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Životní jubileum prof. JUDr. Oty Novotného, CSc.
Redakce České kriminologie
V letošním roce se dožívá úctyhodného jubilea
významný představitel české trestněprávní nauky a
přední odborník v oboru kriminologie prof. JUDr.
Oto Novotný, CSc.
Životní a odborná dráha profesora Novotného je neoddělitelně spjata s osudy českého trestního
práva a kriminologie u nás. Po dlouhou dobu působil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
(PF UK), kde proslul jako vynikající trestní právník,
jehož kritické analýzy a práce k trestnímu zákonodárství, justiční a vězeňské praxi podstatně přesahovaly hranice trestního práva a opíraly se o využití kriminologického bádání a empirického
výzkumu. Připomeňme např. monografii „O trestu a vězeňství“ publikovanou v roce 1965,
která se setkala s mimořádným ohlasem.
Od roku 1967 do roku 1971 působil prof. Novotný kromě práce na PF UK také jako
ředitel Výzkumného ústavu kriminologického (VÚK). Jeho odborné reformní a další návrhy a
práce vedly po roce 1968 v období tzv. normalizace k jeho nucenému odchodu z funkce ředitele VÚK a k zákazu přednášení a publikování na právnické fakultě. Až po roce 1989 se mohl
plnohodnotně vrátit do odborného života jako profesor trestního práva a vedoucí katedry trestního práva na PF UK. Zasloužil se o přípravu rekodifikace trestní práva hmotného i o reakci na
strmý vzestup kriminality, ke kterému v ČR po roce 1990 došlo. Zde připomeňme dokument
„Právo občanů na bezpečnost“ z roku 1991, na jehož formulaci se prof. Novotný podílel velmi
významně.
Podíl prof. Novotného na rozvoji oboru kriminologie po roce 1990 je rovněž více než
podstatný. Šlo nejen o výuku kriminologie v rámci studia na PF UK, ale jeho zásluhou byla
zpracována a vydána první moderní učebnice kriminologie u nás. Po řadu let působil jako člen
Vědecké rady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Je čestným členem České kriminologické společnosti.

Česká kriminologická společnost a časopis Česká kriminologie proto upřímně
jubilantovi děkují za jeho zásadní příspěvek k rozvoji kriminologie u nás a přejí
mu mnoho zdraví a sil do dalších let.
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