
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 



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.  

 


