1.7.2 Kruhy společného rozhodování a Peacemaking Circles 

 

 Tento model vychází z tradičních způsobů řešení sporů původních 

obyvatel Kanady. Je pro něj typické, že se jej účastní kromě oběti a pachatele a 

jejich rodin i ostatní zainteresovaní členové společenství a je-li to nutné, i zástupci 

orgánů činných v trestním řízení, tj. soudce, obhájce, státní zástupce a příslušníci 

z řad policie. Účastníci jsou posazeni do kruhu a slovo má ten, kdo drží tzv. talking 

piece, přičemž v rámci diskuze se účastníci snaží shodnout na nejlepším možném 

způsobu řešení spáchaného trestného činu.46 Výsledek kruhového rozhodování 

pak podléhá schválení soudem.  

 

1.7.3 Komunitní restorativní rady (Community Restorative Boards) 

 

Komunitní restorativní rady jsou setkáním oběti a pachatele, kdy pachateli 

je účast na tomto setkání nařízena rozhodnutím soudu.  

Po prodiskutování spáchaného činu, jeho příčin a následků, jak pro 

konkrétní oběť, tak pro celé společenství, rada navrhne možné způsoby řešení, jež 

jsou probírány s obětí a pachatelem, dokud nedospějí k rozumnému a oboustranně 

přijatelnému řešení, následně jsou probírány způsoby praktické realizace přijatého 

řešení a celkovým výstupem procesu je dohoda, jež je postoupena soudu.47  

 

 

 

                                                 
45 GAVRIELIDES, Theo. Restorative justice theory and practice: addressing the discrepancy. 

Monsey, N.Y.: Criminal Justice Press [distrib.], 2007. Publication series (European Institute for 

Crime Prevention and Control, affiliated with the United , no. 52. ISBN 95-253-3332-9, str. 27 
46 Tamtéž, str. 38 
47 Tamtéž, str. 50 
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2 Systém alternativního řešení trestních věcí 

 

Trestněprávní alternativy dělíme dle jejich podstaty na alternativy 

charakteru hmotněprávního, kterými jsou alternativní tresty a alternativy 

k potrestání, a charakteru procesního, jimiž jsou tzv. odklony v trestním řízení.  

Pokud jde o alternativy k potrestání, tyto se omezují pouze na konstatování 

viny, aniž by byl ukládán trest. Jsou projevem zásady ekonomie trestního práva a 

subsidiarity trestní represe.48 Alternativami k potrestání je upuštění od potrestání 

dle § 46 trestního zákoníku, upuštění od potrestání za současného uložení 

ochranného léčení nebo zabezpečovací detence dle § 47 trestního zákoníku a 

podmíněné upuštění od potrestání s dohledem dle § 48 trestního zákoníku. 

Pojmem alternativní sankce jsou označovány tresty nespojené s odnětím 

svobody, jimiž jsou dle platné právní úpravy trest domácího vězení, trest obecně 

prospěšných prací, peněžitý trest, trest zákazu pobytu, trest zákazu činnosti, trest 

zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, trest propadnutí věci 

nebo jiné majetkové hodnoty, podmíněné odsouzení, podmíněné odsouzení 

k trestu odnětí svobody s dohledem, upuštění od potrestání, podmíněné upuštění 

od potrestání s dohledem. Podmíněné propuštění odsouzeného z výkonu trestu 

odnětí svobody a podmíněné propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí 

svobody s dohledem není považováno za alternativu, nýbrž za zmírnění již 

uloženého (a zčásti vykonaného) trestu odnětí svobody.49 

Alternativní způsoby řešení trestních věcí lze realizovat jak v rámci 

trestního procesu, kdy se jedná o tzv. odklony od standardního průběhu trestního 

řízení, tak mimo něj. Mezi alternativní postupy směřující k řešení trestních věcí, 

jež stojí mimo systém trestního práva, řadíme především mediaci mezi obviněným 

a poškozeným a probaci, jež se zaměřuje na pomoc a pozitivní motivaci pachatele 

a kontrolu jeho chování.  

Patrně nejvýznamnější mimoprocesní metodou řešení trestních věcí je tedy 

mediace. Dle právnického slovníku se pod pojmem mediace v trestním řízení 

rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi stranami, tedy 

subjekty trestního řízení, a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu 

                                                 
48 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1 
49 Tamtéž 
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vykonávaná v souvislosti s trestním řízením.50 V procesu mediace má obviněný i 

oběť, popřípadě jejich sociální okolí, prostor mluvit o svých pocitech formou, 

kterou nelze uskutečnit v rámci standardního soudního jednání. Mediace si mimo 

jiné klade za cíl efektivní urovnání či zmírnění konfliktního stavu spojeného 

s trestným činem a odčinění jeho následků a zpřetrhaných sociálních vazeb.51 

V procesu mediace jsou to strany konfliktu, kdo hledá řešení, přičemž obě strany 

mohou zvolit, zda na možnost mediace přistoupí či nikoliv. 

  

2.1 Alternativní řešení trestních věcí dle fáze trestního řízení 

 

V předsoudním stádiu řízení se jedná o rozhodnutí státního zástupce o 

podmíněném zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu, rozhodnutí 

státního zástupce o schválení narovnání dle § 309 trestního řádu, rozhodnutí 

státního zástupce v přípravném řízení o zastavení trestního stíhání v trestních 

věcech, v nichž lze vést trestní stíhání jen se souhlasem poškozeného dle § 172 

odst. 1 písm. d) trestního řádu ve spojení s § 11 odst. 1 písm. i) trestního řádu a § 

163 trestního řádu, a o odložení věci státním zástupcem nebo policejním orgánem 

ve stadiu řízení před zahájením trestního stíhání v těchto věcech dle § 159a odst. 

2 trestního řádu ve spojení s § 11 odst. 1 písm. h) trestního řádu a § 163 trestního 

řádu. Dále jde o rozhodnutí státního zástupce o zastavení trestního stíhání 

v trestních věcech, v nichž zanikla trestnost činu dle § 172 odst. 1 písm. f) 

trestního řádu a rozhodnutí státního zástupce o zastavení trestního stíhání 

s ohledem na nedostatek veřejného zájmu na postihu pachatele, bylo-li účelu 

trestního řízení dosaženo jinak dle § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu.  

Ve stadiu řízení před soudem pak jde o rozhodnutí soudu prvního stupně 

o podmíněném zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu, rozhodnutí 

soudu prvního stupně o schválení narovnání dle § 309 trestního řádu, rozhodnutí 

soudu o zastavení trestního stíhání v trestních věcech, v nichž lze vést trestní 

stíhání jen se souhlasem poškozeného dle § 163 trestního řádu ve spojení s § 11 

odst. 1 písm. h) trestního řádu, a to jak v řízení před soudem prvního stupně po 

                                                 
50 Tamtéž 
51 SOTOLÁŘ, Alexander, Pavel ŠÁMAL a František PÚRY. Alternativní řešení trestních věcí v 

praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000, 468 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-

9350-7, str. 21 
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předběžném projednání obžaloby dle § 188 odst. 1 písm. c) trestního řádu, tak po 

přezkoumání obžaloby nebo návrhu na potrestání samosoudcem dle § 314c odst. 

1 písm. a) trestního řádu, stejně jako v hlavním líčení v souladu s § 223 odst. 1 

trestního řádu nebo i mimo něj dle § 231 odst. 1 trestního řádu, § 314c odst. 1 

písm. a) trestního řádu, a rovněž i v řízení před soudem druhého stupně dle § 257 

odst. 1 písm. c) trestního řádu. Dále jde o rozhodnutí soudu o zastavení trestního 

stíhání s ohledem na nedostatek veřejného zájmu na postihu pachatele, bylo-li 

účelu trestního řízení dosaženo jinak, a to jak v řízení před soudem prvního stupně 

po předběžném projednání obžaloby dle § 188 odst. 2 trestního řádu, po přezkumu 

obžaloby nebo návrhu na potrestání samosoudcem dle § 314c odst. 1 písm. b) 

trestního řádu, v hlavním líčení dle § 223 odst. 2 trestního řádu nebo mimo něj (§ 

231 odst. 1 trestního řádu, § 314c odst. 1 písm. b) trestního řádu), tak i v řízení 

před soudem druhého stupně dle § 257 odst. 1 písm. c) trestního řádu. Dále se 

jedná o rozhodnutí soudu o zastavení trestního stíhání v trestních věcech, v nichž 

zanikla trestnost činu, a to v řízení před soudem prvního stupně po předběžném 

projednání obžaloby nebo po přezkoumání obžaloby nebo návrhu na potrestání 

samosoudcem; rozhodnutí soudu o zproštění obžaloby v trestních věcech, v nichž 

zanikla trestnost činu, a to buď v hlavním líčení před soudem prvního stupně, nebo 

i řízení před soudem druhého stupně; rozhodnutí soudu o upuštění od potrestání a 

o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, a to buď v hlavním líčení před 

soudem prvního stupně dle § 122 odst. 1 trestního řádu a § 225 trestního řádu nebo 

ve veřejném zasedání před odvolacím soudem dle § 258 odst. 1 písm. e) trestního 

řádu ve spojení s § 259 odst. 3 trestního řádu. Ve fázi řízení před soudem se jedná 

o rozhodnutí soudu o uložení některého z alternativních trestů nespojených s 

odnětím svobody, a to rozsudkem buď v hlavním líčení před soudem prvního 

stupně dle § 122 odst. 1 trestního řádu ve spojení s § 225 trestního řádu, nebo ve 

veřejném zasedání konaném odvolacím soudem v souladu s § 258 odst. 1 trestního 

řádu ve spojení s § 259 odst. 3 trestního řádu, popřípadě trestním příkazem 

vydaným soudem prvního stupně bez projednání věci v hlavním líčení na základě 

ustanovení § 314e trestního řádu. 

 Pokud jde o stádium výkonu trestu odnětí svobody, alternativními 

řešeními jsou rozhodnutí o ponechání podmíněně odsouzeného na svobodě za 

současného vyslovení dohledu. K takovému řešení je přistupováno v případech, 

kdy podmíněně odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu odnětí 
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svobody, ale výkon trestu odnětí svobody ještě není nařízen. Dále jde o rozhodnutí 

o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a rozhodnutí o 

podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem.  

 Pro úplnost uvádím ještě alternativy k vazbě, kterými jsou nahrazení vazby 

zárukou zájmového sdružení občanů nebo důvěryhodné osoby dle § 73 odst. 1 

písm. a) trestního řádu, nahrazení vazby písemným slibem obviněného dle § 73 

odst. 1 písm. b) trestního řádu, nahrazení vazby dohledem probačního úředníka 

dle § 73 odst. 1 písm. c) trestního řádu a nahrazení vazby peněžitou zárukou dle § 

73a trestního řádu.  V přípravném řízení rozhoduje o nahrazení vazby uvedenými 

opatřeními a v případě, že obviněný ještě nebyl do vazby vzat, o jeho ponechání 

na svobodě, soudce. O propuštění na svobodu za současného nahrazení vazby 

některým z uvedených opatření rozhoduje v tomto stádiu řízení soudce nebo státní 

zástupce. V řízení před soudem činí tato rozhodnutí soud. 

 

 Předmětem této práce je alternativní řešení trestních věcí, a proto se budu 

dále podrobněji věnovat pouze alternativním postupům procesním, tj. odklonům 

od klasického trestního řízení, zejména institutu podmíněného zastavení trestního 

stíhání a narovnání, a mimoprocesnímu postupu spočívajícímu v mediaci mezi 

obětí a pachatelem trestného činu.  

 

2.2 Alternativní způsoby trestního řízení 

 

2.2.1 Pojem odklonu od trestního řízení 

 

Alternativní způsob trestního řízení spočívající v tzv. odklonu představuje 

odchylku od typického průběhu trestního řízení, a to buď k určitému zkrácenému 

řízení či k vyřízení státním zástupcem nebo soudem, a to bez vyslovení viny, ale 

s uložením klasické trestní sankce, v případě podmíněného zastavení trestního 

stíhání, odstoupení od trestního stíhání, narovnání, nebo dokonce 

k mimosoudnímu vyřízení věci v rámci jiného typu řízení, např. správního.52 

                                                 
52 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3477 
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Jedná se tedy o alternativu ke standardním postupům, jejímž účelem není 

potrestání pachatele v tradičním slova smyslu.53 

Účelem institutů zařazovaných pod pojmem odklon je zvláštní způsob 

vyřízení věci v trestním řízení, jímž se má dosáhnout odchylného postupu od 

standardního průběhu trestního stíhání, a tím zajištění rychlejšího a efektivnějšího 

vyřízení k tomu vhodných věcí, které nevyžadují z hlediska účelu trestního řízení 

projednání věci před soudem v hlavním líčení.54 Jak tvrdí Jelínek, odklon je 

odchylkou od typického průběhu trestního procesu a znamená, že trestní řízení 

nedospěje do svého obvyklého konce, do vynesení odsuzujícího rozsudku, 

nedojde k vyslovení viny, k uložení klasické trestní sankce, ale řízení se od této 

cesty „odkloní“ a trestní věc se vyřídí jinak, velmi často tak, že se trestní stíhání 

zastaví.55 Odklon je tedy jedním ze způsobů vyřízení věci a vytváří překážku věci 

rozsouzené. V případě odklonu je tedy ukončeno trestní řízení, aniž by byla 

konstatována vina obviněného a uložen mu trest, přičemž ale dochází k naplnění 

funkcí trestu s výjimkou funkce odplatné a nedochází ani ke stigmatizaci 

obviněného. 

Existují i názory, že odklony nelze považovat za procesní alternativy 

k tradičnímu systému projednávání trestné činnosti, nýbrž za specifický způsob 

řešení trestních věcí bez provedení trestního řízení.56 

Tím, že je odklon alternativou standardního trestního řízení, je považován 

za projev principu oportunity jakožto výjimky z obecně platné zásady legality, a 

proto je považován za procesní alternativu trestněprávní dekriminalizace. Dle 

jiných názorů se v případě mimosoudního vyřízení věci prostřednictvím odklonu 

nejedná o dekriminalizaci určitého typu jednání, neboť skutek, v jehož případě je 

odklon realizován, zůstává trestným činem, a tím, že představuje výjimku ze 

zásady legality, tj. z povinnosti státního zástupce stíhat všechny trestné činy, jej 

                                                 
53 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 44 

HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1 
55 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1.4.2013 včetně 

změn vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013. Student (Leges). ISBN 978-80-

87576-44-1, str. 706 
56 SOTOLOLÁŘ, Alexander a Dagmar DOUBRAVOVÁ. K nové rakouské právní úpravě odklonů 

od standardního trestního řízení a k rakouskému modelu uplatnění mediace v trestních věcech. 

Právní rozhledy. 2000, (3), str. 92 
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lze využít výhradně u skutků, které mají povahu trestného činu.57 Využíváním 

odklonů nedochází k dekriminalizaci závadného jednání rovněž z důvodu, že se 

jedná o způsob řešení trestních věcí dbající na dostatečnou ochranu právních a 

společenských vztahů, efektivně reagujících na porušení obecně závazných 

právních norem, přičemž však obviněné nezbavuje odpovědnosti za spáchaný čin. 

V případě užití odklonů zůstává zachována trestnost zakázaného chování a 

zůstává zachována i hrozba trestem významná z hlediska prevence. 

Odklon je kromě projevu principu oportunity projevem principu ekonomie 

trestní hrozby, neboť se řeší otázka, zda vůbec trestní represi použít a jak 

intenzivní má tato případná represe být.58 Odklon rovněž naplňuje myšlenku 

subsidiarity trestní represe a je vyjádřením principu ultima ratio. Aplikace 

odklonů od trestního řízení rovněž odpovídá požadavku zrychlení, zjednodušení 

a zefektivnění trestní justice. 

Jedním ze základních znaků odklonu je jeho nenároková povaha, jejímž 

důsledkem je aplikace odklonů dle uvážení orgánu činného v trestním řízení, což 

však vede k jejich rozdílnému využívání, lišícímu se orgán od orgánu a je 

nespornou skutečností, že mezi soudními obvody existují výrazné rozdíly při 

jejich využívání. I když existují aplikační problémy související s nenárokovostí 

odklonů, toto pojetí je obecně hodnoceno jako správné, neboť při aplikaci odklonu 

je nutné přihlédnout ke specifickým okolnostem každého jednotlivého případu a 

zejména k postoji obviněného a v některých případech i poškozeného. 

V této souvislosti bych však podpořila myšlenku ohledně povinného 

využívání odklonů, pokud jsou splněny zákonné podmínky pro jejich aplikaci, jež 

je odůvodněna právě tím, aby aplikace odklonu nezávisela výlučně na úvaze 

orgánu činného v trestním řízení.  

Ne tak extrémní alternativu pak spatřuji v zavedení možnosti neformálního 

setkání státního zástupce s obviněným a jeho obhájcem ohledně podmínek, za 

nichž by státní zástupce byl ochoten odklon aplikovat.59  

                                                 
57 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 45 
58 Tamtéž, str. 45 

PROVAZNÍK, Jan. Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. 

Trestněprávní revue. 2016, (4), str. 85 
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Dalším možným řešením je alespoň vydání odůvodněného rozhodnutí 

státního zástupce či soudu o nevyhovění návrhu na aplikaci odklonu, jehož 

smyslem a účelem je stanovení důvodů vedoucích státního zástupce či soudce 

k nevyužití odklonu, což je velmi důležité z hlediska transparentnosti 

rozhodování. Za platné právní úpravy je totiž situace taková, že negativní 

rozhodnutí ohledně aplikace odklonu orgán činný v trestním řízení nevydává, a 

nemusí jej tedy žádným způsobem odůvodňovat. 

  

2.2.2 Formy odklonů od trestního řízení 

 

Pojem odklonu není v trestním řádu definován a není definován ani pojem 

veřejného zájmu, jehož absence je jedním z důvodů pro aplikaci odklonu, nicméně 

formy odklonů od standardního trestního řízení v českém trestním právu 

procesním jsou podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněné 

odložení návrhu na potrestání a odstoupení od trestního stíhání mladistvého. První 

dva zmíněné instituty mají univerzální charakter, podmíněné odložení podání 

návrhu na potrestání přestavuje zvláštní formu podmíněného zastavení trestního 

stíhání ve zkráceném přípravném řízení a odstoupení od trestního stíhání je typem 

odklonu aplikovaného pouze v řízení proti mladistvým.  

Jelínek považuje podmíněné zastavení trestního stíhání za zvláštní formu 

mezitímního rozhodnutí o vzneseném obvinění, jež nemá ani charakter a účinky 

odsuzujícího rozsudku, ani charakter a účinky definitivního zastavení trestního 

stíhání.60 Institut narovnání má sloužit k rychlejšímu, méně formálnímu, přesto 

však účinnějšímu postihu méně závažné kriminality, zejména v případech, kdy je 

vedle veřejného zájmu dotčena výrazněji i sféra soukromá, a stát na trestním 

postihu pachatele nemá výraznější zájem.61 

Teorie rozlišuje mezi prostým odklonem a odklonem spojeným 

s výchovným působením. V případě prostého odklonu dochází k upuštění od 

trestního stíhání bez dalšího, neboť vedení trestního stíhání je neúčelné - vzhledem 

k zájmu dotčenému trestným činem, ke způsobu provedení činu a jeho následku, 

                                                 
60 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1.4.2013 včetně 

změn vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013. Student (Leges). ISBN 978-80-

87576-44-1, str. 705 
61 Tamtéž, str. 705 
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vzhledem k okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování 

obviněného po spáchání činu je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo již dosaženo. 

V českém právním řádu je prostým odklonem fakultativní zastavení trestního 

stíhání upravené ustanovením § 172 odst. 2 trestního řádu a s ním souvisejícími 

ustanoveními § 159a odst. 3 a 4, § 188 odst. 2 a § 223 odst. 2 trestního řádu.  

Účelem odklonu spojeného s výchovným působením je výchova pachatele 

trestného činu uskutečňovaná mimo systém trestního soudnictví. Takovým typem 

odklonu je v českém trestním právu procesním institut podmíněného zastavení 

trestního stíhání a podmíněné odložení podání návrhu na potrestání. Výchovný 

vliv je spatřován v urovnání konfliktního stavu mezi obviněným a poškozeným, a 

to jak v rovině materiální, tak i morální. Obviněný je totiž přímo konfrontován 

s obětí trestné činnosti a postoj, který v takové konfrontaci zaujme, může často 

významným způsobem vyjadřovat, že se dokáže vypořádat s příčinami své trestné 

činnosti, čímž se snižuje riziko jejího opakování. Proto se domnívám, že je 

vhodné, aby aplikaci odklonu předcházelo setkání oběti a pachatele v rámci 

mediačího procesu.  

Odklon lze tedy chápat jako opatření, které na rozdíl od snahy o potrestání 

pachatele trestného činu přestavuje konstruktivní a pozitivní reakci na trestný čin, 

kdy mimo jiné konfrontace pachatele s obětí činu může nahradit standardní 

sankci.62 

Hraničním institutem mezi prostým odklonem a odklonem s výchovným 

působením je pak odstoupení od trestního stíhání mladistvých, a to vzhledem 

k fakultativnímu charakteru výchovného působení.63 V případě odstoupení od 

trestního stíhání mladistvých lze hovořit i o typu odklonu se společenskou 

intervencí, neboť s jeho uložením lze spojit napomenutí s výstrahou dle § 70 odst. 

3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, kdy soud pro mládež či státní zástupce 

může přenechat postižení mladistvého zákonnému zástupci, škole nebo 

výchovnému zařízení, což lze chápat jako určitý druh společenské intervence 

spojený s ukončením trestního stíhání formou odklonu.64 

                                                 
62 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 44 
63 Tamtéž, 59 
64 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 49 
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Dalším teoretickým dělením odklonů je jejich dělení na odklony v širším 

a užším slova smyslu. Jako odchylka od standardního průběhu trestního řízení je 

chápán odklon v širším slova smyslu, zatímco užší pojetí odklonu je spojováno 

s principy restorativní justice, a tedy i s určitou formou výchovného působení na 

osobu, vůči níž je vedeno trestní řízení a vůči níž je odklon uplatňován. 

Restorativní přístup rovněž akcentuje zapojení poškozeného do procesu 

schvalování odklonu a uspokojení jeho materiálních i morálních nároků vůči 

obviněnému.65 Na druhou stranu odklony koncepčně nekorespondují s jednou ze 

základních myšlenek restorativní justice, kterou je dosažení určité míry odpuštění 

ze strany poškozeného.66 

Odklonem v širším slova smyslu je institut trestního příkazu dle § 314e a 

násl. trestního řádu, neboť vydání trestního příkazu není standardním 

trestněprocesním postupem. Na druhou stranu, trestní příkaz materiálně 

nenaplňuje znaky odklonu. Má povahu odsuzujícího rozsudku, avšak typickým 

znakem odklonu je, že nedochází k odsouzení obviněného; účelem vydání 

trestního příkazu je vyřídit věc rychleji a efektivněji, avšak nikoli výchovně 

působit na odsouzeného; vydání trestního příkazu nevyžaduje ani iniciativu ze 

strany obviněného, neboť základním předpokladem pro jeho vydání je spolehlivé 

prokázání skutkového stavu na základě zjištěných důkazů. Navíc pokud jde o 

poškozeného trestným činem, jeho postavení se o proti standardnímu trestnímu 

řízení v případě vydání trestního příkazu zhoršuje, neboť poškozenému nepřísluší 

jedno ze základních práv účastníků řízení při vydávání trestního příkazu - podat 

proti trestnímu příkazu odpor.67 Podobně je tomu v případě sjednávání dohody o 

vině a trestu dle § 175 a násl. trestního řádu a § 314o a násl. trestního řádu, jejíž 

schválení soudem má rovněž charakter odsuzujícího rozsudku, čímž tedy dochází 

k vyslovení viny obviněného. 

Lze tedy shrnout, že trestní příkaz a řízení o schválení dohody o vině a 

trestu jsou sice odklony od standardního způsobu vedení trestního procesu, 

charakteristické znaky odklonů však nenaplňují, neboť odklony sledují jiné zájmy 
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než je odsouzení pachatele a v prvé řadě slouží k usmíření pachatele trestného 

činu s jeho obětí a vedou pachatele k tomu, aby odčinil škodlivé následky 

způsobené trestným činem, a to nejen pokud jde o konkrétní oběť, ale i v širší 

komunitě.68 Podstatou odklonů od klasického trestního procesu je rovněž vyřídit 

věc přijatelnějším způsobem pro poškozeného trestným činem a poskytnout mu 

příležitost aktivně se podílet na řešení případu s možností účinně ovlivnit výsledek 

jednání. Smyslem odklonů je tak i zprostředkovat setkání obviněného a 

poškozeného trestným činem. Bezprostřední kontakt mezi obviněným a obětí i 

jejich blízkým sociálním okolím při alternativních způsobech řešení trestních věcí 

umožňuje hlubší objasnění příčin trestné činnosti a komplexnější zohlednění 

zájmů a potřeb všech dotčených subjektů než je tomu ve standardním trestním 

řízení.69 

Z těchto důvodů se domnívám, že vydání trestního příkazu ani schválení 

dohody o vině a trestu by nemělo být řazeno mezi odklony v trestním řízení, a 

proto se těmito instituty nezabývám do takové míry jako odklony v užším slova 

smyslu.  

 

2.2.3 Podmínky ukládání odklonů 

 

Základním požadavkem pro aplikaci odklonů je souhlas obviněného 

s takovým postupem a dostatečné prokázání jeho viny. Zákonnou podmínkou je 

tedy přiznání viny obviněného, resp. prohlášení obviněného, že spáchal skutek, 

jenž se mu klade za vinu. Pokud se jedná o podmíněné zastavení trestního stíhání, 

trestní řád hovoří o doznání obviněného k činu, přičemž skutečnost, že se 

obviněný k činu doznal, lze zohlednit i v případném trestním řízení, pokud by 

trestní stíhání nakonec podmíněně zastaveno nebylo. Na rozdíl od této formulace 

zákonodárce v případě institutu narovnání a rovněž i v případě institutu dohody o 

vině a trestu zvolil formulaci prohlášení obviněného o spáchání skutku, pro který 

je stíhán, avšak v případě jejich neschválení, se v trestním řízení k takovému 

prohlášení obviněného nepřihlíží. Pokud jde o odstoupení od trestního stíhání 

                                                 
68 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1 
69 SOTOLÁŘ, Alexander, Pavel ŠÁMAL a František PÚRY. Alternativní řešení trestních věcí v 

praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000, 468 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-

9350-7, str. 7 
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mladistvého, přiznání viny obviněného mladistvého ze zákona nevyplývá, avšak 

je logické, že pro aplikaci tohoto odklonu bude vyžadováno.  

V souvislosti s výše uvedeným považuji za důležité v případě institutu 

podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání sjednotit nejen terminologii, 

ale i použitelnost přiznání viny obviněným jako důkazu v případném trestním 

řízení, pokud je odklon spočívající v podmíněném zastavení trestního stíhání 

neúspěšný tak, aby stejně jako u narovnání, prohlášení viny obviněným nemohlo 

být užito jako důkaz v případném trestním řízení. 

Aplikace odklonů je rovněž podmíněna i dostatečně odůvodněnou právní 

kvalifikací stíhaného trestného činu, neboť je nutné postavit najisto, že stíhaný 

skutek vykazuje znaky takového trestného činu, pro který je ten který druh 

odklonu přípustný.70 Kromě prokázání spáchání činu obviněným a jeho souhlasu, 

resp. souhlasu dalších zainteresovaných stran s postupem spočívajícím v odklonu, 

je podmínkou takového postupu rovněž náhrada škody, nemajetkové újmy 

v penězích, vydání bezdůvodného obohacení nebo jiné odčinění způsobené újmy. 

V souvislosti s aplikací odklonu nedochází k vyslovování viny 

obviněného za spáchání trestného činu ani k ukládání trestu, neboť pokud není 

vyslovena vina, nemůže být uložen ani trest. S odklonem je však spojeno ukládání 

sankčních opatření obviněnému, jež mají podobné důsledky jako některé 

alternativní tresty – podmíněné zastavení trestního stíhání lze považovat za 

obdobu podmíněného odsouzení, narovnání za obdobu peněžitého trestu.71 

Vzhledem k tomu, že odklony svou povahou naplňují rysy trestněprávních sankcí, 

je možné je charakterizovat i jako procesní prostředky sankcionování pachatelů.72 

V této souvislosti však vyvstává otázka, zda ukládání sankčních opatření, 

aniž by byla vyslovena vina obviněného, nekoliduje s ústavněprávními principy, 

zejména s principem presumpce neviny, dále s článkem 40 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod, podle kterého může o vině a trestu za trestné činy 

rozhodovat pouze soud, a s článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně základních 

práv a svobod zakotvujícím právo na řízení před nezávislým a nestranným 

                                                 
70 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 51 
71 ŠČERBA, František. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue. 2009, (2), str. 33 
72 LICHNOVSKÝ, František. Účel využívání odklonů v trestním řízení při postihu trestné 

činnosti. Trestní právo. 2015, XIX(219), 16 – 22, s. 17 
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soudem. Tím, že obviněný souhlasí s postupem spočívajícím v odklonu, se vzdává 

práva na projednání věci ve standardním trestním řízení a jeho souhlas rovněž 

implikuje přijetí sankce s odklonem spojenou.  

 

2.2.4 Účel odklonů od trestního řízení 

 

Základním smyslem odklonu od standardního trestního řízení především 

do řízení o podmíněném zastavení trestního stíhání a o schválení narovnání je 

vyřešení nebo zmírnění konfliktu mezi obviněným a poškozeným. Obviněný by 

si měl uvědomit negativnost svého činu, celou šíři jeho důsledků a svou 

odpovědnost za něj a projevit připravenost odčinit újmu způsobenou 

poškozenému. V zájmu nápravy vztahů narušených trestným činem tedy zákon 

umožňuje ustoupit od trestního postihu obviněného se současným naplněním 

zákonného účelu trestního řízení výchovným a méně represivním způsobem. 

Navíc dochází k posílení práv poškozeného, zejména pokud jde o jeho nárok na 

náhradu škody, neboť v případě odklonu nemusí poškozený čekat na skončení 

trestního řízení či soudně vymáhat náhradu škody v civilním řízení. 

V neposlední řadě je jak obviněný, tak poškozený zapojen do řešení 

problémů spojených s následky trestného činu, což především z hlediska 

poškozeného představuje výrazné posílení jeho postavení v porovnání 

s klasickým trestním řízením, kde mu nebývá věnována dostatečná pozornost. 

Prostřednictvím odklonu poškozený aktivněji participuje na výkonu trestní 

spravedlnosti a může snáze dosáhnout satisfakce na úrovni materiální i morální. 

Pozitivním faktem je i to, že v případě odklonu není obviněný zbaven 

svobody, není tedy vytržen ze svého sociálního prostředí, čímž je posilována 

možnost jeho resocializace. Tím, že je jak obviněnému, tak společnosti dána 

možnost aktivně se podílet na odstraňování příčin kriminality, se zvyšuje šance na 

dosažení většího nápravného a preventivního účinku takového způsobu řešení 

trestné činnosti.  

Účelem aplikace odklonů je dále rychlejší a efektivnější vyřízení k tomu 

vhodných věcí, které nevyžadují z hlediska účelu trestního řízení projednání věci 
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před soudem v hlavním líčení, a přispívá tak k diferenciaci trestní odpovědnosti.73 

Rozlišování jednotlivých typů řízení dle povahy stíhané trestné činnosti tak může 

být způsobem, jak dosáhnout zrychlení a zefektivnění trestního procesu.  

Řešení trestních věcí prostřednictvím odklonů přispívá k racionalizaci 

trestní justice, snižuje její přetíženost a odkloněním od standardního trestního 

řízení se rovněž zkracuje doba, po kterou toto řízení trvá, čímž se snižují náklady 

vynaložené na jeho realizaci. Navíc tím, že odklony odlehčují systému trestní 

justice, pokud jde o určitý typ trestné činnosti, jí umožňují soustředit se na 

kriminalitu jiné povahy. 

Ačkoli je v trestním právu procesním aktuálním trendem souvisejícím s 

rozvojem restorativní justice vzrůstající zájem o poškozeného trestným činem, 

dlouhodobým trendem důraz na zrychlení trestního řízení a rovněž i existence 

možností vyřizovat věci ve zjednodušených formách řízení nebo rozhodování 

zjednodušenými formami rozhodnutí, podíl odklonů na vyřizování trestních věcí 

je minimální a vykazuje dokonce klesající tendenci – v roce 2008 představovaly 

odklony 7,3% z celkového počtu rozhodnutí, v roce 2009 již jen 5,8% a v roce 

2010 5,2%.74 Klesající tendence aplikace odklonů v přípravném řízení však není 

ani vyrovnávána nárůstem v řízení před soudem.75 

Překážkami rozšiřování aplikace odklonů může být nedůvěra v tento 

postup samotnými orgány činnými v trestním řízení a rovněž zavedená praxe 

soudů spočívající v ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a neochota 

ukládat tresty alternativní. Pokles lze vysvětlit i tím, že stále více méně závažných 

věcí je vyřizováno v rámci zkráceného přípravného řízení, v němž lze, pokud jsou 

splněny podmínky odklonu, rozhodnout o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání. 

 

Je nesporným faktem, že běžnými formami trestní represe nelze 

z dlouhodobé perspektivy řešit nárůst kriminality, a proto je nutné doplnit 

standardní procesní postupy orgánů činných v trestním řízení o odklony od 

                                                 
73 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 53 
74 ŠČERBA, František. Odklon jako sankční opatření. Trestněprávní revue. 2009, (2), str. 138 
75 HULMÁKOVÁ, Jana. Sankční politika v kontextu vybraných zásad trestního řízení. 

Trestněprávní revue. 2015, (12), str. 258 
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takových procesních postupů tak, aby se k tomu vhodné věci vyřešily mimo hlavní 

líčení.76 Aplikace odklonů přispívá k racionalizaci trestní justice a 

k individuálnějšímu přístupu dle okolností každého jednotlivého případu. 

Individualizace trestního postihu a satisfakce poskytované oběti spočívá 

v kvalifikované volbě pro daný případ nejvhodnější formy projednání a 

rozhodnutí věci s využitím možnosti co nejširšího zapojení všech subjektů 

trestního řízení do jeho řešení, a to způsobem respektujícím jejich postavení a roli 

v trestním procesu.77 

Z využití těchto alternativ vychází koncepce restorativní justice, jež se 

snaží překonat nedostatky tradičního modelu justice retributivní. 

Do budoucna považuji za žádoucí jak častější využívání odklonů 

stávajících, tak případné zavedení odklonů nových, například – po vzoru rakouské 

úpravy – odklon spojený se závazkem obviněného odpracovat určitý počet hodin 

obecně prospěšných prací, který již existuje v návrhu nového trestního řádu.  

Pokud jde o rekodifikaci trestního práva procesního, dle Východisek a 

principů nového trestního řádu z roku 2014 se s nijak výraznou změnou pojetí 

odklonů v trestním řízení nepočítá. Dokument však apeluje na častější využívání 

odklonů, v souvislosti s čímž má být posílena úloha probační a mediační služby.  

 

2.3 Podmíněné zastavení trestního stíhání 

 

Dle § 307 odst. 1 trestního řádu, pokud jde o řízení o přečinu, může soud 

a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, a to se 

souhlasem obviněného.  

Použití institutu podmíněného zastavení trestního stíhání lze použít i v 

řízení proti právnickým osobám, i když zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“) neobsahuje žádné 

ustanovení o konání alternativních způsobů řízení.  

                                                 
76 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3477 
77 SOTOLÁŘ, Alexander, Pavel ŠÁMAL a František PÚRY. Alternativní řešení trestních věcí v 

praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000, 468 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-

9350-7, str. 4 
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 Doznání požadované ustanovením § 307 odst. 1 písm. a) trestního řádu 

bude v řízení o přečinu vedeném jak proti fyzické osobě, tak i proti právnické 

osobě, jejímž jménem obviněná fyzická osoba měla přečin spáchat, naplněno tím, 

že doznání učiní tato obviněná fyzická osoba v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob. Pokud jde o souhlas s podmíněným 

zastavením trestního stíhání takové právnické osoby, nemůže jej vyjádřit 

obviněná fyzická osoba (viz. § 34 odst. 4 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob), ale osoba oprávněná v trestním řízení vedeném proti právnické 

osobě činit úkony ve smyslu § 34 odst. 1, odst. 2 nebo odst. 5 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob.78 

 

2.3.1 Podstata a účel 

 

Podstatou podmíněného zastavení trestního stíhání je dočasné zastavení 

probíhajícího trestního stíhání pod podmínkou, že pokud obviněný splní uložené 

podmínky po stanovenou zkušební dobu, bude jeho trestní stíhání zastaveno 

definitivně.79 Jedná se o rozhodnutí sui generis mezitímního charakteru, nejde o 

rozhodnutí o vině a ani o rozhodnutí, kterým by bylo trestní stíhání obviněného 

pravomocně skončeno, a proto tedy nekoliduje se zásadou presumpce neviny. 

Účelem podmíněného zastavení trestního stíhání je zejména urovnání 

konfliktního stavu vzniklého v důsledku trestného činu mezi pachatelem trestného 

činu a jeho obětí, jež je preferováno před veřejným zájmem na potrestání 

pachatele trestného činu.80  

Účelem podmíněného zastavení trestního stíhání je rovněž poskytnout 

podezřelému či obviněnému ze spáchání trestného činu možnost odklonu 

spočívající v tom, že není nutné přistoupit k vyslovení viny a trestu. Uplatňuje se 

tedy v takových případech, v nichž je vhodné klást větší důraz na výchovný účel 

před represí a upřednostnit nahrazení škody poškozenému před vyslovením viny 

                                                 
78 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.9.2014 , sp. zn. 5 Tz 41/2014, uveřejněné pod číslem 

28/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, ECLI:CZ:NS:2014:5.TZ.41.2014.1  
79 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1 
80 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3478 
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a případným uložením trestu. Preferuje tedy nápravu škodlivých následků 

protiprávního jednání před represivním trestním postihem obviněného.81 

 

2.3.2 Podmínky uložení podmíněného zastavení trestního stíhání 

 

 Zákonnou úpravu podmíněného zastavení trestního stíhání obsahuje ust. § 

307 a násl. trestního řádu. Trestní řád však neobsahuje legální definici tohoto 

institutu. 

 Podmíněně zastavit trestní stíhání dle ust. § 307 odst. 1 trestního řádu je 

možné pouze v řízení o přečinu. Výrok o podmíněném zastavení trestního stíhání 

tedy musí obsahovat nejen přesný popis skutku, ale rovněž právní závěr, jaký 

přečin je v něm spatřován, a to právě z důvodu, aby bylo možné spolehlivě 

posoudit, zda skutek, kterého se rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 

stíhání týká, vůbec patří do okruhu trestných činů uvedených v § 307 odst. 1 

trestního řádu.82 

Pro postup spočívající v podmíněném zastavení trestního stíhání je 

vyžadován jednak souhlas obviněného s takovým postupem (nikoliv však 

poškozeného), jednak doznání obviněného a pokud byla činem způsobena škoda, 

skutečnost, že jí obviněný poškozenému nahradil nebo s poškozeným o její 

náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k její náhradě, resp. 

obviněný vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho 

vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, přičemž 

vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a 

k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující. 

Odstavec druhý § 307 trestního řádu vyjmenovává ještě dvě další 

podmínky, jež lze obviněnému v souvislosti s podmíněným zastavením trestního 

stíhání uložit, pokud je to odůvodněno povahou a závažností spáchaného činu, 

okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného. Jedná se o závazek 

obviněného zdržet se během zkušební doby určité činnosti, v souvislosti s níž se 

dopustil přečinu a/nebo o složení na účet soudu a v přípravném řízení na účet 

                                                 
81 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.8.2014, sp. zn. 6 Tdo 992/2014, 

ECLI:CZ:NS:2014:6.TDO.992.2014.1 
82 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.5.2013, sp. zn. 4 Tdo 453/2013, 

ECLI:CZ:NS:2013:4.TDO.453.2013.1 
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státního zastupitelství peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem 

trestné činnosti.  

 

2.3.2.1 Souhlas a doznání obviněného 

 

 O podmíněném zastavení trestního stíhání nemůže být rozhodnuto bez 

výslovného souhlasu obviněného.83 Souhlasem s podmíněným zastavením 

trestního stíhání se totiž obviněný vzdává práva na projednání věci před soudem, 

čímž je vyloučena kolize takového postupu s čl. 6 Evropské úmluvy o lidských 

právech. 

Doznání obviněného se musí týkat skutkových okolností přečinu, nikoli 

jeho právní kvalifikace.84 Za doznání se považuje i výpověď obviněného, v níž 

dozná skutečnosti umožňující závěr o tom, že se přečinu dopustil, aniž by 

výslovně uvedl, že se cítí být vinen určitým činem.85 Navíc ve věcech, kdy připadá 

v úvahu zavinění ve formě nevědomé nedbalosti podle § 5 písm. b) trestního 

zákoníku, je možno za doznání považovat i výpověď, ve které obviněný neuvádí 

některé podstatné okolnosti významné pro posouzení trestnosti činu, neboť je 

právě pro svou nepozornost, v níž lze spatřovat nedbalost, nepostřehl, ale 

připouští, že tyto okolnosti nastaly, a nevznáší žádné výhrady vůči své trestní 

odpovědnosti.86 Naopak, za doznání obviněného k trestnému činu nelze 

považovat jeho výpověď, která obsahuje popis skutku s okolnostmi vylučujícími 

protiprávnost. Obviněný nesmí být k doznání v žádném případě nucen. 

Trestní řád však, pokud jde o doznání obviněného ke spáchání činu, 

nestanoví, že k tomuto doznání nemůže být přihlíženo v případném trestním řízení 

jako k důkazu o vině. Takový stav považuji za nežádoucí, zvlášť s přihlédnutím 

                                                 
83 K tomu viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.10.2011, sp. zn. 4 Tz 56/2011: Jestliže 

obviněný nedal výslovný souhlas s rozhodnutím, jímž se jeho trestní stíhání podmíněně zastavuje, 

jedná se o porušení zákona ve prospěch obviněného. Bez výslovného souhlasu obviněného 

s podmíněným zastavením trestního stíhání o něm nemůže být rozhodnuto a musí být rozhodnuto 

o vině a trestu. Odsuzující rozhodnutí je však pro obviněného vždy přísnější. Proto náprava 

zmíněného pochybení v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ve prospěch obviněného 

není možná. Ke zrušení rozhodnutí může totiž dojít pouze v případě, je-li zákon porušen v 

neprospěch obviněného. 
84 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3480 
85 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3481 
86 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3.5.2005, sp. zn. 4 To 383/2005 
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ke skutečnosti, že v případě podobného institutu narovnání zákon výslovně 

stanoví, že v případě neschválení narovnání nelze k prohlášení obviněného, že 

spáchal skutek, pro který je stíhán, v dalším řízení přihlížet jako k důkazu.  

Právní úprava pojednávající o podmíněném zastavení trestního stíhání by 

tedy měla být doplněna o ustanovení, že v případě, že nebude trestní stíhání 

podmíněně zastaveno, nelze k doznání obviněného ohledně spáchání činu 

v dalším řízení přihlížet jako k důkazu. 

 

2.3.2.2 Souhlas poškozeného  

 

K podmíněnému zastavení trestního stíhání není třeba souhlasu 

poškozeného. Jeho nesouhlas však může poukazovat na nevyřešení konfliktu mezi 

ním a obviněným a na pochybnosti o tom, zda jsou splněny všechny předpoklady 

pro postup podle § 307 trestního řádu. Pokud je důvodem jeho nesouhlasu to, že 

s ním obviněný náležitě nevypořádal náhradu škody v souladu s podmínkami 

uvedenými v § 307 odst. 1 písm. b) trestního řádu, není možné trestní stíhání 

podmíněně zastavit.87 Nesouhlas poškozeného s podmíněným zastavením 

trestního stíhání není překážkou v postupu podle § 307 odst. 1 trestního řádu, 

pokud vychází z jeho přesvědčení, že nebyl v plném rozsahu odškodněn, jsou-li 

však splněny všechny podmínky tohoto ustanovení a orgán činný v trestním řízení 

důvodně pokládá opatření, která učinil obviněný k náhradě škody, za dostačující.88 

 

2.3.2.3 Náhrada škody 

 

Další podmínkou rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání je 

náhrada škody, uzavření dohody s poškozeným o náhradě škody či učinění jiných 

potřebných opatření k takové náhradě, resp. vydání bezdůvodného obohacení 

činem získaného, uzavření dohody s poškozeným o jeho vydání či učinění jiných 

vhodných opatření k jeho vydání. Předmětem finančního vypořádání 

                                                 
87 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 514 
88 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31.7.1997, sp. zn. 9 To 429/97 
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s poškozeným v rámci postupu směřujícího k podmíněnému zastavení trestního 

stíhání je i náhrada nemajetkové újmy.89  

Způsob a rozsah náhrady škody či nemajetkové újmy či vydání 

bezdůvodného obohacení (dále jen „náhrada škody“) vychází z vyjádření 

poškozeného ověřeného orgány činnými v trestním řízení. Na rozdíl od adhezního 

řízení není v případě podmíněného zastavení trestního stíhání preferován způsob 

náhrady škody v penězích, a proto je v zásadě přípustná i náhrada škody uvedením 

v předešlý stav, zejména požádá-li o to poškozený a je-li to možné a účelné.90  

Obviněný je povinen zvolit tu z alternativ náhrady škody uvedených 

v ustanovení § 307 odst. 1 písm. b) trestního řádu, která je z hlediska náhrady 

škody pro poškozeného nejvýhodnější, pokud je to zároveň v jeho možnostech a 

schopnostech. Zásadně je třeba vypořádat celou náhradu škody, což neplatí, 

netrvá-li poškozený na náhradě v plném rozsahu, jaký mu podle zákona náleží.91 

V případě více poškozených musí být podmínka náhrady škody splněna u 

všech z nich.92 

 

2.3.2.4 Dohoda o náhradě škody  

 

Dohodou o náhradě škody ve smyslu ust. § 307 odst. 1 písm. b) trestního 

řádu je taková dohoda, v níž se obviněný zaváže uhradit způsobenou škodu někdy 

v budoucnu, a to tak, aby k zaplacení celé způsobené škody došlo do konce 

zkušební doby stanovené soudem při podmíněném zastavení trestního stíhání. 

Dohodu o náhradě škody lze uzavřít v případě, kdy obviněný nemá dostatek 

finančních prostředků k jednorázovému nahrazení způsobené škody. 

Dohoda o náhradě škody, jejíž splatnost je stanovena na dobu před 

vydáním usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání, nemůže být 

považována za dohodu ve smyslu § 307 odst. 1 písm. b) trestního řádu, protože 

                                                 
89 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3482 
90 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3482 
91 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 513 
92 Viz. Rozhodnutí č. 25/1998/I. Sb. rozh. tr.  - Podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 

odst. 1 tř přichází v úvahu pouze tehdy, jestliže při splnění dalších podmínek obviněný nahradil 

škodu, pokud byla způsobena, všem poškozeným, nebo se všemi poškozenými uzavřel dohodu o 

její náhradě, anebo učinil jiná potřebná opatření k náhradě škody všem poškozeným. 



37 

 

její splnění by vedlo k naplnění podmínky spočívající v náhradě škody jako takové 

ve smyslu tohoto ustanovení. Taková dohoda je tak považována pouze za písemné 

vyjádření vůle obviněného nahradit způsobenou škodu ještě před rozhodnutím 

soudu.  

Situace, kdy dojde k uhrazení škody obviněným ještě před rozhodnutím o 

podmíněném zastavení trestního stíhání, je tak postavena naroveň situaci, kdy je 

pouze uzavřena dohoda o budoucí náhradě škody a způsobu, jakým k ní dojde. 

Z toho důvodu zákon obsahuje ustanovení § 307 odst. 4 trestního řádu, které 

ukládá povinnost soudu, resp. v přípravném řízení státního zástupce, v druhém 

popsaném případě vždy uložit obviněnému, aby škodu v průběhu zkušební doby 

nahradil, a proto je také nesplnění této povinnosti jedním z důvodů pro 

pokračování v trestním stíhání obviněného ve smyslu § 308 odst. 1 trestního řádu. 

Na druhou stranu, v případě uzavření dohody o náhradě škody způsobené 

trestným činem mezi obviněným a poškozeným s tím, že její plnění bylo 

stanoveno na dobu před rozhodováním soudu o podmíněném zastavení trestního 

stíhání, a obviněný tuto dobu nedodrží, nejsou v době rozhodování soudu splněny 

podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání uvedené v ustanovení § 307 

odst. 1 písm. b) trestního řádu, týkající se náhrady způsobené škody. 

Obviněného nelze nutit k tomu, aby uzavřel dohodu o náhradě škody 

způsobené trestným činem s poškozeným. To však nebrání soudu, státnímu 

zástupci a úředníkovi Probační a mediační služby v tom, aby inicioval dobrovolné 

mediační jednání mezi odsouzeným a poškozeným o uzavření takové dohody.93 

Dohodu tedy lze uzavřít v rámci mediace.  

Mediační jednání předcházející rozhodnutí soudu o podmíněném zastavení 

trestního stíhání by mělo být vedeno tak, aby si obviněný uvědomil negativnost 

svého činu, celou šíři jeho důsledků a svou odpovědnost za něj. Pokud se obviněný 

v rámci mediačního procesu k činu, který mu je kladen za vinu, dozná, nelze 

takové doznání považovat za doznání ve smyslu § 307 odst. 1 písm. a) trestního 

řádu, neboť doznání v tomto smyslu musí být učiněno v postavení obviněného, 

                                                 
93 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 514 



38 

 

obsaženo v jeho výpovědi učiněné podle § 90 a násl. trestního řádu a řádně 

zaprotokolováno.94 

Pokud již v rámci přípravného řízení dojde k finančnímu narovnání mezi 

obviněným a poškozeným, jeví se podmíněné zastavení trestního stíhání jako 

vhodnější alternativa k projednání věci v hlavním líčení, především pokud má 

trestný čin charakter konfliktu mezi obviněným a poškozeným. 

 

2.3.2.5 Jiná potřebná opatření učiněná k náhradě škody 

 

Jiným potřebným opatřením podle § 307 odst. 1 písm. b) trestního řádu 

může být složení finanční částky odpovídající výši škody do soudní úschovy, 

nahlášení škody jako pojistné události a poskytnutí potřebné součinnosti 

pojišťovně, kdy za obviněného z titulu pojistného plnění škodu způsobenou 

poškozenému uhradí pojišťovna, popř. úkony obviněného směřující k tomu, aby 

škodu poškozenému nahradil jiný subjekt, například převzetím dluhu. Zdravotní 

pojišťovna potom může v trestním řízení vykonávat práva poškozeného a 

uplatňovat nárok na náhradu škody teprve tehdy, jestliže alespoň zčásti uhradila 

náklady na léčení poškozeného.95 Za jiné potřebné opatření vedoucí k náhradě 

škody je rovněž považováno uznání dluhu vyplývajícího z trestného činu 

obviněným. 

V případě jiných potřebných opatření se musí jednat o opatření, které 

přináší poškozenému podobnou míru jistoty, jakou mu přináší dohoda o náhradě 

škody uzavřená s obviněným, jejíž obsah je právně závazný a jejíhož splnění se 

lze domoci soudně.  

Za jiné potřebné opatření nelze považovat pouhý slib obviněného, že 

nahradí škodu způsobenou trestným činem a vstoupí s poškozeným do jednání 

ohledně sjednání splátkového kalendáře.96 Takový slib totiž obviněného k ničemu 

nezavazuje a nelze ho považovat za účinnou a potřebnou míru součinnosti 

obviněného k tomu, aby poškozenému byla škoda uhrazena.  

 

                                                 
94 Tamtéž, str. 515 
95 Rozhodnutí č. 25/1998/II. Sb. rozh. tr. 
96 Rozhodnutí č. 27/1997 Sb. rozh. tr. 
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Ačkoli je náhrada škody, dohoda o náhradě škody či učinění jiných 

potřebných opatření k její náhradě, resp. vydání bezdůvodného obohacení činem 

záskaného, dohoda o jeho vydání či učinění jiných vhodných opatření k jeho 

vydání, jednou z podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 

stíhání, je možné trestní stíhání podmíněně zastavit i za situace, kdy obviněný 

poškozenému škodu vzniklou trestným činem neuhradil, resp. nevydal 

bezdůvodné obohacení činem získané, ani neučinil žádné opatření k její úhradě či 

k jeho vydání, a to v případě, že poškozený plnění náhrady škody nebo vydání 

bezdůvodného obohacení ze strany obviněného, ale i uzavření dohody o náhradě 

škody nebo vydání bezdůvodého obohacení odmítá, anebo se poškozený zdržuje 

na neznámém místě.97 

Podmíněně zastavit trestní stíhání podle § 307 odst. 1 trestního řádu lze i 

v řízení o trestném činu, kterým nebyla způsobena škoda, o níž by bylo možno 

rozhodovat v trestním řízení, a tedy nepřipadá v úvahu postup obviněného 

směřující k náhradě škody předpokládaný v ustanovení § 307 odst. 1 písm. b) 

trestního řádu.98  

 

Novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 193/2012 Sb., účinnou od 

1.9.2012, byl vložen do § 307 trestního řádu nový odstavec druhý, jenž doplňuje 

podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání uvedené v odstavci 1, a tím 

tak zpřísňuje podmínky pro aplikaci tohoto institutu, jenž byl do jisté míry 

kritizován proto, že představuje mírné řešení.99 Tyto přísnější podmínky tak 

umožňují řešit formou odklonů i závažnější trestnou činnost, čímž dávají prostor 

pro jejich častější využívání. 

Nové podmínky spočívají jednak v závazku obviněného, že se ve zkušební 

době zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil trestného činu, jednak ve 

složení peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. 

Tyto podmínky jsou stanoveny alternativně, nicméně je lze uložit i současně. 

Jejich uložení je odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, 

okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného. Každopádně to, zda 

                                                 
97 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3484 
98 Rozhodnutí č. 47/1996 Sb. rozh. tr. 
99 ZŮBEK, Jan. Kvalifikované (zpřísněné) podmínky u podmíněného zastavení trestního stíhání. 

Bulletin Advokacie. 2016, (5/2016), 15 – 17, S. 15 
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obviněnému budou stanoveny pouze podmínky dle prvního odstavce nebo i 

podmínky dle odstavce druhého § 307 trestního řádu, záleží výlučně na rozhodnutí 

orgánu rozhodujícímu o odklonu.  

 

2.3.2.6 Zdržení se určité činnosti, v souvislosti s níž se obviněný dopustil 

přečinu 

 

 Pro uložení této podmínky je nezbytné, aby se jednalo o případy, kdy byl 

trestný čin spáchán při výkonu určité činnosti či pokud tato činnost alespoň 

poskytla obviněnému příležitost ke spáchání přečinu nebo mu jeho spáchání 

usnadnila. Pokud jde o charakter činnosti, musí jít o činnost, ke které je třeba 

zvláštního povolení nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis.100 Kategoriemi 

činností, kterých se obviněný může zdržet, jsou tak výkon zaměstnání, výkon 

povolání, výkon funkce, výkon činnosti, k níž je třeba zvláštního povolení, popř. 

výkon činnosti upravené zvláštním předpisem.101 Typicky se jedná o řízení 

motorových vozidel a z toho vyplývající možnost uložit obviněnému zákaz řídit 

motorová vozidla. 

 Jedná se o významnou změnu oproti dřívější úpravě, kdy jako přiměřené 

omezení ve smyslu § 307 odst. 4 (nyní § 307 odst. 6) trestního řádu nebylo možné 

obviněnému uložit zákaz řídit motorová vozidla v průběhu zkušební doby 

podmíněného zastavení trestního stíhání, neboť takový postup by vedl 

k nepřípustnému nahrazování trestu, a to trestu zákazu činnosti.102 

 Je evidentní, že i když zdržení se určité činnosti není trestněprávní sankcí, 

materiálně odpovídá trestu zákazu činnosti. V případě zdržení se určité činnosti 

uložené v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání musí tedy přímo sám 

obviněný vyjádřit závazek zdržení se určité činnosti, tuto činnost specifikovat a 

rovněž určit dobu, po kterou se této činnosti zdrží.103 Pokud je takovou činností 

přímo řízení motorových vozidel, je s právní mocí usnesení dle § 307 odst. 2 písm. 

a) trestního řádu spojeno pozbytí řidičského oprávnění. Pokud se obviněný zaváže 

                                                 
100 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3490 
101 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3491 
102 Rozhodnutí č. 6/1999 Sb. rozh. tr. 
103 ZŮBEK, Jan. Kvalifikované (zpřísněné) podmínky u podmíněného zastavení trestního stíhání. 

Bulletin Advokacie. 2016, (5/2016), 15 – 17, S. 16 
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zdržet se během zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání řízení 

motorových vozidel, musí být poučen o povinnosti odevzdat řidičský průkaz 

podle zvláštního právního předpisu a o tom, že právní mocí rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání pozbude řidičského oprávnění.104 

 V této souvislosti vyvstává otázka týkající se možnosti započtení doby, po 

kterou bylo obviněnému odňato řidičské oprávnění, před právní mocí usnesení dle 

§ 307 odst. 2 písm. a) trestního řádu. Na rozdíl od zákonného ustanovení týkající 

se trestu zákazu činnosti dle § 350 odst. 1 trestního řádu, v případě závazku 

obviněného zdržet se určité činnosti v případě uložení podmíněného zastavení 

trestního stíhání, z trestního řádu možnost započtení doby, po kterou bylo 

obviněnému odňato řidičské oprávnění, nevyplývá, což potvrzuje i Nejvyšší soud.   

 Pokud se obviněný zaváže, že se během zkušební doby zdrží určité 

činnosti, pak se do stanovené doby trvání tohoto závazku nezapočítává doba, po 

kterou před právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání 

nemohl takovou činnost vykonávat, protože mu bylo příslušným orgánem odňato 

oprávnění k jejímu výkonu. Případný zápočet nelze odůvodnit tím, že jde o 

obdobný postup, jako u ukládání trestu zákazu činnosti, do kterého je doba 

předběžného zadržení řidičského průkazu započítána.105 Právní úprava v případě 

podmíněného zastavení trestního stíhání možnost zápočtu do doby, na kterou se 

obviněný zaváže zdržet se určité činnosti, neobsahuje a analogie k postupu v 

případě výkonu trestu zákazu činnosti nepřipadá v úvahu, neboť závazek 

obviněného ve smyslu § 307 odst. 2 písm. a) trestního řádu nemá povahu trestu, 

ale je dobrovolným prohlášením, jenž je jedním z předpokladů pro rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání. Obviněný si tak musí být vědom, že 

pokud se zavazuje určitou činnost během zkušební doby nevykonávat, do této 

lhůty nebude započítána doba, po kterou mu před právní mocí usnesení o 

podmíněném zastavení trestního stíhání bylo oprávnění k takové činnosti odňato 

podle zvláštních předpisů (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích).106 

                                                 
104 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3494 
105 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.4.2015, sp. zn. 4 Tdo 6/2015, uveřejněné pod číslem 

4/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, ECLI:CZ:NS:2015:4.TDO.6.2015.1  
106 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.4.2015, sp. zn. 4 Tdo 6/2015, uveřejněné pod číslem 

4/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, ECLI:CZ:NS:2015:4.TDO.6.2015.1 
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Takový závěr je však nutné odmítnout, neboť sankční opatření ukládané 

v případě odklonu sleduje stejný účel jako uložení trestu při odsouzení 

obviněného, zvlášť s přihlédnutím k rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího 

správního soudu č.j. 6 As 114/2014-55, podle něhož by pravidla pro ukládání 

trestů měla být aplikována i na sankční opatření.107 

 Nejvyšší soud rovněž judikoval, že závazek obviněného, že se ve smyslu 

§ 307 odst. 2 písm. a) trestního řádu zdrží určité činnosti (např. řízení motorových 

vozidel), nemůže být delší než zkušební doba, kterou soud stanoví v rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání. Proto v případě, že se obviněný zaváže 

zdržet se určité činnosti na dobu překračující zkušební dobu, soud svým 

rozhodnutím jeho závazek formuluje tak, aby se vztahoval jen na stanovenou 

zkušební dobu podmíněného zastavení trestního stíhání.108  

 Možnost v případě podmíněného zastavení trestního stíhání uložit 

omezení spočívající v zákazu řídit motorová vozidla je bezesporu v právní úpravě 

odklonů výrazným posunem k lepšímu. Skutečnost, že se obviněnému 

nezapočítává doba, po kterou před právní mocí rozhodnutí dle § 307 odst. 2 písm. 

a) trestního řádu nevykonával činnost, však vnímám jako nedostatek této úpravy 

a domnívám se, že by možnost započtení měla z trestního řádu vyplývat, neboť 

vyplývá z logiky věci.  

 

2.3.2.7 Složení peněžité částky na pomoc obětem trestné činnosti 

 

Alternativní podmínkou k závazku zdržet se během zkušební doby určité 

činnosti, jež může být obviněnému uložena v případě podmíněného zastavení 

trestního stíhání, je složení na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního 

zastupitelství peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné 

činnosti, přičemž tato částka nesmí být zjevně nepřiměřená závažnosti přečinu.109 

Výši této částky stanovuje sám obviněný a tento jeho závazek je potom přejat do 

                                                 
107 ZŮBEK, Jan. Kvalifikované (zpřísněné) podmínky u podmíněného zastavení trestního stíhání. 

Bulletin Advokacie. 2016, (5/2016), 15 – 17, S. 17 
108 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.4.2015, sp. zn. 4 Tdo 6/2015, uveřejněné pod číslem 

4/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, ECLI:CZ:NS:2015:4.TDO.6.2015.1 
109 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3492 
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rozhodnutí dle § 307 odst. 2 trestního řádu, přičemž obviněný musí tento závazek 

splnit ještě před rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání.  

Účelem této podmínky je zásah do majetkové sféry obviněného 

odpovídající svým charakterem pokutě či peněžitému trestu. V tomto případě se 

však nejedná o uložení trestu, ale o dobrovolné rozhodnutí obviněného, byť pod 

hrozbou postihu. Vzhledem k faktu, že je obviněný povinen složit danou 

peněžitou částku před rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání, 

odpadá povinnost soudu, na rozdíl od uložení pokuty či peněžitého trestu, toto 

plnění vymáhat, a tedy odpadají i náklady s tímto vymáháním spojené.110  

Stanovení této podmínky je přiblížením podmíněného zastavení trestního 

stíhání institutu narování, resp. se jedná o narovnání se stanovením zkušební doby, 

což však dle mého názoru odporuje základní myšlence zastavení trestního stíhání 

buď po osvědčení se ve zkušební době anebo ihned, právě za podmínky většího 

finančního zatížení obviněného. Na druhou stranu stanovení této podmínky je 

projevem sbližování obou institutů a je třeba její stanovení hodnotit pozitivně, 

neboť taková přísnější forma podmíněného zastavení trestního stíhání má 

potenciál být častěji aplikována. 

 

2.3.3 Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání 

 

Přichází-li v úvahu podmíněné zastavení trestního stíhání, policejní orgán 

opatří a provede neodkladné a neopakovatelné úkony a všechny další úkony 

nezbytné k tomu, aby nemohlo dojít ke zmaření účelu trestního řízení, pokud bude 

rozhodnuto, že se v trestním stíhání pokračuje.111 Policejní orgán dále opatří 

důkazy o výši škody, doklad o úhradě škody obviněným nebo o tom, že uzavřel 

s poškozeným dohodu o způsobu úhrady škody a poté policejní orgán předloží 

trestní spis státnímu zástupci s návrhem na podmíněné zastavení trestního 

stíhání.112 

O podmíněném zastavení trestního stíhání rozhoduje v přípravném řízení 

státní zástupce a v řízení před soudem soudce. V případě rozhodování o 

                                                 
110 ZŮBEK, Jan. Kvalifikované (zpřísněné) podmínky u podmíněného zastavení trestního stíhání. 

Bulletin Advokacie. 2016, (5/2016), 15 – 17, S. 17 
111 Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 30/2009 ze dne 21. dubna 2009, kterým se upravuje 

postup Policie České republiky při plnění úkolů v trestním řízení, čl. 86 odst. 1 
112 Tamtéž 
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podmíněném zastavení trestního stíhání není rozhodováno ani o vině, ani o trestu. 

Pokud trestní řízení podmíněně zastaví státní zástupce v rámci přípravného řízení, 

nedochází k porušení čl. 40 Listiny základních práv a svobod, jenž stanovuje, že 

pouze soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 

O podmíněném zastavení trestního stíhání lze rozhodnout i ve 

zjednodušeném řízení před soudem, které následuje po zkráceném přípravném 

řízení, v němž již státní zástupce může rozhodnout o podmíněném odložení 

podání návrhu na potrestání.  

O podmíněném zastavení trestního stíhání lze rozhodnout i v rámci 

odvolacího řízení. Pokud jde o rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 

stíhání obviněného odvolacím soudem, trestní řád toto dříve neumožňoval.113 A 

v souvislosti s touto problematikou potom existovatly v rozhodovací praxi 

Nejvyššího soudu České republiky dva odlišné právní názory. Nejvyšší soud 

judikoval, že podmíněné zastavení trestního stíhání i zastavení trestního stíhání a 

schválení narovnání podle § 257 odst. 1 písm. c) a § 223a odst. 1 trestního řádu 

per analogiam ve stádiu řízení o odvolání je přípustné. Pokud by zákonodárce 

takovou možnost vylučoval, nebylo by důvodu citovaná rozhodnutí zařazovat do 

výčtu rozhodnutí, která lze dle § 265a odst. 1, 2 písm. f), g) trestního řádu 

napadnout dovoláním.114 Rovněž se však vyjádřil v tom smyslu, že ze slovního 

znění ustanovení § 257 odst. 1 písm. c) trestního řádu vyplývá, že podle něj nelze 

meritorně rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 

1 a § 223a odst. 1 trestního řádu.115 Úlohou Nejvyššího soudu je však sjednocovat 

judikaturu obecných soudů, a proto bylo potřeba tuto otázku s konečnou platností 

vyřešit. 

                                                 
113 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.9.2011, sp. zn. 15 Tz 43/2011, uveřejněný pod číslem 

16/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, 

ECLI:CZ:NS:2011:15.TZ.43.2011.1 
114 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.6.2003, sp. zn. 6 Tdo 505/2003 - Schválení narovnání či 

podmíněné zastavení trestního stíhání obviněného i ve stadiu odvolacího řízení plně odpovídá 

cílům, pro které byly uvedené instituty tzv. odklonů trestního řízení do našeho trestního procesu 

zavedeny. Přípustnost podobného rozhodnutí i v odvolacím řízení ostatně zcela jasně naznačuje 

sama dikce ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 písm. f) a g) tr. řádu. Pokud by zákonodárce podobná 

rozhodnutí, vydaná soudem druhého stupně, přímo ze zákona vylučoval, nebylo by důvodu je 

zařazovat do taxativního výčtu rozhodnutí, která lze napadnout mimořádným opravným 

prostředkem. 
115 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. 11 Tdo 426/2004, 

ECLI:CZ:NS:2004:11.TDO.426.2004.1   
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Podle názoru velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky je nutno 

vycházet ze skutečnosti, že vzhledem k povaze institutu podmíněného zastavení 

trestního stíhání a narovnání nebylo úmyslem zákonodárce umožnit, aby o 

podmíněném zastavení trestního stíhání či schválení narovnání mohlo být 

rozhodnuto ve stadiu odvolacího řízení, proto ani analogicky nelze dovozovat 

možnost učinit takové rozhodnutí. Analogie je totiž nepřípustná všude tam, kde 

trestní řád obsahuje taxativní podmínky použití svých ustanovení, což platí i pro 

způsoby rozhodnutí v opravném řízení podle § 253 a násl. trestního řádu. Velký 

senát trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky tak dospěl k závěru, že 

žádné zákonné ustanovení neumožňuje odvolacímu soudu, aby sám v rámci 

odvolacího řízení podmíněně zastavil trestní stíhání obviněného.116 

Dle platné právní úpravy - § 257 odst. 1 písm. d) trestního řádu – pokud 

odvolací soud napadený rozsudek zruší, v rozsahu zrušení může rozhodnout, 

shledá-li okolnosti uvedené v § 307 odst. 1 nebo 2 trestního řádu, o podmíněném 

zastavení trestního stíhání.117 

Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání musí být vzhledem 

k osobě obviněného, jeho dosavadnímu životu a okolnostem případu, považováno 

za dostačující. 

Rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání může být i 

v případě, že činem nebyla způsobena majetková škoda, resp. nemajetková újma, 

či získáno bezdůvodné obohacení, soud a v přípravném řízení státní zástupce však 

musí důkladně zvážit, zda vzhledem k osobě obviněného, jeho dosavadnímu 

životu a k okolnostem případu lze takové rozhodnutí považovat za dostačující. 

                                                 
116 Mimo výčtu jednotlivých konkrétních typů rozhodnutí ve věci samé uvedených v ustanovení § 

265a odst. 2 písm. a) - g) tr. ř. obsahuje § 265a odst. 2 tr. ř. ustanovení § 265a odst. 1 písm. h) tr. 

ř., podle kterého lze dovoláním napadnout rozhodnutí soudu druhého stupně, jímž byl zamítnut 

nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny 

a) až g). Pokud totiž chtěl zákonodárce umožnit, aby Nejvyšší soud České republiky mohl být 

činný jako soud dovolací ve věcech, které skončily pravomocným rozhodnutím o podmíněném 

zastavení trestního stíhání, pak s ohledem na konstrukci § 265a odst. 1, 2 tr. ř. musel tato 

rozhodnutí výslovně uvést v taxativním výčtu ustanovení § 265a odst. 2 tr. ř., a to bez ohledu na 

skutečnost, že tato rozhodnutí bude možno napadat pouze prostřednictvím rozhodnutí uvedeného 

v ustanovení § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. Argumentaci, podle které by nebyl důvod rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání zařazovat do výčtu rozhodnutí, která lze dovoláním 

napadnout, pokud by je nemohl učinit odvolací soud, není tedy možno dle názoru velkého senátu 

trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky považovat za správnou.  
117 Ze stejného ustanovení plyne i možnost schválení narovnání. 
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Navíc zejména v těchto případech se doporučuje k urovnání konfliktního stavu 

mezi obviněným a poškozeným prostřednictvím zprostředkovaného dialogu.118 

Pokud jde o hodnocení osoby obviněného, přihlíží se k tomu, zda se jedná 

o osobu netrestanou či recidivující, zda je obviněný ve věku mladistvých apod., 

přihlíží se k jeho chování před i po spáchání trestného činu. 

Bylo judikováno, že při úvaze o tom, zda určitá okolnost nevylučuje 

podmíněné zastavení trestního stíhání, se nelze omezit jen na izolované hodnocení 

této okolnosti, ale je třeba zabývat se jí v souvislosti se všemi ostatními 

okolnostmi charakterizujícími skutek a osobu obviněného, aniž by byly některé z 

nich zdůrazňovány na úkor jiných. Tak například smrt poškozeného v důsledku 

trestného činu sice podmiňuje vyšší závažnost činu, nevylučuje však podmíněné 

zastavení trestního stíhání.119 Smrt poškozeného, která nastala v důsledku 

protiprávního činu pachatele, není sama o sobě okolností, která by vylučovala 

možnost podmíněného zastavení trestního stíhání. To platí zvláště v případě, když 

pachatel jednal nevědomě nedbale ve smyslu § 16 odst. 1 písm. b) trestního 

zákoníku.120 

Na druhou stranu, okolnostmi, pro které nelze považovat za dostačující 

rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, je situace, kdy obžalovaný 

řídil motorové vozidlo po požití většího množství alkoholických nápojů ve 

středním stupni opilosti, navíc nepřiměřenou rychlostí, způsobil těžkou újmu na 

zdraví u jednoho ze spolujezdců a ublížení na zdraví u dalších dvou spolujezdců, 

přičemž zranění jednoho poškozeného bylo velmi závažné, vyžádalo si 

mnohoměsíční léčení a i s odstupem času u něj přetrvávají závažné následky.121 

Sankcí v případě podmíněného zastavení trestního stíhání je stanovení 

zkušební doby, během níž je obviněný povinen vést řádný život. Obviněnému lze 

dle § 307 odst. 6 rovněž uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená 

omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. Omezení a 

povinnosti k vedení řádného života musí být přiměřené přečinu, pro nějž je 

obviněný stíhán. 

                                                 
118 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3486 
119 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.5.2015, sp. zn. 6 Tdo 385/2015, 

ECLI:CZ:NS:2015:6.TDO.385.2015.1 
120 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.5.2015, sp. zn. 6 Tdo 385/2015, 

ECLI:CZ:NS:2015:6.TDO.385.2015.1 
121 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24.2.1994, sp. zn. 4 To 117/94 
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Omezení a povinnosti, které nemají žádný vztah ke spáchanému činu, 

nelze postupem podle § 307 odst. 6 trestního řádu obviněnému uložit, a to ani v 

případě, že by mohly přispět k jeho převýchově. Právním následkem porušení § 

307 odst. 6 trestního řádu je možnost rozhodnout o pokračování v trestním 

stíhání.122 

V případě, že soud nebo státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení 

trestního stíhání, stanoví v souladu s § 307 odst. 3 zkušební dobu na 6 měsíců až 

2 roky, v případě rozhodnutí podle odstavce 2 až na pět let, přičemž zkušební doba 

začíná plynout právní mocí tohoto rozhodnutí. Podmíněné zastavení trestního 

stíhání se eviduje v Rejstříku trestů. 

Orgán, který trestní stíhání podmíněně zastavil, rozhoduje po uplynutí 

zkušební doby o tom, že se obviněný osvědčil, čímž se rozhodnutí o podmíněném 

zastavení trestního stíhání stává definitivním a tvoří překážku rei iudicatae. O 

tom, že se obviněný osvědčil, je dle § 308 odst. 1 trestního řádu rozhodnuto, 

jestliže obviněný v průběhu zkušební doby vedl řádný život, splnil povinnost 

nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení nebo jinou povinnost, 

k jejímuž splnění se zavázal, a vyhověl i dalším uloženým omezením. Jinak je 

rozhodnuto, a to i během zkušební doby, že se obviněný neosvědčil a že se 

v trestním stíhání pokračuje. Odstavec první § 308 trestního řádu rovněž stanoví, 

že výjimečně může soud a v přípravném řízení státní zástupce vzhledem 

k okolnostem případu a osobě obviněného ponechat podmíněného zastavení 

trestního stíhání v platnosti a prodloužit zkušební dobu až o jeden rok, přičemž 

zkušební doba nesmí překročit pět let a uložené povinnosti a omezení trvají i 

v průběhu prodloužené zkušební doby. 

Pokud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nebylo rozhodnuto ani 

o pokračování trestního stíhání ani o tom, že se obviněný osvědčil, dochází 

v souladu s ustanovením § 308 odst. 2 trestního řádu k zákonné fikci, že se 

obviněný ve zkušební době osvědčil. Právní mocí rozhodnutí o tom, že se 

obviněný osvědčil, či uplynutím jednoho roku od skončení zkušební doby potom 

nastávají účinky zastavení trestního stíhání.  

Proti rozhodnutí jo pokračování v trestním stíhání nebo o tom, že se 

obviněný osvědčil, může dle § 308 odst. 4 trestního řádu jak obviněný, tak 

                                                 
122 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.10.2011, sp. zn. 4 Tz 56/2011, 

ECLI:CZ:NS:2011:4.TZ.56.2011.1 
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poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek. Pokud rozhoduje soud, svědčí 

toto právo rovněž státnímu zástupci. Právo podat stížnost do rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání svědčí i tomu poškozenému, jemuž 

nebyla trestným činem způsobena škoda a jenž tak nemůže vznést nárok na její 

náhradu v adhezním řízení. Stížnost poškozeného může směřovat proti všem 

výrokům rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání.123 

Obžalobu ve věci, ve které bylo v přípravném řízení podmíněně zastaveno 

trestní stíhání obviněného podle § 307 odst. 1 trestního řádu lze podat až po právní 

moci rozhodnutí dle § 308 odst. 1 trestního řádu, že se v trestním stíhání 

pokračuje. Proti tomuto rozhodnutí může podat stížnost obviněný i poškozený.124 

 

2.3.4 Využívání podmíněného zastavení trestního stíhání 

 

Zhodnocení praxe soudů v oblasti ukládání a výkonu vybraných trestních 

sankcí v letech 2010 a 2011 Ts 43/2012 konstatuje, že podmíněné zastavení 

trestního stíhání se tradičně aplikuje u trestné činnosti v dopravě, velmi často u 

majetkových trestných činů a trestných činů hospodářských a trestných činů proti 

životu a zdraví spáchaných v dopravě. Naopak vůbec se neaplikuje v případě 

trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestných činů proti 

rodině a dětem, proti životnímu prostředí, proti České republice, cizímu státu a 

mezinárodní organizaci, trestných činů proti branné povinnosti, trestných činů 

vojenských a trestných činů proti lidskosti, proti míru a válečných trestných 

činů.125 

Využívání tohoto institutu závisí zejména na přístupu vyšetřovatelů a 

státních zástupců. Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání by měl přijít od 

vyšetřovatele, případně by jej k tomu měl vést státní zástupce přípravné řízení 

dozorující, popřípadě rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání bez 

návrhu.  

                                                 
123 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 514 
124 Rozhodnutí č. 29/1996 Sb. rozh. tr. 
125 průzkum, rozbor a jiné materiály Nejvyššího soudu ze dne 12.2.2014, sp. zn. 0 Ts 43/2012, 

uveřejněné pod číslem 9/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, 

ECLI:CZ:NS:2014:0.TS.43.2012.1 
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Významným faktorem ovlivňujícím míru využívání tohoto institutu je 

samotná informovanost obviněných o této možnosti a podmínkách, které je třeba 

k tomuto postupu splnit. Obviněný musí být policejním orgánem již v přípravném 

řízení seznámen s existencí institutu podmíněného zastavení trestního stíhání. 

Obviněný musí být poučen o podmínkách podmíněného zastavení trestního 

stíhání a s takovým postupem vyslovit souhlas.126 Chybějící poučení obviněného 

o možnosti podmíněně zastavit jeho trestní stíhání však není důvodem pro 

vyslovení porušení zákona, jelikož trestní řád v ustanovení § 307 takový 

požadavek nestanoví.127 

Důvodem bránícím většímu využívání podmíněného zastavení trestního 

stíhání je tak neinformovanost obviněných, ale i poškozených o možnosti využití 

tohoto odklonu. Překážkami využívání podmíněného zastavení trestního stíhání 

jsou dle soudů dále chybějící doznání obviněných či jejich špatná finanční situace 

a nemožnost poskytnout poškozenému odškodnění, čímž tak nejsou splněny 

zákonné podmínky pro aplikaci tohoto odklonu.128 

 Aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání je rovněž komplikována 

negativním postojem či neochotou poškozených k tomuto způsobu projednání 

věci.129 Dalším důvodem na straně poškozených, pokud již souhlasí s uzavřením 

dohody s obviněným, jsou neúměrné požadavky týkající se náhrady škody či 

požadavek takové výše náhrady škody, kterou nechce nebo nemůže akceptovat 

pachatel.  

 V neposlední řadě je třeba zmínit, že na aplikaci tohoto odklonu neexistuje 

právní nárok, záleží tak výlučně na rozhodnutí státního zástupce, resp. soudu 

ohledně jeho použití. Pokud tedy státní zástupce, popř. soud, s tímto typem 

odklonu nesouhlasí, nemá povinnosti jej aplikovat.  

 

 

                                                 
126 Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 30/2009 ze dne 21. dubna 2009, kterým se upravuje 

postup Policie České republiky při plnění úkolů v trestním řízení, čl. 86 odst. 1 
127 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.10.2011, sp. zn. 4 Tz 56/2011, 

ECLI:CZ:NS:2011:4.TZ.56.2011.1 
128 průzkum, rozbor a jiné materiály Nejvyššího soudu ze dne 12.2.2014, sp. zn. 0 Ts 43/2012, 

uveřejněné pod číslem 9/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, 

ECLI:CZ:NS:2014:0.TS.43.2012.1 
129 Tamtéž 
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2.4 Narovnání 

 

Dle ustanovení § 309 odst. 1 může v řízení o přečinu soud a v přípravném 

řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání, 

k čemuž je třeba souhlasu jak obviněného, tak poškozeného.  

 

2.4.1 Podstata a účel 

 

Podstatou narovnání je dohoda mezi obviněným a poškozeným trestným 

činem, resp. obětí trestného činu, kterou schvaluje soud a v přípravném řízení 

státní zástupce a jejímž obsahem je ukončení trestního stíhání v případě, že 

pachatel splní zákonem stanovené podmínky. Tím pádem není třeba věc vyřizovat 

v řádném formálním veřejném procesu před soudem, přičemž důsledky pro 

pachatele budou obdobné, jako kdyby rozhodl soud odsuzujícím rozsudkem.130  

Narovnání v trestním řízení je typem odklonu, u něhož vystupuje do 

popředí zájem na tom, aby samotný pachatel trestného činu odčinil všechny 

škodlivé následky způsobené trestným činem poškozenému, přičemž tento zájem 

je preferován před jeho trestním postihem. Účinky trestní represe jsou potom 

nahrazeny povinností pachatele k dalšímu majetkovému plnění nad rámec 

způsobené škody, které má sloužit obecně prospěšným účelům.131 

Účelem narovnání je tak jednak náhrada škody či vydání bezdůvodného 

obohacení, jednak urychlení a zhospodárnění trestního řízení, a rovněž i urovnání 

a vypořádání vzájemných vztahů obviněného a oběti přečinu, přičemž je důležité, 

aby se oba aktivně podíleli na procesu hledání řešení, neboť to má na ně pozitivní 

psychologický vliv.132 Narovnání by tak mělo být aplikováno zejména 

v případech, kdy trestný čin představuje konflikt mezi obviněným a poškozeným 

a kdy je veřejný zájem dotčen v menší míře. 

Narovnání je rychlou a ekonomickou reakcí na trestnou činnost, věnuje 

náležitou pozornost právům obětí trestných činů, zejména pokud jde o jejich 

                                                 
130 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3512 
131 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1 
132 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3512 
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odškodnění a je účinné i z hlediska prevence trestné činnosti, neboť pachateli dává 

možnost uvědomit si rozsah, závažnost a dopad všech nepříznivých důsledků 

spáchaného trestného činu a uvědomit si tak závadnost svého jednání, a 

v důsledku toho si do budoucna vážit zájmů a hodnot narušených trestným činem 

a vyvarovat se tak jeho opakování.133 Narovnání se s cílem obnovit nekonfliktní 

stav snaží i o objasnění kořenů a mechanismu konfliktu, což je v určitých 

případech efektivnější než uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody.134 

 

2.4.2 Podmínky schválení narovnání  

 

Zákonnými podmínkami pro rozhodnutí o schválení narovnání je 

prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, dále skutečnost, že 

obviněný uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné 

úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou přečinem, resp. vydá 

bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho 

vydání, a složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního 

zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné 

činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě 

nepřiměřená závažnosti přečinu.  

Dle zákonné dikce je nutno takový způsob vyřízení věci vzhledem 

k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný 

zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům, považovat 

za dostačující. 

V řízení o narovnání je rovněž důležité náležité objasnění skutkových 

okolností. Neprovádí se však dokazování skutkových okolností a neprovádí se ani 

dokazování o tom, zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, a zda tento 

skutek spáchal obviněný. Dle § 310 odst. 1 trestního řádu před rozhodnutím o 

schválení narovnání soud a v přípravném řízení státní zástupce vysleche 

obviěného a poškozeného. Podstatou výslechů před schválením narovnání je 

ověření skutečností důležitých pro rozhodnutí o schválení narovnání, a rovněž i 

                                                 
133 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1 
134 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3512 
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to, zda prohlášení stran nebyla učiněna pod nátlakem.135 Kromě výslechu 

obviěného a poškozeného by trestní řád měl být doplněn i o procesní jednání 

soudu s obviněným a poškozeným o přijatelnosti návrhu na schválení 

narovnání.136 

 

2.4.2.1 Prohlášení obviněného o spáchání skutku, pro který je stíhán 

 

Zákonným předpokladem pro rozhodnutí o schválení narovnání je v prvé 

řadě prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, přičemž toto 

prohlášení musí být učiněno svobodně, vážně a určitě. Pokud tedy bylo schváleno 

narovnání státním zástupcem s vědomím toho, že souhlas obviněného byl učiněn 

v tísni, je rozhodnutí v rozporu s právem na spravedlivé řízení, které je zakotveno 

v ustanovení čl. 6 odst. 1, 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod.137 

Na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání, kdy jednou 

z podmínek je doznání obviněného, postačí v případě narovnání prohlášení o vině, 

tedy prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, kdy toto 

prohlášení je učiněno v rámci jeho výslechu. V rámci výslechu je třeba zjistit, zda, 

jakým způsobem a za jakých okolností se obviněný dohodl s poškozeným, zda si 

je vědom toho, že se vzdává svého práva na řádný proces a zda dohoda o 

narovnání byla učiněna dobrovolně a zda souhlasí se schválením narovnání. 

Z výslechu by mělo být dále patrné, jakou částku obviněný složil na účet soudu 

nebo státního zastupitelství určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné 

činnosti.138 Dle § 310 odst. 1 musí být obviněný vyslechnut rovněž ohledně toho, 

zda rozumí s obsahem obvinění a zda si je vědom důsledků schválení narovnání. 

Trestní řád v § 314 výslovně stanoví, že pokud narovnání nebylo soudem 

nebo v přípravném řízení státním zástupcem schváleno, k prohlášení obviněného 

o vině nelze v dalším řízení přihlížet jako k důkazu.  

                                                 
135 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3528 
136 ZŮBEK, Jan. Úvaha k institutu narovnání a jeho budoucnosti. Trestněprávní revue. 2015, (1), 

str. 3 
137 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.11.2014, sp. zn. 5 Tz 44/2014, 

ECLI:CZ:NS:2014:5.TZ.44.2014.1 
138 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3530 
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Není jasné, proč zákonodárce užil u podobných institutů rozdílnou 

formulaci, tj. u podmíněného zastavení trestního stíhání doznání obviněného 

k činu a v případě narování prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který 

je stíhán. Bylo by však žádoucí terminologii sjednotit.  

 

2.4.2.2 Náhrada škody 

 

Další podmínkou pro rozhodnutí o schválení narovnání je náhrada škody 

poškozenému či učinění potřebných kroků k její úhradě, typicky uhrazení škody 

pojišťovnou, popř. jiné odčinění újmy vzniklé spácháním trestného činu.  

Základním zákonným předpokladem schválení narovnání podle § 309 

odst. 1 tř je tedy uzavření dohody o takovém narovnání mezi obviněným a 

poškozeným. Minimálním obsahem této dohody je vypořádání náhrady škody 

způsobené trestným činem a ujednání o výši částky určené na obecně prospěšné 

účely a o jejím adresátovi.139 (viz. dále) 

V souvislosti s jednáním mezi obviněným a poškozeným o narování by 

bylo vhodné stanovit povinnost provádění tohoto jednání formou mediace. Tím 

by i odpadla povinnost provádění výslechu obviněného a poškozeného, neboť 

proces vedoucí k dosažení dohody by byl garantován osobou mediátora. Schválení 

takto přijaté dohody by pak samozřejmě podléhalo schválení státním zástupcem, 

resp. soudem.  

Například v sousedním Rakousku se na realizaci mimosoudního narovnání 

mezi obviněným a poškozeným mediátor podílí a o průběhu tohoto jednání 

podává zprávu státnímu zastupitelství či soudu.140 

 

2.4.2.3 Složení peněžité částky na pomoc obětem trestné činnosti 

 

Kromě odškodnění poškozeného navíc musí obviněný složit na účet soudu 

nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžní částku určenou 

                                                 
139 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 516 
140 Alexander Sotolář, Dagmar Doubravová, K nové rakouské právní úpravě odklonů od 

standardního trestního řízení a k rakouskému modelu uplatnění mediace v trestních věcech, Právní 

rozhledy 3/2000, str. 97 
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konkrétnímu adresátovi k obecně prospěšným účelům a tato částka musí být 

přiměřená závažnosti trestného činu.  

Výši peněžité částky určuje soud a výběr příjemce provádí obviněný, a to 

po dohodě s poškozeným, přičemž soud je takovým výběrem vázán. Složení 

peněžní částky k obecně prospěšným účelům je sankčním opatřením spojeným 

s tímto odklonem vedoucím k nápravě veřejného zájmu, jenž byl dotčen 

spácháním trestného činu.  

 

2.4.2.4 Poškozený v řízení o schválení narovnání 

 

Poškozený musí s narovnáním vyjádřit svůj souhlas a to, zda považuje 

takový způsob vyřízení věci za dostačující. Z výslechu poškozeného by mělo být 

ověřeno, zda, jakým způsobem a za jakých okolností došlo k narovnání mezi ním 

a obviněným, zda bylo učiněno dobrovolně, bez nátlaku a zda si je poškozený 

vědom podstaty a následků rozhodnutí soudu o schválení narovnání.141 

Poškozenému náleží právo vyjádřit se i k otázce, jak vysoká má být částka složená 

obviněným na účet soudu nebo státního zastupitelství určená státu na peněžitou 

pomoc obětem trestné činnosti.142 

Subjektem řízení o narovnání je takový poškozený, jenž má vůči 

obviněnému nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy v penězích či vydání 

bezdůvodného obohacení. 

Odstavec třetí § 310 trestního řádu stanoví, že pokud je poškozenou 

právnická osoba, lze místo výslechu statutárního zástupce nebo jiné osoby 

oprávněné jednat jejím jménem opatřit její písemné prohlášení.  

Na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání se tedy pro schválení 

narovnání vyžaduje souhlas jak obviněného, tak poškozeného.  

V souladu s ustanovením § 310a trestního řádu pro účely řízení o 

narovnání práva poškozeného nepřísluší tomu, na koho pouze přešel nárok na 

náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení, neboť smyslem 

                                                 
141 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3530 
142 Tamtéž, str. 3531 
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narovnání je kromě náhrady škody i odstranění újmy, která byla obviněným 

způsobena, a která je pociťována bezprostředně obětí trestného činu.143 

Došlo-li trestným činem k usmrcení poškozeného, pak pozůstalým může 

vzniknout samostatný a originární nárok na náhradu škody založený úmrtím 

poškozeného. V takovém případě se pozůstalí po zemřelém sami stávají 

poškozenými ve smyslu § 43 odst. 1 trestního řádu, mohou v trestním řízení 

uplatnit proti obviněnému nárok na náhradu škody podle § 43 odst. 3 trestního 

řádu a zároveň jim náležejí práva vyplývající z ustanovení § 309 a § 311 trestního 

řádu o schválení narovnání, protože uvedené nároky pozůstalých na ně nepřechází 

po usmrcené osobě ve smyslu § 45 odst. 3 a § 310a trestního řádu, ale jsou jejich 

vlastními nároky.144 

Pokud dojde ke spáchání trestné činnosti, při níž nebyl nikdo poškozen, 

neexistuje tedy poškozený, který by mohl v procesu narovnání vystupovat a 

vyslovit s ním souhlas po tom, co by od obviněného obdržel náhradu škody, která 

mu byla jeho trestnou činností způsobena, není možné aplikovat institut narovnání 

a v důsledku toho trestní stíhání obviněného zastavit. 

Na rozdíl od narovnání lze v případech, kdy spáchanou trestnou činností 

škoda nevznikla, rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání, neboť 

v tomto případě je vyžadován pouze souhlas obviněného.145 

 

2.4.3 Rozhodnutí o schválení narovnání  

 

Dle dikce § 311 trestního řádu je náležitostí rozhodnutí o schválení 

narovnání a zastavení trestního stíhání popis skutku, jehož se narovnání týká, jeho 

právní posouzení, obsah narovnání zahrnující výši uhrazené škody nebo škody, 

k jejíž úhradě byly proveden potřebné úkony, rozsah bezdůvodného obohacení, 

který byl vydán nebo k jehož vydání byly provedeny potřebné úkony, případně 

způsob jiného odčinění újmy vzniklé přečinem, peněžitou částku určenou státu na 

peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, a výrok o zastavení trestního stíhání pro 

skutek, ve kterém je spatřován přečin, jehož se narovnání týká. 

                                                 
143 Tamtéž, str. 3516 
144 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.8.2007, sp. zn. 4 Tz 63/2007, 

ECLI:CZ:NS:2007:4.TZ.63.2007.1 
145 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.11.2003, sp. zn. 4 Tz 156/2003, 

ECLI:CZ:NS:2003:4.TZ.156.2003.1 



56 

 

Vzhledem k tomu, že je narovnání formou odklonu od klasického procesu, 

mělo by být prováděno již v přípravném řízení státním zástupcem. Novela 

trestního řádu provedená v roce 2001 umožnila, aby o schválení narovnání a 

následném zastavení trestního stíhání obviněného mohl rozhodnout v přípravném 

řízení státní zástupce, a to bez schválení soudem.146 Narovnání lze však provést i 

v řízení před soudem, a to i v řízení odvolacím. Narovnání mezi obviněným a 

poškozeným může být i výsledkem mediace prováděné probačním úředníkem.147  

Na rozhodnutí o narovnání neexistuje právní nárok, obviněný i poškozený, 

a rovněž i policejní orgán, však k němu mohou dát státnímu zástupci či soudu 

podnět. O schválení narovnání státní zástupce či soud rozhoduje usnesením, 

přičemž v případě nevyhovění návrhu na schválení narovnání se zamítavé 

rozhodnutí nevydává. 

Ustanovení § 313 trestního řádu stanoví, že rozhodnutí o schválení 

narovnání se eviduje v Rejstříku trestů jako skutečnost významná pro trestní 

řízení.  

Proti rozhodnutí o schválení narovnání je přípustná stížnost, kterou může 

podat jak obviněný, tak poškozený, a v řízení před soudem rovněž státní zástupce. 

Stížnost má odkladný účinek. Proti již pravomocnému rozhodnutí o schválení 

narovnání je přípustné dovolání, obnova řízení a stížnost pro porušení zákona.  

 

2.4.4 Využívání narovnání 

 

Narovnání plní velmi významnou funkci restituce narušených vztahů 

pachatele a oběti přečinu.148 Přesto se institut narovnání aplikuje velmi zřídka. 

Důvodem může být preference podmíněného zastavení trestního stíhání a 

ponechání si soudem po dobu trvání zkušební doby jistou kontrolu nad pachatelem 

trestného činu, tedy pravomoc k postihu pachatele. 

                                                 
146 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1.4.2013 včetně 

změn vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013. Student (Leges). ISBN 978-80-

87576-44-1, str. 705 
147 Probační úředník dle ustanovení § 4 odst. 7 zákona o Probační a mediační službě může provádět 

úkony v přípravném řízení i bez pokynu orgánů činných v trestním řízení a pouze z podnětu 

obviněného a poškozeného. Probační úředník je pak povinen o těchto úkonech informovat 

v přípravném řízení státního zástupce a v řízení před soudem předsedu senátu/samosoudce, který 

však může rozhodnout o tom, že se věc k mediaci nepostupuje a mediace prováděna nebude. Proti 

takovému rozhodnutí není možný žádný opravný prostředek.  
148 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3512 
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Z kroků zákonodárce je patrná tendence ke sjednocování institutu 

podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání, kdy významným momentem 

bylo stanovení jako další možné podmínky ukládané při rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání složení peněžité částky na pomoc obětem 

trestné činnosti obviněným.  

Dle názoru Nejvyššího soudu by složení peněžité částky ze strany 

obviněného mohlo být ponecháno pouze u podmíněného zastavení trestního 

stíhání. Institut narovnání by pak měl být využíván pouze v případě trestných činů 

majících povahu konfliktu mezi obviněným a poškozeným, a to bez ohledu na 

jejich závažnost.149  Tento návrh podporuji, neboť taková právní úprava by 

podtrhla hlavní účel institutu narovnání, kterým je komplexní a pokud možno 

definitivní vypořádání vzájemných vztahů mezi obviněným a poškozeným, a tím 

odstranění konfliktní situace vzniklé v důsledku spáchání trestného činu.  

 

2.5 Odstoupení od trestního stíhání mladistvých 

 

Institut odstoupení od trestního stíhání je formou odklonu v trestním řízení 

upravenou zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. Odstoupit od trestního 

stíhání je možné v řízení o provinění, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta, ať už se jedná o provinění 

úmyslné či spáchané z nedbalosti. 

 

2.5.1 Podstata a účel 

 

Podstatou tohoto odklonu je nestíhání mladistvého soudem pro mládež a 

v přípravném řízení státním zástupcem, z důvodu chybějícího veřejného zájmu na 

jeho stíhání, kdy s přihlédnutím k povaze a závažnosti provinění trestní stíhání 

mladistvého není účelné a jeho potrestání není nutné.150 Odstoupení od trestního 

stíhání mladistvého tak přichází v úvahu v případech, kdy naplnění účelu zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže již bylo dosaženo jinou cestou než projednáním 

                                                 
149 průzkum, rozbor a jiné materiály Nejvyššího soudu ze dne 12.2.2014, sp. zn. 0 Ts 43/2012, 

uveřejněné pod číslem 9/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, 

ECLI:CZ:NS:2014:0.TS.43.2012.1  
150 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1 
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věci ve standardním hlavním líčení a rozhodnutím o vině a o užití trestního 

opatření či tohoto cíle je možné dosáhnout přijetím určitých opatření ve spojení 

s odstoupením od dalšího trestního stíhání.  

Pokud jde o řízení ve věcech mladistvých, je kladen zvláštní důraz na jeho 

výchovný účel a prevenci trestné činnosti. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

vychází z toho, že při jednání s mladistvými se musí přihlížet k jejich věku a 

duševní vyspělosti a postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečné stigmatizaci, 

k narušení jejich psychické a sociální rovnováhy a aby jejich další vývoj byl co 

nejméně ohrožen.151  

Účelem řízení v trestních věcech mladistvých, jenž je vymezen 

v ustanoveních § 1 odst. 2 a § 3 odst. 4 zákona o soudcnictví ve věcech mládeže 

a v § 1 odst. 1 trestního řádu, je odhalení pachatele skutku, který naplňuje znaky 

určitého provinění, objasnění tohoto skutku a vhodná reakce na něj zohledňující 

jeho okolnosti, osobu mladistvého a jeho poměry. Účelem projednávání provinění 

mladistvého a užití opatření dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže je zejména 

to, aby se mladistvý vyvaroval páchání takových činů do budoucna, našel si 

společenské uplatnění a dle svých sil a schopností přispěl k odčinění újmy 

způsobené jeho činem. Účelem je rovněž působit k předcházení a zamezování 

trestné činnosti, vedení mladistvého k důslednému zachovávání zákonů a pravidel 

slušného občanského soužití, jeho ochrana před škodlivými vlivy, obnova jeho 

sociálního zázemí a vytvoření předpokladů pro jeho další pozitivní rozvoj. 

Plně v souladu s účelem řízení v trestních věcech mladistvých je tedy 

preference opatření a řešení obnovující narušené sociální a právní vztahy, které 

zároveň přispívají k předcházení trestné činnosti, před postupy represivně 

odplatné povahy, tj. využívání ve vhodných případech přiměřených alternativních 

opatření, a to i vzhledem k zájmu poškozeného.152  

Mladistvého je rovněž důležité chránit je před škodlivými vlivy, vytrhnout 

jej z kriminálního prostředí, obnovit jeho sociální zázemí, zajistit legální zdroj 

příjmů a vytvořit podmínky pro jeho zdravý rozumový a mravní vývoj tak, aby 

byly uspokojeny jeho potřeby, rozvíjena jeho osobnost a jeho pozitivní vlastnosti, 

                                                 
151 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 3. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 1.4.2013 včetně 

změn vyplývajících ze zákona č. 45/2013 Sb. Praha: Leges, 2013. Student (Leges). ISBN 978-80-

87576-44-1, str. 713 
152 Tamtéž, str. 713 
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podporovány jeho zájmy, aby byl motivován k přijetí obecně akceptovatelných 

norem chování.153 

 

2.5.2 Podmínky odstoupení od trestního stíhání mladistvých 

 

Dle dikce zákona o soudnictví ve věcech mládeže lze odstoupit od 

trestního stíhání mladistvého za předpokladu, že podezření ze spáchání tohoto 

provinění se jeví na základě dostatečného objasnění skutkového stavu věci 

důvodným a mladistvý je připraven nést za spáchaný čin odpovědnost a vypořádat 

se s jeho příčinami.  

Pro odstoupení od trestního stíhání musí být tedy bez důvodných 

pochybností zjištěno, zda se skutek, který je předmětem trestního stíhání, skutečně 

stal, zda je v něm spatřováno určité provinění a zda je jeho pachatelem právě 

mladistvý. Čin je rovněž důležité správně právně kvalifikovat, neboť se musí 

jednat o provinění, na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 

hranice nepřevyšuje tři léta (viz. výše). 

Na to, zda je mladistvý připraven nést odpovědnost za spáchaný čin a 

vypořádat se s jeho příčinami, lze usuzovat z jeho chování po spáchání činu, kdy 

nestačí pouze formální přijetí odpovědnosti a formální vyjádření lítosti, ale aktivní 

jednání směřující k náhradě škody poškozenému, omluva a obecně ochota, vůle a 

konkrétní kroky ke změně. Východiskem připravenosti nést odpovědnost za 

spáchaný čin je doznání se k jeho spáchání. Podmínkou pro odstoupení od 

trestního stíhání mladistvého však není jeho výslovný souhlas s takovým 

postupem.  

Dalším předpokladem pro odstoupení od trestního stíhání mladistvého je 

skutečnost, že mladistvý je připraven přičinit se o odstranění škodlivých následků 

svého provinění, a proto jedním z důvodů pro odstoupení od trestního stíhání je i 

úplné nebo alespoň částečné nahrazení škody nebo nemajetkové újmy způsobené 

proviněním poškozenému, resp. vráceno bezdůvodné obohacení získané 

proviněním, přičemž poškozený s takovým odškodněním souhlasí. V případě 

mladistvých není podmínkou, aby způsobená škoda byla uhrazena zcela, často 

toho mladistvý vzhledem ke svým poměrům ani nebude schopen, musí však dát 

                                                 
153 SOTOLÁŘ, Alexander. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního 

řešení trestních věcí mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, (6), str. 174 



60 

 

najevo, že tak postupně chce učinit. Rozsah a způsob náhrady škody, případně 

odčinění dalších škodlivých následků spáchaného provinění lze sjednat v rámci 

mediace. Odstoupení od trestního stíhání je možné i v případě, že proviněním 

mladistvého nebyla způsobena škoda. 

Dalším zákonným předpokladem pro odstoupení od trestního stíhání je 

určitá míra jistoty ohledně toho, že potrestání mladistvého není nutné k jeho 

odvrácení od páchání dalších provinění. Rozhodnutí spočívající v odstoupení od 

trestního stíhání lze tedy považovat za dostačující. Musí být tedy dostatečně 

odůvodněn závěr, že účelu trestního řízení může být dosaženo nebo již bylo 

dosaženo i bez uložení a výkonu trestního opatření. 

Zákonným předpokladem je rovněž absence veřejného zájmu na trestním 

stíhání mladistvého a tedy jeho neúčelnost. Je tedy důležité posoudit to, zda již 

bylo dosaženo účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo jej lze 

dosáhnout bez dalšího pokračování v řízení, a to z hlediska ochrany společnosti, 

zájmů poškozeného a predikce jeho dalšího chování. 

Tyto předpoklady jsou stanoveny kumulativně a řešení trestní věci 

mladistvého musí být v souladu nejen s nimi, ale i v souladu s účelem zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže a s účelem řízení proti mladistvým. 

V případě úvah o možném odstoupení od trestního stíhání hrají důležitou 

roli i okolnosti případu - způsob provedení činu, jeho následky, míra zavinění 

mladistvého, jeho pohnutka, situace, za níž k činu došlo apod. Dalším 

významným kritériem je i osoba mladistvého a jeho chování po spáchání činu, 

z něhož lze usuzovat na pozitivní obrat v jeho životě - zda je pravděpodobné, že 

již nebude páchat trestnou činnost, musí existovat předpoklady jeho pozitivního 

vývoje do budoucna a nápravy bez uložení trestního opatření.154 Velmi relevantní 

okolností je rovněž to, zda provinění nezanechalo trvale nepříznivé následky pro 

poškozeného či pro společnost. 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v § 70 odst. 3 demonstrativně 

stanoví případy, kdy je vhodné užití tohoto způsobu řešení trestní věci. Jsou jimi 

vykonání probačního programu, vyslovení napomenutí s výstrahou, úplné nebo 

alespoň částečné nahrazení škody mladistvým, přičemž poškozený s takovým 

odškodněním souhlasil. 

                                                 
154 ŽATECKÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-848-2, str. 457 
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2.5.3 Rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání mladistvých 

 

Rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání mladistvého soud nebo 

státní zástupce vyjadřuje, že k dosažení nápravy mladistvého a jeho odvrácení od 

páchání dalších provinění není třeba uložení žádného trestního opatření.155 

Odstoupit od trestního stíhání je možné kdykoliv od zahájení trestního 

stíhání až do meritorního rozhodnutí ve věci soudem prvního stupně, a to po 

splnění všech zákonných předpokladů. 

Pro rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání mladistvého není 

vyžadován návrh ani podnět žádné z procesních stran či jiné osoby, což však 

nevylučuje, aby takový návrh či podnět byl dán. Pokud takovému návrhu soud 

nebo státní zástupce nevyhoví, negativní rozhodnutí, stejně jako v případě jiných 

odklonů, nevydává a pokračuje v trestním stíhání. 

I odstoupení od trestního stíhání je odklonem od standardního řízení 

fakultativní povahy, a proto na jeho vydání neexistuje právní nárok. Naopak, 

pokud mladistvý s odstoupením od trestního stíhání nesouhlasí, může ve lhůtě tří 

dnů od oznámení usnesení o odstoupení od trestního stíhání prohlásit, že na 

projednání věci trvá. Mladistvý má rovněž právo podat proti takovému rozhodnutí 

stížnost, a tím se domoci řádného soudního procesu před nezávislým a nestranným 

soudem. Podat stížnost ve prospěch mladistvého mají rovněž jeho příbuzní 

v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojitel, manžel a druh a dále i orgán 

sociálněprávní ochrany dětí, a to i proti vůli mladistvého. V řízení před soudem 

může podat stížnost rovněž státní zástupce. Právo podat stížnost svědčí i dalším 

osobám, kterých se usnesení o odstoupení od trestního stíhání mladistvého týká, 

typicky jde o školu či výchovné zařízení, popř. osobu, v jejíž prospěch má 

mladistvý vykonat společensky prospěšnou činnost apod. Právo podat stížnost 

však nemá poškozený, jenž ale musí být o odstoupení od trestního stíhání 

vyrozuměn.  

Rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání má formu usnesení a 

obsahuje jednak výrok o odstoupení od trestního stíhání mladistvého a jednak 

výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, pro který se trestní stíhání vede. 

                                                 
155 Tamtéž, str. 460 
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Rovněž může obsahovat výrok o uložení výchovného opatření156 a o uložení 

povinnosti splnit to, k čemu se mladistvý zavázal. K uložení výchovných opatření 

se nevyžaduje souhlas mladistvého. Smyslem výchovných opatření je vytvořit 

podmínky pro zdravý rozvoj mladistvých pachatelů. K mladistvým je třeba 

přistupovat jako k dosud nevyzrálým dospívajícím jedincům, jejichž hodnoty se 

teprve vyvíjejí a jejichž postoje a životní styl je možné vhodným zacházením 

pozitivně ovlivnit.157 

Dle § 68 zákona o soudnictví mládeže, pokud je to potřebné, může být na 

mladistvém požadováno, aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti páchání 

dalších provinění. Jde o to, aby se s přihlédnutím k příčinám své trestné činnosti 

zavázal respektovat určité povinnosti či dodržovat zákazy, které by mu měly 

bránit v tom, aby u něj došlo k narušení principů řádného života, přičemž tyto 

závazky by měly být zaměřené na dosažení určitého pozitivního výsledku. 

Typicky se jedná o zákaz pobytu na nevhodných místech, styku s určitými 

osobami, či vyvarování se rizikových aktivit, podrobení se léčení závislosti na 

alkoholu či jiných návykových látkách, závazek navštěvovat určitý kurs za účelem 

doplnění základního vzdělání či zvýšení kvalifikace, závazek účasti v různých 

programech, závazek odčinit vhodným způsobem alespoň částečně újmu 

způsobenou proviněním, závazek zaplatit určitou peněžní částku ve prospěch 

obecně prospěšného zařízení či na pomoc obětem trestné činnosti, závazek provést 

obecně prospěšné práce či určité práce ve prospěch poškozeného.158 

                                                 
156 Výchovnými opatřeními jsou dle § 15 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže dohled 

probačního úředníka, probační program, stanovení výchovných povinností, výchovných omezení 

či napomenutí s výstrahou, přičemž demonstrativní výčet možných výchovných povinností 

obsahuje § 18 zákona o soudnictví ve věcech mládeže – bydlení s rodičem nebo jinou dospělou 

osobou, která je odpovědná za výchovu mladistvého, zaplacení přiměřené peněžité částky na 

pomoc obětem trestné činnosti, bezplatné vykonání společensky prospěšné činnosti ve volném 

čase mladistvého, snaha o vyrovnání se s poškozeným, nahrazení škody způsobené proviněním či 

jiná snaha o odstranění následku provinění, dále podrobení se léčení závislosti na návykových 

látkách, podrobení se vhodnému programu sociálního výcviku, psychologickému poradenství, 

terapeutickému programu, vzdělávacímu, doškolovacímu, rekvalifikačnímu či jinému vhodnému 

programu k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti, které však nejsou probačním programem. 

Výchovnými opatřeními dle § 19 zákona o soudnictví ve věcech mládeže jsou zejména zákaz 

návštěv určitých akcí, zařízení či jiného nevhodného prostředí, zákaz styku s určitými osobami či 

zdržování se na určitém místě, zákaz přechovávání určitých předmětů, které by mohly sloužit 

k páchání dalších provinění, zákaz užívání návykových látek, zákaz účasti na hazardních hrách, 

sázkách a hraní na výherních hracích přístrojích, zákaz bez předchozího ohlášení probačnímu 

úředníkovi změny místa svého pobytu či bezdůvodné změny zaměstnání. Soud či státní zástupce 

může uložit i jiné výchovné povinnosti či omezení výslovně v zákoně neuvedená. 
157 SOTOLÁŘ, Alexander. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních 

věcech mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, (3), str. 75 
158 Tamtéž, str. 71 
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Rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání je definitivně skončeno 

trestní stíhání mladistvého pachatele. Právní mocí rozhodnutí o odstoupení od 

trestního stíhání je na mladistvého pohlíženo jako na nevinného, avšak odstoupení 

od trestního stíhání je evidováno v Rejstříku trestů. 

Pokud byla mladistvému uložena výchovná opatření, soud či státní 

zástupce mohou předat věc Probační a mediační službě a případný dohled nad 

mladistvým provádí probační úředník.159  

 

 V trestních věcech mladistvých přichází v úvahu kromě odstoupení od 

trestního stíhání dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže rovněž podmíněné 

zastavení trestního stíhání a narovnání. Lze i konat zkrácené přípravné řízení a ně 

navazující zjednodušené řízení před soudem. V trestních věcech mladistvých je 

však nepřípustné vydání trestního příkazu.  

Rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání, o odstoupení od 

trestního stíhání nebo o schválení narovnání lze jak v přípravném řízení, tak 

v řízení před soudem, a to jak mimo hlavní líčení po předběžném projednání 

obžaloby, tak v hlavním líčení. 

 V případě podmíněného zastavení trestního stíhání a schválení narovnání 

ve věcech mladistvých přistupuje k podmínkám stanoveným v trestním řádu ještě 

požadavek vyjádřený v § 68 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, dle něhož 

lze tohoto řešení použít pouze za předpokladu, že je mladistvý připraven 

vypořádat se s příčinami trestné činnosti, pro kterou je stíhán. I v případě 

podmíněného zastavení trestního stíhání a schválení narovnání je možné uložení 

výchovných opatření, a to jak samostatně, tak v různých kombinacích dle 

okolností konkrétního provinění a osoby mladistvého pachatele.160   

Při narovnání je prioritní zájem na tom, aby mladistvý odčinil všechny 

škodlivé následky způsobené proviněním, a to jak přímo poškozenému trestným 

činem, tak společnosti, přičemž tento zájem je preferován před zájmem na jeho 

odsouzení. Zejména v případě mladistvých je třeba zdůraznit klíčové aspekty 

narovnání. Při narovnání dochází k obnově narušených vztahů pachatele a oběti 

                                                 
159 ŽATECKÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-848-2, str. 460  
160 ŽATECKÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-848-2, str. 470 
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jeho činu, kdy se oba podílejí na procesu řešení vzniklého konfliktu a mohou tak 

přímo ovlivnit jeho výslednou podobu, nalézt oboustranně přijatelné řešení a 

urovnat tak vzájemné vztahy.161 Narovnání má i preventivní charakter, neboť 

mladistvý si tak může uvědomit rozsah, závažnost a dopad činu, který spáchal, je 

motivován se aktivně podílet na odstranění negativních důsledků svého počínání 

a uvědomit si jeho nesprávnost, a tím se tak vyvarovat jeho opakování. Rovněž 

poškozený může tímto pochopit motivy jednání mladistvého.  

V případě podmíněného zastavení trestního stíhání lze uložit výchovné 

opatření po dobu zkušební doby, pokud je ukládáno v souvislosti se schválením 

narovnání či s odstoupením od trestního stíhání, lze jej uložit dle § 15 zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže nejvýše po dobu tří let. 

Na rozdíl od odstoupení od trestního stíhání se v případě podmíněného 

zastavení trestního stíhání a schválení narovnání vyžaduje s takovým vyřízením 

trestní věci souhlas mladistvého. Pokud však jde o uložení výchovných opatření 

v rámci rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání či schválení 

narovnání, souhlas mladistvého, stejně jako v případě uložení výchovných 

opatření v souvislosti s odstoupením od trestního stíhání, podmínkou není.  

V souvislosti s koncepcí zkráceného přípravného řízení a zjednodušeného 

řízení před soudem směřující k co nejrychlejšímu vyřízení věci je pochybováno, 

zda je v tomto případě dán prostor pro naplnění účelu zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže, pokud jde o řešení příčin jeho trestné činnosti, obnovení 

sociálního zázemí, ochrany před škodlivými vlivy a vytvoření podmínek pro jeho 

další rozvoj a společenské uplatnění v souladu s ust. § 1 odst. 2, § 3 odst. 1, § 9 

odst. 1, § 24 odst. 2 a § 68 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, neboť snaha o 

naplnění těchto cílů časově přesahuje rámec zkráceného přípravného řízení a 

zjednodušeného řízení před soudem, neboť v těchto případech není dán prostor 

pro aktivity mladistvého směřující k urovnání konfliktních vztahů spojených 

s trestnou činností, k řešení jejich příčin a k naplnění zákonných předpokladů pro 

uplatnění konkrétní alternativy.162 

 

                                                 
161 SOTOLÁŘ, Alexander. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních 

věcech mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, (3), str. 69 
162 SOTOLÁŘ, Alexander. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních 

věcech mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, (3), str. 75 
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Pokud se týká reakce na trestnou činnost mladistvých, jako vhodnou se 

jeví reakce spočívající v odstranění příčin trestné činnosti a přijetí odpovědnosti 

za spáchaný čin směřující k pozitivnímu obratu v životních postojích mladistvého. 

Reakce na jeho trestnou činnost by jej rovněž měla odradit od páchání další trestné 

činnosti, vést jej ke změně jeho životního stylu a rovněž přispět k vytvoření 

zázemí pro jeho další rozumový a sociální rozvoj, což může převážit nad veřejným 

zájmem na jeho potrestání a což vytváří prostor pro alternativní řešení trestních 

věcí mladistvých.163  

Ze statistik však vyplývá, že se institut odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého nevyužívá příliš často, a to z důvodu preference podmíněného 

zastavení trestního stíhání.164 Podmíněné zastavení trestního stíhání není na rozdíl 

od odstoupení od trestního stíhání rozhodnutím definitivním, neboť je zde 

možnost uložení zkušební doby, a tím pádem zachování si určité kontroly nad 

chováním mladistvého a zachování si možnosti jeho případného trestního stíhání.  

 

2.6 Řízení o schválení dohody o vině a trestu 

 

Institut dohody o vině a trestu byl zakotven do českého trestního řádu 

novelou provedenou zákonem č. 193/2012 Sb., účinnou od 1. září 2012 za účelem 

zrychlení a zefektivnění trestního řízení a je odklonem od klasického trestního 

řízení, avšak odklonem v širším smyslu, neboť podstatě odklonu odpovídá pouze, 

pokud jde o aspekt odklonění od standardního průběhu trestního řízení.  

Možnost sjednání dohody o vině a trestu je možné v případě jakékoli 

trestné činnosti s výjimkou zvlášť závažných zločinů a řízení proti uprchlému a v 

řízení ve věcech mladistvých. 

Státní zástupce je dle § 175a odst. 1 trestního řádu oprávněn zahájit jednání 

o dohodě o vině a trestu, pokud je z vyšetřování patrné, že se skutek, jenž je kladen 

obviněnému za vinu, stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal 

obviněný, a to jak na návrh obviněného, tak bez takového návrhu. Podmínkou pro 

                                                 
163 ŽATECKÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-848-2, str. 450 
164 ŽATECKÁ, Eva. Odstoupení od trestního stíhání mladistvého: vybrané problémy. In: 

STRÉMY, Tomáš. Restoratívna justícia a alternatívné tresty v teoretických súvislostiach: Zborník 

z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2014, 514 - 525. ISBN 978-80-7502-034-5, 

str. 523 
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zahájení jednání o dohodě o vině a trestu je prohlášení obviněného, že spáchal 

skutek, pro který je stíhán, přičemž toto prohlášení nelze v případném dalším 

řízení, pokud nedojde ke sjednání dohody o vině a trestu, hodnotit jako přiznání 

viny.  

 Jednání o dohodě o vině a trestu probíhá mezi státním zástupcem a 

obviněným, který musí být povinně zastoupen obhájcem, jenž má povinnost se 

jednání rovněž účastnit.  

Jednání má právo se účastnit i poškozený, jenž má proti obviněnému nárok 

na náhradu škody a výslovně neprohlásil, že se vzdává procesních práv, které mu 

zákon jako poškozenému přiznává. Takový poškozený musí nejpozději při prvním 

jednání o dohodě o vině a trestu uplatnit nárok na náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy v penězích, jež mu byla trestným činem způsobena, nebo na 

vydání bezdůvodného obohacení, které bylo na jeho úkor získáno. Je-li poškozený 

sjednávání dohody o vině a trestu přítomen, vyjádří se zejména k rozsahu a 

způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného 

obohacení.  Pokud se poškozený sjednávání dohody o vině a trestu neúčastní, 

státnímu zástupci plyne z § 175a odst. 5 trestního řádu povinnost dbát na jeho 

zájmy. Uplatnil-li poškozený, který není jednání přítomen, nárok na náhradu 

škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, může se 

státní zástupce za poškozeného dohodnout s obviněným o rozsahu a způsobu 

náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení až 

do výše uplatněného nároku. 

 Sjednání dohody o vině a trestu je možné v přípravném řízení, a to i 

v přípravném řízení rozšířeném a zkráceném, přičemž možnost sjednání dohody 

o vině a trestu ve zkráceném přípravném řízení je považována za legislativní omyl 

vzhledem k tomu, že zkrácené přípravné řízení a na něj navazující zjednodušené 

přípravné řízení pracuje s nespornými skutečnostmi, které zjednodušují 

dokazování, není ani vyžadována povinná účast obhájce apod.165 

Pokud dojde ke sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce doručí její 

opis obviněnému, jeho obhájci a poškozenému a soudu podá v rozsahu sjednané 

dohody návrh na její schválení. Nedošlo-li k dohodě o náhradě škody nebo 

                                                 
165 JELÍNEK, Jiří. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie. 

2012, (10), str. 21 
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nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení, státní zástupce na 

tuto skutečnost v návrhu na schválení dohody o vině a trestu soud upozorní. 

V souladu s § 314o návrh na schválení dohody o vině a trestu přezkoumá 

předseda senátu a buď nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na její 

schválení, návrh na schválení dohody o vině a trestu odmítne, a to z důvodu 

závažných procesních vad či pokud je nesprávná nebo nepřiměřená z hlediska 

souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo z hlediska druhu a výše navrženého 

trestu, případně ochranného opatření, nebo nesprávná z hlediska rozsahu a 

způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného 

obohacení, anebo zjistí-li, že došlo k závažnému porušení práv obviněného při 

sjednávání dohody o vině a trestu, popř. nařídí předběžné projednání návrhu na 

schválení dohody o vině a trestu. Proti usnesení o odmítnutí návrhu na schválení 

dohody o vině a trestu je přípustná stížnost s odkladným účinkem. Právní mocí 

usnesení o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu se věc vrací do 

přípravného řízení. Do přípravného řízení se věc vrací rovněž, pokud státní 

zástupce vzal návrh na schválení dohody o vině a trestu zpět.  

Pokud dle názoru předsedy senátu věc patří do příslušnosti jiného soudu, 

má být postoupena jinému orgánu či jsou dány okolnosti odůvodňující zastavení, 

přerušení či podmíněné zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání, 

nařídí předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu, jež se 

koná v neveřejném zasedání, a po předběžném projednání návrhu na schválení 

dohody o vině a trestu rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti 

soudu, který je nejblíže společně nadřízen jemu a soudu, jenž je podle něj 

příslušný, má-li za to, že sám není příslušný k jejímu projednání, postoupí věc 

jinému orgánu, trestní stíhání zastaví, přeruší, podmíněně zastaví či rozhodne o 

schválení narovnání anebo rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o 

vině a trestu z výše uvedených důvodů. Proti výše uvedeným rozhodnutím soudu 

(s výjimkou předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu) může státní 

zástupce a obviněný podat stížnost, jež má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, 

odkladný účinek, což stanoví odstavec pátý § 314p trestního řádu. Dle tohoto 

ustanovení může podat stížnost s odkladným účinkem rovněž poškozený, a to 

proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání a o schválení 

narovnání.  
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Pokud soud rozhoduje o návrhu na schválení dohody o vině a trestu, 

rozhoduje ve veřejném zasedání, k němuž předvolá obviněného. Jeho obhájce, 

státního zástupce a rovněž i poškozeného o době a místu řízení pouze vyrozumí. 

Podmínkou pro konání veřejného zasedání je přítomnost obviněného a státního 

zástupce.  

Na veřejném zasedání po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a 

trestu vyzve předseda senátu obviněného, aby se k návrhu vyjádřil, a dle § 314r 

odst. 3 se jej dotáže, zda rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, zejména zda je 

mu zřejmé, co tvoří podstatu skutku, který se mu klade za vinu, jaká je jeho právní 

kvalifikace a jaké trestní sazby zákon stanoví za trestný čin, který je v tomto 

skutku spatřován, zda prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, 

učinil dobrovolně a bez nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu, a zda 

jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, zejména že se 

vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti 

rozsudku, kterým by soud dohodu o vině a trestu schválil. Pokud je přítomen 

poškozený, umožní mu soud se rovněž k návrhu na schválení dohody o vině a 

trestu vyjádřit. Dokazování soud neprovádí. 

§ 314r odst. 1 stanoví, že soud může rozhodovat o skutku, jeho právní 

kvalifikaci, trestu a ochranném opatření pouze v rozsahu uvedeném v dohodě o 

vině a trestu. O nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo 

na vydání bezdůvodného obohacení rozhoduje soud v rozsahu uvedeném v 

dohodě o vině a trestu, pokud s ní poškozený souhlasí, nebo pokud dohodnutý 

rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání 

bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného.  

Pokud je dle názoru soudu dohoda o vině a trestu nesprávná nebo 

nepřiměřená z hlediska souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo z hlediska 

druhu a výše navrženého trestu, případně ochranného opatření, nebo nesprávná z 

hlediska rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání 

bezdůvodného obohacení, anebo pokud zjistí, že došlo k závažnému porušení práv 

obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu, dohodu o vině a trestu neschválí 

a věc vrátí usnesením do přípravného řízení. Proti tomuto usnesení je přípustná 

stížnost, která má odkladný účinek. Namísto vrácení věci do přípravného řízení 

může soud oznámit své výhrady státnímu zástupci a obviněnému, kteří mohou 

navrhnout nové znění dohody o vině a trestu. Teprve pokud nebude soudu 
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předloženo nové znění dohody o vině a trestu, soud ji neschválí a věc vrátí do 

přípravného řízení. 

Pokud byla věc vrácena do přípravného řízení, se dle § 314s v dalším řízení 

se k ní nepřihlíží a nepřihlíží se ani k prohlášení viny ze strany obviněného. 

Vrácení věci do přípravného řízení ani není vyloučeno sjednání nové dohody o 

vině a trestu. 

Schválení dohody o vině a trestu soudem má povahu odsuzujícího 

rozsudku, proti němuž je možné podat odvolání, avšak jen v případech, že 

rozsudek nekoresponduje se zněním dohody o vině a trestu sjednané mezi státním 

zástupcem a obviněným. Možnost poškozeného podat odvolání je logicky 

omezená pouze na nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy 

v penězích či vydání bezdůvodného obohacení, a to jen v případě, že výrok 

neodpovídá rozsahu a způsobu náhrady škody, s nímž souhlasil.  

 

Smyslem a účelem dohody o vině a trestu je zejména zrychlení vyřizování 

trestních věcí a tím i snížení nákladů na trestní řízení. Pokud jde o poškozeného 

trestným činem institut dohody o vině a trestu se snaží i o rychlejší uspokojení 

jeho nároku na náhradu škody a přispívá i k ochraně obětí před sekundární 

viktimizací tím, že se nebudou muset účastnit trestního řízení a nebudou tak 

opětovně traumatizovány projednáváním trestného činu, jehož byly obětí. Ve 

skutečnosti však institut dohody o vině a trestu nepřináší poškozenému zvláštních 

výhod, zvlášť s přihlédnutím ke konstrukci institutu jako jednání mezi státním 

zástupcem a obviněným.  

Institut dohody o vině a trestu je do značné míry kontroverzní a čelí řadě 

kritik týkající se především porušení některých zásad trestního řízení, zejména 

zásady materiální pravdy, neboť v případě dohody o vině a trestu není 

rozhodováno na podkladě nepochybně pravdivě zjištěných skutečností, ale na 

základě skutečností, na nichž se strany shodly, s čímž souvisí i hodnocení pouze 

těch důkazů, na nichž se strany shodly, což je vnímáno jako omezení zásady 

volného hodnocení důkazů.166 Naopak až nezdravě je preferována zásada rychlosti 

řízení.  

                                                 
166 JELÍNEK, Jiří. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie. 

2012, (10), str. 25 
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Dohoda o vině a trestu je svým charakterem soukromoprávním institutem 

včleněným do trestního procesu, čímž se státní zástupce, tj. stát, stává smluvním 

partnerem obviněného, a tak ztrácí své vrchnostenské postavení.167 

 

2.7 Podmíněné odložení návrhu na potrestání 

 

Institut podmíněného odložení podání návrhu na potrestání je obdobou 

podmíněného zastavení trestního stíhání, a to v rámci zkáceného přípravného 

řízení. V takovém řízení totiž není možné rozhodnout o podmíněném zastavení 

trestního stíhání, neboť trestní stíhání ještě neprobíhá.  

Trestné činy, u kterých lze podmíněně odložit návrh na potrestání, logicky 

korespondují s trestnými činy, u nichž je možné konat zkrácené přípravné řízení, 

tj. s trestnými činy, na které zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

nepřevyšující pět let.  

 

2.7.1 Zkrácené přípravné řízení a řízení před samosoudcem 

 

Dle ustanovení § 314a odst. 1 trestního řádu jsou v řízení před 

samosoudcem projednávány méně závažné trestné činy, tj. trestné činy, na které 

zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. 

Samosoudce koná řízení v případech, kdy v prvním stupni rozhoduje okresní soud 

(neboť krajský soud jako soud prvního stupně v trestních věcech samosoudcem 

nerozhoduje). 

Řízení před samosoudcem lze konat jak v případě právnických osob, tak 

v případě mladistvých, neboť ani zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

ani zákon o soudnictví ve věcech mládeže neobsahuje speciální ustanovení; 

v řízení proti mladistvým však není možné vydání trestního příkazu. 

§ 314b odst. 1 trestního řádu stanoví, že ve věcech, v nichž se konalo 

zkrácené přípravné řízení, na toto zkrácené přípravné řízení navazuje 

zjednodušené řízení před samosoudcem. Jedná se o neformální a zjednodušený 

procesní postup, přičemž samosoudce má stejná práva a povinnosti jako senát a 

jeho předseda, avšak nekoná neveřejné zasedání, neprojednává předběžně 

                                                 
167 Tamtéž, str. 25 
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obžalobu a může vydat trestní příkaz.168 Pokud se však jedná o případy, kdy je 

nutné rozhodovat ve veřejném zasedání169, samosoudce je povinen konat veřejné 

zasedání.170 

Pokud jde o zkrácené přípravné řízení, lze jej dle § 179a trestního řádu 

konat o trestných činech, o nichž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu 

soudu a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

nepřevyšuje pět let, a to za předpokladu, že podezřelý byl přistižen při činu nebo 

bezprostředně poté, anebo v průběhu prověřování trestního oznámení nebo jiného 

podnětu k trestnímu stíhání byly zjištěny skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení 

trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude možné ve lhůtě dvou týdnů 

ode dne, kdy policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je 

podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován, postavit před soud. 

I když v řízení bylo konáno zkrácené přípravné řízení, zjednodušené řízení 

nelze konat, pokud v průběhu tohoto řízení nebyly zjištěny skutečnosti 

odůvodňující zahájení trestního stíhání a postavení podezřelého před soud.171 

Novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. bylo 

včleněno do řízení před samosoudcem řízení o návrhu státního zástupce na 

potrestání172, jehož předpokladem je objasnění projednávaného trestného činu, 

znalost stanoviska jak obviněného, tak státního zástupce před konáním hlavního 

líčení či jiného předpokládaného postupu, zaměření dokazování pouze na sporné 

a podstatné skutečnosti a oproštění tohoto řízení od všech úkonů, které je 

neúměrně zdržují a zatěžují.173 

Zjednodušené řízení se zahajuje doručením obžaloby či návrhu na 

potrestání soudu, čímž se zároveň zahajuje trestní stíhání a podezřelý se stává 

obviněným.  

                                                 
168 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3541 
169 Uložení ochranných opatření, opatření související s výkonem uložených trestů, schválení 

narovnání, schválení dohody o vině a trestu, povolení obnovy řízení a o stanovení přiměřeného 

trestu, opatření ohledně amnestie a v případech právního styku s cizinou 
170 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3552 
171 Tamtéž, str. 3546 
172 Jedná se o ust. § 314b odst. 1 až 3, § 314c odst. 1 písm. c), odst. 5, 6, § 314d odst. 2 a § 314e 

odst. 1 
173 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3541 
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Samosoudce je povinen přezkoumat obžalobu či návrh na potrestání ve 

stejném rozsahu jako senát, tj. zda obžaloba či návrh na potrestání poskytuje 

dostatečný podklad pro další řízení, zejména zda je dána příslušnost soudu, zda 

přípravné řízení bylo provedeno zákonným způsobem, zda nedošlo v jeho 

průběhu k závažným procesním vadám, které nelze napravit v řízení před soudem, 

zda byly v přípravném řízení objasněny základní skutečnosti, bez kterých není 

možno hlavní líčení provést a v něm rozhodnout, zda v případě podání návrhu na 

potrestání byly splněny podmínky pro konání zjednodušeného řízení a rovněž, zda 

nejde o případ, v němž by bylo vhodné sjednat dohodu o vině a trestu.174 Co se 

dohody o vině a trestu týče, pokud jde samosoudce toho názoru, že by ji bylo 

vzhledem k okolnostem případu vhodné sjednat, nebo pokud takový postup navrhl 

státní zástupce či obviněný, může dle § 314c odst. 1 písm. d) trestního řádu 

stanovit státnímu zástupci lhůtu k podání návrhu na schválení dohody o vině a 

trestu. V případě, že již návrh na schválení dohody o vině a trestu státní zástupce 

podal, samosoudce jej přezkoumá a rozhodne jedním ze způsobů dle § 314p odst. 

3 nebo 4 trestního řádu či nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o podaném návrhu. 

§ 314c odst. 1 trestního řádu stanoví, že pokud po přezkoumání obžaloby 

samosoudce dojde k závěru, že existuje některý z důvodů uvedených v § 186 

trestního řádu, tj. věc patří do příslušnosti jiného soudu, věc má být postoupena 

jinému orgánu dle § 171 odst. 1 trestního řádu, existují okolnosti odůvodňující 

zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 trestního řádu nebo jeho přerušení dle 

§ 173 odst. 1 trestního řádu anebo okolnosti odůvodňující podmíněné zastavení 

trestního stíhání podle § 307 trestního řádu, dále skutek, pro který byla podána 

obžaloba, je třeba posuzovat podle jiného ustanovení trestního zákona, než podle 

kterého jej posuzuje obžaloba, přípravné řízení nebylo provedeno podle zákona, 

ve věci nejsou v potřebném rozsahu objasněny základní skutkové okolnosti, bez 

kterých není možné ve věci rozhodnout, anebo vzhledem k okolnostem případu 

by bylo vhodné sjednání dohody o vině a trestu, rozhodne o předložení věci 

k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je nejblíže společně nadřízen jemu a 

soudu, jenž je podle něj příslušný, postoupí věc jinému orgánu, trestní stíhání 

zastaví či přeruší, vrátí věc státnímu zástupci k došetření, anebo trestní stíhání 

podmíněně zastaví nebo rozhodne o schválení narovnání, tedy rozhodnout jedním 

                                                 
174 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3556 
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ze způsobů stanovených v § 188 odst. 1 a) až f) trestního řádu, může rovněž 

zastavit trestní stíhání za okolností uvedených v § 172 odst. 2 trestního řádu. 

Pokud nejsou splněny podmínky uvedené v § 179a odst. 1 trestního řádu pro 

konání zjednodušeného řízení, návrh na potrestání odmítne, popř. stanoví 

státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody o vině 

a trestu. Samosoudce rozhoduje dle § 314c odst. 1 písm. a) až c) usnesením, proti 

němuž je přípustná stížnost. 

Pokud je s návrhem státního zástupce na potrestání spojeno předání 

zadrženého podezřelého, v případě jeho přistižení při činu či bezprostředně po 

jeho spáchání, soudu, státní zástupce zpravidla podává i návrh na jeho případné 

vzetí do vazby.175 Zadržený podezřelý, resp. obviněný, pak musí být dle § 314b 

odst. 2 trestního řádu do 24 hodin soudcem vyslechnut, a to zejména k tomu, jaké 

skutečnosti považuje za nesporné, rovněž je vyžadován jeho souhlas s tím, že tyto 

skutečnosti nebudou v řízení před soudem předmětem dokazování. Pokud 

samosoudce rozhodne o vzetí obviněného do vazby, musí mu rovněž zajistit právo 

na obhajobu. Rovněž i zadržený podezřelý má právo zvolit si obhájce. Pokud je 

však osoba vzata do vazby, nelze vést zkrácené přípravné řízení. 

V případě zadrženého podezřelého může soudce ihned vydat rozhodnutí 

mimo hlavní líčení, kdy se jedná především o podmíněné zastavení trestního 

stíhání, schválení narovnání či vydání trestního příkazu, či nařídí ve věci hlavní 

líčení a obviněnému k němu doručí předvolání.176 

 Pokud s návrhem na potrestání nebyl soudu předán zadržený podezřelý, 

samosoudce podaný návrh na potrestání přezkoumá, přičemž věc může vyřídit 

podmíněným zastavením trestního stíhání, schválením narovnání či vydáním 

trestního příkazu. Výslech obviněného není podmínkou pro rozhodnutí. 

 Pokud nebyly dány podmínky pro konání zkráceného přípravného řízení, 

tj. jde o trestný čin, jenž v prvním stupni projednává krajský soud, jde o trestný 

čin s horní hranicí trestní sazby převyšující pět let, ve věci nebylo konáno 

zkrácené přípravné řízení, v průběhu prověřování trestního oznámení či jiného 

podnětu k trestnímu stíhání nebyly zjištěny skutečnosti jinak odůvodňující 

zahájení trestního stíhání, podezřelý nebyl postaven před soud podáním návrhu na 

potrestání ve lhůtě dvou týdnů ode dne sdělení podezření dle § 179b odst. 3 

                                                 
175 Tamtéž, str. 3548 
176 Tamtéž, str. 3549 
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trestního řádu, resp. ve lhůtě maximálně dvaceti čtyř dnů, pokud státní zástupce 

lhůtu prodloužil, samosoudce podaný návrh na potrestání odmítne.177 Právní mocí 

usnesení o odmítnutí návrhu na potrestání se věc automaticky vrací do 

přípravného řízení. Samosoudce nemůže konat řízení o trestném činu, ani pokud 

přichází v úvahu uložení souhrnného trestu či trestu společného za pokračující 

trestný čin. 

Pokud samosoudce po přezkoumání obžaloby či návrhu na potrestání 

nerozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti nadřízenému soudu, 

nerozhodne o postoupení věci soudu, u něhož je konání hlavního líčení se zřetelem 

na zájmy mladistvého nejúčelnější, ani nerozhodne o postoupení věci jinému 

příslušnému orgánu, případně nerozhodne o zastavení, popř. podmíněném 

zastavení trestního stíhání, o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, o 

přerušení trestního stíhání nebo o vrácení věci státnímu zástupci k došetření, o 

odmítnutí návrhu na potrestání, ani nevydá trestní příkaz, bez projednání věci 

v hlavním líčení, nařídí ve věci hlavní líčení.  

V rámci hlavního líčení ve zjednodušeném řízení před samosoudcem je 

především vyslechnut obviněný.178 Samosoudce může rozhodnout o upuštění 

dokazování skutečností, jež státní zástupce a obviněný v hlavním líčení označili 

za nesporné. Rovněž pokud zástupce a obviněný souhlasí, může samosoudce 

provést důkaz čtením úředních záznamů o vysvětlení osob a o provedení dalších 

úkonů z přípravného řízení pořízených postupem dle § 158 odst. 3 a 6 trestního 

řádu, jinak probíhá dokazování dle obecných pravidel.179 Pokud však jde o 

výslech svědků dle § 158 odst. 9 trestního řádu, je možný postup dle § 211 odst. 

2 písm. b) trestního řádu jen, pokud byly tyto úkony provedeny v souladu se 

zákonem a pokud byly provedeny jako neodkladné a neopakovatelné, jinak je 

třeba výslechy v hlavním líčení opakovat či protokoly o jejich výpovědích pouze 

předestřít dle § 212 trestního řádu. Předmětem dokazování je zejména objasnění 

sporných skutečností, které jsou podstatné pro zjištění skutkového stavu bez 

důvodných pochybností v rozsahu potřebném pro rozhodnutí.180 

 

                                                 
177 Tamtéž, str. 3558 
178 Je rovněž možné číst protokol o výslechu podezřelého dle ust. § 207 odst. 2. 
179 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3567 
180 Tamtéž, str. 3566 
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2.7.2 Podmíněné odložení návrhu na potrestání 

 

 Dle § 179g odst. 1 trestního řádu může namísto podání návrhu na 

potrestání státní zástupce rozhodnout o tom, že podání návrhu na potrestání 

podmíněně odkládá, jestliže se podezřelý k činu doznal, v případě způsobení 

škody tuto škodu nahradil, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, 

nebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, resp. vydal bezdůvodné 

obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, 

anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, s podmíněným odložením podání 

návrhu na potrestání vyslovil souhlas, a a vzhledem k osobě podezřelého, s 

přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně 

takové rozhodnutí považovat za dostačující. 

 Odstavec druhý § 179g trestního řádu stanoví ještě další podmínky 

přistupující k podmínkám uvedeným v odstavci 1, jejichž uložení je odůvodněno 

povahou a závažností spáchaného trestného činu, okolnostmi spáchání trestného 

činu anebo poměry podezřelého a jsou jimi zdržení se během zkušební doby určité 

činnosti, v souvislosti s níž se podezřelý dopustil trestného činu a/nebo složení na 

účet státního zastupitelství peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc 

obětem trestné činnosti, rovněž za podmínky, že vzhledem k osobě podezřelého, 

s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně 

takové rozhodnutí považovat za dostačující. 

Zákonnými podmínkami pro aplikaci tohoto odklonu je doznání 

podezřelého ke spáchání trestného činu a náhrazení škody poškozenému, resp. 

uzavření dohody o její náhradě s poškozeným či učinění jiných potřebných 

opatření k její náhradě, což platí analogicky i v případě bezdůvodného obohacení. 

Rověž se vyžaduje souhlas poškozeného s podmíněným odložením návrhu na 

potrestání a dále závěr státního zástupce, že takový způsob vyřízení věci je 

s přihlédnutím k osobě podezřelého, jeho dosavadnímu životu a okolnostem 

případu, dostačující.  

Při rozhodnutí o podmíněném odložení návrhu na potrestání je stanovená 

zkušební doba, a to v rozmezí šesti měsíců až dvou let, v případě rozhodnutí dle § 

179g odstavce druhého trestního řádu až na pět let, jejíž běh počíná právní mocí 

tohoto rozhodnutí. Dle § 179g odst. 6 trestního řádu lze podezřelému uložit, aby 



76 

 

ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, 

aby vedl řádný život.  

Jak podezřelému, tak poškozenému svědčí právo podat proti rozhodnutí o 

podmíněném odložení podání návrhu na potrestání stížnost, která má odkladný 

účinek.  

Pokud podezřelý vedl v průběhu zkušební doby řádný život a splnil 

povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení nebo jinou 

povinnost, k jejímuž splnění se zavázal, a vyhověl i dalším uloženým omezením, 

rozhodne státní zástupce, jenž podmíněně odložil podání návrhu na potrestání, že 

se osvědčil. Proti takovému rozhodnutí je podezřelý i poškozený oprávněn podat 

stížnost s odkladným účinkem.  

V opačném případě, a to i v průběhu zkušební doby, nařídí policejnímu 

orgánu, aby zahájil trestní stíhání podezřelého, čímž bude ve věci zahájeno 

standardní přípravné řízení. § 179h odst. 1 trestního řádu stanoví, že výjimečně 

může státní zástupce vzhledem k okolnostem případu a osobě podezřelého 

ponechat podmíněné odložení podání návrhu na potrestání v platnosti a prodloužit 

zkušební dobu až o jeden rok; zkušební doba však nesmí překročit pět let. 

Povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení a jiná 

povinnost, k jejímuž splnění se podezřelý zavázal, i další uložená omezení pak 

trvají i v průběhu prodloužené zkušební doby. 

V případě absence rozhodnutí o osvědčení podezřelého státním zástupcem 

nastává po uplynutí šesti měsíců od konce zkušební doby zákonná fikce, že se 

podezřelý osvědčil.  

Právní mocí rozhodnutí o tom, že se podezřelý osvědčil, popř. uplynutím 

lhůty jednoho roku od uplynutí zkušební doby, je trestní stíhání proti téže osobě a 

pro týž skutek nepřípustné. 

 

2.8 Trestní příkaz  

 

Trestní příkaz je alternativním způsobem, kterým je možné vyřešit trestní 

věc rychle, efektivně a hospodárně. Tento institut je tedy projevem zásady 

rychlosti trestního řízení a přispívá k racionálnímu výkonu trestní justice.181 

                                                 
181 KLESNIAKOVÁ, Jana. Komparatívny pohĺad na uspokojovanie peňažných nárokov 

poškodených pri rozhodování trestným rozkazom. In: STRÉMY, Tomáš. Restoratívna justícia a 
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Slouží ke zjednodušení a urychlení trestního řízení zejména v méně složitých 

věcech, v nichž účelu trestního řízení může být dosaženo i bez provedení 

formálního hlavního líčení. Z toho důvodu bývá trestní příkaz považován za 

odklon od standardního trestního řízení. 

V případě vydání trestního příkazu soud rozhoduje pouze na základě 

spisového materiálu, jenž mu byl předán spolu s podanou obžalobou nebo 

návrhem na potrestání a jenž obsahuje důkazy a další informace z přípravného 

řízení, které dostatečně prokazují skutkový stav.182 Pokud je tedy skutkový stav 

opatřenými důkazy spolehlivě prokázán, může dle § 314e odst. 1 trestního řádu 

samosoudce vydat trestní příkaz, a to bez projednání věci v hlavním líčení. 

Doznání obviněného není pro vydání trestního příkazu vyžadováno, podmínkou 

je pouze absence jakékoli pochybnosti ohledně skutkového stavu, jenž plyne 

z opatřených důkazů. 

Trestní příkaz lze vydat i na základě podání návrhu na potrestání ve 

zjednodušeném řízení následujícím po zkráceném přípravném řízení. Pokud se 

samosoudce rozhodne ve věci, v níž mu byl doručen návrh na potrestání, vydat 

trestní příkaz, pak musí nejpozději současně s doručením trestního příkazu 

obviněnému doručit i opis návrhu na potrestání, a to z toho důvodu, aby byl 

obviněný seznámen s tím, co mu vlastně státní zástupce klade za vinu. 

Vydání trestního příkazu je vyloučeno zákonem o soudnictví ve věcech 

mládeže v řízení proti mladistvému, jenž nedovršil osmnáctý rok věku.183 Dle § 

314e odst. 6 trestního řádu trestní příkaz nelze vydat ani v řízení proti osobě, jejíž 

svéprávnost je omezena, jestliže má být rozhodováno o ochranném opatření nebo 

jestliže má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a předchozí trest byl 

uložen rozsudkem. Trestní příkaz nelze vydat ani po podaném odporu proti 

trestnímu příkazu již vydanému nebo pokud samosoudce znovu projednává a 

rozhoduje věc po tom, co odvolací soud zrušil předtím vydaný rozsudek a vrátil 

                                                 
alternatívné tresty v teoretických súvislostiach: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 

Praha: Leges, 2014, 493 - 513. ISBN 978-80-7502-034-5, str. 494 
182 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3571 
183 Avšak pokud již mladistvý osmnáctý rok věku dovršil, je možné v trestním řízení ve věcech 

mladistvých trestní příkaz vydat.  
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mu jej k novému projednání a rozhodnutí, stejně tak, pokud bylo rozhodnutí 

zrušeno v řízení o mimořádném opravném prostředku.184 

Naopak vydání trestního příkazu nebrání žádná zákonná překážka 

v trestním řízení proti právnickým osobám. V případě více obviněných v téže věci 

je možné vydat trestní příkaz pouze proti některým z nich.  

V případě trestního příkazu zákon stanoví i omezení týkající se druhu 

trestu, který lze trestním příkazem uložit.185 

Dle odst. 7 § 314e trestního řádu má trestní příkaz povahu odsuzujícího 

rozsudku a jeho účinky nastávají doručením obviněnému. § 314f odst. 2 stanoví, 

že trestní příkaz se doručuje obviněnému, státnímu zástupci a poškozenému, který 

uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení. Obviněnému se doručuje do vlastních rukou. Má-li 

obviněný obhájce, doručí se trestní příkaz též jemu. Nejpozději s trestním 

příkazem musí být obviněnému a jeho obhájci doručena obžaloba či návrh na 

potrestání. 

 Opravným prostředkem proti trestnímu příkazu je odpor, jenž je specifický 

tím, že pokud je podán, není o něm rozhodováno. Nemá tedy ani devolutivní 

účinek podobně jako odvolání. Trestní příkaz se podaným odporem automaticky 

ruší a samosoudce zpravidla nařídí ve věci hlavní líčení.186 Samosoudce potom 

není vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním 

příkazu, neplatí tedy zákaz reformationis in peius.187 V případě nepodání odporu 

se trestní příkaz stává pravomocným a vykonatelným. Vzhledem k tomu, že se 

podáním odporu trestní příkaz ruší ze zákona, není možné podaný odpor vzít zpět. 

Osobami oprávněnými podat odpor je obviněný, státní zástupce, jenž jej 

může podat jak ve prospěch, tak v neprospěch obviněného, a dále osoby, které 

jsou jinak oprávněné podat ve prospěch obviněného odvolání. Odpor proti 

                                                 
184 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3573 
185 Dle § 314e odst. 2 lze trestním příkazem uložit trest odnětí svobody do jednoho roku s 

podmíněným odkladem jeho výkonu, domácí vězení do jednoho roku, trest obecně prospěšných 

prací, trest zákazu činnosti do pěti let, peněžitý trest, trest propadnutí věci, vyhoštění do pěti let, 

zákaz pobytu do pěti let a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do 

pěti let, přičemž lze uložit i více trestů vedle sebe. V případě ukládání trestního příkazu právnické 

osobě lze z povahy věci trestním příkazem uložit peněžitý trest, trest propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty a trest zákazu činnosti. 
186 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3591 
187 Tamtéž, str. 3572 
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trestnímu příkazu lze podat v osmidenní lhůtě, jež běží od doručení trestního 

příkazu.188 Byl-li odpor podán opožděně či osobou neoprávněnou, trestní příkaz 

se stává pravomocným a vykonatelným. 

Dle § 314g odst. 4 trestního řádu může státní zástupce v případě vydání 

trestního příkazu vzít obžalobu zpět, a to až do doby, než je trestní příkaz doručen 

některé z osob, jež mohou podat proti trestnímu příkazu odpor. Zpětvzetím 

obžaloby se trestní příkaz ruší a věc se tím vrací do přípravného řízení. 

 Osoba oprávněná podat odpor se může po doručení trestního příkazu vzdát 

práva odporu. Pokud se obviněný vzdal práva odporu, nemůže jej podat ani 

prostřednictvím svého obhájce.189 

K podání odporu proti trestnímu příkazu však není oprávněn poškozený, 

což je odůvodňováno tím, že v případě podání odporu poškozeným by nabyly 

právní moci výroky o vině a trestu a další řízení by bylo konáno pouze o náhradě 

škody, což není v souladu s účelem trestního řízení.190 Poškozený tak nemá 

v případě nesouhlasu s tímto výrokem či v případě jeho absence možnost 

opravného prostředku, což je v nesouladu se směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady č. 2012/29/EU/ z 25.10.2012, kterou se zavádějí minimální standardy pro 

práva, podporu a ochranu obětí trestných činů. 

Pouze v souladu s ustanovením § 314g odst. 3 je-li obviněný stíhán pro 

trestný čin uvedený v § 163a, může poškozený vzít souhlas s trestním stíháním 

zpět až do doby, než je trestní příkaz doručen některé z osob oprávněných podat 

proti trestnímu příkazu odpor. Zpětvzetím souhlasu se trestní příkaz ruší a 

samosoudce trestní stíhání zastaví.  

Nemožnost poškozeného podat proti trestnímu příkazu odpor vnímám jako 

základní nedostatek platné právní úpravy. Do procesní úpravy trestního příkazu 

obsažené v trestním řádu by mělo být zakotveno právo poškozeného na podání 

odporu proti trestnímu příkazu, a to pokud jde o výrok o náhradě škody v trestním 

příkaze obsaženém. 

 

  

                                                 
188 V případě doručování trestního příkazu jak obviněnému, tak jeho obhájci, běží obviněnému 

lhůta k podání odporu od doručení pozdějšího.  
189 Rozhodnutí č. 64/1999/II. Sb. rozh. tr. 
190 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, str. 3591 
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3 Mediace  

 

Pokud se nebudeme omezovat pouze na trestní oblast, mediace jakožto 

asistované vyjednávání za aktivního přístupu stran191 je jednou z forem 

alternativního řešení sporů, přičemž za základní způsoby alternativního řešení 

sporů je dále považována negociace, jež je vyjednáváním mezi stranami s cílem 

dosažení oboustranně přijatelného řešení sporu, konciliace, kdy se strany stejně 

jako v případě mediace strany snaží o oboustranně přijatelné řešení sporu za účasti 

nestranné, nezávislé a neutrální třetí osoby, avšak s tím rozdílem, že konciliátor 

na rozdíl od mediátora může sám navrhovat možná řešení sporu. V případě 

mediace mediátor možná řešení sporu nenavrhuje, jeho úkolem je podněcovat ve 

stranách aktivní spolupráci, popř. poskytnout na věc svůj vlastní (právní) názor, a 

to pouze na žádost stran. Tyto způsoby řešení sporů jsou považovány za metody 

autokompozitivní, neboť řešení sporu je v rukou stran. 

Heterokompozitivním způsobem alternativního řešení sporů je pak 

arbitráž, kdy stranami jmenovaný rozhodce rozhoduje spor na základě jimi 

předložených důkazů vykonatelným rozhodčím nálezem. Dalšími metodami jsou 

pak případné kombinace výše uvedných způsobů, jako je např. metoda med-arb, 

kdy v případě, že není dosaženo mezi stranami oboustranně přijatelného řešení v 

rámci mediace, proces se stává arbitráží a z mediátora se stává rozhodce, či arb-

med spočívající v opačném postupu.  

Směrnice A/66/811 Organizace Spojených národů pro účinnou mediaci z 

25. června 2012 pod pojmem mediace rozumí proces, ve kterém nezávislý a 

nestranný třetí pomáhá dvěma stranám, s jejich souhlasem, předcházet, vyjednat 

či vyřešit konflikt a dospět k oboustranně přijatelnému řešení.192 

Pro proces mediace je typické pozitivní pojetí konfliktu a vedení stran ke 

kolaborativnímu přístupu při jeho řešení s cílem, aby strany dospěly k řešení 

prospěšného pro obě z nich (tzv. win-win strategie), nikoli aby jedna byla vítězem 

a druhá poraženým, jak je tomu v klasickém soudním řízení.193 Mediace tedy 

                                                 
191 ŠTANDERA, Jan. Mediace – možná cesta z labyrintu soudního řízení? Právní rozhledy. 2011, 

(22), str. 69 
192 Fortalecimiento de la función de mediación en arreglo pacífico de controversias, la prevención 

de conflictos y su solución. 2012, A/66/811, čl. 8 
193 RAÚL DE DIEGO VALLEJO, Carlos Guillén Gestoso. Mediación: proceso, tácticas y 

técnicas. 3a ed. Madrid: Pirámide, 2010. ISBN 9788436824339, str. 61 
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vychází z premisy, že strany konfliktu mohou spolupracovat a do budoucna zlepšit 

vzájemné vztahy. Aspektem příznačným pro mediaci je zejména to, že se strany 

samy podílejí na výsledku řízení. 

Hlavním nástrojem procesu mediace je dialog mezi aktéry konfliktu, 

zprostředkovaný nezávislou a nestrannou třetí osobou. Hlavní důraz je tedy kladen 

na protagonismus stran a vyjádření jejich přání, pocitů a potřeb vzniklých 

v souvislosti s konfliktem. 

Vzhledem k tomu, že alternativní způsoby řešení sporů (a v případě 

trestních věcí mechanismy restorativní justice – viz. dále) vychází z principu 

oportunity, je jejich zavádění do právních řádů snadnější v zemích s anglosaským 

právním systémem, nicméně mohou obohatit i právní řády zemí právního systému 

kontinentálního. I díky charakteru anglosaského právního systému mediace jako 

metoda řešení sporů vznikla v Kanadě a Spojených státech amerických, postupně 

však začala pronikat i do zemí s právním systémem kontinentálním.  

K rozvoji mediace došlo na základě inspirace tradičním řešením sporů 

domorodými komunitami obývajícími území Severní Ameriky, Austrálie, Nového 

Zélandu či jižní Afriky.  

Mediace mezi obětí a pachatelem má své počátky v Kanadě, v průběhu 80. 

let se začala praktikovat v západní Evropě a v letech 90. se začala rozšiřovat i do 

Evropy východní, a to v souvislosti s rozvojem restorativní justice. 

První evropskou zemí, jež zavedla do svého právního systému mediaci, 

bylo Norsko, a to v roce 1981, dále byla mediace, a to v trestních věcech, zavedena 

do právního řádu Rakouska v roce 1988 v případě trestního práva mladistvých a 

od roku 1999, i pokud jde o trestní stíhání dospělých. V průběhu 90. let byla 

zaváděna v dalších evropských zemích, a to na základě požadavků ohledně její 

implementace do vnitrostátních zákonů plynoucích jak z dokumentů OSN194, tak 

Evropské unie. Mezinárodní dokumenty rovněž kladou důraz na informovanost 

nejen soudců, ale i jiných pracovníků justice ohledně mediace, stejně jako 

pochopení podstaty a smyslu tohoto institutu z jejich strany, neboť toto je 

základním předpokladem pro pro její využívání a rozšiřování povědomí o 

možnostech jejího využívání. Pokud jde konkrétně o mediaci v trestních věcech, 

                                                 
194 Development and implementation of mediation and restorative measures in criminal justice 

1999/26 
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její zavádění doporučuje Rámcové rozhodnutí Rady EU 2001/221/JAI, týkající se 

postavení oběti v trestním procesu.  

Oblíbenost mediace celosvětově roste, a to zejména díky nižší časové a 

finanční náročnosti, ve srovnání s klasickým trestním procesem, rovněž díky vyšší 

neformálnosti procesu a jeho flexibilitě. Dle důvodové zprávy k českému zákonu 

o mediaci jsou za výhody mediace považovány především kontrola samotných 

účastníků konfliktu nad procesem jeho řešení a jeho konečným výsledkem, časová 

a ekonomická úspora, snížení napětí mezi účastníky a vytvoření prostoru pro 

případnou budoucí spolupráci, rovněž skutečnost, že důvěrné informace zůstanou 

pouze mezi zúčastněnými osobami.195 

V zahraničí je mediace považována za významnou metodu alternativního 

řešení sporů mimo soudní řízení a její úspěšnost je velmi vysoká, světové 

statistiky hovoří zhruba o úspěšnosti 75%. Ze statistických údajů Kanady a USA 

vyplývá, že se podařilo mediací vyřešit 80% obchodních sporů.196 Co se mediace 

v trestních věcech týče, z rakouských statistik z let 1985 – 1998 vyplývá, že 

mediační proces byl úspěšný v 90% trestních věcí mladistvých a v 70% případů 

trestné činnosti dospělých. Z výzkumů rovněž vyplývá vysoké procento 

spokojenosti s mediačním procesem - 84% poškozených trestným činem a 86% 

pokud jde o obviněné. Ze statistik rovněž vyplývá pozitivní vliv mediace na 

snižování recidivy pachatelů.197 

I když se mediace užívá k řešení konfliktů právně relevantních, je 

charakteru multidisciplinárního, neboť v sobě spojuje jak aspekty právní, tak 

zejména psychologické a sociologické.198 Mediaci lze obecně využít ve všech 

případech, kdy strany mohou nakládat se svými právy.  

Iniciativa k mediaci může vyvstávat buď z uvážení soudu o vhodnosti a 

účelnosti takového postupu v dané věci nebo od samotných stran, jež dávájí soudu 

podnět, přičemž rozhodnutí o postoupení případu k mediaci je na rozhodnutí 

soudu. Další variantou je mediace stanovená zákonem, resp. zákonem stanovená 

                                                 
195 Zákon o mediaci: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-

7400-458-2 
196 ŠTANDERA, Jan. Mediace – možná cesta z labyrintu soudního řízení? Právní rozhledy. 2011, 

(22), str. 69 
197 SOTOLOLÁŘ, Alexander a Dagmar DOUBRAVOVÁ. K nové rakouské právní úpravě 

odklonů od standardního trestního řízení a k rakouskému modelu uplatnění mediace v trestních 

věcech. Právní rozhledy. 2000, (3), str. 151 
198 HORÁČEK, Tomáš. Základní principy mediace (z právního i neprávního pohledu). Bulletin 

Advokacie. 2013, (6), str. 18 
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povinnost stran pokusit se o řešení konfliktu dohodou, jež pramení z úmyslu 

zákonodárce řešit určité případy vhodněji a efektivněji bez účasti soudu.  

Právní relevance dohody dosažené v rámci procesu mediace se odvíjí od 

toho, zda taková dohoda již sama představuje vykonatelný právní titul či musí být 

schválena soudem, popř. přejata do soudního rozhodnutí.  

Například v Rakousku jsou k provádění mediace určeny mediační centra, 

kterým případy přiděluje státní zástupce, a to nikoli dle vlastního uvážení, ale dle 

stanovených obecných kritérií.199 Pokud mediační centrum nepovažuje danou věc 

za vhodnou k mediaci, může ji vrátit zpět státnímu zástupci. Možnost postoupení 

věci k mediaci je tak v přípravném řízení plně v diskreci státního zástupce a nelze 

ji zahájit i iniciativy stran. Pokud dojde v rámci mediace mezi stranami 

k mimosoudnímu narovnání, státní zástupce již výsledek mediace 

nepřezkoumává.200 

 

3.1 Mediace v České republice 

 

Alternativními způsoby řešení sporů v České republice jsou smírčí řízení, 

rozhodčí řízení a mediace. Dohodou stran schválenou usnesením soudu v rámci 

smírčího řízení je tzv. praetorský smír, jež se liší od smíru soudního, k němuž 

dochází až po zahájení soudního řízení, které je tím pádem vyřešeno 

konsenzuálně. Praetorský smír a rozhodčí nález jsou exekučními tituly, zatímco 

mediační dohoda, aby byla vykonatelná, musí být schválena soudem právě jako 

již zmíněný praetorský smír a teprve schválením mediační dohody formou smíru 

dochází k věcnému vyřešení sporu.201 Pokud účastníci sporu dospějí k dohodě, jež 

je výsledkem mediace již v zahájeném řízení, je tato dohoda schvalována jako 

soudní smír a tímto schválením se stává vykonatelnou. Další možností je uzavření 

dohody ve formě notářského či exekutorského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti.   

                                                 
199 SOTOLOLÁŘ, Alexander a Dagmar DOUBRAVOVÁ. K nové rakouské právní úpravě 

odklonů od standardního trestního řízení a k rakouskému modelu uplatnění mediace v trestních 

věcech. Právní rozhledy. 2000, (3), str. 150 
200 Tamtéž, str. 150 
201 Zákon o mediaci: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-

7400-458-2, str. 142 
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Mediace v České republice je regulována zákonem č. 202/2012 Sb., o 

mediaci, účinným od 1. září 2012 a implementujícím směrnici Evropské unie č. 

2008/52/ES ze dne 21. května 2008, o některých aspektech mediace v občanských 

a obchodních věcech.202 Zákon o mediaci se týká mediace v oblasti 

soukromoprávních sporů. Do jeho účinnosti o mediaci hovořil pouze zákon č. 

257/2000 Sb., o probační a mediační službě, jenž vstoupil v účinnost 1. ledna 

2001, a to v souvislosti s trestním řízením. V České republice tak byla mediace 

nejprve zavedena v rámci trestního řízení a až později pro věci netrestní, na rozdíl 

od celosvětového trendu prosazování mediace nejprve ve věcech občanských a 

obchodních a až poté v trestním řízení. 

Zákon o mediaci definuje mediaci jako postup při řešení konfliktu za účasti 

alespoň jednoho mediátora, který podporuje komunikaci mezi osobami na 

konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohl dosáhnout smírného řešení jejich 

konfliktu.  

Zákon o mediaci rovněž definuje osobu mediátora jako fyzickou osobu 

zapsanou do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti. 

Mediátoři jsou tak evidováni v jednotném seznamu vedeném Ministerstvem 

spravedlnosti, na zápis do tohoto seznamu je vázáno oprávnění vykonávat činnost 

mediátora. Jednou z podmínek pro zápis do tohoto seznamu je úspěšné složení 

zkoušky mediátora zajišťované Ministerstvem spravedlnosti.203 Do přijetí zákona 

o mediaci mohl vykonávat mediaci v podstatě kdokoli na základě živnostenského 

oprávnění jako volnou živnost. Dle platné právní úpravy lze mediaci v České 

republice vykonávát jednak zapsanými mediátory na základě zákona o mediaci, 

jednak na základě živnostenského oprávnění, dále v rámci pracovněprávního 

vztahu či dobrovolnicky.204 

Garance vzdělání mediátorů a úprava mediace jako procesu přispívá 

k důvěře soudů v tento proces, a proto je nutností, aby mediační činnost 

vykonávaly osoby, které k tomu budou odpovídajícím způsobem vyškoleny, aby 

                                                 
202 Kromě zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, se regulace mediace týká vyhláška č. 277/2012 Sb., 

o zkouškách a odměně mediátora, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.  
203 Pokud je mediátorem současně advokát, organizaci zkoušek a dohled nad činností takových 

mediátorů vykonává Česká advokátní komora.  
204 HOLÁ, Lenka. Praktické aspekty mediace v ČR. Právní prostor. 2015, 1 - 7, str. 4 
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se tak mohly stát adekvátními partnery soudců, kteří poté dohodu přijatou v rámci 

mediace už jen schválí.205 

Povinnostmi mediátora při výkonu mediace jsou dle zákona o mediaci 

zejména řídit proces jednání mezi stranami konfliktu, vytvářet podmínky pro 

jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení, které zohledňuje zájmy obou 

stran. Mediátor má rovněž poučovací povinnost, tj. povinnost informovat strany 

konfliktu ohledně procesu mediace tak, aby se mohly rozhodnout, zda se mediace 

budou účastnit či nikoliv. Pokud je mediátor zároveň advokátem, nepřísluší mu 

poskytovat stranám právní poradenství, může však v konkrétní věci vyjádřit svůj 

právní názor.  

Z požadavku na neformální charakter mediačního procesu logicky 

vyplývá, že jej nelze podrobně upravit podobně jako proces soudní, neboť 

podrobná úprava mediace by mohla být překážkou její efektivity.206 Zákon o 

mediaci tak upravuje pouze zahájení a ukončení mediačního procesu. 

Mediační řízení se zahajuje uzavřením písemné smlouvy o provedení 

mediace mezi stranami konfliktu a mediátorem/mediátory. Náležitostmi takové 

smlouvy je identifikace stran konfliktu a osoby mediátora, vymezení předmětu 

konfliktu, určení výše odměny a popřípadě záloha či náhrada hotových výdajů 

mediátora za provedenou mediaci či způsob určení výše těchto nákladů, dále 

stanovení doby, na kterou je dohoda o provedení mediace uzavřena, popř. 

stanovení, že mediace probíhá po dobu neurčitou. Kromě zákonných náležitostí 

smlouvy o provedení mediace může taková smlouva obsahovat i ujednání o 

důvěrnosti jednání, ujednání o účasti dalších osob podílejících se na zajištění 

přípravy a průběhu mediace, ujednání o tom, v jakém jazyce bude mediace 

probíhat s prohlášením, že jak mediátor, tak i strany konfliktu tento jazyk ovládají, 

rovněž úloha mediátora a jeho nestrannost, ujednání, že strany konfliktu souhlasí 

s možností odděleného jednání mediátora s jednou z nich, ujednání týkající se 

přítomnosti právních zástupců stran při mediačním jednání, právo stran radit se se 

svými právními zástupci, sankce za porušení sjednaných povinností.207 

                                                 
205 Zákon o mediaci: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-

7400-458-2, str. 144 
206 Tamtéž, str. 145 
207 Zákon o mediaci: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-

7400-458-2, str. 25 
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Uzavřením smlouvy o provedení mediace rovněž dochází ke stavení promlčecí 

doby, která tak po dobu mediačního řízení neběží. 

Pokud je mediátor toho názoru, že nebude schopen vykonávat mediaci nezávisle 

či nestranně, je povinen uzavření smlouvy o provedení mediace odmítnout.  

V zásadě je možné i sjednání mediační doložky, jež je vnímána jako 

dohoda stran hmotněprávního charakteru, kdy straně, která ji nedodrží, plyne 

odpovědnost s tím spojená. S mediační doložkou však není spojován důsledek 

nedostatku aktivní legitimace, který by soud musel z úřední povinnosti 

zjišťovat.208 

Výstupem z mediačního řízení, ktrerým se toto řízení končí, je mediační 

dohoda, pro níž je stanovena písemná forma a jež musí být podepsána jak stranami 

konfliktu, tak mediátorem. Mediátor však není stranou dohody a svým podpisem 

pouze stvrzuje, že taková dohoda byla uzavřena v rámci mediačního procesu a 

odpovídá vůli stran. 

Podmínkou vykonatelnosti mediační dohody je její schválení soudem ve 

formě smíru, popř. uzavření dohody o splnění nároku vyplývajícího z mediační 

dohody ve formě notářského či exekutorského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti (viz. výše). Důsledkem tohoto požadavku je pak neodpovědnost 

mediátora za soulad mediační dohody s platným právem. 

 

3.2 Mediace v trestních věcech  

 

Mediace v trestních věcech, tj. mediace mezi obětí a pachatelem trestného 

činu je dobrovolným procesem komunikace řízeným nestranným a neutrálním 

mediátorem, jenž vede oběť k vyjádření svých potřeb a pocitů souvisejících 

s trestným činem a pachatele k přijetí zodpovědnosti za spáchání tohoto činu.209 

Smyslem a účelem mediace mezi obětí a pachatelem je tedy umožnit oběti setkání 

s pachatelem a umožnit jí podílet se na řešení spáchaného skutku; pokud jde o 

pachatele, mediace sleduje účel přimět jej k uznání odpovědnosti za spáchaný čin 

                                                 
208 HORÁČEK, Tomáš. Základní principy mediace (z právního i neprávního pohledu). Bulletin 

advokacie. 2013, (6), 17 - 20, str. 18 
209 LIEBMANN, Marian. Mediation in context. Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers, 

c2000. ISBN 18-530-2618-2, str. 126 
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a dát mu příležitost jednak vyslechnout oběť a jednak se podílet na řešení trestného 

činu. 

Cílem mediace je tedy odborné vedení a pomoc obviněnému, sledování a 

kontrola jeho chování a spolupráce s rodinným a sociálním prostředím, ve kterém 

žije a pracuje, aby v budoucnu vedl řádný život. V procesu mediace dostává 

pachatel trestného činu příležitost uvědomit si, jaké důsledky má trestný čin, který 

spáchal. Pokud jde o poškozeného, je cílem mediace pomoc při odstraňování 

následků trestného činu.210 V případě oběti se rovněž snižuje riziko sekundární 

viktimizace a z jejího pohledu má rovněž význam i to, že se jí dostane od 

obviněného vysvětlení okolností jeho jednání, omluvy a vyjádření snahy po 

náhradě způsobené škody.211 

The Victim Offender Mediation Association Guidelines definují mediaci 

mezi obětí a pachatelem trestného činu jako restorativní proces, který počítá 

s dobrovolnou a aktivní účastí oběti i pachatele trestného činu a jehož účelem je 

především náprava emocionální a materiální újmy způsobené oběti trestného činu.  

Doporučení (99) 19 Rady Rady Evropy ohledně mediace v trestních 

věcech pod mediací mezi obětí a pachatelem trestného činu rozumí jakýkoli 

proces, ve kterém oběť i pachatel jsou ochotni se aktivně účastnit za pomoci 

mediátora řešení otázek vzniklých v souvislosti se spácháním trestného činu.  

Doporučení R (99) 19 Rady Evropy ohledně mediace v trestních věcech 

dále mimo jiné zdůrazňuje oprávněný zájem obětí podílet se na řešení následků 

jejich viktimizace a na komunikaci s pachatelem trestného činu za účelem 

dosažení omluvy a náhrady škody. Za klíčové aspekty procesu mediace považuje 

dobrovolnou účast stran a jejich důvěryhodný dialog.  

Pokud jde o charakter mediace, mediaci považuje, na rozdíl od tzv. 

odklonů, jenž jsou alternativami uvitř systému trestního práva procesního, za 

alternativu k trestnímu procesu jako takovému, proto by jí měla být v jeho rámci 

ponechána učitá autonomie.212 

                                                 
210 MATZNER, Jiří a Jan MEJZLÍK. Poznámky k mediaci mezi obviněným a poškozeným. 

Bulletin advokacie. 2003, (2), str. 32 
211 ROZUM, Jan. Uplatnění mediace v systému trestní justice I. Vyd. 1. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2009. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 

978-80-7338-090-8, str. 12 
212 Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning 

mediation in penal matters, Appendix to Recommendation No. R (99) 19, Čl. 5 
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Mediace mezi obětí a pachatelem by dle zmíněného doporučení měla být 

obecně dostupnou službou, a to ve všech fázích trestního procesu.213 Trestní věc 

může být postoupena k mediaci z důvodu účelnosti, prospěšnosti, rychlosti a 

celkové efektivity jejího řešení, přičemž oprávnění postupovat případy k mediaci 

by mělo svědčit pouze subjektům trestní justice.214 Proto za jeden 

z nejdůležitějších okamžiků, který vytváří předpoklady pro pro úspěšné zahájení 

celého procesu mediace, je uvážení soudu či jiného orgánu činného v trestním 

řízení, zda je v konktrétním případě vhodné využít mediačního procesu či 

nikoliv.215  

Základním předpokladem pro realizaci mediace mezi obětí a pachatelem 

je pak jejich shoda na skutkovém stavu. Jejich účast v mediačním procesu by 

neměla být užita jako důkaz přiznání viny v případném trestním řízení konaném 

v případě neúspěchu mediačního jednání.216  

I když jsou hlavními účastníky mediačního procesu samotné strany, může 

se jej účastnit jak obhájce obviněného, tak zmocněnec poškozeného. Právní 

zástupci stran mohou poskytnout jiný úhel pohledu na věc, na druhou stranu 

existuje nebezpečí, že se mediačního procesu budou účastnit aktivněji než 

samotné strany.  

 

3.3 Principy mediace 

 

3.3.1 Princip dobrovolnosti 

 

Princip dobrovolnosti dle § 3 odst. 4 zákona o mediaci spočívá jednak 

v právu stran dobrovolně se rozhodnout mediaci využít a jednak v právu stran 

kdykoli mediaci ukončit.  

Podobně princip dobrovolnosti chápe Doporučení 99 (19) týkající se 

mediace v trestních věcech, které stanoví, že mediace by měla být uskutečněna 

pouze, pokud s jejím uskutečněním strany vyjádří svobodný souhlas, přičemž 

                                                 
213 Tamtéž, Čl. 3 a 4 
214 Tamtéž, Čl. 9 
215 MATZNER, Jiří a Jan MEJZLÍK. Poznámky k mediaci mezi obviněným a poškozeným. 

Bulletin advokacie. 2003, (2), str. 32 
216 Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning 

mediation in penal matters, Appendix to Recommendation No. R (99) 19, Čl. 14 
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tento souhlas mohou kdykoli během procesu mediace odvolat a proces mediace 

tak ukončit.217 

Ustanovení § 2 zákona o probační a mediační službě stanoví, že mediaci 

lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného, přičemž 

motivy případného odmítnutí jejich účasti na něm jsou právně bezvýznamné.218 

Dobrovolný souhlas stran s provedením mediace je tak základní 

podmínkou jejího provedení, neboť v opačném případě by mediace nesplnila svůj 

účel. Svobodný souhlas s procesem mediace a dobrovolná účast v něm rovněž 

představuje vzdání se práva na svobodný přístup k soudu garantovaný článkem 6 

Evropské úmluvy o lidských právech, čímž je tak vyloučena kolize realizace 

procesu mediace s tímto článkem. 

Souhlas stran s účastí v procesu mediace by měl být souhlasem 

informovaným. Strany by tedy před tím, než vyjádří souhlas s mediací, měly být 

informovány o svých právech, ohledně charakteru, povahy a průběhu mediačního 

procesu tak, aby měly dostatek informací pro rozhodnutí, zda se procesu mediace 

chtějí účastnit či nikoliv.219 Každá ze stran tedy musí být schopna pochopit 

význam mediačního procesu. 

Strany by dále měly být poučeny o faktických a právních důsledcích 

mediace a případné dohody v rámci ní dosažené, a ohledně nákladů, jež mediační 

proces vyžaduje.220 Pokud by byl mediační proces pro kteroukoli ze stran 

nevýhodný či zatěžující, či kterákoli ze stran by nebyla schopna pochopit podstatu 

a dopady mediačního procesu, neměl by být realizován.  

V žádném případě nesmí být jakákoli ze stran k procesu mediace nucena. 

Pokud se jedna ze stran odmítá procesu mediace účastnit, existuje možnost využít 

techniku nepřímé komunikace prostřednictvím osoby mediátora, bez toho aniž by 

se strany setkaly, či v trestních věcech mediace nepřímé, jež spočívá v setkání 

pachatele a oběti jiných trestných činů, avšak stejné povahy. 

                                                 
217 Tamtéž, Čl. 1 
218 600 
219 DEL RIQUELME HERRERO, Miguel Pasqual. Mediación penal: marco conceptual y 

referentes: Guía conceptual para el diseňo y ejecución de planes estratégicos nacionales de mejora 

y fortalecimiento de la mediación penal. Secretaría General de la Conferencia de Ministros de 

Justicia de los Países Iberoamericanos, 2013, str. 63, 64 
220 Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning 

mediation in penal matters, Appendix to Recommendation No. R (99) 19, Čl. 10 
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Jen pro doplnění, úprava obsažená v zákoně o mediaci stanovující možnost 

soudu nařídit první setkání s mediátorem (v občanskoprávních věcech) 

nepředstavuje rozpor s principem dobrovolnosti, neboť toto setkání je charakteru 

čistě informačního, a teprve na základě účasti na něm se strany rozhodnou, zda 

možnosti mediace využijí či nikoliv.221  

 

3.3.2 Princip důvěrnosti 

 

Princip důvěrnosti mediačního procesu spočívá v tom, že mediace se 

účastní pouze strany sporu a mediátor, přičemž informace poskytnuté v rámci 

procesu mediace jsou důvěrné.222 Mediace je tedy jednáním neveřejným, což je 

jeden z aspektů alternativnosti ke klasickému soudnímu řízení, které je ovládáno 

zásadou veřejnosti.223 Odrazem principu důvěrnosti je pak zásada mlčenlivosti. 

Princip důvěrnosti mediace se tedy projevuje jednak tak, že mediační proces je 

procesem neveřejným, a jednak tak, že pro něj platí zásada mlčenlivosti.  

Dle § 9 odst. 1 zákona o mediaci je mediátor povinen zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v průběhu mediace dozvěděl, a 

rovněž i o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v rámci přípravy mediace před jejím 

zahájením. Povinnost mlčenlivosti tak platí nejen v případě mediátora, ale i osob, 

které se s ním na přípravě mediace podílely. Povinnost mlčenlivosti trvá i po 

zániku oprávnění mediátora vykonávat mediační činnost. Na druhou stranu, zákon 

nezavazuje k povinnosti mlčenlivosti strany konfliktu. Ty jsou rovněž oprávněny 

mediátora povinnosti mlčenlivosti zprostit. Povinnost mlčenlivosti může být 

smlouvou o provedení mediace rozšířena nad zákonem stanovený rámec. Sjednání 

mírnější mlčenlivosti by ale bylo ujednáním neplatným. Z požadavku na 

                                                 
221 Oprávnění předsedy soudu, je-li to účelné a vhodné, nařídit první setkání se zapsaným 

mediátorem dle § 100 odst. 3 občanského soudního řádu nezakládá povinnost mediace, neboť 

tímto setkáním se mediace ještě nezahajuje. Pokud jde o náklady na nařízené setkání s mediátorem, 

jsou stanoveny vyhláškou a tvoří část nákladů řízení, hradí je tedy účastníci řízení, čímž mají být 

motivováni k tomu, aby přistupovali k mediaci zodpovědně a snažili se o rychlé a efektivní řešení 

konfliktu. S tím souvisí i § 150 občanského soudního řádu, jenž dává soudu možnost nepřiznat 

náhradu nákladů řízení, a to zcela nebo zčásti, straně, jež měla úspěch ve věci, ale bez vážných 

důvodů odmítla účast prvního setkání s mediátorem nařízeného předsedou senátu dle § 100 odst. 

3 občanského soudního řádu. Pokud se jedná o účastníka řízení osvobozeného od soudních 

poplatků, hradí za něj odměnu mediátora stát. 
222 Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning 

mediation in penal matters, Appendix to Recommendation No. R (99) 19, Čl. 2 
223 HORÁČEK, Tomáš. Základní principy mediace (z právního i neprávního pohledu). Bulletin 

Advokacie. 2013, (6), 19 - 21, str. 19 
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mlčenlivost mediátora vyplývá i zákaz výpovědi jako svědka či účastníka řízení, 

ledaže by byl stranami konfliktu povinnosti mlčenlivosti zproštěn.224 

K prolomení povinnosti mlčenlivosti dochází v souvislosti s povinností 

překazit spáchání trestného činu a s oznamovací povinností o přípravě či páchání 

určitých trestných činů. Výjimkou z povinnosti mlčenlivosti je rovněž řešení 

sporu mezi mediátorem a stranou konfliktu plynoucího z výkonu činnosti 

mediátora před soudem nebo jiným orgánem. 

V případě mediace v trestních věcech, mediátor nesděluje skutečnosti, o 

kterých se v rámci procesu mediace dozví, ani orgánům činným v trestním řízení, 

které případ do procesu mediace postoupily. 

Evropský etický kodex mediátora upravuje mlčenlivost, i pokud jde o 

oddělená jednání se stranami, kdy informace poskytnuté mediátorovi jednou ze 

stran konfliktu jako důvěrné nesmí být bez jejího souhlasu poskytnuty straně 

druhé. 

Mlčenlivost mediátora a v ní panující důvěra stran konfliktu umožňuje, 

aby byly během mediace sděleny informace, které by před veřejností či autoritou, 

která by spor rozhodovala, zůstaly skryté.225 Proto je mlčenlivost mediátora 

jedním z klíčových aspektů mediačního procesu. 

V neposlední řadě se za projev principu důvěrnosti mediace rovněž 

považuje ponechání výběru mediátora na vůli stran a teprve pokud se účastníci 

nebudou schopni či ochotni na osobě mediátora shodnout, určí ji soud.  

 

3.3.3 Princip nestrannosti a neutrality 

 

Stejně jako zásada mlčenlivosti, i princip nestrannosti a neutrality se týká 

osoby mediátora.  

Nestranností mediátora se dle § 8 odst. 1 písm. a) ve spojitosti s § 5 odst. 

1 zákona o mediaci rozumí především absence jakékoli vazby mediátora ke 

stranám konfliktu nebo k předmětu sporu. Princip nestrannosti tedy spočívá v 

nepodjatosti mediátora, tj. vzhledem k jeho poměru k věci či ke stranám konfliktu 

                                                 
224 Zákon o mediaci: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-

7400-458-2, str. 51 
225 Zákon o mediaci: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-

7400-458-2, str. 50 
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není důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Dle ustanovení § 5 zákona o mediaci 

mediátor může odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace, kterou se 

mediace zahajuje, a to z důvodu pochybností o své nepodjatosti a rovněž 

v případě, že je narušena důvěra mezi ním a některou ze stran konfliktu. 

Rozhodnutí záleží pouze na něm a je nepřezkoumatelné, mediátor není povinen 

jej ani zdůvodňovat. 

Nezávislost mediátora úzce souvisí s důvěrou, jež v jeho osobu vkládají 

strany konfliktu, a jež je základním předpokladem pro realizaci mediačního 

procesu.  

Neutralita mediátora se projevuje zejména při jeho jednání, ze kterého má 

být patrné, že mediátor je připraven poskytnout oběma stranám sporu stejný 

rozsah jejich uplatnění a že je schopen vyhodnotit informace rovnocenně ve 

vztahu k oběma stranám sporu.226 Princip neutrality tak spočívá ve stejném 

přístupu mediátora k oběma stranám sporu; každé ze stran sporu mediátor věnuje 

stejnou míru pozornosti a poskytuje stejný prostor pro vyjádření.227 Mediátor musí 

vést proces mediace bez předsudků k jakékoli straně a s respektem ke každé 

z nich, s ohledem na specifické okolnosti každého sporu, na rozumovou a duševní 

vyspělost stran a také kulturní a společenské prostředí, z něhož účastníci konfliktu 

pocházejí.  

Za možné ohrožení vnímání mediátora stranami jako neutrálního a 

nestranného je považováno vyjádření jeho vlastního pohledu, popř. vlastního 

právního názoru, na věc. Zákon o mediaci v zásadě prezentaci vlastního 

(právního) názoru mediátora ohledně dané věci připouští, přičemž tento právní 

názor je nezávazný a musí být poskytnut výlučně na žádost stran. 

V rozporu s nezávislostí mediátora je vnímáno stanovení odměny za 

provedení mediace v závislosti na úspěchu mediace či na rychlosti jejího 

provedení (viz. dále).228 

 

                                                 
226 HORÁČEK, Tomáš. Základní principy mediace (z právního i neprávního pohledu). Bulletin 

Advokacie. 2013, (6), 19 - 21, str. 20 
227 Zákon o mediaci: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-

7400-458-2, str. 42 
228 Zákon o mediaci: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-

7400-458-2, str. 56 
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3.3.4 Princip rovnosti stran 

 

 Důležitou zásadou ovládající průběh mediačního procesu je garance 

rovnosti stran, a to zejména v trestních věcech, neboť v případě spáchání trestného 

činu je vždy vztah mezi stranami nevyvážený vzhledem k tomu, že oběť je slabší 

a zranitelnější stranou konfliktu.  

Jedním z hlavních úkolů mediátora je tak vyvážit síly mezi stranami 

konfliktu se současným zachováním nestrannosti a neutrality a se současným 

zachováním respektu k oběma stranám. V případě mediace v trestních věcech je 

úkolem mediátora i garance ochrany a bezpečnosti oběti trestného činu.  

 

3.3.5 Princip odpovědnosti účastníků 

 

Pod principem sebeurčení a principem převzetí odpovědnosti se chápe 

schopnost účastníků vytvářet vlastní dobrovolné a informované rozhodnutí, neboť 

jsou to samotné strany sporu, kdo je odpovědný za výsledek mediace.229 Jak 

stanoví §8 odst. 1 písm. b) zákona o mediaci, mediátor je pouze prostředníkem 

mezi stranami sporu, který podporuje jejich komunikaci, aby tak dospěly k řešení 

výhodnému pro obě z nich, přičemž v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona o 

mediaci jsou za obsah mediační dohody odpovědné pouze strany konfliktu. 

Mediátor je pak garantem toho, že mediační dohoda odpovídá vůli stran konfliktu. 

 

3.3.6 Princip neformálnosti 

 

Princip neformálnosti se týká mediačního procesu a spočívá v tom, že 

mediace nemá charakter procesu regulovaného zákonem, je ji třeba vnímat jako 

hmotněprávní a dohodu stran sporu a mediátora o tom, že se v rámci dohodnutých 

a sjednaných pravidel, jejichž obecný rámec stanoví právní úprava, pokusí 

s využitím odborných znalostí a dovedností mediátora nalézt přijatelné řešení, 

které by jejich spor odstraňovalo.230 Proces mediace je tak na rozdíl od procesu 

                                                 
229 HORÁČEK, Tomáš. Základní principy mediace (z právního i neprávního pohledu). Bulletin 

Advokacie. 2013, (6), 19 - 21, str. 21 
230 HORÁČEK, Tomáš. Základní principy mediace (z právního i neprávního pohledu). Bulletin 

Advokacie. 2013, (6), 19 - 21, str. 20 
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soudního regulován pouze rámcově. Zákon o mediaci upravuje zahájení a 

ukončení mediace, přičemž samotný proces mediace závisí na stranách a na 

mediátorovi.231 

Dle zákona o mediaci je mediace zahájena uzavřením smlouvy o provedení 

mediace mezi stranami konfliktu a mediátorem, jež má písemnou podobu. Dle § 

6 odst. 2 zákona o mediaci mediace končí uzavřením mediační dohody, doručením 

písemného prohlášení mediátora všem stranám konfliktu o tom, že mediace je 

ukončena, přičemž důvody pro takové ukončení mediace jsou důvodné 

pochybnosti o nepodjatosti mediátora, skutečnost, že strany konfliktu se s 

mediátorem nesešly déle než 1 rok, došlo k narušení důvěry mezi mediátorem a 

některou ze stran konfliktu či některá ze stran nesložila sjednanou zálohu. 

Mediace končí rovněž okamžikem, kdy je mediátorem doručeno ostatním stranám 

konfliktu písemné prohlášení jedné ze stran konfliktu, že si v mediaci nepřeje 

nadále pokračovat, souhlasným písemným prohlášením všech stran konfliktu o 

ukončení mediace podepsaným mediátorem, uplynutím doby stanovené ve 

smlouvě o provedení mediace, pozastavením oprávnění k výkonu činnosti 

mediátora či vyškrtnutím mediátora ze seznamu, rovněž smrtí, prohlášením za 

mrtvého nebo zánikem jedné ze stran konfliktu, stejně jako smrtí mediátora či jeho 

prohlášením za mrtvého. 

S neformálností mediačního procesu souvisí i skutečnost, že tvrzení stran 

není nutno dokládat důkazy jako v soudním řízení. 

 

3.3.7 Princip flexibility 

 

S principem neformálnosti mediačního procesu úzce souvisí jeho 

flexibilita, jež spočívá v absenci jakékoli striktní normovanosti mediačního 

procesu a stanovení pouze obecných pravidel pojednávajících o tom, jak by měl 

mediační proces probíhat a být veden. 

Flexibilita mediačního procesu rovněž spočívá v tom, že proces odpovídá 

individuálním potřebám stran a specifikům každého sporu.  

 

                                                 
231 Například metodické pokyny ICC k mediaci – Mediation Guidance Notes – uvádějí vhodné 

způsoby vedení mediace, jež jsou však nezávazné a doporučující povahy 
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3.4 Osoba mediátora 

 

Stejně jako proces mediace je i funkce mediátora multidisciplinárního 

charakteru. Základními požadavky na osobu mediátora jsou tedy nejen jeho 

odbornost a znalost problematiky a schopnosti získané mediačním tréninkem 

dovést strany konfliktu k oboustranně přijatelnému řešení, ale i předpoklady 

osobnostní jako je důvěryhodnost, smysl pro spravedlnost a schopnost aktivního 

naslouchání, empatie a trpělivosti. Mediátor tak pro výkon své činnosti musí 

disponovat kromě teoretických znalostí o psychologii komunikace, procesu 

vyjednávání či teorii konfliktu, i praktickými dovednostmi, jak řídit proces 

mediace a jakým způsobem vést strany konfliktu ke vzájemné dohodě. Velmi tak 

záleží na komunkačních, pozorovacích a vyjednávacích schopnostech mediátora, 

aby strany do ničeho nenutil a nevyvíjel na ně nátlak.  

Mediátor by měl disponovat znalostmi ohledně principů mediace a jejího 

účelu, ohledně etických aspektů chování mediátora či ohledně fází procesu 

mediace a jeho právního rámce. V případě mediace v trestní oblasti, by měl 

mediátor mít rovněž základní znalosti o trestním procesu a o vztazích mezi 

systémem trestní justice a mediace. Měl by ovládat techniky komunikace a práce 

jak s oběťmi trestné činnosti, tak s jejími pachateli, což implikuje i základní 

znalost vztahu oběti a pachatele.232 

Požadavkem na osobu mediátora je rovněž její akreditace k výkonu 

mediace.233 Například v Rakousku je požadavkem na osobu mediátora 

absolvování mediačního programu a následné zapsání do seznamu mediátorů 

                                                 
232 Guía para una mejor implementación de las recomendaciones concernientes a la mediación en 

materia penal, čl. 19, 20 
233 Mezi povinnosti mediátora stanovené v § 8 zákona o mediaci patří především provádět mediaci 

osobně, nezávisle, nestranně, s náležitou odbornou péčí a s respektem názorů stran konfliktu. 

Mediátor vytváří podmínky pro vzájemnou komunikaci stran a pro nalezení řešení, které 

zohledňuje zájmy obou z nich. Mediátor je ze zákona mimo jiné i povinen se soustavně vzdělávat 

a prohlubovat své odborné znalosti potřebné pro řádný výkon činnosti mediátora. Zákonnými 

požadavky pro zapsání osoby mediátora do seznamu mediátorů vedeného ministerstvem 

spravedlnosti, jsou jednak skutečnost, že se musí se jednat o fyzickou osobu, jež je způsobilá k 

právnímu jednánía bezúhonná, dále vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím 

magisterském studijním programu v České republice (či získala obdobné vysokoškolské vzdělání 

v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, uznání takového 

vzdělání stanoví, anebo které bylo toto vzdělání uznáno dle jiného právního předpisu), dalším 

požadavkem je složení zkoušky mediátora či uznání kvalifikace dle jiného právního předpisu, a 

taková osoba nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnuta ze seznamu mediátorů. 

Zápis do seznamu provádí ministerstvo na základě žádosti. Podrobnosti ohledně zajištění odborné 

způsobilosti mediátora obsahuje vyhláška č. 277/2012 Sb. Právními předpisy však není upravena 

kontrola kvality poskytovaných mediačních služeb.  
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vedeného ministerstvem spravedlnosti.234 V Německu funguje činnost mediátorů 

na bázi jejich sdružení, která rovněž vedou seznamy mediátorů.235 V Belgii 

funguje Bruselské mediační centrum pro obchodní věci BBMC, které mimo jiné 

zaštiťuje vzdělání a trénink mediátorů a vede jejich seznam.236 

Pokud jde o etiku mediátora, neexistuje žádný mezinárodně uznávaný 

etický kodex mediátora. Evropská komise však vydala Evropský etický kodex 

mediátora, jehož dodržování je však čistě na dobrovolném rozhodnutí. 

V průběhu mediace by měl mediátor věnovat pozornost jak věcné stránce 

sporu, tak emocím účastníků, kterými se však nesmí nechat ovlivnit. Měl by tedy 

být schopen objektivního, ale zároveň empatického pohledu na věc. 

Mediátor není ani rozhodcem ani psychologem ani právním poradcem 

stran. Nepřísluší mu strany soudit a nemá právo je sankcionovat. Rovněž 

nevyslovuje svůj právní názor či názor na podstatu věci, ani nenavrhuje možná 

řešení, i když je běžné, že pokud je mediátorem advokát či právník, strany po něm 

sdělení jeho právního názoru na věc požadují. Sdělení právního názoru na věc ze 

strany mediátora se, pokud jde o žádost stran, v zásadě připouští, i když to může 

být vnímáno jako do jisté míry kolidující s jeho nestranností. 

Zatímco rozhodce se zaměřuje na pozice stran a na základě zjištěného 

skutkového stavu z trvrzení stran a jimi předložených důkazů spor na základě 

svého právního názoru rozhoduje, mediátor se snaží o poznání zájmů stran a jejich 

potřeb. V procesu mediace rovněž neprobíhá důkazní řízení. Pokud dojde 

v procesu mediace k uzavření mediační dohody, odpovídají za její obsah výlučně 

strany konfliktu. Mediátor je pak odpovědný za to, že dohoda mezi stranami byla 

dosažena dobrovolně a vychází z jejich vlastní vůle.  

Mediátor je organizátorem procesu mediace a v jeho rámci je autoritou, 

přičemž tato autorita pramení z důvěry stran v jeho osobu vloženou. Mediátor se 

zaměřuje zejména na zájmy a potřeby stran, neupřednostňuje jejich práva a 

postoje. Vede strany k jednání konstruktivním směrem, zprostředkovává jejich 

komunikaci, koriguje, aby se diskuze ubírala smysluplným směrem. Mediátor 

provádí rekonciliaci mezi zájmy stran. Klade stranám otázky tak, aby jim umožnil 

                                                 
234 ŠTANDERA, Jan. Mediace – možná cesta z labyrintu soudního řízení? Právní rozhledy. 2011, 

(22), 70 - 73, str. 70 
235 Tamtéž, str. 70 
236 Tamtéž, str. 71 
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reflexi problému, a podněcuje v nich vzájemnou důvěru. Pomáhá stranám vidět 

různé alternativy, motivuje je přemýšlet o navrhovaných řešeních a apriori je 

nezamítat, vede strany k nalezení řešení přijatelného pro obě z nich.237  

Úkolem mediátora je vytvořit uvolněnou, spolupracující a neformální 

atmosféru.238 Mediátor dbá na příjemné prostředí a konstruktivní charakter 

dialogu mezi stranami, dbá, aby strany neporušovaly pravidla komunikace, která 

stanovil při zahájení mediace. Mediátor by měl vytvořit prostředí opačné ke 

vztahu mezi stranami – pokud mezi stranami existuje napětí, mediátor je musí 

uklidnit, pokud jsou v apatii, musí v nich vzbudit aktivitu a chuť komunikovat.239  

Jak již bylo zmíněno, nezbytným požadavkem na osobu mediátora je 

zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v rámci procesu 

mediace dozví, dále jeho nestrannost a nezávislost, resp. jeho vnímání stranami 

jako nestranného a nezávislého třetího.240 Mediátor musí rovněž garantovat rovné 

postavení stran a zajišťovat, aby se k sobě chovaly slušně a se vzájemným 

respektem. Mediátor rovněž odpovídá za to, aby se strany cítily bezpečně a 

pohodlně. 

 

3.4.1 Proces mediace a role mediátora v něm 

 

Proces mediace se dělí do několika fází, přičemž je důležitá důkladná 

příprava každé z nich. 

V případě postoupení případu k mediačnímu procesu, musí být 

mediátorovi předány veškeré podklady případu se týkající, aby tak měl úplné 

informace pro přípravu mediačního procesu.241  

I když jádro mediačního procesu tvoří setkání stran konfliktu, mediační 

proces nespočívá výlučně v něm. Velmi důležitou je přípravná fáze, v rámci níž 

mediátor na individuálních schůzkách se stranami zjišťuje informace o případu a 

                                                 
237 Fortalecimiento de la función de mediación en arreglo pacífico de controversias, la prevención 

de conflictos y su solución. 2012, A/66/811, str. 80 
238 DOLEŽALOVÁ, Martina a Patrick VAN LEYNSEELE. Mediace pro advokáty: e-manuál. 

2012, str. 9 
239 RAÚL DE DIEGO VALLEJO, Carlos Guillén Gestoso. Mediación: proceso, tácticas y 

técnicas. 3a ed. Madrid: Pirámide, 2010. ISBN 9788436824339, str. 74 
240 Fortalecimiento de la función de mediación en arreglo pacífico de controversias, la prevención 

de conflictos y su solución. 2012, A/66/811, str. 118 
241 DOLEŽALOVÁ, Martina a Patrick VAN LEYNSEELE. Mediace pro advokáty: e-manuál. 

2012, str. 7 
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o nich samotných, na základě čehož vyhodnotí, zda je daný případ vhodný 

k mediaci či nikoliv. Setkání mediátora s účastníky konfliktu rovněž slouží 

k tomu, aby je mediátor seznámil s podstatou mediačního procesu a jeho 

průběhem, aby tak měly dostatek informací k rozhodnutí, zda se mediačního 

procesu zúčastní či nikoliv. Pokud strany s účastí v mediačním procesu souhlasí, 

mediátor je musí připravit na to, co bude následovat, a ujistit se, že mají reálná 

očekávání. Mediátor nesmí ve stranách vzbuzovat zbytečné naděje. Před 

samotným setkáním účastníků konfliktu by tedy mediátor měl mít představu 

ohledně postojů, zájmů, potřeb a očekávání stran, a snažit se je učinit 

kompatibilními.242 Na základě představy o případu získané v přípravné fázi pak 

mediátor sestavuje časové rozvržení mediačního procesu. 

Počátečním dokumentem je mediační dohoda, jež obsahuje zejména 

specifikaci stran, jejich právních zástupců a mediátora, krátké shrnutí charakteru 

sporu a konstatování, že mediace je dobrovolným procesem, který mohou strany 

kdykoliv ukončit. Mediační dohoda rovněž musí obsahovat doložku o důvěrnosti 

informací, kde se mediátor a všechny osoby zúčastněné na procesu mediace 

zavazují, že zachovají přísnou důvěrnost a mlčenlivost o všech skutečnostech, o 

nichž se v průběhu mediačního procesu dozví. Strany rovněž musí vyjádřit 

souhlas s možnými samostatnými schůzkami, k nimž může v rámci mediačního 

procesu dojít. Mediační dohoda dále konstatuje neutralitu a nestrannost mediátora 

a informaci o dočasném zastavení soudních řízení po dobu mediace s tím, že 

pokud se mediací nepodaří dosáhnout řešení, bude řízení znovu zahájeno či v něm 

pokračováno. Dohoda rovněž obsahuje ustanovení o právu stran na konzultace 

s jejich právními zástupci, stanoví maximální dobu trvání mediace a odměnu 

mediátora a způsob jejího placení. Mediační dohoda musí být datována a 

obsahovat podpisy všech účastníků mediace.243  

Při samostatném mediačním setkání se mediátor nejprve představí a 

vysvětlí svou roli v procesu mediace jako zprosředkovatele v komunikaci a 

průvodce procesem, rovněž vysvětlí, v čem proces mediace spočívá a stanoví 

pravidla komunikace stran garantující konstruktivní přístup k řešení jejich sporu. 

                                                 
242 UMBREIT, Mark. S. a Jean GREENWOOD. Guidelines for Victim-Sensitive Victim-Offender 

Mediation: Restorative Justice Through Dialogue. University of Minesota, 2000 
243 DOLEŽALOVÁ, Martina a Patrick VAN LEYNSEELE. Mediace pro advokáty: e-manuál. 

2012, str. 8, 9 
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Vyjádří svá očekávání, že strany budou spolupracovat a chovat se k sobě slušně a 

s respektem. Strany usadí tak, aby seděly naproti sobě, a mohla tak probíhat 

trojúhelníková komunikace mezi nimi a mediátorem. Po úvodu mediátor stručně 

shrne spor a vyzve strany, aby se k okolnostem sporu vyjádřily, přičemž jim klade 

otázky za účelem identifikovat sporné body konfkliktu. Strany tedy nejprve 

vyjadřují své zájmy, postoje, pohledy, emoce a pocity vzniklé v důsledku 

konfliktu. Mediátor projevy stran aktivně poslouchá, přičemž každé věnuje stejný 

zájem a pozornost. Poté mediátor zahájí diskuzi o možných řešeních, vede strany 

ke zvažování všech alternativ.244 Vede strany k tomu, aby se snažily zaměřit na 

vztah mezi sebou do budoucna.  

V případě odlišných preferencí či stanovisek stran může mediátor strany 

vyslechnout na samostatné poradě, aby jim pomohl pochopit, jak se dívat na 

každou alternativu nebo jak formulovat návrhy či protinávrhy. Oddělené jednání 

se stranami – caucus - je vnímán poněkud kontroverzně, neboť je považován za 

určité narušení důvěry stran v osobu mediátora a dokonce může vést až 

k nedosažení dohody. Na druhou stranu, může být přínosný v tom, že často 

existují skutečnosti, které strana z nějakého důvodu sdělí pouze mediátorovi a 

nechce je vyjádřit před stranou druhou. Strany se totiž při setkání pouze 

s mediátorem cítí volněji, a mohou tak vyjádřit i ty skutečnosti, které samy 

považují za negativní. Jejich vyjádření však představuje výchozí bod pro další 

jednání, neboť zájmy strany mohou být vzaty v potaz a uspokojeny jen za 

předpokladu, že budou vyjádřeny.  

Z různých alternativ pak budou vybrány ty, které nejlépe reflektují 

společné zájmy a potřeby stran a které vedou ke spravedlivému a vyváženému 

řešení sporu. Mediátor poté shrne, na čem se strany dohodly a na tomto základě 

vytvoří návrh mediační dohody, jež předloží k přezkoumání právním zástupcům 

stran.245Vzhledem k tomu, že výsledek procesu závisí na samotných stranách, 

mediátor nemůže garantovat to, že strany dospějí k dohodě. V případě, že je 

mediace neúspěšná, případ se vrací k soudnímu řešení.  

S rolí mediátora v mediačním procesu rovněž souvisí otázka týkající se 

určení jeho odměny za provedenou mediaci. Způsobů, jak tuto odměnu stanovit, 

                                                 
244 Pokud se mediace účastní i právní zástupci stran, mohou možné alternativy právně formulovat.  
245 DOLEŽALOVÁ, Martina a Patrick VAN LEYNSEELE. Mediace pro advokáty: e-manuál. 

2012, str. 10 
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je hned několik. Může jít o odměnu časovou, tj. dle počtu hodin potřebných 

k provedení mediace, či o odměnu paušální za celou mediaci, o odměnu závisející 

na hodnotě předmětu mediace, resp. odvíjející se od výše narovnání dosaženého 

mezi stranami, anebo odměnu za úspěch, přičemž tato může být odměnou za 

úspěch jako podíl na výsledné částce, která je předmětem mediační dohody, 

odměnou za úspěch jako podíl na nákladech, které strany ušetřily využitím 

mediace či podílem na hodnotě získané mediační dohodou.246   

 Obecně panujícím názorem je, že odměna mediátora by se neměla odvíjet 

od výše finančního narovnání mezi stranami, neboť takto stanovená odměna je 

považována za zainteresovanost mediátora na výsledku procesu, a tedy za kolizi 

se zásadou nestrannosti a nezávislosti. Odměna závislá na výsledku mediace je 

v zásadě přípustná s tím, že bude sjednána až po dosažení dohody. Poněkud 

kontroverzně je vnímána i odměna za úspěch ve věci, neboť v případě takto 

stanovené odměny by měl mediátor osobní (finanční) zájem na výsledku 

mediačního procesu, což rovněž představuje narušení jeho nestrannosti a 

neutrality.247 Na druhou stranu existuje názor, že osobní zájem mediátora nemusí 

nutně k ohrožení jeho nestrannosti vést a že takové sjednání odměny je v zásadě 

možné.248 Možnost odměny za úspěch či možnost nepředvídané odměny by tedy 

mohla být eticky přijatelná, a to za podmínky souhlasu stran s takovým 

stanovením odměny, po tom, co jim mediátor vysvětlí možné důsledky takto 

stanovené odměny.249 V souladu s požadavkem na nestrannost a nezávislost 

mediátora a v souladu s etikou mediace je považována odměna mediátora 

odvíjející se od výsledku mediace spočívající v ujednaném bonusu za úspěch, 

pokud mediátor dovede strany k dohodě.250 V takovém případě totiž zájem 

mediátora spočívá v dovedení stran k dohodě, nikoli na jejím obsahu, navíc 

zmíněný bonus za uzavření mediační dohody motivuje mediátora k tomu, aby 

volil ty nejlepší metody, jak strany k dohodě dovést. 

                                                 
246 CHOLENSKÝ, Robert. Jak odměnit mediátora, zejména za úspěšnou mediaci? Bulletin 

advokacie. 2013, (6), 30 - 33, str. 31 
247 DOLEŽALOVÁ, Martina a Patrick VAN LEYNSEELE. Mediace pro advokáty: e-manuál. 

2012, str. 13 
248 CHOLENSKÝ, Robert. Jak odměnit mediátora, zejména za úspěšnou mediaci? Bulletin 

advokacie. 2013, (6), 30 - 33, str. 31 
249 VAN LEYNSEELE, Patrick. Několik důvodů o odměně mediátorů za úspěch. Bulletin 

advokacie. 2013, (6), 27 - 29, str. 28 
250 CHOLENSKÝ, Robert. Jak odměnit mediátora, zejména za úspěšnou mediaci? Bulletin 

advokacie. 2013, (6), 30 - 33, str. 31 
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Většinově zastávaným názorem je, že odměna mediátora by měla vycházet 

z hodinové sazby, neboť takový způsob určení odměny mediátora je považován 

za transparentní a v souladu s etikou mediace. Na druhou stranu i časově 

stanovená odměna má svá úskalí, neboť při takto stanovené odměně může být 

mediátor motivován proces mediace neúčelně protahovat, paušálně stanovená 

odměna jej naopak může vést k co nejrychlejšímu provedení mediace či 

ovlivňovat jeho úsilí, neboť bez ohledu na něj má nárok na stejnou – paušálně 

stanovenou – odměnu.  

 

3.5 Mediace v trestních věcech v České republice 

 

Rozvoj mediace v trestních věcech v České republice je spojen se vznikem 

Probační a mediační služby a využívá se především při uplatnění institutu 

podmíněného zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu a institutu 

narovnání dle § 309 trestního řádu.251 Činnost probační a mediační služby je tak 

podstatným předpokladem pro fungování systému alternativního řešení trestních 

věcí. 

 

3.5.1 Probační a mediační služba 

 

3.5.1.1 Historický vývoj Probační a mediační služby 

 

  V souvislosti s činností střediska postpenitenciární péče vznikajícího 

v letech 1968 – 1971 ve spolupráci Národního výboru hl. m. Prahy a Výzkumného 

ústavu kriminologického a fungujícího při generální prokuratuře v rámci projektu 

Výzkum faktorů recidivy vznikla profese sociálních kurátorů pro mládež, což lze 

považovat za prapočátky Probační a mediační služby.252  

Další relevantní aktivity se pak žačaly objevovat až po roce 1989, 

například projekt Mimosoudní alternativa pro delikventní mládež inspirovaný 

zkušenostmi s tzv. odklony od trestního řízení z Rakouska. Tento projekt přinesl 

                                                 
251 ROZUM, Jan. Uplatnění mediace v systému trestní justice I. Vyd. 1. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2009. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 

978-80-7338-090-8, str. 11 
252 ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka a Dagmar DOUBRAVOVÁ (eds.). Probace a 

mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2, str. 10 
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myšlenku aktivní participace obviněného i poškozeného v procesu řešení trestné 

činnosti, čímž tak poprvé došlo k mediaci mezi obviněným a poškozeným 

trestným činem.253 V průběhu 90. let postupně dochází k legislativním změnám 

zavádějícím do systému trestního práva alternativní tresty a odklony v trestním 

řízení. V roce 1993 byl do trestního řádu zaveden institut podmíněného zastavení 

trestního stíhání, v roce 1996 potom institut narovnání a trest obecně prospěšných 

prací. V roce 1996 byla rovněž zřízena u okresních soudů místa pracovníků 

zajišťujících trest obecně prospěšných prací a kontrolujících chování obviněných 

v institutech spojených s uložením zkušební doby.254 Významným momentem 

před vznikem Probační a mediační služby bylo založení nevládní organizace 

Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici v roce 1994, později existující 

pod názvem Sdružení pro probaci a mediaci, o.s.255 

V průběhu roku 1999, již v rámci přípravy zákona o Probační a mediační 

službě, vznikl projekt Kvalifikačního vzdělávacího programu pro úředníky a 

asistenty Probační a mediační služby. Ke zřízení Probační a mediační služby 

nakonec došlo zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, účinným 

od 1.1.2001 (dále jen „zákon o probační a mediační službě“). 

 V čele Probační a mediační služby stojí ředitel jmenovaný a odvolávaný 

ministerstvem spravedlnosti, které také vykonává nad činností Probační a 

mediační služby dohled. Střediska probační a mediační služby působí v sídlech 

okresních soudů. Probační a mediační činnosti vykonávají probační úředníci a 

asistenti specializující se na mediační a probační činnosti, dohlížející na výkon 

trestu obecně prospěšných prací, podmíněného propuštění s dohledem a domácího 

vězení a dále úředníci zabývající se trestnou činností mladistvých pachatelů. 

 

3.5.1.2 Činnost Probační a mediační služby  

 

Trestní právo vychází ze zásady pomocné úlohy trestní represe, státní 

donucení trestněprávními prostředky je tedy třeba používat tehdy, kdy neexistuje 

                                                 
253 Tamtéž, str. 11 
254 Tamtéž, str. 12 
255 Tamtéž, str. 12 
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jiné řešení, jak dosahovat souladu chování lidí s právem.256 Tradiční procesní 

postupy jsou velmi formální a nenabízí prostor pro systematické hledání příčin 

trestné činnosti a řešení konfliktů s ní spojených. Z toho důvodu jsou hledány další 

cesty, jak nejlépe naplnit účel trestu a trestního stíhání. Za velmi účinný způsob 

jsou považovány tzv. odklony a alternativy, jež umožňují ukončit trestní stíhání 

jiným způsobem než uložením trestu, a v případě, že je nutné trest uložit, nabízejí 

místo nepodmíněného trestu odnětí svobody jiné alternativní sankce.257 Navíc 

v případě takových způsobů řešení trestné činnosti je před potrestáním pachatele 

upřednostňováno odškodnění oběti a odstranění konfliktního stavu ve společnosti.  

Činnost Probační a mediační služby vychází z premisy, že že trest 

(nepodmíněný trest odnětí svobody) není vždy nejlepší formou reakce státu na 

porušení práva, a v tomto duchu přispívá k účinnému uplatňování trestní politiky 

orientované na snižování počtu uvězněných osob, na prevenci trestné činnosti, na 

vedení pachatele k nápravě způsobené újmy a rovněž k uplatňování trestní 

politiky orientované na potřeby a zájmy obětí a na ochranu společnosti před 

trestnou činností. Ve fázi přípravného řízení a řízení před soudem se Probační a 

mediační služba zaměřuje na urovnání konfliktního stavu mezi obětí a pachatelem 

vzniklého v důsledku spáchání trestného činu. V řízení vykonávacím se pak 

Probační a mediační služba věnuje organizaci, výkonu a kontrole alternativních 

sankcí a opatření.258 

Probační a mediační služba vytváří předpoklady pro to, aby věc mohla být 

ve vhodných případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního 

řízení.  

Jako jednou z podmínek pro využití odklonů v trestním řízení je právě využití 

mediace mezi obětí a pachatelem trestného činu.  

 

 

                                                 
256 SOTOLÁŘ, Alexander, Pavel ŠÁMAL a František PÚRY. Alternativní řešení trestních věcí v 

praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000, 468 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-

9350-7, str. 22 
257 SOTOLÁŘ, Alexander, Pavel ŠÁMAL a František PÚRY. Alternativní řešení trestních věcí v 

praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000, 468 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-

9350-7, str. 22 
258 ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka a Dagmar DOUBRAVOVÁ (eds.). Probace a 

mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2, str. 15 
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3.5.1.3 Činnost Probační a mediační služby v trestním řízení 

 

 V rámci odklonů v trestním řízení je úkolem mediátora a probačního 

úředníka především zjišťování stanoviska stran k stíhané trestné činnosti, 

zprostředkování alternativního řešení trestní věci, zejména dohody mezi 

obviněným a poškozeným o vzájemném urovnání jejich vztahů, včetně 

vypořádání majetkových nároků souvisejících se stíhanou trestnou činností. 

Činnost spočívá v organizaci setkání obviněného s poškozeným a vedení dialogu 

mezi nimi směřující k řešení konfliktního stavu, k nápravě následků trestného činu 

a škod jím způsobených a podílení se na dohodě o vypořádání vztahů mezi 

obviněným a poškozeným. Dále je úkolem mediátora či probačního úředníka 

obstarávat příslušné podklady pro rozhodnutí soudu či státního zástupce, 

kontrolovat podmínky a omezení, uložená v rámci zkušební doby podmíněného 

zastavení trestního stíhání nebo sjednaných v narovnání mezi obviněným a 

poškozeným, sledovat a usměrňovat způsob života obviněného a jeho chování ve 

zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání.259  

V průběhu řízení před soudem je pak úkolem mediátora či probačního 

úředníka shromažďování podkladů pro předběžné projednání obžaloby a pro 

rozhodnutí soudu v trestním řízení, včetně rozhodnutí o trestu, vytypovávání 

vhodných případů pro alternativní způsoby řešení, vytypovávání trestních věcí, 

které mohou být skončeny uložením alternativních trestů nespojených s odnětím 

svobody s cílem zajistit reálnou možnost jejich výkonu, shromažďování poznatků 

o osobě obviněného a odsouzeného, o jeho rodinném, sociálním a pracovním 

zázemí, spolupráce se subjekty na úseku sociální práce, sociálně-právní 

poradenství obviněnému a jeho rodině, pomoc obětem trestných činů, koordinace 

institucí působících v oblasti sociální prevence, jež jsou napojeny na probační a 

mediační službu, vytváření sítě externích spolupracovníků, schopných 

zprostředkovávat alternativní řešení konfliktů a koordinace jejich činnosti.260 

 

 

                                                 
259 SOTOLÁŘ, Alexander a Zdeněk SOVÁK. Ke koncepci probační a mediační služby v České 

republice. Právní rozhledy. 1996, (6), str. 258 
260 Tamtéž, str. 258 
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3.5.1.4 Mediační činnost 

 

Mediace je v ustanovení § 2 odst. 2 zákona o probační a mediační službě 

definována jako mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi 

obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu 

vykonávaného v souvislosti s trestním řízením. 

Jedná se o činnost zdůrazňující aktivní participaci jak obviněného tak 

poškozeného na řešení trestného činu, přičemž spolupráce obviněného i 

poškozeného s Probační a mediační službou vychází z principu dobrovolnosti. 

V porovnání s trestním řízením, mediace posiluje postavení poškozeného a 

přispívá zejména k rychlejšímu uspokojení jeho oprávněného nároku na náhradu 

škody či vydání bezdůvodného obohacení. Pro poškozeného je činnost probační a 

mediační služby přínosná nejen v tom, že vytváří podmínky pro aplikaci odklonů 

v trestním řízení, zejména pokud jde o projednání a uzavření dohody mezi 

obviněným a poškozeným o náhradě škody či vydání bezdůvodného obohacení, 

ale i v pomoci při odstraňování následků trestného činu poškozeným a v podpoře 

ochrany práv poškozených trestným činem. 

Mediace je z hlediska trestního práva procesního zvláštní neprocesní 

formou alternativního řešení trestních věcí, jejímž prostřednictvím lze urovnat 

konflikt spojený s trestným činem a jeho důsledky v rovině morální, etické a 

sociální.261 

Mediace je mimoprocesním postupem ve věci, a proto ji nelze směšovat 

s procesním projednáním a rozhodnutím trestní věci mimo standardní řízení. 

Mediátor by se měl ale snažit usměrnit jednání tak aby jeho výsledek bylo možné 

určitým způsobem promítnout do již probíhajícího řízení.262  

 Probační a mediační služba se snaží o zahájení činnosti v co nejrannější 

fázi trestního řízení, neboť právě v této fázi je možné předpokládat vyšší míru 

motivace ke spolupráci ze strany pachatele. Včasná intervence je žádoucí rovněž, 

pokud jde o oběť trestného činu, která má tak možnost získat jak materiální, tak 

především morální satisfakci. Mediační činnost Probační a mediační služby tak 

                                                 
261 598 
262 SOTOLÁŘ, Alexander, Pavel ŠÁMAL a František PÚRY. Alternativní řešení trestních věcí v 

praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000, 468 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-

9350-7, str. 22 



106 

 

probíhá zpravidla v průběhu přípravného řízení, a to po sdělení obvinění 

konkrétnímu pachateli. Může realizovat mediační činnosti i v řízení před soudem, 

a to paralelně se standardně probíhajícím trestním řízením.  

Podnět k činnosti Probační a mediační služby přichází od policejního 

orgánu, státního zastupitelství či soudu. Středisko Probační a mediační služby 

však může kontaktovat i sám obviněný či poškozený, popř. osoby blízké. Mediátor 

může jednat jak z iniciativy soudu nebo státního zástupce, tak i z podnětu někoho 

jiného nebo z iniviativy vlastní. Pokyn soudu nebo státního zástupce k provedení 

mediace v žádném případě nesmí vymezovat výsledek, k němuž má mediace 

směřovat.263  

Probační a mediační služba stojí mimo strukturu orgánů činných 

v trestním řízení. Autorita Probační a mediační služby tak není odvozena od 

autority orgánů činných v trestním řízení.264 Velmi důležitá je však jejich 

vzájemná spolupráce. 

 

3.5.1.5 Průběh mediace prováděné Probační a mediační službou 

 

Jakmile středisko obdrží pokyn k zahájení činnosti, příslušný úředník 

Probační a mediační služby (dále jen „mediátor“) pozve obviněného a 

poškozeného, resp. oběť tresného činu (dále jen „poškozený“) k individuálním 

jednáním, na kterých nejprve poskytne stranám dostatek informací o procesu 

mediace.265 Účelem individuálních konzultací je rovněž identifikovat potřeby a 

zájmy obviněného a poškozeného vzniklé v důsledku spáchání trestného činu a 

pochopení podstaty události ze strany mediátora.266 Na individuálních setkáních 

jsou rovněž zodpovězeny otázky účastníků trestného činu vyvstalé v souvislosti 

s trestním řízením či úlohou Probační a mediační služby v něm. Mediátor dle 

situace a postojů obviněného k trestnému činu a dle toho, zda je ochoten za jeho 

spáchání přijmout odpovědnost, zvažuje, zda mu nabídne možnost mediace či 

nikoliv. Cílem konzultace s poškozeným je informovat jej o jeho právech a 

                                                 
263 600 
264 SOTOLÁŘ, Alexander a Zdeněk SOVÁK. Ke koncepci probační a mediační služby v České 

republice. Právní rozhledy. 1996, (6), str. 260 
265 Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem, str. 4 
266 ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka a Dagmar DOUBRAVOVÁ (eds.). Probace a 

mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2, str. 43 
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možnostech využití služeb a programů pomoci obětem trestných činů a podpořit 

jej k aktivní účasti řešení způsobené újmy. Mediátor mimo jiné zjišťuje, jaká je 

představa poškozeného o náhradě škody, jak se staví k možnosti přímého setkání 

s pachatelem trestného činu, co by mu chtěl sdělit, na co by se ho chtěl zeptat.267 

Mediátor by měl rovněž poškozenému pomoci se specifikací způsobené újmy a 

měl by být schopen navrhnout možné způsoby její nápravy, a to právě v souladu 

s jeho potřebami a očekáváními.268 

Probační a mediační služba se v rámci přípravy mediačního setkání snaží 

přimět k účasti na tomto setkání i nejbližší okolí poškozeného a obviněného a tzv. 

místní komunitu, tj. širší okruh osob, neboť tato účast bývá považována za 

prospěšnou.269 Jak poškozený, tak obviněný mají právo na přítomnost důvěrníka 

při mediačním jednání.  

Pokud obě strany souhlasí se společným setkáním, je třeba toto setkání náležitě 

připravit, aby nedošlo k sekundární viktmizaci poškozenéo. Zejména je třeba 

garantovat bezpečnost tohoto setkání a rovnováhu sil.  

V úvodu mediačního setkání mediátor informuje účastníky o jeho účelu a 

vysvětlí jim pravidla vzájemné komunikace.270 Poté dostává jak poškozený, tak 

obviněný prostor k vyjádření se ohledně trestného činu a jeho následků, přičemž 

jako první by měl začít mluvit poškozený, pokud si nepřeje, aby začal obviněný. 

Pokud se mediace účastní i jiné osoby, i tyto mají příležitost se k události vyjádřit. 

V mediačním procesu však neprobíhá dokazování v trestněprávním slova smyslu 

a skutečnosti, které vyjdou najevo z vyjádření osob na ní zúčastněných nelze 

použít jako důkaz v standardním trestním řízení.271 

Úkolem mediátora je jak poškozeného, tak obviněného aktivně poslouchat 

a klást jim otázky.272 Mediátor dbá na vyvážené rozdělení komunikačního 

                                                 
267 Tamtéž, str. 46 
268 UMBREIT, Mark. S. a Jean GREENWOOD. Guidelines for Victim-Sensitive Victim-Offender 

Mediation: Restorative Justice Through Dialogue. University of Minesota, 2000 
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271 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 598 
272 Otázky oběti trestného činu jsou charakteru, jak se cítila, když se dozvěděla o trestném činu, 

jak se změnil její život od oné události, zda a jak ovlivnil trestný čin osoby v jejím okolí, zda má 

obavy související s danou událostí, jaká škoda jí byla způsobena, zda má otázky, které chce položit 

pachateli apod. Otázkami směřujícími na pachatele trestného činu může být, co předcházelo 
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prostoru a usměrňuje ho v zájmu toho, aby bylo dosaženo sledovaného cíle, tj, aby 

mediační proces vedl k řešení, které je pro strany nejlepším dosažitelným a 

současně bude promítnutelné do určitého rozhodnutí v trestní věci.273 Mediátor 

rovněž dbá na to, aby se poškozený cítil bezpečně, aby se mohl svobodně vyjádřit 

a aby se v průběhu mediačního procesu neobjevil žádný typ násilí, ať už fyzického 

či verbálního charakteru. Velmi důležitým momentem v procesu mediace je 

omluva pachatele.  

V rámci zprostředkovaného dialogu realizovaného v procesu mediace o 

výběru vhodného a oboustranně přijatelného řešení situace vzniklé v důsledku 

spáchání trestného činu rozhodují samy strany, a pokud k takovému řešení 

dospějí, je vyjádřeno v dohodě upravující závazky obviněného ve prospěch 

poškozeného, přičemž dohoda musí stanovovat povinnosti obviněného tak, aby 

byla jasná a vykonatelná. Mediátor je odpovědný za to, že tato dohoda nebyla 

uzavřena pod nátlakem a je projevem svobodné vůle účastníků mediace a naplňuje 

jejich zájmy a potřeby. Obsah dohody by měl být stranám srozumitelný a závazky 

obsažené v dohodě by měly být splnitelné, přiměřené a podléhající kontrole, 

kterou provádí středisko Probační a mediační služby.274 Po skončení mediačního 

setkání a případném uzavření mediační dohody tak úloha mediátora nekončí, 

neboť mediátor situaci mezi obviněným a poškozeným dále monituruje. Mediátor 

by měl tedy zůstat s oběma stranami mediace v kontaktu i po ukončení mediace a 

poškozenému poskytovat náležitou podporu a na obviněného působit výchovně, 

popř. dohlížet na jeho resocializaci, ať už jde o obnovu sociálních vazeb, nalezení 

práce apod.275 

Může se i stát, že strany nakonec k dohodě o nápravě vzájemných vztahů 

a náhradě škody nedospějí. V každém případě mediátor zpracovává pro státního 

zástupce či soudce závěrečnou zprávu o výsledku mediace, jež shrnuje závěry 

společného setkání stran, a doporučuje státnímu zástupci či soudci další postup ve 

                                                 
události trestného činu, jak k němu došlo, jaký dopad měl trestný čin na život pachatele a jeho 
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275 UMBREIT, Mark. S. a Jean GREENWOOD. Guidelines for Victim-Sensitive Victim-Offender 

Mediation: Restorative Justice Through Dialogue. University of Minesota, 2000 
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věci. Pokud strany dospěly k dohodě, je tato přiložena k závěrečné zprávě 

z mediace.   

Je důležité zdůraznit, že předmětem řešení konfliktních stavů v rámci 

mediace nemůže být rozhodování otázky viny ani trestu. Výsledky mediace ale 

mohou mít význam pro úvahu soudu o druhu a výměře trestu nebo alternativě 

k němu. Pokud dojde v rámci mediace k dosažení dohody o vypořádání 

vzájemných vztahů mezi obviněným a poškozeným, včetně odčinění újmy 

způsobené trestným činem, může tím být současně splněna jedna z podmínek pro 

uplatnění procesních alternativ k potrestání, narovnání nebo podmíněného 

zastavení trestního stíhání.276 Realizovaná mediace tím pádem může vést 

k rozhodnutí státního zástupce či soudce o odklonu od klasického trestního řízení. 

 

3.5.1.6 Jiné činnosti Probační a mediační služby  

 

 V případě, že nelze provést mediaci, Probační a mediační služba za účelem 

urovnání konfliktního stavu provádí i jiné restorativní činnosti spočívající 

zejména ve spolupráci pracovníka Probační a mediační služby s pachatelem, 

jejímž výsledkem je zpráva před rozhodnutím či zpráva o spolupráci s klienty 

sloužící jako podklad pro rozhodnutí soudce o uložení sankce.   

Spolupráce pachatele trestného činu s Probační a mediační službou je 

dobrovolná, záleží tedy na zájmu pachatele o takový postup. I když se jedná o 

spolupráci s pachatelem trestného činu, pracovník Probační a mediační služby 

může zapojit i blízké sociální okolí pachatele a rovněž i oběti a dát jim tak 

příležitost podílet se na procesu trestní spravedlnosti.277 Určité riziko spolupráce 

Probační a mediační služby s pachatelem je, stejně jako v procesu mediace, 

spatřováno v tom, že účast pachatele je čistě účelová, a to z důvodu vyhnutí se, či 

alespoň zmírnění, trestu. 

V rámci zpracovávání zprávy před rozhodnutím jsou získávané údaje 

ověřovány, s čímž je spojena spolupráce s dalšími osobami či institucemi, které 

doplňují získávané informace o obviněném a o další práci s ním, přičemž tyto 

                                                 
276 SOTOLÁŘ, Alexander. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut 

vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2001. Příručky Ministerstva spravedlnosti 

ČR, str. 599 
277 ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka a Dagmar DOUBRAVOVÁ (eds.). Probace a 

mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2, str. 66 
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osoby může doporučit sám obviněný, čímž je ještě více zapojen do procesu tvorby 

této zprávy.278 

Zpráva informuje o pachatelových vztazích s blízkým sociálním okolím, o 

jeho případném zaměstnání a finanční situaci, o sociálních kontaktech, rovněž o 

jeho postoji ke spáchanému činu, kdy jej pracovník Probační a mediační služby 

motivuje k převzetí odpovědnosti za jeho spáchání. Ve zprávě je rovněž 

hodnocena spolupráce klienta s pracovníkem Probační a mediační služby, jenž 

rovněž připojí své stanovisko, v němž navrhne uložení vhodného opatření soudci 

či státnímu zástupci.279 Pokud je to, s přihlédnutím k závažnosti spáchaného činu, 

vhodné, pracovník Probační a mediační služby navrhuje uložení alternativního 

trestu, na jehož plnění pak sám dohlíží. Kromě alternativního trestu může soud 

uložit pachateli trestného činu i další přiměřená omezení či povinnosti. Účelem 

zprávy před rozhodnutím je tedy zprostředkovat státnímu zástupci a soudci 

objektivní informace o daném případu, včetně stanoviska Probační a mediační 

služby k možnostem dalšího postupu týkajícího se řešení příčin a následků 

trestného činu a nápravy pachatele.  

Stejně jako při mediační činnosti jsou případy postupovány Probační a 

mediační službě orgány činnými v trestním řízení.  

Službou zaměřující se na poskytování pomoci a poradenství pachatelům 

trestných činů a na jejich motivování k plnění alternativního trestu, jenž jim byl 

uložen, a rovněž k náhradě škody poškozenému, je Služba Mentor, jež je službou 

založenou na dobrovolné spolupráci pachatele trestného činu s mentorem, kterým 

však není odborník, ale vyškolený laik, jenž je příslušníkem stejné komunity jako 

pachatel. Příkladem může být romský mentoring realizovaný Sdružením pro 

probaci a mediaci v justici, o.s. ve spolupráci s Probační a mediační službou.280 

Díky tomu, že je mentor laikem, navíc patřícím k pachatelově komunitě, čímž je 

mu tak jazykově a kulturně blízký, lze překonat možnou nedůvěru a navázat 

úspěšnou spolupráci. 

Probační a mediační služba se věnuje rovněž obětem trestné činnosti, a to  

v průběhu celého trestního řízení, přičemž spolupracuje s nevládními 

                                                 
278 Metodický postup střediska PMS ČR v rámci přípravného řízení a řízení před soudem, str. 8 
279 ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka a Dagmar DOUBRAVOVÁ (eds.). Probace a 

mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2, str. 63 
280 Tamtéž, str. 178 
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organizacemi zaměřujícími se na poskytování služeb obětem trestných činů. 

Například s Asociací občanských poraden spolupracuje na projektu 

Specializované a komplexní poradenství obětem trestných činů.281  

V roce 2011 a 2012 Probační a mediační služba ve spolupráci s Asociací 

občanských poraden a London Probation Trust vytvořila projekt Restorativní 

justice – podpora a poradenství obětem trestných činů, jehož cílem je budování 

sítě služeb pro oběti trestné činnosti za využití spolupráce státního a neziskového 

sektoru. Značným přínosem bylo začlenění Victim Liaison Officers po vzoru 

London Probation Trust, jejichž úkolem je poskytování informací a služeb obětem 

trestné činnosti.282  

Dalším projektem byla informační kampaň My se k vám zády neotočíme, 

jejímž cílem byla pomocí billboardů, informačních letáků a sdělovacích 

prostředků propagace služeb Probační a mediační služby. 

 

3.6 Účast v mediačním procesu 

 

Mediace mezi obětí a pachatelem se bohužel realizuje v zanedbatelném 

množství případů. Důvodem je zejména nezájem obětí o společné setkání 

s pachatelem, buď ze strachu či například proto, že toto setkání nepovažují za 

užitečné. Mediace mezi obětí a pachatelem je rovněž vnímána jako riziková 

z důvodu účelového chování pachatele, který se tímto snaží vyhnout trestnímu 

řízení. Setkání oběti s pachatelem trestného činu je a priori vnímáno jako 

traumatizující či sekundárně viktimizující událost. Možným rizikem je i nepřijetí 

pachatelovy omluvy ze strany oběti či nepřiměřené požadavky týkající se náhrady 

škody. Dalším rizikem je možnost manipulace ze strany kteréhokoli účastníka.  

Z výzkumů vyplývá, že laická veřejnost zastává punitivnější názory, pokud jde o 

reakci na řešení trestné činnosti, a vykazuje skeptické postoje ohledně trestů 

nespojených s odnětím svobody.283 Rovněž mezi laickou veřejností převládá 

názor, že stát nedostatečně chrání oběti před sekundární viktimizací.  

                                                 
281 Tamtéž, str. 200 
282 JELÍNEK, Martin. Restorative Justice - Victim support and counselling: A Project in the Czech 

Republic. European Forum for Restorative Justice. 2012, 1(13), 2 – 3, str. 2 
283 ZEMAN, Petr, Simona DIBLÍKOVÁ, Ivana TRÁVNÍČKOVÁ a Jan TOMÁŠEK. Kriminalita, 

trestní justice a veřejné mínění. Trestněprávní revue. 2011, (3), str. 82  
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Účastnit se procesu mediace je ochotno méně než 50% obětí. Na druhou 

stranu, pokud už se oběti mediace účastnily, vykazují vesměs spokojenost, setkání 

s pachatelem trestného činu považují za přínosné, a to dokonce více než 

kompenzaci způsobené újmy. Obecně hodnotí proces mediace, v porovnání 

s klasickým trestním procesem, jako spravedlivější. Oběti rovněž potvrzují, že jim 

mediace pomohla zbavit se negativních emocí způsobených trestným činem a 

s trestným činem se vyrovnat. Rovněž zkušenosti pachatelů s mediací jsou 

pozitivní.  

Ze zahraničních výzkumů rovněž vyplývá, že důvody vedoucí oběti 

trestných činů k účasti v procesu mediace spočívají zejména v potřebě oběti zjistit 

více informací o trestném činu a o motivaci pachatele, v potřebě sdělit pachateli 

své pocity a případně přispět k jeho nápravě. Další důvody spočívají ve snaze 

oběti přivést pachatele k odpovědnosti za jeho chování a rovněž ve snaze se získat 

náhradu škody rychleji než v klasickém trestním procesu.  

Z výzkumů provedených v České republice vyplývají podobné závěry. 

Mezi důvody účasti obětí v mediačním procesu patří zejména snaha seznámit se 

s motivy pachatele a slyšet od něj omluvu, vyhnout se zdlouhavému řízení před 

soudem a dosáhnout rychleji a snáze náhrady škody.  

Pachatelé se mediace účastnili zejména z důvodu jednání ohledně náhrady 

škody směřujícího k dohodě, urychlení celkového projednání případu a rovněž i 

z důvodu mírnějšího postihu za spáchaný trestný čin. Rovněž pociťovali potřebu 

omluvit se poškozenému.  

Většina obětí pociťovala před vstupem do mediace zlost, strach z osobního 

setkání měli spíše pachatelé. Zajímavým faktem je, že oběti a pachatelé se 

vzájemně hodnotili s nedůvěrou. Dle názoru některých obětí byla účast pachatele 

na mediaci účelová, aby se tak vyhnul přísnějšímu trestu. Pachatelé zase viděli 

účast oběti v procesu mediace z čistě pragmatických důvodů získání finančního 

odškodnění.  

Obecně jak oběti, tak pachatelé vyjadřují s procesem mediace spokojenost, 

na níž má velký vliv zejména omluva pachatele a celková atmosféra mediace, 

velmi pozitivně je hodnocena možnost vyjádřit se k řešení trestného činu. 

Klíčovou úlohu hrají faktory jako je upřímná lítost pachatele, vysvětlení jeho 

motivace a opravdový zájem o nápravu způsobené škody.  
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Existuje premisa, že u pachatele, který podstoupí mediaci, lze 

předpokládat, že přímé setkání s těmi, kterým svým jednáním způsobil újmu, na 

něj může mít větší výchovný efekt než standardní projednávání věci u soudu.284 

Výzkumy provedené na toto téma se svými výsledky liší a spolehlivě toto 

východisko nepotvrzují ani nevyvracejí.285 

Na úspěch procesu mediace má velký vliv zejména pozitivní motivace účastníků 

a jejich dobrovolná účast a ochota setkat se tváří v tvář.  

Je empiricky ověřeno, že většina české veřejnosti souhlasí s využíváním 

mediace při řešení trestné činnosti a rovněž by byli ochotni se mediačního setkání 

s pachatelem se sami účastnit.286 Obecné povědomí o mediaci je však velmi malé. 

 

3.7 Rozšiřování povědomí o mediaci 

 

Důležité pro samotnou realizaci mediačního programu je obecné 

přesvědčení o jeho důvěryhodnosti a smysluplnosti, a to nejen ze strany justice, 

ale i odborné a laické veřejnosti. Je důležité posilovat partnerství a spolupráci 

s justičním systémem, neboť právě pracovníci justice jsou těmi, kdo případ do 

programu mediace či jiného restorativního programu postupují. Vyjádření 

podpory ze strany justičního systému rovněž přispívá ke zvyšování 

důvěryhodnosti mediačních programů. 

Velmi důležitou roli tedy hrají orgány činné v trestním řízení či jiní 

pracovníci justice, neboť právě tyto subjekty poskytují jak oběti, tak pachateli 

informace o možnosti využití procesu mediace a případy k procesu mediace 

postupují. Klíčová je tak spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení a 

subjekty zajišťujícími mediaci.  

Důležitá je i spolupráce s asistenčními službami pro oběti, které se mohou 

v mediačním procesu rovněž angažovat, např. jako podpora oběti v průběhu 

mediačního setkání. Klíčovou je rovněž spolupráce s veřejností tak, aby měla 

povědomí o možnostech využívání alternativního řešení trestních věcí a takové 

řešení považovala za smysluplné a efektivní. Prostředníkem mezi mediačními 

                                                 
284 ROZUM, Jan a Jan TOMÁŠEK. Mediace z pohledu recidivy. Trestněprávní revue. 2010, (12), 

str. 391 
285 Tamtéž, str. 394 
286 ZEMAN, Petr, Simona DIBLÍKOVÁ, Ivana TRÁVNÍČKOVÁ a Jan TOMÁŠEK. Kriminalita, 
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programy a veřejností mohou být dobrovolníci věnující se osvětě a rozšiřování 

informací ohledně možností využití alternativního řešení trestních věcí.287  

Mediační centra a subjekty provádějící mediaci by měly být finančně 

podporované ze strany státu, aby tak byla zajištěna dostupnost mediace pro 

všechny. 

Rovněž je důležitá celková informovanost veřejnosti o možnosti využití mediace 

a rozšiřování myšlenek kultury míru a alternativního řešení sporů ve společnosti, 

stejně jako spolupráce na mezinárodní úrovni.   

 Problémem je, že mediace není ze strany soudů využívána, rovněž chybí 

instituce, jež by měla koordinační, metodickou, konzultační a vzdělávací funkci a 

rovněž profesní sdružení mediátorů, dále podpora státu v oblasti jejich vzdělávání, 

supervize a spolupráce se soudci a ostatními justičními pracovníky288. 

 Samozřejmě i v netrestní oblasti by měla být mediace prosazována jako 

vhodný prostředek k řešení sporů jak advokáty, tak soudními orgány. Aby však 

advokát mohl svému klientovi vysvětlit mediační proces a vzbudit v něm zájem 

k účasti, musí být sám jednak o takové možnosti informován a jednak v něj musí 

mít důvěru a považovat jej za přínosný. Pokud jde o nařízení prvního setkání se 

mediátorem v rámci civilního řízení, záleží plně na úvaze předsedy senátu soudu, 

zda takové setkání nařídí či nikoliv. Je tedy velmi důležitá i informovanost soudců 

o případných výhodách mediačního řízení, důvěra v takový postup a stejně tak 

jejich schopnost vyhodnotit, v jakém případě se mediace jeví jako vhodnou 

metodou řešení sporu. 

 

3.8 Vhodnost užití mediace v trestních věcech 

 

Za případy vhodné k mediaci jsou obecně považovány případy, kdy se 

oběť s pachatelem znala již před spácháním trestného činu, který je tak eskalací 

konfliktního vztahu mezi nimi.289 Za vhodné případy jsou rovněž považovány 

trestné činy spáchané prvopachatelem a mladistvým pachatelem, kdy je velmi 

                                                 
287 UMBREIT, Mark. S. a Jean GREENWOOD. Guidelines for Victim-Sensitive Victim-Offender 

Mediation: Restorative Justice Through Dialogue. University of Minesota, 2000 
288 HOLÁ, Lenka. Praktické aspekty mediace v ČR. Právní prostor. 2015, 1 – 7, str. 6 
289 ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka a Dagmar DOUBRAVOVÁ (eds.). Probace a 

mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2, str. 42 
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pravděpodobný výchovný vliv konfrontace s následky trestného činu a setkání 

s obětí. 

Mediace se obecně doporučuje zejména v případech méně závažné trestné 

činnosti, neboť v těchto případech je osobní setkání oběti s pachatelem trestného 

činu obecně považováno za vhodné a dokonce žádoucí.290 I když záleží na každém 

případu, objektivně není důvod, proč by se strany nemohly setkat za účelem 

společného řešení situace vzniklé v důsledku trestného činu. Vhodnou kategorií 

případů jsou rovněž problémy ve škole a trestná činnost mladistvých, a to 

vzhledem k nízkému věku pachatelů. Pokud se týče druhu trestné činnosti řešené 

v rámci mediace, jedná se zejména o trestné činy proti životu a zdraví a trestné 

činy proti majetku, kdy jednoznačně převažují trestné činy ublížení na zdraví a 

trestný čin krádeže.291 Obecným názorem je uplatnění mediace především v rámci 

méně závažné trestné činnosti, jako je pomluva, výtržnost, drobná majetková 

trestná činnost, vandalismus, trestné činy v dopravě apod.292  

Dle směrnice 2012/29/UE Evropského parlamentu a rady ze dne 25. října 

2012 by se při posuzování odklonu případu do restorativního programu měly vážit 

faktory jako je povaha a závažnost trestného činu, výše způsobené škody či 

závažnost způsobené imateriální újmy, míra a charakter porušení fyzické, 

psychické či intimní integrity oběti, nerovné postavení stran způsobené věkem, 

intelektuální vyspělostí apod. 

Z logiky věci vyplývá, že mediaci nelze provádět v případech, kdy trestný 

čin nemá konkrétní oběť, tedy v případech trestné činnosti narušující obecné 

hodnoty jako zdraví, veřejný pořádek či životní prostředí. Mediace není 

považována za vhodnou metodu řešení násilné a závažné majetkové trestné 

činnosti ani v případě trestné činnosti páchané pod vlivem alkoholu či drog, ani 

pokud jde o trestnou činnost opakovanou.293 Mediace se nedoporučuje ani, pokud 

není možné trestný čin mezi stranami projednat, pokud existuje značná 

nerovnováha mezi stranami, pokud chybí vůle kterékoli ze stran k osobnímu 

                                                 
290 Resolución 1999/26 sobre elaboración y aplicación de medidas de mediación y Justicia 

restaurativa en materia de Justicia penal 
291 ROZUM, Jan. Uplatnění mediace v systému trestní justice I. Vyd. 1. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2009. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 

978-80-7338-090-8, str. 16 
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kontaktu se stranou druhou či pokud není vůle k připuštění možnosti dohody, 

nedůvěra v osobu mediátora apod.294 

Například v Rakousku jsou k mediaci předávány méně až středně závažné 

trestné činy, kdy se většinou jedná o různé formy ublížení na zdraví a majetkovou 

trestnou činnost.295 

Objevují se i názory, že vhodnost případů určených k mediaci by neměla 

být posuzována dle povahy, druhu či závažnosti trestného činu a že by tak mediace 

mohla být vhodným způsobem řešení jakéhokoli typu trestné činnosti.296 Řešení 

trestních věcí v rámci mediace je plným vyjádřením subsidiarity trestní represe a 

zásady ultima ratio.297 Mediace je založena především na vzájemné komunikaci 

mezi obětí a pachatelem, jež by měla být umožněna bez ohledu na povahu a 

závažnost trestného činu, pokud obě strany mají o osobní setkání zájem.  

Dle belgické kriminoložky a mediátorky Kristel Buntix je využití 

restorativních postupů, a tedy i mediace, možné i v případech velmi závažné 

trestné činnosti jako je trestný čin vraždy, zabití, ozbrojené loupeže či znásilnění. 

V případech, kdy byla oběti trestným činem způsobena smrt, se mediace provádí 

mezi pachatelem trestného činu a sekundárními oběťmi, tedy pozůstalými. Může 

proběhnout formou jak nepřímé komunikace, tak formou setkání tváří v tvář. 

Pozůstalí po obětech vražd setkání s pachatelem vesměs hodnotí velmi pozitivně, 

a to zejména skutečnost, že přijal za svůj čin odpovědnost a omluvil se. 

Záleží na každém jednotlivém případu, každopádně okolnostmi 

poukazujícími na vhodnost mediace jsou zejména absence pochybností o vině 

pachatele za skutek, jenž je mu kladen za vinu, uznání této viny pachatelem, 

nepopírání skutku a přijetí odpovědnosti za jeho spáchání. Základním 

předpokladem je rovněž existence konkrétní oběti a její dobrovolná účast 

v mediačním procesu, stejně jako dobrovolná účast pachatele. Obecným 
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požadavkem je i celkový potenciál případu k řešení v rámci mediace a její 

vhodnost a účelnost v daném případě. 298 

Právě proto, že je restorativní proces založen na aktivní participaci stran, 

vzájemném respektu, porozumění a dialogu, může být takový proces efektivní 

metodou, jak se vypořádat s fenoménem hate crime. Společné setkání pachatelů a 

obětí hate crimes jim může pomoci překonat kulturní rozdíly, vzájemně se 

pochopit a přispívá k integraci. Na restorativním setkání lze vyvážit nerovnost 

stran a vytvořit prostředí pro dialog, který se zpočátku jeví jako nemožný.  

Názory nesouhlasící s řešením hate crimes restorativní cestou zdůrazňují 

zejména fakt, že setkání oběti s pachatelem ji může reviktimizovat a způsobit jí 

další trauma. Rovněž je pochybováno o tom, zda pachatelé hate crimes jsou 

schopni konstruktivního dialogu se stranou, vůči níž projevily nenávist, a zda je 

vůbec možné garantovat obětem hate crimes bezpečí. Existují i pochybnosti o 

tom, zda se oběť či pachatel budou chtít restorativního procesu vůbec účastnit, 

neboť vztah mezi obětí a pachatelem je v těchto případech velmi negativní.299  

Nesporným faktem však je, že restorativní proces dává stranám větší 

možnost k vzájemnému pochopení a porozumění a je schopen příznivěji reagovat 

na nerovnováhu moci a statusové rozdíly mezi obětí a pachatelem v porovnání 

s procesem klasickým, jenž sleduje zejména funkci sankční, nikoli však tolik 

funkci reparační a restituční.  

Theo Gavrielides poukazuje na úspěch řešení problémů s menšinovým 

obyvatelstvem ve Fairmontu (Minnesota) spočívajících v urážkách, zastrašování 

a dokonce i fyzických útocích. Problémová situace byla řešena na restorativní 

konferenci, jíž se zúčastnilo na 150 členů komunity, a byla hodnocena jako velmi 

přínosná.300  

Dalším příkladem může být telefonické vyhrožování islámskému centru 

v Eugene (Oregon) v souvislosti s útoky 11. září a jeho následné řešení na řízeném 

setkání mezi vyhrožující osobou a asi 20 členy muslimské obce. Na setkání 
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Monsey, N.Y.: Criminal Justice Press [distrib.], 2007. Publication series (European Institute for 

Crime Prevention and Control, affiliated with the United , no. 52. ISBN 95-253-3332-9, str. 200 
300 Tamtéž, str. 210 



118 

 

členové muslimské komunity vyjádřili strach o svůj život a životy svých rodin. 

Pachatel se za své chování omluvil a snažil se vysvětlit své pocity a motivy daného 

činu, rovněž byl vystrašen v souvislosti s teroristickými útoky. Účastníci z řad 

komunity vyjádřili pachateli podporu a nakonec i příslušníci muslimské obce 

dokázali pochopit, co jej k výhružným telefonátům vedlo. Nakonec strany dospěly 

k řešení spočívajícímu v omluvě pachatele muslimské obci uveřejněné v místím 

tisku a jeho účasti na dvou lekcích islámu.301  

I v případě hate crimes tedy může být restorativní proces přínosem jak pro 

pachatele a oběť, tak pro společenství, v němž žijí. V případě hate crimes je třeba 

více než kde jinde bojovat proti předsudkům a stereotypům panujícím ve 

společnosti, často však vycházejících z neiformovanosti či špatné informovanosti 

či z informací zkreslených nebo vytržených z kontextu.  

Pokud jde o násilnou trestnou činnost se sexuálním podtextem, typicky 

znásilnění, Theo Gavrielides na základě analýz případů sexuálních deliktů v rámci 

katolické církve, zejména sexuálního zneužívání, uzavírá, že existuje možnost 

efektivního využití nástrojů restorativní justice i v případě sexuálně motivovaných 

trestných činů.302 

Pokud jde o trestnou činnost se sexuálním podtextem, zde je osobní setkání 

oběti a pachatele odmítáno více než v jakýchkoli jiných případech. Jedná se o 

specifický druh trestné činnosti, s níž je spojená zvýšená možnost reviktimizace 

oběti a nerovnováha moci mezi obětí a násilným pachatelem. Z těchto důvodů se 

jeví osobní setkání jako problematické či dokonce nemožné především z pohledu 

oběti trestného činu. Velmi však záleží i na postoji a chování pachatele.  

Často koliduje potřeba oběti vyjádřit vůči pachateli, co jí trestným činem 

způsobil a jaký to mělo dopad na její život, s jejím nezájmem či strachem 

z osobního setkání s pachatelem. Oběti by však mělo být vysvětleno, že setkání 

s pachatelem pro ni může být velkým přínosem, neboť především v těchto 

případech je velmi důležité to, aby oběť viděla, že si pachatel uvědomuje následky 

svého chování a lituje ho, byť by to mělo obnášet její setkání tváří v tvář 

s násilným pachatelem. Oběť rovněž potřebuje jakési ujištění, že to, co se stalo, 

už se nebude opakovat, a potřebuje vědět, jak bude s pachatelem nakládáno.303 
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Oběť hledá i pocit zadostiučinění a spravedlnosti a snaží se poznat motivy 

pachatele, které jej vedly ke spáchání takového trestného činu.  

Pokud jde o pachatele násilného trestného činu, bývá běžným jevem, že se 

sám v minulosti stal obětí trestného činu či utrpěl podobné trauma. I v případě 

pachatele je setkání s obětí efektivní metodou, jak pochopit škodlivost svého 

chování, a tím se ho do budoucna vyvarovat, a jak oběť vidět ne jako objekt svého 

strachu či frustrace či někoho, na němž si potřebuje dokázat svou moc či 

nadřazenost, ale jako rovnocenného partnera v diskuzi.304  

V případech sexuálně motivovaných trestných činů je velkým přínosem i 

neveřejnost restorativního procesu vycházejícího ze zásady důvěryhodnosti a 

mlčenlivosti. Velmi vhodnou metodou pro takové případy je i nepřímá mediace. 

Jako značně kontroverzní jsou v souvislosti s restorativním řešením 

vnímány i případy domácího násilí či násilí mezi partnery, a to z důvodu značné 

nerovnováhy sil mezi obětí a pachatelem a strachu oběti z pachatele, neboť pro 

fenomén domácího násilí je typický jeho dlouhotrvající cyklický průběh a 

způsobování zejména psychické újmy oběti. Proto se v souvislosti se setkáním 

s násilným pachatelem v podstatě presumuje sekundární viktimizace oběti a její 

další utrpení a prohlubování traumatu. Navíc i vzhledem k charakteru domácího 

násilí, jež je chováním společensky nepřijatelným, existuje značný veřejný zájem 

na jeho stíhání v trestním procesu.305  

Velmi častým jevem je zákonný zákaz užití možnosti restorativních 

programů v těchto věcech. Například ve Španělsku je v případech domácího násilí 

a genderově podmíněného násilí páchaného na ženách (v této souvislosti je 

používán pojem violencia machista, neboť pachateli tohoto typu násilí jsou ve 

většině případů muži projevující svou nadřazenost a dominanci) možnost 

postoupení věci do restorativního programu, tedy i možnost mediace mezi obětí a 

pachatelem, legislativně vyloučena306, přičemž hlavním argumentem pro tuto 

zákonnou úpravu je existence nerovnosti mezi stranami a nadřazenost útočníka 

nad obětí. Násilí mezi partnery je charakterizováno jako projev diskriminace, 

nerovnosti a moci mužů nad ženami, a to nejen španělskou právní úpravou, ale i 
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mezinárodními dokumenty, jako je Pekingská deklarace z roku 1995 či Deklarace 

OSN z roku 1993307, jež násilí na ženách považuje za součást historického a 

společenského vývoje, kdy vždy existovala nerovnováha moci ve vztahu mezi 

muži a ženami, která vyústila v dominanci mužů a diskriminaci žen, neboť ženy 

se nacházejí v podřízeném postavení vůči mužům. Rovněž i Rozhodnutí 

evropského parlamentu A4-0250/1997308 považuje násilí páchané na ženách za 

projev nerovnováhy moci ve vztazích mezi muži a ženami a zavádí evropskou 

kampaň nulové tolerance tohoto typu násilí. 

Argumenty podporující užívání restorativních procesů v těchto případech 

však výše uvedené nepopírají, vychází však z premisy, že řádně vedený 

restorativní proces je schopen se se všemi překážkami vypořádat. Klíčovými 

aspekty restorativního procesu je jak garance příjemného, pohodlného a 

bezpečného prostředí, tak posílení postavení oběti a vyvážení prvotní 

nerovnováhy sil mezi ní a pachatelem. Restorativní proces rovněž věnuje 

pozornost specifickým rysům každého případu. Pokud se týká případného 

nebezpečí plynoucího z kontaktu s pachatelem, je nutné zdůraznit, že komunikace 

a řízení dialog mezi stranami může být zajištěn i bez jejich bezprostředního 

kontaktu, a to formou nepřímé mediace. 

Nad využitím restorativních přístupů v případě domácího násilí 

polemizuje i Zehr, kdy připouští jak názory ohledně nevhodnosti užití 

restorativních programů v těchto případech, tak myšlenku, že společné setkání 

pachatele a oběti je důležitým momentem v řešení těchto případů.309 

 

Na tomto místě je třeba zdůraznit základní kámen restorativního procesu - 

princip dobrovolné účasti stran. Pokud má tedy pachatel a především oběť 

jakéhokoli typu trestného činu opravdový zájem na osobním setkání a účasti 

v restorativním programu, neměla by jim být tato možnost upírána.  
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4 Alternativní řešení trestních věcí v Peru 

 

Pokud jde o oblast Latinské Ameriky, typy alternativního řešení sporů jsou 

zejména negociace, jež je charakterizována jako proces dynamické komunikace, 

v jehož rámci se dvě či více stran snaží vyřešit vzájemný konflikt ke spokojenosti 

všech zainteresovaných stran310, dále konciliace, mediace a arbitráž, popř. způsob 

med/arb, jenž je kombinací mediace a arbitráže spočívající v pokusu stran vyřešit 

svůj spor nejprve mediací a v případě neúspěchu takového postupu způsobem 

arbitráže. Metoda arb/med, jež je rovněž kombinací mediace a arbitráže, na rozdíl 

od postupu předchozího je arbitrážním řízením s tím, že v případě vydání 

rozhodčího nálezu mají strany ještě poslední možnost k případné dohodě v rámci 

mediačního jednání, a pokud k takové dohodě dospějí, má přednost před 

rozhodčím nálezem.311 

 

4.1 Trestní právo procesní v Peru 

 

Dosud platným a účinným trestněprocesním předpisem je trestní řád z roku 

1940 (El Código de Procedimientos Penales), dle něhož trestní proces vychází ze 

zásady legality a oficiality, volného hodnocení důkazů, zákazu odsouzení 

obviněného v jeho nepřítomnosti či zásady, že soudce, který vyšetřuje, nesoudí. 

Trestní řízení (proceso ordinario) je děleno na řízení přípravné (instrucción), jež 

je vedeno vyšetřujícím soudcem (Juez instructor) a řízení před soudem (juicio 

oral)312. Trestní žaloba je buď veřejná, nebo soukromá. 

Legislativním dekretem N°124 byl zaveden, s cílem zrychlení a 

zefektivnění trestní justice, zjednodušený typ trestního řízení (proceso sumario) 

spočívající pouze ve fázi přípravného řízení (instrucción) vedenou samosoudcem, 

který rovněž vynáší konečné rozhodnutí (Juez de lo Penal). V tomto typu trestního 

řízení se projednává naprostá většina trestných činů, standardní trestní řízení je 
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vedeno pouze v případě kvalifikované skutkové podstaty trestného činu vraždy, 

trestného činu loupeže, terorismu a trestné činnosti drogové. 

Délka přípravného řízení je omezena na 90 kalendářních dnů (v 

odůvodněných případech ji lze prodloužit nevjýše o dalších 60 dnů), po jejímž 

skončení předává státní zástupce věc samosoudci, o čemž je vyrozuměn obviněný, 

který má lhůtu 5 pracovních dnů na doručení soudu své obhajoby v písemné 

podobě. Po jejím skončení samosoudce ve lhůtě 10 dnů vynáší ve věci rozhodnutí, 

proti němuž je možné podat odvolání.  

Toto zjednodušené řízení je hodnoceno velmi negativně, a to zejména z 

důvodu absence fáze řízení před soudem, proto, že nerespektuje zásadu 

kontradiktornosti či bezprostřednosti a proto, že negarantuje základní práva 

obviněného. Tento typ procesu je považován za návrat k procesu inkvizičnímu, 

problém je rovněž spatřován v jeho neveřejnosti a ve skutečnosti, že soudce, který 

vede přípravné řízení, rovněž vynáší rozsudek. Tento proces byl dokonce 

rozhodnutím Segunda Sala Penal del Cono Norte označen za protiústavní, avšak 

Nejvyšší soud jeho protiústavnost nekonstatoval.  

Standardní trestní řízení konané však v zanedbatelném počtu případů (viz. výše) 

fázi řízení před soudem sice zachovává, hlavní líčení má však jen symbolický 

charakter; navíc soudci nedodržují základní procesní pravidla, ztrácí svou 

nezávislost a objektivitu, což je patrné zejména při výslechu obžalovaného313. 

Trestní řád z roku 1940 se aplikuje spolu s trestněprocesním předpisem 

z roku 1991, jenž vnáší do trestního procesu prvky oportunity, tedy zejména 

možnost zastavení stíhání obviněného v případech, kdy uložení trestu není třeba, 

neboť trestný čin významně neohrožuje veřejný zájem, přičemž jde o trestný čin 

s horní hranicí trestní sazby do dvou let (a nespáchá jej úřední osoba v souvislosti 

s výkonem funkce) a obviněný s takovým postupem souhlasí. Trestní stíhání lze 

rovněž zastavit, pokud pachatel nahradil poškozenému způsobenou škodu či se 

alespoň o její náhradě s poškozeným dohodl.  Pokud se jedná o trestné činy 

ublížení na zdraví, krádeže a zpronevěry a trestné činy nedbalostní, není-li více 

poškozených a nejedná-li se o souběh trestných činů, státní zástupce pozve 

poškozeného a obviněného ke společnému jednání o způsobu a výši náhrady 

                                                 
313NEYRA FLORES, José. Tratado de derecho procesal penal. Primera edición. Lima: IDEMSA, 

2015. ISBN 9786124037924, Str. 102 
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škody a pokud strany dospějí k dohodě, je trestní stíhání rovněž zastaveno (viz. 

dále).  

Velká reforma trestního práva procesního proběhla v roce 2004, kdy byl 

přijat nový trestní řád, jenž vstoupil v účinnost v roce 2006, bohužel však ne na 

celém území Peru. Trestní proces dle tohoto předpisu vychází z akuzačního 

principu, garantuje základní procesní práva obviněného a poškozeného trestným 

činem, vychází z dělby procesních funkcí mezi státního zástupce, jenž vede 

přípravné řízení a podává obžalobu, soudce vyšetřovatele dozorujícího přípravné 

řízení a soud, jenž vede řízení před soudem a vynáší rozsudek; oddělením funkcí 

je tak garantována nezávislost soudu. Trestní proces vychází z principu legality 

s prvky oportunity, těžiště trestního řízení spočívá v řízení před soudem, které je 

postaveno na zásadách bezprostřednosti, kontradiktornosti, veřejnosti, ústnosti a 

koncentrace řízení. Rozhodnutí vychází z dokazování provedeného v řízení před 

soudem, platí zásada rychlosti řízení, zásada presumpce neviny a práva 

obviněného na obhajobu, kdy obviněný má povinnost mít obhájce od počátku 

trestního řízení po celou dobu jeho trvání. 

 

4.1.1 Trestní proces dle trestního řádu z roku 2004 

 

Trestní řád z roku 2004 vychází z akuzačního principu a rozděluje trestní řízení 

do tří etap. První fází je postup před zahájením trestního stíhání (diligencias 

preliminares či investigación preparatoria), jehož účelem je zjištění skutečností 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a směřujících ke zjištění 

pachatele. Je iniciováno nejčastěji na základě trestního oznámení, které je povinen 

přijímat státní zástupce (Ministerio Público/Fiscal) a policejní orgán. Jedná se o 

fázi prověřování, která je prováděna policejním orgánem ve spolupráci se státním 

zástupcem a pod dozorem vyšetřujícího soudce. Výsledky prověřování předává 

policejní orgán státnímu zástupci (informe policial), přičemž policejní orgán není 

oprávněn k právní kvalifikaci skutku. Pokud se ve fázi prověřování nepodaří zjistit 

skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání – skutek se nestal či není trestným 

činem, státní zástupce rozhodne o odložení věci (el archivamiento definitivo). 

Pokud se nepodařilo zjistit osobu, jež měla skutek, ve kterém je spatřován trestný 

čin, spáchat, věc je podmíněně odložena (archivo o reserva provisional). 

V případě, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a 
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že jej spáchala konkrétní osoba, rozhodne státní zástupce o zahájení trestního 

stíhání této osoby jako obviněného. 

Další fází trestního řízení je fáze vyšetřování (Investigación preparatoria 

propiamente dicha), kterou rovněž provádí policejní orgán ve spolupráci se 

státním zástupcem. Dozor nad jejich činností a dodržováním zákonnosti 

v přípravném řízení vykonává vyšetřující soudce (Juez de la investigación 

preparatoria). Fáze vyšetřování spočívá především ve vyhledávání a provádění 

důkazů k objasnění všech základních skutečností důležitých pro posouzení 

případu, a to důkazů svědčících jak ve prospěch, tak neprospěch obviněného. 

Obviněný má možnost navrhovat důkazy na svou obhajobu, nesmí však být nucen 

k výpovědi či doznání. Jak obviněný, tak jeho obhájce má právo účastnit se všech 

vyšetřovacích úkonů. 

Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení 

obviněného před soud, státní zástupce podá vyšetřujícímu soudci (Juez de 

investigación preparatoria)314 obžalobu. V opačném případě, pokud se nestal 

skutek, pro který je vedeno trestní stíhání, není-li tento skutek trestným činem či 

není-li prokázáno, že tento skutek spáchal obviněný, rovněž v případě, že je trestní 

stíhání promlčeno, státní zástupce místo podání obžaloby podává vyšetřujícímu 

soudci žádost o zastavení trestního stíhání obviněného.  

Z principu oportunity vychází možnost zastavit trestní stíhání rovněž, pokud 

uložení trestu není třeba315, pokud vzhledem k míře porušení nebo ohrožení 

veřejného zájmu není trestní stíhání účelné316 či není účelné s přihlédnutím 

k závažnosti trestného činu, okolnostem jeho spáchání a osobě obviněného317. 

Důvodem k zastavení trestního stíhání může být rovněž dohoda obviněného 

s poškozeným o náhradě škody sjednaná mimo trestní proces (acuerdo 

                                                 
314Nový trestní řád zachovává figuru soudce vyšetřovatele, jenž zná trestní řád z roku 1940. Rozdíl 

je však v tom, že dle trestního řádu z roku 1940 vyšetřující soudce (Juez de instrucción) řídí celé 

přípravné řízení, přičemž toto není děleno na postup před a po zahájení trestního stíhání. Dle 

trestního řádu z roku 2004 je vyšetřující soudce (Juez de investigación preparatoria) garantem 

zákonnosti přípravného řízení, které vede a řídí státní zástupce. Vyšetřující soudce dále 

přezkoumává obžalobu před tím, než je podána k soudu. 
315V případě trestných činů s horní hranicí trestní sazby do 4 let. 
316V případě trestných činů s horní hranicí trestní sazby do 2 let, přičemž trestný čin nebyl spáchán 

úřední osobou při výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. Podmínkou je rovněž náhrada škody 

poškozenému či existence dohody o takové náhradě mezi obviněným a poškozeným. 
317V případě trestných činů s horní hranicí trestní sazby do 4 let, přičemž trestný čin nebyl spáchán 

úřední osobou při výkonu funkce nebo v souvislosti s ním. Podmínkou je rovněž náhrada škody 

poškozenému či existence dohody o takové náhradě mezi obviněným a poškozeným. 
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reparatorio). Věc rovněž může být vrácena z důvodu nutnosti jejího došetření do 

fáze prověřování (disposición de formalización y continuación de las diligencias 

preliminares). 

Pokud fáze přípravného řízení končí podáním obžaloby státního zástupce 

vyšetřujícímu soudci, popřípadě zamítnutím žádosti státního zástupce o zastavení 

trestního stíhání vyšetřujícím soudcem, trestní řízení se posouvá do druhé etapy 

spočívající v přezkumu obžaloby vyšetřujícím soudcem (la etapa intermedia) za 

účelem řádné přípravy řízení před soudem. Vyšetřující soudce k takovému 

přezkumu nařídí jednání, na kterém provádí důkazy poskytnuté stranami, přičemž 

strany mohou navrhovat i důkazy nové, a to s cílem definitivního rozhodnutí, zda 

bude obžaloba státního zástupce podána k soudu či nikoliv.   

Vyšetřující soudce trestní stíhání buďto zastaví (el sobreseimiento)318 nebo 

připustí podání obžaloby (auto del enjuiciamiento)319, v tomto případě předá 

obžalobu státního zástupce spolu se spisem soudu (Juez Unipersonal o 

Colegiado), o podání obžaloby vyrozumí účastníky řízení a je zahájeno řízení před 

soudem (juicio oral)320, jež má spočívat v jediném hlavním líčení konaném za 

stálé přítomnosti státního zástupce a samosoudce, resp. všech členů senátu soudu. 

Podmínkou nutnou je rovněž přítomnost obžalovaného a jeho obhájce. Po 

přednesení obžaloby státním zástupcem, soud poučí obžalovaného o jeho právech 

a dotáže se jej, zda se doznává k činu, pro který je stíhán a zda souhlasí s náhradou 

škody poškozenému. Pokud obžalovaný o činu, jenž je mu kladen za vinu, 

prohlásí, že jej spáchal, je vydána tzv. sentencia de conformidad a řízení před 

soudem končí. V opačném případě probíhá dokazování následované závěrečnou 

řečí státního zástupce, vyjádřením poškozeného připojujícího se k trestnímu řízení 

s náhradou škody (a vystupujícího tedy jako actor civil – viz. níže), závěrečnou 

řečí obhájce obžalovaného, přičemž obžalovaný má právo na poslední slovo. 

Trestní řízení končí vynesením odsuzujícího či zprošťujícího rozsudku. 

                                                 
318Jedná se o zastavení trestního stíhání (sobreseimiento libre), pokud neexistuje dostatek důkazů 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán konkrétní trestný čin konkrétní osobou či spáchaný skutek 

není trestným činem, nebo o podmíněné zastavení trestního stíhání (sobreseimiento provisional), 

v případě, že není pochyb o spáchání skutku, v němž je spatřován trestný čin, neexistuje však 

dostatek důkazů, že jej spáchal obviněný. 
319Jedná se o přezkum a schválení obžaloby vyšetřujícím soudcem. Podání obžaloby je však 

výlučným právem státního zástupce. 
320Řízení v prvním stupni vedou los Juzgados penales (senát i samosoudce), dalšími stupni jsou 

las Salas penales de las Cortes Superiores a la Sala penal de la Corte Suprema. 
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Řádným opravným prostředkem je dle trestního řádu z roku 2004 odvolání 

(recurso de apelación), jenž je opravným prostředkem proti sentencias a autos a 

o němž rozhoduje Sala Superior321. Dalšími řádnými opravnými prostředky jsou 

opravný prostředek proti decretos, jenž nemá devolutivní účinek a o němž tedy 

rozhoduje orgán, který napadené rozhodnutí vydal (recurso de reposición) a 

recurso de nulidad; proti odmítnutí jak odvolání, tak dovolání je dána možnost 

stížnosti (recurso de queja)322. Trestní řád z roku 2004 zavádí do systému 

trestního práva procesního mimořádný opravný prostředek – dovolání (recurso de 

casación), jež se podává k Nejvyššímu soudu (la Corte Suprema). 

Trestní řád z roku 2004 upravuje, na rozdíl od poněkud nepřehledné 

úpravy trestního řádu z roku 1940, jednotlivé typy zvláštních řízení, kterými jsou 

zjednodušené trestní řízení (proceso inmediato), v případě trestné činnosti 

úředních osob proceso por razón de la función pública, ukládání ochranného 

léčení v případě, že pachatel není trestně odpovědný (proceso de seguridad), 

v případě soukromožalobních trestných činů proceso por delito de ejercicio 

privado de la acción penal – proceso de querella, dohoda mezi obviněným a 

státním zástupcem o vině a trestu (proceso de terminación anticipada), pokud jde 

o spolupracujícího obviněného proceso por colaboración eficaz a trestní proces 

v případě méně závažných trestných činů označovaných jako faltas323 (proceso 

por faltas). 

 

4.1.2 Účastníci trestního řízení 

 

Trestní řád z roku 2004 označuje jako orgány činné v trestním řízení 

policejní orgán (Policía Nacional), státní zastupitelství (Ministerio Público) a 

soud (Poder Judicial)324. Dalšími subjekty trestního řízení jsou dle tohoto 

                                                 
321S výjimkou odvolání proti rozhodnutí soudu v řízení o faltas (Juzgado de Paz letrado), o němž 

rozhoduje Juez unipersonal. 
322Dle trestního řádu z roku 1940 jsou opravnými prostředky recurso de apelación, recurso de 

nulidad, recurso de queja por denegatoria. 
323 Jde o trestné činy vymezené v článku 441 a násl. trestního zákoníku – jedná se o trestné činy 

proti osobám, majetku, dobrým mravům, veřejné bezpečnosti a veřejnému pořádku. Vyznačují se 

mimo jiné tím, že není trestný pokus ani účastenství a není možné uložit nepodmíněný trest odnětí 

svobody. Přípravné řízení provádí policejní orgán a řízení před soudem Juez de paz letrado, jenž 

má právní vzdělání, či Juez de paz (no letrado) bez právního vzdělání.  
324Řízení v prvním stupni v případě zjednodušeného řízení probíhá před Juzgados especializados 

en lo Penal, jinak před Sala Penal Superior, jež je rovněž odvolací instancí proti rozhodnutí 
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trestního řádu obviněný (el imputado) a jeho obhájce (el abogado defensor), 

v určitých případech právnická osoba a oběť trestného činu. Pod pojem oběti 

trestného činu (la víctima) řadí trestní řád z roku 2004 poškozeného (el 

agraviado), osobu, jež se připojuje k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody 

(el actor civil) a soukromého žalobce (el querellante particular).325 

Trestní řád z roku 2004 garantuje základní práva obviněného jako je 

presumpce neviny, právo na soudní ochranu a spravedlivý proces, právo vyjádřit 

se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, 

přičemž není povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho 

obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Od samého 

počátku trestního řízení je nutná přítomnost jeho obhájce, jehož si může zvolit či 

je mu ustanoven. Má právo být přítomen u všech úkonů trestního řízení, právo 

nahlížet do spisu, právo vznášet námitky proti osobě soudce, dále právo na 

důstojné zacházení ze strany orgánů činných v trestním řízení apod. 

Poškozeným trestným činem je ten, komu byla trestným činem způsobena 

materiální či morální újma, přičemž se rozlišuje poškozený, který má právo na 

náhradu této újmy (el perjudicado) a poškozený, jemuž toto právo nenáleží (el 

ofendido). Poškozený má právo činit návrh na doplnění dokazování, nahlížet do 

spisů, zúčastnit se hlavního líčení a před skončením řízení se k věci vyjádřit. 

V přípravném řízení má právo, pokud o to požádá, být informován o jeho průběhu 

a výsledcích. V případě trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 

má právo na utajení totožnosti. Poškozený je rovněž oprávněn podat opravný 

prostředek proti rozhodnutí o zastavení trestního stíhání obviněného a proti 

zprošťujícímu rozsudku. Mladistvý poškozený a poškozený trpící duševní 

poruchou má právo na doprovod důvěrníka, a to ke všem úkonům trestního řízení. 

Poškozený v postavení svědka má povinnost vypodídat. Poškozený, který se 

v rámci trestního řízení připojuje s nárokem na náhradu škody, je dále označován 

jako actor civil, přičemž uplatněný nárok na náhradu škody musí směřovat vůči 

konkrétní osobě a musí být specifikován co do důvodu a výše. Je na volbě 

                                                 
Juzgado especializado en lo Penal. O dovolání rozhoduje Sala Penal Suprema. V případě méně 

závažných trestných činů (faltas) řízení probíhá před Juzgados de Paz letrados. 
325Trestní řád z roku 1940 výslovně vyjmenovává jako subjekty trestního řízení soud, poškozeného 

připojujícího se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody (la parte civil) a policejní orgán. 

Tento trestní řád rovněž používá pojem obviněného (el imputado) i poškozeného (el agraviado), 

aniž by je však definoval.   
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poškozeného, zda se s tímto nárokem připojí v rámci trestního řízení či se náhrady 

škody bude domáhat žalobou v řízení občanskoprávním.  

V případě soukromožalobních trestných činů je poškozený rovněž tím, 

kdo podává trestní žalobu, tj. soukromým žalobcem (el querellante particular). 

 Účastníkem trestního řízení může být i osoba, která, aniž by byla 

pachatelem, spolupachatelem či účastníkem trestného činu, spolu s obviněným 

odpovídá za náhradu škody (el tercero civil), typicky jde o právnickou osobu (viz. 

výše). 

 

 Peru přijalo nový trestní řád v rámci vlny reforem trestního práva 

procesního probíhající na přelomu dvacátého a dvacátého prvního století v zemích 

Latinské Ameriky326. Jejím cílem bylo překonat inkviziční model trestního 

procesu a zavést do právního systému trestní řízení vycházející ze zásady 

obžalovací, pro který je typická zejména dělba funkcí mezi státního zástupce a 

soud, stejně jako posílení práv obviněného a poškozeného v trestním procesu.327 

Trestní právo procesní Peru tak vychází z akuzačního principu 

s adverzárními prvky jako je rovnost stran, nezávislost a objektivita soudu a 

státního zástupce, princip kontradiktornosti a ústnosti.328 

Problémem však je, že trestní řád z roku 2004 je účinný na území Peru 

s výjimkou soudních obvodů Lima a Callao, kam však spadá naprostá většina 

trestních věcí v zemi. Zde je stále v účinnosti trestní řád z roku 1940 v kombinaci 

s trestním řádem z roku 1991.329 Peru se tak nachází v poněkud absurdní situaci, 

kdy má moderní trestněprocesní předpis, který se však v praxi skoro neaplikuje. 

 

 

 

                                                 
326V průběhu 90. let dvacátého století a na počátku století dvacátéhoprvního přijalo nový trestní řád 14 

zemí: Guatemala (1994), Costa Rica a El Salvador (1998), Venezuela (1999), Chile a Paraguay (2000), 

Bolivia, Ecuador a Nicaragua (2001), Honduras (2002), Perú a República Dominicana (2004), 

Colombia (2005) a Panamá (2008). 
327REYNA ALFARO, Luis Miguel. Manual de Derecho Procesal Penal. 1. Bre: Instituto Pacífico S.A.C., 

2015. ISBN 978-612-4265-06-8, str. 55 
328Tamtéž, str. 50 

329Výjimku tvoří trestná činnost úředních osob, organizovaná trestná činnost a legalizace výnosů 

z trestné činnosti. V těchto případech se aplikuje trestní řád z roku 2004 rovněž v soudních 

obvodech Lima a Callao. Trestní řád z roku 2004 se použije i za předpokladu, že bych pachatel 

přistižen při trestném činu či bezprostředně poté.  
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4.2 Alternativní řešení trestních věcí v Peru 

 

Alternativní řešení věcí v rámci peruánského trestního práva jsou 

považovány za projev principu oportunity a byly včleněny do trestního procesu 

v roce 1991330 a jsou obsaženy i v novém trestním řádu z roku 2004. Princip 

oportunity je pojímán jako výjimka z principu legality, z něhož vychází trestní 

řízení, a spočívá v oprávnění státního zástupce upustit od podání obžaloby za 

předpokladu, že s takovým postupem obviněný výslovně souhlasí, a v případech 

stanovených v článku 2 trestního řádu z roku 1991, resp. v článku 2 trestního řádu 

z roku 2004. Jedná se o případy, (i) kdy byl pachatel silně zasažen následky 

trestného činu a uložení trestu tak není vzhledem k jeho osobě a poměrům účelné, 

(ii) kdy trestný čin zásadně neporušuje veřejný zájem, s výjimkou trestných činů 

s dolní hranicí trestní sazby dvou let a trestných činů spáchaných úřední osobou 

při výkonu funkce či (iii) vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení 

chráněného zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení činu a jeho následku, 

nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k osobě pachatele a jeho 

poměrům, je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo, a to opět s výjimkou 

spáchání trestného činu úřední osobou při výkonu funkce. Ve druhém a třetím 

uvedeném případě je rovněž podmínkou, že pachatel nahradil poškozenému 

způsobenou škodu či alespoň s ním uzavřel o takové náhradě dohodu. 

Trestní řád z roku 2004 omezuje postup dle principu oportunity na trestné 

činy s horní hranicí trestní sazby do 4 let, pokud výrazně neporušují veřejný 

zájem. Navíc, kromě náhrady škody poškozenému může státní zástupce uložit 

obviněnému i povinnost složit určitou finanční částku na účet státu.331 

 Postup dle principu oportunity spočívá ve společném jednání poškozeného 

a obviněného s jeho obhájcem před státním zástupcem. Účast obviněného a jeho 

obhájce je povinná, v případě že se obviněný k jednání bez řádné omluvy 

nedostaví, je jednání odročeno a obviněný znovu předvolán, pokud se ani v tomto 

případě k jednání nedostaví, oportunní postup ve věci končí. Účast poškozeného 

                                                 
330 Trestněprocesní předpis zakotvující princip oportunity z roku 1991 doplnil trestní řád z roku 

1940, v důsledku čehož dochází ke společné aplikaci těchto trestněprocesních předpisů.  
331 ÖSCAR PEÑA GONZÁLES, FRANK ALMANZA ALTAMIRANO a HESBERT 

BENAVENTE CHOBRES. Los mecanismos alternativos de resolución del conflicto penal y los 

procesos penales especiales. Lima: Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación, 

2010. ISBN 9786124553233, str. 166 
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na jednání povinná není, v případě jeho neúčasti reprezentuje jeho zájmy státní 

zástupce.332 

 Na jednání státní zástupce vyzve obviněného k přiznání viny za skutek, 

jenž je mu kladen za vinu, a navrhne způsob a výši náhrady škody poškozenému 

trestným činem, stejně jako případná omezení či povinnosti, jež musí obviněný 

strpět, resp. dodržet. Pokud obviněný s navrhovaným řešením souhlasí, splní 

uložené povinnosti, resp. dodrží uložená omezení, a nahradí poškozenému újmu 

způsobenou trestným činem, státní zástupce trestní stíhání obviněného pro daný 

skutek zastaví, v opačném případě přistoupí v dané věci k podání obžaloby 

soudu.333 

Dle úpravy trestního řádu z roku 2004 státní zástupce předvolá obviněného 

a poškozeného za účelem jednání ohledně způsobu a výše náhrady škody. 

V případě neúčasti poškozeného má státní zástupce právo přiměřeně snížit výši 

náhrady škody. Oproti úpravě z roku 1991 je tak kladen větší důraz na účast 

poškozeného. V případě dohody o náhradě škody mezi poškozeným a obviněným, 

státní zástupce dbá, aby případná lhůta poskytnutá obviněnému k náhradě škody 

nepřekročila devět měsíců. Pokud tedy obviněný a poškozený dospějí k dohodě 

ohledně náhrady škody, státní zástupce trestní stíhání obviněného pro daný skutek 

zastaví s tím, že pokud obviněný nesplní povinnosti vyplývající ze sjednané 

dohody, bude trestní stíhání znovu zahájeno.  

Svou podstatou tak aplikace principu oportunity odpovídá institutu 

podmíněného zastavení trestního stíhání, neboť zastavení trestního stíhání s tím, 

že pokud obviněný ve sjednané lhůtě nesplní své závazky plynoucí z dohody 

s poškozeným, materiálně koresponduje s podmíněným zastavením trestního 

stíhání se stanovením zkušební doby.  

 

Další procesní alternativou zakotvenou trestním řádem z roku 1991 a 

rovněž novým trestním řádem z roku 2004, jejíž prioritou je především 

odškodnění oběti trestného činu, je uzavření dohody o narovnání mezi obviněným 

a poškozeným (el acuerdo reparatorio), a to v případě zákonem taxativně 

vyjmenovaných trestných činů, jimiž jsou zejména ublížení na zdraví, krádež, 

zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, podvod apod. a rovněž všechny trestné 

                                                 
332 Tamtéž, str. 164 
333 Tamtéž, str. 164 
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činy nedbalostní.334 Znění dohody o narovnání navrhuje státní zástupce, přičemž 

její uzavření musí plynout ze svobodné vůle jak obviněného, tak poškozeného a 

podléhá schválení soudu.335 Pokud se obviněný opakovaně (tj. dvakrát) bez řádné 

omluvy nedostaví na jednání ohledně dohody o narovnání před státním 

zástupcem, pokračuje se ve standardním trestním procesu. 

Na rozdíl od postupu dle principu oportunity, je státní zástupce v případě 

konkrétních trestných činů stanovených zákonem povinen obviněnému a 

poškozenému uzavření takové dohody navrhnout. 

K dohodě o narovnání může dojít jak v přípravném řízení, tak v řízení před 

soudem. Schválení takové dohody soudem má účinky věci rozhodnuté a je 

vykonatelným právním titulem.  

Zde vidíme podobnost s českým institutem narovnání s tím rozdílem, že 

český trestní řád nestanovuje, i když jen pro určité trestné činy, státnímu zástupci 

povinnost takového postupu. Od dohody o vině a trestu se dohoda o narovnání liší 

tím, že k jejímu sjednávání nedochází mezi obviněným a státním zástupcem, ale 

mezi obviněným a poškozeným, byť státní zástupce jednání o uzavření takové 

dohody iniciuje a navrhuje stranám její znění. 

Jen pro doplnění, státní zástupce rovněž může upustit od podání obžaloby 

v případě trestných činů souvisejících s nedovolenou těžbou dle článku 307A – 

307E trestního zákoníku, za předpokladu, že pachatel dobrovolně zanechá 

nezákonného jednání a oznámí jej příslušnému kontrolnímu orgánu. 

Nový trestní řád z roku 2004 vylučuje možnost aplikace principu 

oportunity či možnost sjednání dohody o narovnání na případy opakované trestné 

činnosti, kdy se pachatel dopustil spáchání trestného činu nejméně třikrát za sebou 

(reincidencia habitual). Ani v případě byť jen jednou recidivujícího pachatele 

nelze postupovat dle principu oportunity či uzavřít dohodu o narovnání za 

předpokladu, že takto bylo v rámci trestné činnosti obviněného podobného 

charakteru či proti jeho trestné činnosti ohrožující či porušující stejný zájmem 

chráněný trestním zákonem již dvakrát postupováno, či za předpokladu, že takto 

                                                 
334 Dle trestního řádu z roku 2004 se jedná zejména o trestné činy ublížení na zdraví, krádeže, ale 

i loupeže, zpronevěry, neoprávněného užívání cizí věci, poškození cizí věci a o trestné činy 

nedbalostní. 
335 ÖSCAR PEÑA GONZÁLES, FRANK ALMANZA ALTAMIRANO a HESBERT 

BENAVENTE CHOBRES. Los mecanismos alternativos de resolución del conflicto penal y los 

procesos penales especiales. Lima: Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación, 

2010. ISBN 9786124553233, str. 181 
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bylo v případě obviněného postupováno v uplynulých pěti letech, anebo obviněný 

nenahradil poškozenému způsobenou škodu či nedodržel závazky plynoucí z 

dohody o náhradě škody uzavřené v rámci postupu dle principu oportunity, resp. 

z dohody o narovnání.   

 

 Alternativním postupem v rámci peruánské trestněprocení úpravy je 

rovněž uzavření dohody o vině, druhu a výši trestu a o rozsahu a způsobu náhrady 

škody pro poškozeného mezi obviněným a státním zástupcem (terminación 

anticipada del proceso) vyžadujícím prohlášení obviněného že spáchal skutek, 

pro který je stíhán s tím, že mu bude snížen trest. Peruánské prameny odkazují 

v souvislosti s tímto institutem na institut angloamerického práva plea bargaining 

či na institut práva italského patteggiamento.336 Podobného charakteru je i institut 

kolumbijského trestního práva procesního preacuerdos y negociaciones, kdy 

v případě uzavření dohody mezi obviněným a státním zástupcem dochází ke 

snížení trestu až o polovinu, přičemž cílem takového postupu ve věci je rychlé 

odškodnění poškozeného trestným činem.337  

 Dle trestního řádu z roku 2004 není postup spočívající v jednání o dohodě 

o vině a trestu omezen ani druhem ani závažností trestné činnosti, s výjimkou 

trestné činnosti spáchané v rámci organizované zločinecké skupiny. 

K jednání o dohodě o vině a trestu lze dle článku 468 a násl. trestního řádu z roku 

2004 přistoupit z iniciativy obviněného, státního zástupce či vyšetřujícího soudce, 

a to pouze do chvíle, než státní zástupce podá obžalobu soudu. Sjednávání dohody 

o vině a trestu mezi státním zástupcem a obviněným je neveřejné, probíhá před 

vyšetřujícím soudcem za povinné účasti obviněného a jeho obhájce, přítomnost 

ostatních účastníků řízení, tedy i poškozeného, je dobrovolná. 

Pokud státní zástupce a obviněný dospějí k dohodě ohledně okolností 

spáchaného činu, druhu a výměře trestu a způsobu a výši náhrady škody 

poškozenému, její obsah je přejat do rozsudku vynášeného v dané věci 

vyšetřujícím soudcem, a to za předpokladu, že vyšetřující soudce s jejím zněním 

souhlasí. Proti tomuto rozsudku má každý účastník řízení právo podat odvolání. 

                                                 
336 Tamtéž, str. 412 
337 Tamtéž, str. 415 
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V případě odvolání podaného státním zástupcem nebo obviněným, odvolací soud 

rozsudek věcně nepřezkoumává a rovnou jej zrušuje.338  

Pokud nedojde mezi obviněným a státním zástupcem k uzavření dohody o vině a 

trestu či je zrušen rozsudek vyšetřujícího soudce, pokračuje se ve standardním 

trestním řízení, v němž však nemůže být prohlášení obviněného, že spáchal 

skutek, jenž se mu kladen za vinu, považováno za přiznání viny.339 

 Cílem tohoto zvláštního řízení je tedy nepochybně zrychlení, zjednodušení 

a zefektivnění trestního řízení, s důrazem na odškodnění poškozeného. Jedná se o 

projev tzv. vyjednávací trestní justice (justicia penal negociada), neboť obviněný 

má výměnou za přiznání viny, resp. uznání odpovědnosti za spáchaný trestný čin, 

možnost vyjednávání ohledně druhu a výměry trestu, stejně jako o způsobu 

náhrady škody poškozenému a její výši.340 

 

 Typem zvláštního řízení, jehož úpava je obsažena v článích 446 až 448 

trestního řádu z roku 2004, je zjednodušený typ trestního řízení (proceso 

inmediato) vedeného v případě přistižení podezřelého při činu či bezprostředně 

poté, v případě, že se podezřelý k činu dozná nebo za předpokladu, že všechny 

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán skutek, v němž je spatřován 

trestný čin a že tento skutek spáchal konkrétní podezřelý, přičemž tyto podmínky 

jsou stanoveny alternativně, stačí tedy naplnění pouze některé z nich.  

 Proces je zahajován na žádost státního zástupce adresovanou 

vyšetřujícímu soudci, jenž o jeho žádosti rozhodne ve lhůtě 48 hodin od jejího 

podání. Pokud vyšetřující soudce dojde k závěru, že jsou splněny zákonné 

podmínky pro zjednodušené řízení, uloží státnímu zástupci podání obžaloby a 

postoupí žádost státního zástupce soudu s tím, aby ve věci nařídil hlavní líčení. 

V opačném případě žádost státního zástupce zamítne a ve věci probíhá standardní 

přípravné řízení. Hlavní líčení potom musí proběhnout ve lhůtě 72 hodin od 

postoupení žádosti státního zástupce vyšetřujícím soudcem soudu.  

 I v rámci zjednodušeného trestního řízení má obviněný možnost sjednání 

dohody o vině a trestu.  

                                                 
338 Tamtéž, str. 424 
339 Tamtéž, str. 428 
340 Čl. 7 Acuerdo plenario sobre proceso de terminación anticipada corte suprema de justicia de 

la república v pleno jurisdiccional de las salas penales permanente y transitorias n°5-2008/CJ-

116 
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 Vzhledem k tomu, že trestní právo hmotné Peru obsahuje institut 

soukromožalobních trestných činů, jimiž jsou zejména trestné činy proti cti341, 

trestní řád z roku 2004 v článcích 459 až 467 pro tyto případy upravuje zvláštní 

typ řízení zahajovaného výlučně na základě soukromé trestní žaloby (querella) 

poškozeného trestným činem (proceso por delito de ejercicio privado de la acción 

penal). 

 Soukromou trestní žalobu je oprávněn podat pouze poškozený trestným 

činem, resp. jeho zákonný zástupce, čímž se tento stává soukromým žalobcem 

(querellante particular), a to přímo u soudu. Do tohoto trestního řízení tedy 

nevstupuje státní zástupce.  

Náležitostmi soukromé žaloby jsou dle článku 108 odst. 2 trestního řádu z roku 

2004 označení soukromého žalobce a žalovaného, popis skutku a kvalifikace 

trestného činu, jenž je v něm spatřován, a specifikace nároku na náhradu škody co 

do důvodu a výše. Soukromý žalobce (dále jen „žalobce“) musí rovněž uvést 

důkazy na podporu svých tvrzení.  

 Po podání soukromé žaloby soudu, ji soud přezkoumá, a pokud vykazuje 

vady, vyzve žalobce k jejímu doplnění a v případě, že tak žalobce neučiní, je 

trestní stíhání osoby označené za žalovaného (querellado) pro daný skutek 

zastaveno. Podání soukromé žaloby soudu rovněž představuje v dané věci 

překážku litispendence. Soud může rovněž soukromou žalobu odmítnout, a to 

pokud dojde k závěru, že skutek není trestným činem či není trestným činem 

soukromožalobním nebo pokud je možnost podání žaloby již promlčena.  

 Žalobce může současně s podáním žaloby žádat provedení vyšetřování, 

pokud má za to, že je to nezbytné pro řádné zjištění skutku. Pokud je i soud 

stejného názoru, nařídí provedení vyšetřování policejnímu orgánu a vyrozumí o 

tom státního zástupce. Po skončení vyšetřování sdělí policejní orgán jeho 

výsledky soudu, který je oznámí žalobci, jenž je povinen na jejich základě žalobu 

doplnit. Pokud tak neučiní, žaloba je soudem odmítnuta s tím, že již není možné 

ji v dané věci podat znovu. 

 Pokud soud po přezkoumání žaloby dojde k závěru, že má žaloba všechny 

zákonné náležitosti, vyrozumí o jejím podání žalovaného, zašle mu její opis a 

                                                 
341 Trestný čin urážky (injuria), křivého obvinění (difamación) a pomluvy (calumnia). Dále jde o 

trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, a trestné činy proti právům na ochranu soukromí.  
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poskytne mu lhůtu k vyjádření v trvání 5 pracovních dnů, po jejímž uplynutí nařídí 

ve věci hlavní líčení, na němž se soud nejprve pokusí dovést strany ke smíru. 

Jednání stran za účelem dosažení smíru je neveřejné a v případě, že strany 

nedospějí ke smírnému řešení, probíhá ve věci klasické hlavní líčení za účasti 

veřejnosti.  

V trestním řízení zahajovaném na základě soukromé trestní žaloby má 

soukromý žalobce stejná práva a povinnosti jako státní zástupce v klasickém 

trestním řízení, navíc s povinností ve věci vypovídat. Soukromý žalobce má tedy 

především právo účastnit se všech vyšetřovacích úkonů, navrhovat důkazy, 

požadovat náhradu škody a rovněž podávat opravné prostředky. Veškeré úkony 

může činit prostřednictvím právního zástupce, s výjimkou povinnosti vypovídat. 

V případě úmrtí žalobce přechází právo podat žalobu na dědice. 

Pokud se žalobce bez řádné omluvy nedostaví k hlavnímu líčení, trestní 

řízení je v této věci zastaveno. Důsledkem nedostavení se žalovaného, byť je 

řádně předvolán, je vynesení rozsudku pro zmeškání.  

 Proti rozsudku, jímž se končí trestní řízení zahajované na základě 

soukromé trestní žaloby, mají strany právo podat odvolání, přičemž proti 

rozhodnutí odvolacího soudu již není opravný prostředek přípustný.  

 V případě, že byl trestný čin proti cti spáchán veřejně, je možné, na žádost 

žalobce a na náklady žalovaného, uveřejnění pravomocného rozsudku.   

 Úpravu trestního řízení vedeného na základě soukromé žaloby obsahuje i 

trestní řád z roku 1940, v článcích 302 – 311, s tím rozdílem, že soukromá žaloba 

se podává k vyšetřujícímu soudci, který rovněž koná ve věci hlavní líčení.  

Trestní řízení zahajované na základě soukromé žaloby výrazně posiluje 

postavení poškozeného, neboť jej staví do aktivní role. Poškozený, resp. 

soukromý žalobce je, podobně jako žalobce v civilním řízení, pánem sporu, svědčí 

mu plná dispozice s procesem, má právo se rozhodnout, zda žalobu podá či nikoli, 

po jejím podání má možnost ji vzít kdykoli během řízení zpět, což má za následek, 

stejně jako jeho nečinnost po dobu tří měsíců, skončení trestního řízení a 

nemožnost v dané věci znovu žalobu podat. Institut soukromé trestní žaloby 

poskytuje prostor pro inspiraci pro českého zákonodárce.  
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4.2.1 Konciliace 

 

Peruánský právní systém nezná institut mediace v trestních věcech.342 

Hojně využívaným institutem v občanskoprávních, obchodních a rodinných 

věcech je konciliace, jež je v trestních věcech nepřípustná, lze však uskutečnit dle 

článku 9 písm. g) zákona č. 26872, o Konciliaci, ve znění legislativního dekretu 

č. 1070 (dále jen „zákon o konciliaci“), jenž je právním předpisem regulujícím 

konciliační proces, konciliační jednání mezi obviněným a poškozeným, pokud jde 

o náhradu škody způsobenou trestným činem.343  

Konciliace je v článku 5 zákona o konciliaci definována jako alternativní 

mechanismus řešení sporů, jehož cílem je pomoci stranám dospět ke smírnému 

řešení jejich sporu. Základními principy, z kterých vychází konciliační proces, je 

jeho dobrovolnost344 a důvěryhodnost s garancí rovnosti stran a snahou o nalezení 

oboustranně přijatelného řešení reflektujícího potřeby a zájmy obou stran, pod 

vedením nestranné a neutrální třetí osoby.  

Konciliační proces je v porovnání s klasickým soudním procesem 

rychlejší a méně nákladný, rovněž počítá s aktivním zapojením stran konfliktu a 

obecně přispívá k podpoře kultury míru. 

Zákon o konciliaci vyjmenovává případy, kdy je konciliace obligatorní, 

fakultativní a rovněž případy, ve kterých se nepřipouští. 

Konciliace je obligatorně stanovena v občanských a obchodních věcech, a 

to ohledně všech práv, s nimiž mohou osoby volně nakládat, přičemž pokus o 

mimosoudní konciliaci před podáním žaloby ve věci je jednou z podmínek 

procesní způsobilosti účastníka řízení. Ve věcech rodinných se konciliace provádí 

ohledně určení výše výživného pro nezletilé dítě, úpravy styku s nezletilým 

dítětem a ve věcech jeho svěření do péče, stejně jako v případě dalších práv, 

                                                 
342 Na rozdíl od Peru, kolumbijský trestní řád možnost mediace mezi obětí a pachatelem trestného 

činu připouští, a to od sdělení obvinění konkrétnímu pachateli až do nařízení hlavního líčení ve 

věci. Mediační dohoda je pak zohledněna v rozsudku. 
343 Na rozdíl od Peru je dle kolumbijské právní úpravy pokus o konciliaci mezi stranami 

podmínkou přijetí soukromé trestní žaloby poškozeného v případě soukromoprávních trestných 

činů. 
344 Zde jde o dobrovolnost týkající se uzavření dohody, neboť v zákonem vyjmenovaných 

případech jsou strany sporu povinny se před podáním žaloby přinejmenším o konciliaci pokusit, 

neboť účast na mimosoudní konciliaci je jednou z náležitostí procesní způsobilosti účastníka 

řízení. V oblasti trestního řízení je však konciliace jednou z možností jak jednat o náhradě škody, 

a proto se v tomto případě požadavek dobrovolnosti vztahuje již na samotnou účast v procesu 

konciliace.  
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s nimiž mohou osoby disponovat. Konciliace ve věcech pracovního práva se týká 

ústavně a zákonně zaručených práv zaměstnanců. 

  O konciliaci fakultativního charakteru se jedná mimo jiné v případech 

týkajících se náhrady škody způsobené trestným činem (viz. výše), přičemž 

standardním postupem je domáhání se náhrady škody v adhezním řízení, které je 

součástí řízení trestního, vznesením nároku na náhradu škody (acción civil) 

poškozeným trestným činem (actor civil).  

Nepřípustná je konciliace dle článku 6 zákona o konciliaci mimo jiné 

v případech domácího násilí. 

 Konciliace je zahajována na žádost obou či jedné ze stran sporu podanou 

v konciliačním centru.345 Podmínkou uskutečnění konciliačního setkání je osobní 

účast stran, zastoupení je možné pouze v případě, že má účastník trvalý pobyt 

v zahraničí či v jiném konciliačním obvodu či pokud se nemůže dostavit ze 

zdravotních důvodů řádně doložených lékařským potvrzením. Pokud je na straně 

sporu více než pět účastníků, konciliačního jednání se účastní společný zástupce, 

jenž reprezentuje jejich zájmy.   

 Následujícího dne po přijetí žádosti musí být v dané věci ustanoven 

konciliátor, jenž je potom povinen ve lhůtě dvou pracovních dnů od svého 

ustanovení předvolat strany ke konciliačnímu setkání, jež musí být uskutečněno 

ve lhůtě nejvýše sedmi pracovních dnů ode dne následujícího od prokazatelného 

doručení předvolání ke konciliaci každé ze stran, přičemž mezi dnem doručení a 

konáním jednání musí být zachována lhůta nejméně tří pracovních dnů. Celý 

proces konciliace pak musí proběhnout ve lhůtě nejvýše třiceti kalendářních dnů 

od prvního předvolání stran ke konciliačnímu setkání.  

 Proces konciliace končí buď úplnou nebo částečnou dohodou stran ve věci, 

anebo neuzavřením takové dohody, dále z důvodu absence jedné ze stran na dvou 

setkáních, tedy na prvním a z důvodu její neúčasti na opakovaném, či absence 

obou stran již na setkání prvním. Konciliační setkání může být rovněž ukončeno 

rozhodnutím konciliátora, a to za předpokladu, že strany v průběhu jednání 

porušily základní principy konciliace, zejména dopustila-li se některá ze stran vůči 

protistraně násilí, ať už fyzického či verbálního charakteru, anebo pokud kterákoli 

ze stran projevila vůli v procesu konciliace dále nepokračovat a ukončit jej. 

                                                 
345 Subjekty oprávněné provádět mimosoudní konciliace jsou centra mimosoudní konciliace 

zřízená na základě zákona o konciliaci.  
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Konciliátor proces ukončí i v případě, že kterákoli ze stran odmítla podepsat 

dohodu, k níž strany na konciliačním setkání dospěly.   

 Strany mají právo se účastnit konciliačního setkání jak s doprovodem 

právního zástupce, tak důvěrníka, tj. podpůrné osoby.   

 Dohoda stran uzavřená v rámci konciliace má charakter pravomocného 

rozsudku a je tedy vykonatelným právním titulem. Pokud však jde o dohodu mezi 

obviněným a poškozeným ohledně způsobu a výše náhrady škody, je tato dohoda 

zohledněna při určování druhu a výměry trestu ukládaného obviněnému a její 

znění přejato do výroku týkajícího se náhrady škody v odsuzujícím rozsudku. 

 Konciliace akcentuje protagonismus stran při řešení sporu, možnost 

vyjádření jejich zájmů a potřeb a podporuje jejich kolaborativní přístup k řešení 

sporu. Řešení přijatelné pro obě strany logicky zvyšuje jejich spokojenost s celým 

procesem a pocit spravedlnosti a zadostiučinění. 

Výhodou konciliace je rovněž jak časová, tak finanční úspora. Jedná se 

rovněž o proces flexibilní, neboť je schopen se přizpůsobit individuálním 

aspektům každého jednotlivého případu. Podporuje udržování a rozvoj kultury 

míru, usnadňuje přístup stran k výkonu spravedlnosti, posiluje úlohu komunity, 

posiluje konstruktivní dialog a komunikaci mezi stranami a v neposlední řadě 

ulehčuje soudnímu systému. 
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Závěr 

 

Ideologický a programový rámec restorativní justice tvoří tzv. kultura 

míru, její rozvoj do určité míry souvisí i s poskytováním pomoci obětem trestné 

činnosti, neboť z pohledu restorativní justice je spáchání trestného činu vnímáno 

jako způsobení újmy konkrétní oběti a jako narušení mezilidských vztahů, což má 

negativní vliv na společnost jako celek. Z toho důvodu se restorativní justice snaží 

řešit trestnou činnost právě s ohledem na vztah mezi obviněným a poškozeným. 

Restorativní reakce na trestnou činnost soustředí pozornost na potřeby 

oběti, vyvažuje její postavení před pachatelem a posiluje její postavení vůbec. Pro 

restorativní přístupy je charakteristické, že oběť trestného činu nemá druhořadou 

roli jako v klasickém trestním procesu, ale vzhledem k tomu, že je restorativní 

proces založen na dialogu mezi účastníky trestného činu, má aktivnější úlohu.  

Restorativní proces se snaží nikoli punitivně, ale výchovně působit na 

pachatele trestného činu, vést jej k přijetí odpovědnosti za jeho chování a 

uvědomění si jeho závadnosti a rovněž jej motivovat k odstranění následků 

trestného činu. Takový způsob působení na pachatele trestného činu vychází 

z teorie reintegrativního zahanbení Johna Braithwaita, prosazujícího pozitivní vliv 

veřejného zahanbení na pachatele trestného činu a potenciálu takového zahanbení 

přispívat k reintegraci pachatele do společnosti, což vede ke snižování rizika 

opakování protiprávního jednání do budoucna.  

Kromě vyřešení konfliktního stavu založeného trestným činem se 

restorativní justice zaměřuje i na udržení pokojného stavu ve společnosti. Proto 

restorativní procesy počítají i se zapojením komunity, jakožto tradičně opomíjené 

strany při řešení konfliktu. Zapojení sociálního okolí přímých aktérů tresného činu 

do procesu jeho řešení je důležité jak z hlediska sociální podpory, tak z hlediska 

sociální kontroly.  

Restorativní proces reflektuje jak potřeby obětí, tak pachatelů trestné 

činnosti, a je tedy procesem plně individualizovaným a zohledňujícím specifika 

každého jednotlivého případu. I když proces směřuje k dosažení konkrétního 

výstupu akceptovatelného jak obětí, tak pachatelem trestného činu, z pohledu 

restorativní justice je cílem už proces sám, neboť právě v něm dochází k interakci 

účastníků trestného činu.  
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V souvislosti s vývojem restorativní justice a uplatňováním jejích 

myšlenek v praxi se naskýtá zejména otázka, jaký má být vztah restorativních 

přístupů a klasického trestního systému. Vývoj je takový, že od myšlenky 

nahrazení retributivního přístupu restorativním je postupně upouštěno ve 

prospěch zavadění restorativních principů do standardního trestního řízení. Tyto 

tendence nezbývá než podporovat, neboť restorativní justice nenabízí univerzální 

řešení aplikovatelné na všechny typy případů. Často není využití restorativních 

programů možné, např. pokud oběť či pachatel není ochoten se s druhou stranou 

potkat, neexistuje shoda na základních skutkových okolnotech případu, pachatel 

se nedoznává a není ochoten přijmout odpovědnost za spáchaný čin či setkání 

s pachatelem by mohlo oběti způsobit další újmu. Restorativní přístup však může 

vhodně doplňovat ten retributivní tak, aby bylo dosaženo v každém jednotlivém 

případě nejvhodnějšího řešení konfliktu vzniklého spácháním trestného činu.  

 Za pronikání restorativních prvků do standardního trestního procesu jsou 

považovány formy alternativního řešení trestních věcí, tzv. odklony, jenž jsou 

specifickými postupy využívanými alternativně oproti standardnímu trestnímu 

řízení.346 Důvody jejich zavádění spočívají především ve snaze individualizovat 

trestní postih, pozitivně motivovat pachatele trestných činů k životu v souladu se 

zákonem, aktivně zapojit do řešení trestních věcí osoby poškozené trestnou 

činností a najít účinné formy prevence kriminality.347  

Aktuálním trendem ve vývoji trestního práva je tzv. racionalizace trestní 

justice spočívající ve snahách o zrychlení fungování trestního systému se 

zachováním spravedlnosti a základních zásad trestního řízení, ve snahách o 

efektivní řešení přetíženosti soudů a snížení finančního zatížení řízení před 

soudem. K racionalizaci trestní justice přispívá právě i využívání odklonů 

v trestním řízení.  

Pro odklony je typické, že při jejich aplikaci nedochází k  uložení 

obviněnému nepodmíněného trestu odnětí svobody za stíhaný trestný čin, ale 

výsledkem je zastavení trestního stíhání. Aplikace odklonů vychází z premisy, že 

                                                 
346 SOTOLÁŘ, Alexander, Pavel ŠÁMAL a František PÚRY. Alternativní řešení trestních věcí v 

praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000, 468 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-

9350-7, str. 3 
347 SOTOLÁŘ, Alexander, Pavel ŠÁMAL a František PÚRY. Alternativní řešení trestních věcí v 

praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000, 468 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-717-

9350-7, str. 3 
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trest není za každých okolností nejlepší formou reakce státu na porušení práva. 

Prioritou je uspokojení nároku poškozeného a uvědomění si obviněným 

nepřípustnosti svého jednání na jeho následků, stejně jako důraz na začlenění 

pachatele do společnosti. 

Využitím odklonů tak lze předejít případné stigmatizaci obviněného 

v průběhu trestního řízení, výhodné je i pro poškozeného, který je tak schopen se 

lépe a rychleji domoci náhrady materiální či imateriální újmy, a v neposlední řadě 

využití odklonů představuje i užitek pro celý systém trestní justice, neboť takový 

způsob řešení trestních věcí nezatěžuje soudní soustavu, je rychlejší, efektivnější 

a méně nákladný než klasický trestní proces.  

Účelem odklonů je tedy rychlejší a efektivnější vyřízení takových případů, 

které z pohledu účelu trestního řízení nevyžadují projednání věci před soudem. 

Odklony se využívají zejména v reakci na méně závažnou trestnou činnost, 

typicky jde o nedbalostní trestnou činnost, zejména delikty v dopravě, pokud 

obviněný již ve stádiu přípravného řízení dobrovolně převezme odpovědnost za 

své závadné chování. 

V českém systému trestního práva procesního jsou tzv. odklony institut 

podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání, trestní příkaz a institut 

dohody o vině a trestu; dále pak institut podmíněného odložení návrhu na 

potrestání ve zjednodušeném řízení před soudem navazujícím na zkrácené 

přípravné řízení, a odstoupení od trestního stíhání v případě trestního řízení ve 

věcech mladistvých. 

 Odklony od klasického trestního řízení jsou v k tomu vhodných případech 

řešením velmi účinným a přínosným, proto by mělo být podporováno jejich 

častější využívání v rámci trestního řízení. Prostředkem jak toho dosáhnout by 

mohlo být stanovení povinnosti jejich aplikace, pokud jsou splněny zákonné 

podmínky, a to z toho důvodu, aby aplikace odklonu nezávisela výlučně na úvaze 

orgánu činného v trestním řízení. Za nezbytné považuji alespoň stanovení 

povinnosti vydání odůvodněného rozhodnutí státního zástupce či soudu o 

nevyhovění návrhu na aplikaci odklonu, jehož smyslem a účelem je stanovení 

důvodů vedoucích státního zástupce či soudce k nevyužití odklonu. Další 

možností by mohlo být zavádění nových druhů odklonů, např. odklonu spojeného 

s uložením obecně prospěšných prací. 
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 Pokud jde o institut podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání, 

mělo by dojít ke sjednocení nejen terminologie – přiznání viny obviněným a 

prohlášení o spáchání činu, ale i použitelnosti přiznání viny obviněným jako 

důkazu v případném trestním řízení, pokud je odklon spočívající v podmíněném 

zastavení trestního stíhání neúspěšný tak, aby stejně jako u narovnání, v případě, 

že nebude trestní stíhání podmíněně zastaveno, nemohlo být k doznání 

obviněného ohledně spáchání činu v dalším řízení přihlížet jako k důkazu. Rovněž 

je žádoucí, aby pokud jde o závazek obviněného ohledně zdržení se určité činnosti 

v souvislosti s podmíněným zastavením trestního stíhání dle § 307 odst. 2 písm. 

a) trestního řádu, zákon umožňoval započtení doby, po kterou obviněný nemohl 

danou činnost vykonávat před právní mocí rozhodnutí o podmíněném zastavení 

trestního stíhání.   

 Vzhledem k tomu, že jednou z možných podmínek ukládaných při 

podmíněném zastavení trestního stíhání je složení peněžité částky určené státu na 

pomoc obětem trestné činnosti, tato povinnost by u institutu narovnání mohla být 

zrušena a narovnání by se tak mohlo stát institutem určeným pro řešení trestné 

činnosti, jež má povahu konfliktu mezi obviněným a poškozeným, a to bez ohledu 

na její závažnost. Jednání obviněného s poškozeným o narovnání vzájemných 

vztahů by pak mohlo být obligatorně prováděno formou mediace.  

 Mediace je rovněž jednou z alternativ ke klasickému soudnímu řízení. 

Možnosti zahájení mediace jsou jednak z iniciativy stran, jednak z rozhodnutí 

soudního orgánu, anebo může být stanovena povinně zákonem. Případy k mediaci 

v trestních věcech v českém systému trestního práva procesního, postupují, dle 

vlastního uvážení, orgány činné v trestním řízení. Pokud strany v procesu mediace 

nedospějí k dohodě, ohledně věci pokračuje klasické trestní řízení, přičemž účast 

pachatele v mediačním procesu a jeho uznání odpovědnosti za spáchání trestného 

činu nemůže být v tomto trestním řízení použito jako důkaz o přiznání viny a 

skutečnosti, jež strany v rámci mediace sdělily, nesmí představovat v rámci 

případného trestního procesu přitěžující okolnosti.348 Pokud strany v procesu 

mediace sice uzavřou dohodu, avšak tato není plněna, je opět přistoupeno 

k procesu mediace či rovnou k trestnímu řízení, přičemž skutečnost, že pachatel 

dohodu s obětí neplnil, nesmí jít k jeho tíži.  

                                                 
348 Resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social de ONU sobre principios básicos para la 

aplicación de programas de Justicia restaurativa en materia penal 
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Stejně jako v případě restorativní justice, i pokud jde o mediaci, objevuje 

se otázka, zda by mediace v trestních věcech měla být doplňkem či alternativou 

klasické trestní justice. I v tomto případě je mediace mezi obětí a pachatelem 

schopna plnohodnotně doplnit klasický systém, avšak existuje možnost jí 

ponechat větší a větší autonomii.  

 

Rozvoj jak restorativní justice, tak jejích projevů v trestním právu 

procesním, ať už jde o využívání jak odklonů, tak mediace, jednoznačně 

podporuji. Za nezbytné považuji zejména rozšiřování povědomí o možnosti 

využití způsobů řešení sporů vycházejících z filosofie restorativní justice, s čímž 

souvisí překonávání mýtů panujících o restorativní justici, jako je její vnímání 

jako přístupu, jenž stojí v plné opozici proti klasickému systému trestní justice a 

chce jej nahradit či že se jedná o přístup snažící se zprostit pachatele trestní 

odpovědnosti za čin, jenž spáchal. V případě využívání restorativních programů 

nejde ani o privatizaci trestní justice. Dále je nutné překonat obecnou nedůvěru 

v restorativní justici, jež je vnímána jako nový, neosvědčený, a tudíž riskantní 

postup. V této souvislosti je tedy nutné garantovat kvalitu mediačních služeb a 

zajistit profesionalitu mediátorů, a to jak požadavky na jejich teoretické znalosti a 

praktické dovednosti, tak dohledem nad jejich činností a její kontrolou. Neméně 

důležité je i posilování role Probační a mediační služby.  

Dalším stereotypem panujícím o restorativní justici je, že takovým 

způsobem lze řešit pouze méně závažnou trestnou činnost. Ve svých počátcích se 

restorativní justice totiž snažila reagovat především na bagatelní trestnou činnost, 

typicky nedbalostní trestnou činnost v dopravě. Restorativní justice má však, 

pokud je to v daném případě vhodné, potenciál se velmi efektivně vypořádat i 

s tresnou činností závažnější, a to nedbalostního charakteru jako je těžké ublížení 

na zdraví z nedbalosti či zabití, ale i s případy loupeží, znásilnění, domácího násilí 

či vražd.  

Možnost využití restorativního procesu by měla být dána vždy - jak 

obětem, tak pachatelům jakékoli trestné činnosti by měla být dána možnost 

rozhodnout se, zda se chtějí restorativního procesu účastnit či nikoliv.  
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Abstrakt 

 

Práce se zabývá teoretickým konceptem restorativní justice, jenž chápe 

trestný čin jako sociální událost negativně ovlivňující nejen jeho přímé účastníky, 

tedy oběť a pachatele, ale ve svém důsledku představuje narušení pokojného stavu 

uvnitř společnosti. Dále se zaměřuje na odklony v trestním řízení, jež jsou 

alternativními postupy ke standardnímu trestnímu řízení, přičemž se zaměřuje na 

ty, které nejsou jen jiným typem řízení, ale které vychází z principů restorativní 

justice, jakými jsou zejména důraz na zájmy, potřeby a práva poškozeného 

trestným činem, především jeho odškodnění, a to jak v rovině materiální, tak 

morální, dále omezení stigmatizace obviněného a výchovné působení na jeho 

osobu, a celkové urovnání konfliktního stavu vzniklého v důsledku spáchání 

trestného činu. Dále se pak věnuje mediaci jakožto jedné z forem alternativního 

řešení sporů a základním principům, ze kterých vychází. Rovněž se věnuje 

průběhu mediačního procesu, jeho charakteristickým znakům a roli mediátora 

v něm, neboť právě správné vedení procesu mediátorem je esenciální náležitostí 

každého takového procesu. V návaznosti na obecné otázky mediace se pak práce 

zabývá mediací v trestních věcech, tj. mediací mezi obětí a pachatelem trestného 

činu, jakožto jedním z nástrojů restorativní justice. Práce rovněž seznamuje 

českého čtenáře se systémem trestního práva procesního Peru a alternativními 

způsoby ke standardnímu trestnímu řízení.  

Řešení trestné činnosti vycházející z filosofie restorativní justice je v práci 

hodnoceno velmi pozitivně, a to zejména díky protagonismu přímých aktérů 

trestného činu v reakci na něj, velký potenciál je přisuzován zejména 

zprostředkovanému dialogu mezi stranami sporu, jenž je klíčovým aspektem 

mediačního procesu. V práci je podporována myšlenka zavádění restorativních 

prvků do trestního procesu a větší využívání jak odklonů od trestního řízení, tak 

zejména mediace mezi obětí a pachatelem trestného činu. I když alternativní 

řešení trestních věcí využívá, zejména pokud jde o méně závažnou trestnou 

činnost, v práci je prezentována myšlenka, že metody restorativní justice jsou 

schopny reakce na jakoukoli trestnou činnost bez ohledu na její druh či závažnost. 

Vhodnost či nevhodnost restorativního programu totiž nezáleží na závažnosti 

trestného činu, ale na postoji zainteresovaných stran a jejich vůli se jej účastnit. 

Cílem práce je popsat alternativní řešení trestních věcí jako efektivní a přínosnou 
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metodu reakce na trestnou činnost, zlepšit určité nedostatky platné právní úpravy 

odklonů od klasického trestního řízení, podpořit rozvoj restorativní justice a 

implementaci restorativních prvků do klasického systému trestního práva 

procesního, stejně jako častější využívání mediace mezi obětí a pachatelem 

trestného činu. Právní úprava Peru týkající se soukromé trestní žaloby by mohla 

být inspirací pro českého zákonodárce.  
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Abstact  

 

The thesis studies a theoretic concept of Restorative Justice which 

considers the crime as a social event with negative impact not only on the victim 

and the offender but also on the society and a social peace. Furthermore the thesis 

analyzes the diversions from prosecution as alternatives to the traditional criminal 

procedure with special focus on those which are not just another type of procedure, 

but on those which are based on the restorative justice principles emphasizing 

besides other things the victim´s interests, needs and rights, especially the victim´s 

satisfaction both material and moral, avoiding the perpetrator´s stigmatization, 

supporting his resocialization and preventing recidivism, and in general 

emphasizing the conflict reconciliation. The following theme of the thesis is a 

mediation process, its basic principles and the role of the mediator in that process. 

Regarding the general aspect of mediation the thesis deals with the victim offender 

mediation as a principal model of Restorative Justice. In the field of comparative 

law the thesis presents the Peruvian criminal procedure and the procedural 

alternatives and diversions offering the idea of the private prosecution as an 

inspiration for the Czech legislation.   

The thesis shows a really positive evaluation of the crime resolution based 

on the restorative philosophy because of the active role and participation of the 

victim and offender in conflict resolution process and because of the mutual dialog 

which is considered as a crucial aspect of the restorative process. The thesis 

promotes not only the diversions from prosecution and victim offender mediation, 

but also the implementation of the restorative components to the criminal 

procedure. The thesis opens up a new issue of restorative approach not only to the 

minor offences, but also to the serious crimes demonstrating that not the type or 

seriousness of the crime, but the voluntariness of participation in a constructive 

and collaborative dialog are the most relevant points to considerate if the 

restorative program is suitable or not. The purpose of the thesis is to show the 

advantages and efficiency of the diversions and alternative methods of crime 

resolution, to support the restorative justice and victim offender mediation 

development and implementation to the traditional criminal procedure.  

  



154 

 

Název práce a překlad do anglického jazyka:  

 

Restorativní justice a alternativní řešení trestních věcí se zaměřením na mediaci 

mezi obětí a pachatelem trestného činu - Restorative Justice and Alternative 

Dispute Resolution in Criminal Matters focused on the Victim-offender Mediation 

 

  



155 

 

Resumé 

 

El presente trabajo es una aproximación a la problemática de la Justicia 

Restaurativa. Primero pretende analizar el concepto teórico de la Justicia 

Restaurativa y su percepción del delito como un acontecimiento social con las 

connotaciones negativas no sólo para la víctima y el ofensor, sino también para la 

paz social. A continuación, el trabajo se enfoca a los medios alternativos de 

resolución de asuntos penales y a abordar dicho tema, resulta necesario analizar 

no solo los procedimientos especiales en el marco de derecho penal procesal, sino 

también las vías alternativas procedentes de los principios restaurativos las cuales 

destacan entre otras cosas los intereses, las necesidades y los derechos de la 

víctima, sobre todo su reparación tanto económica como inmaterial y moral. 

Aparte de eso la perspectiva restaurativa trata de evitar la estigmatización del 

imputado y se centra en su educación con lo que trata de facilitar su resocialización 

e evitar la reiteración delictiva, y en general trata de reconciliar el conflicto nacido 

por la comisión del delito, restablecer las relaciones sociales y la convivencia 

pacífica en la sociedad. Posteriormente, el trabajo analiza el procedimiento de la 

mediación, los principios básicos y el papel del mediador en dicho proceso. En 

relación con los aspectos generales de la mediación, el trabajo se luego enfoca al 

tema de la mediación penal como una de las principales herramientas de la Justicia 

Restaurativa. Como derecho comparado el trabajo pretende presentar el derecho 

penal procesal peruano y sus procedimientos especiales de los cuales puede 

resultar inspirativo para el legislador checo el procedimiento de querella. 

El presente trabajo valora muy positivamente la filosofía restaurativa a la 

hora de reaccionar a la criminalidad por el protagonismo y el papel activo de las 

partes del conflicto en el proceso de su resolución y como el aspecto crucial y muy 

potente considera el mutuo diálogo entre las partes del conflicto. Se expresa un 

gran apoyo tanto para los medios restaurativos ya existentes, como para la 

implementación de los nuevos al proceso penal tradicional, tratando de apoyar el 

desarrollo de la mediación penal. El trabajo plantea la idea de la adecuación de los 

métodos restaurativos para cualquier tipo de criminalidad, ya que el punto de 

partida no debería ser la gravedad del delito, pero el contexto, las circunstancias y 

sobre todo la actitud de las partes. Eso es, la base es la voluntariedad de las partes 

de encontrarse, de comunicarse y de colaborar. El fin de presente trabajo es 



156 

 

destacar las ventajas de las alternativas al proceso penal tradicional con el objetivo 

de generar iniciativas legales para elevar la legislación penal procesal vigente con 

unas propuestas de lege ferenda.  
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