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ÚVOD

Pří výběru témat na absolventskou práci (dále jen AP) jsem si byla jistá, že se zaměřím 

na oblast probační a mediační služby, nejdříve jsem se rozhodla pro podrobné vysvětlení  

alternativních trestů,  ale  později  jsem uvážila,  že  tuto  práci  povedu jako celkový  pohled 

na probační  a  mediační  středisko  v  Jičíně,  na  kterém  jsem  absolvovala  souvislou  praxi 

ve druhém ročníku a průběžnou praxi ve třetím ročníku.

Nejdříve chci vysvětlit pojem probační a mediační služba, jelikož jsem se setkala s tím, 

že někteří  lidé s touto problematikou nejsou seznámeni. Možná to je tím, že tato oblast  

je poměrně nová. Proto dále chci stručně popsat vývoj této služby v České Republice.

Stěžejním  bodem  pro  tuto  činnost  jsou  zákony,  kterými  se  střediska  musí  řídit, 

proto v  mé  práci  budou  zařazeny  ty  nejdůležitější.  Poté  bych  také  chtěla  porovnat 

Nový trestní zákon platný od 1. 1. 2010 s předešlým.

Kazuistiky jsou nedílnou součástí jak sociální práce, tak přímo probační a mediační 

služby. V AP chci porovnat nejméně 2 kazuistiky. 

Další  součástí  AP  bude  dotazník,  kterým  na  vzorku  veřejnosti  budu  zjišťovat 

jaký názor mají na systém trestů v České Republice, jak jsou spokojeni se soudnictvím a jaký 

postoj zaujímají k nově vzniklým trestům, které jsou platné od roku 2010.

Jako zdroj pro tuto práci použiji publikace vydané Úplným zněním zákonů, ve kterém 

se  zaměřím  na  trestní  zákoník,  trestní  zákon  a  trestní  předpisy.  Dále  použiji  publikaci 

Alternativní  řešení  trestních  věcí  v  praxi  od  Sotoláře,  Púry,  Šámala.  Také studii  Účinnost 

dohledu u osob podmíněně propuštěných vydanou Institutem pro kriminologii  a  sociální 

prevenci. Dále také Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů od Lenky Holé. Také jsem 

si  vybrala  informační  brožuru  Obecně  prospěšné  práce  vydanou  Českým  helsinským 

výborem, tuto brožurku budu aktualizovat pomocí webových stránek www.pmscr.cz.
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1 Cíle práce

1.1 Hlavní cíl

• Popsat problematiku probační a mediační služby na středisku v Jičíně.

1.2 Dílčí cíle

• Vysvětlit pojem probační a mediační služba a další pojmy s tím související.

• Stručně zpracovat vývoj probační a mediační služby v ČR.

• Shrnout zákony týkající se probační a mediační služby.

• Zpracovat a srovnat vybrané kazuistiky.

• Vypracovat  dotazník  kterým na vzorku  veřejnosti  budu zjišťovat  jaký názor  mají 
na systém trestů v ČR.
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2  Teoretická část

2.1 Vysvětlení pojmů

2.1.1 Mediace

Mediace je  určena k humanizaci  justičního systému, díky které je  možné posoudit 

každý případ individuálně, je zde umocněn pocit spravedlnosti. Mediace je důležitá při řešení  

přeplněných věznic, její perspektiva je známa prevencí kriminality a při předcházení dalším 

konfliktům. [HOLÁ, 2003]

V trestním řízení  je  primárně kladen důraz  na ochranu společnosti  před pachateli 

a jejich následné potrestání, často není prostor pro důkladnější prozkoumání případu, kdy by 

se  hledali  příčiny  těchto  činů.  Využití  mediace  je  zde  velmi  důležité,  protože  právě  ona 

umožňuje soustředit se právě na tyto aspekty trestné činnosti.  [SOTOLÁŘ, PÚRY,  ŠÁMAL,  

2000]

Předmětem  mediace  jsou  méně  závažné  trestné  činy,  které  jsou  základem  malé 

kriminality. Nejčetněji jsou to delikty spáchané nedbalostí. Zákonem je stanoveno kritérium 

pro výběr případů vhodných pro mimosoudní řešení. 

Mediací  je  pověřen  mediátor,  který  si  zvolí  případ  dle  předchozího  prostudování 

spisu, nebo je podstoupen policií, státním zástupcem nebo soudcem. [HOLÁ, 2003]

Je možné určit i vhodné případy pro mediaci, mezi které patří kauza, kdy se pachatel  

doznal  a  je  ochoten  důsledky  svého  jednání  napravit.  Často  dobře  zvolená  mediace  je,  

když se pachatel a poškozený osobně znali již před spácháním činu. Opakované jsou konflikty 

mezi  sousedy  či  příbuznými.  Mezi  další  vhodné  případy  patří  trestný  čin,  který  páchal  

prvopachatel.  Protože  je  zřejmé,  že  ,,nezkušený  pachatel“  bude  svého  jednání  litovat 

a projeví  upřímnou  snahu  po  nápravě.  Věk  zde  hraje  také  důležitou  roli.  V praxi  PMS 

se osvědčuje práce s mladistvými, kteří díky přímému setkání s obětí si často uvědomí dopad 

svého jednání a je zde značně nižší riziko opakovanosti. [PROBACE A MEDIACE, 2010]

Mediace  má  psychologický  a  sociologický  aspekt,  jak  pro  poškozeného  tak  pro 

pachatele.  Základ zde tvoří  také trestně právní  a  veřejně právní  aspekty.  V trestní  justici 

je třeba  rozlišovat  pojem  tzv.  odklonů  v trestním  řízení  a  mediaci  samotnou. 
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Odklon v trestním  řízení  je  alternativní  způsob  řešení  konfliktů  na  rozdíl  od  mediace, 

která zprostředkovává uplatnění. V průběhu trestního řízení často probíhá mediace samotná.

Klienti  jsou označováni  jako ,,pachatelé“ a ,,poškození“,  kdy jsou role jasné a vina 

tušená. Poškozený při mediaci dosahuje satisfakce, kdy si sám rozhodne jakým způsobem 

si to  přeje.  Významnou roli  zde hraje  konfrontování  poškozeného a pachatele,  což může 

změnit pachatelův postoj a chování jež může zabránit dalšímu páchání trestné činnosti.

Pachatel,  poškozený a mediátor jsou hlavní  účastníci  mediace, ale dále se mohou 

zúčastnit  i  právní  zástupci,  u mladistvých rodiče,  kurátoři  pro mládež a nebo pro klienta 

důležitá osoba. S účastí dalších osob musí souhlasit obě strany. 

Mediace  je  založena  na  dobrovolnosti,  je  jim  nabízena  jako  možnost  urovnání 

konfliktů  mimosoudní  cestou.  Poškozený  má  zde  možnost  dát  průchod  svým  emocím 

a důležitou  roli  hraje  i  naděje  na  náhradu  způsobené  škody.  Obviněný  má  možnost 

vysvětlovat a objasňovat svá jednání. Při mimosoudním vyjednávání nemá pachatel záznam 

v rejstříku trestu. Další výhodou je, že již probíhající mediace může být kdykoliv ukončena 

a spor se bude řešit pomocí soudního řízení.[HOLÁ, 2003]

Samotný průběh mediace je veden neformálně, což znamená, že tvrzení se nemusí 

dokládat  důkazy  jako  tomu  je  u  soudu.  Informace  předkládají  svědci  ale  i  obviněný 

či poškozený.  Skutečnosti  týkající  se  stíhaného  trestného  činu  vyjdou  na  povrch  během 

mediace, nejsou použity jako důkaz v standardním trestním řízení. [SOTOLÁŘ, PÚRY, ŠÁMAL, 

2000]

Průběh mediace je specifický. Prvotně se poškozený s pachatelem osobně nesetkává, 

mediátor  vede úvodní  rozhovor  odděleně,  kdy  každému zvlášť  vysvětlí  význam mediace, 

popíše  roli  mediátor.  V této  chvíli  mají  obě  strany  možnost  vyslovit  svá  stanoviska. 

Poškozený  vysloví  své  představy  o  řešení  konfliktu,  má  možnost  poukázat  nejen 

na materiální ujmy, ale i na psychické následky. Pachatel se konfrontuje s výsledkem svého 

jednání,  přijímá odpovědnost.  Vztahy  obou stran  se  vyvíjí  a  tím se  nachází  nová řešení. 

Zpravidla  jako  první  je  zván  obviněný,  aby  měl  možnost   projevit  svoji  zodpovědnost. 

Obě strany se na mediaci  musí  důkladně připravit,  aby poté  nedocházelo k prohlubování 

konfliktu.  Mediace bývá často delšího rozsahu nežli  u  soudních jednáních a je  zde častá 

opakovatelnost.  Při  mimosoudním  řešení  sporů  se  využívá  řízeného  vedení  rozhovoru, 
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které lze  využít  jak  u  jednotlivců  tak  u skupin.  Základem  je  flexibilita  a  dostatečná 

připravenost. [HOLÁ, 2003]

Mediace musí být vedena podle určitých zásad a principů: [SOTOLÁŘ, PÚRY, ŠÁMAL, 

2000]

• Respekt ke klientovi;

• ochrana společnosti;

• vyváženost;

• včasná intervence;

• kontinuita;

• komplexnost;

• součinnost s dalšími osobami a organizacemi. 

Výsledkem  mediace  je  dohoda,  která  musí  být  jasně  formulovaná,  srozumitelná 

a prakticky  uskutečnitelná.  Tato  dohoda  musí  být  přijatelná  pro  všechny  zúčastněné. 

[SOTLÁŘ, PÚRY, ŠÁMAL, 2000]

2.1.2 Probace = Probační dohled

Často  používaný  termín  ,,dohled“  nebyl  v zákonu  označen  za  nejlépe  zvolený, 

je zřejmé, že to je probační dohled neboli probace. Pachatel trestné činnosti má být pomocí 

dohledu převychován a zároveň pozitivně ovlivněn do jeho dalšího vývoje. Probační dohled 

funguje na základě kontroly, pomoci a poradenství. [SOTLÁŘ, PÚRY, ŠÁMAL, 2000]

,,Dohled je ukládán v případech, kdy jde o náhradu vazby dohledu, dohled v rámci 

podmíněného  upuštění  od  potrestání,  dohled  nad  podmíněně  odsouzeným  pachatelem, 

dohled  po  podmíněném  propuštění  odsouzeného  z výkonu  trestu  odnětí  svobody, 

dohled v případě  předčasného  ukončení  protialkoholního  či  protitoxického  léčení, 

dohled v případě  porušení  podmínek  výkonu  trestu  OPP.“  [ŠTERN,  OUŘEDNÍČKOVÁ, 

DOUBRAVOVÁ, 2010, s.83] 

Probační  úředník  si  se  svým  klientem  stanový  probační  plán,  ve  kterém  jsou 

stanoveny povinnosti, které musí pachatel dodržovat. Některé podmínky si stanovuje soud, 

či vyplývají  ze zákona. Klient se musí dostavit na středisko probační a mediační služby ve 

stanový termín. Probační dohled je dlouhodobého charakteru.

- 10 -



Smyslem  probačního  dohledu  bývá  znovuzačlenění  pachatele  do  společnosti, 

poskytnutí  pomoci,  odborné  vedení,  pozitivní  motivace,  hledání  vhodného  pracovního 

uplatnění, řešení životní situace, kontrola pachatele, nedílnou součástí je také pokud možno 

co nejvyšší snížení rizika opětovného páchání trestné činnosti. Dále se v rámci probačního 

dohledu nabízí odvykací a rehabilitační programy, psychologické poradenství.

Klíčový  význam  má  objasnění  příčin  trestné  činnosti  a  jeho  životní  situace, 

protože to má  závratný  význam  pro  odstranění  recidivy  zákonem  zakázaného  chování 

v budoucnosti. Probační dohled by měl také umožnit, aby u vhodných osob bylo upuštěno 

od  vazby  či  výkonu trestu ve  vězeňském zařízení  a  nahradit  to  dohledem vykonávaným 

na svobodě.  Důležité  to  je  protože,  probační  úředník  má  nad  pachatelem  kontrolu 

vykonávanou mírnějšími prostředky a může mu pomoci při řešení životních situací a jeho 

odborné vedení k životu bez další trestné činnosti.

Někdy  je  významnější  použít  probátora  jako  sociálního  pracovníka,  než-li  jako 

dohlížejícího soudního úředníka,  neboť  by měl  pochopit  skutečné sociální  pozadí  trestné 

činnosti  pachatele  a  následně  mu  napomoci  tyto  problémy  řešit.  Pachatel  by  měl  být 

zkoumám  s ohledem  na  vnitřní  hodnotový  systém,  na  jeho  rodinné  zázemí  a  sociální 

prostředí.

V každém  jednotlivém  případu  by  se  nejdříve  měly  nashromáždit  veškeré 

nepostradatelné podklady pro volbu co nejadekvátnějšího procesního postupu a pro úvahu 

o  případném  trestu.  V některý  případech  je  zřejmé,  že  uložení  alternativního  trestu 

je mnohdy  efektivnější  jak  pro  pachatele  tak  pro  jeho  okolí.  [ŠTERN,  OUŘEDNÍČKOVÁ, 

DOUBRAVOVÁ, 2010]

U přípravy probačního pracovníka je velmi důležité, aby si ujasnil svojí roli v případu, 

je to nutné, nesmí docházet k zaujetí, k vytváření předsudků, škatulkování. Další důležitou 

zásadou je důstojné zacházení s klientem a to i v případech kdy se klient dostaví na středisko 

pod vlivem drog či alkoholu. U klientů je známa častá nedochvilnost, manipulace úředníků, 

udávání  nepravdivých  informací.  U  některých  klientů  bývá  překážkou  nedostatečná 

vyjadřovací  schopnost,  nebo  naopak  se  obtížně  pracuje  s  tzv.  mluvkami.  [ŠTERN, 

OUŘEDNÍČKOVÁ, DOUBRAVOVÁ, 2010]
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Probační plán by měl být sestavován za přítomnosti pachatele, což by mohlo odhalit 

jeho  možnosti,  potřeby  a  také  ho  motivovat  k plnění  podmínek  zkušební  doby. 

Dosažení shody při  tvorbě plánu by mohlo přispět  k osvědčení  odsouzeného ve zkušební 

době.

Dohledový probační plán by měl mít tyto náležitosti:

• Objasnění motivů a podmínek pro spáchání trestné činnosti;

• práce  s odsouzeným  tak  aby  si  uvědomil  negativní  dopad  trestného  činu 
na poškozeného i sebe samého;

• stanovení četnosti konzultací;

• způsob kontroly dodržování stanovených podmínek a omezení;

• individuální probační resocializační program, s cíly a metodami resocializace;

• vymezení cílů dohledu, zaměřených na posílení odpovědnosti odsouzeného, na jeho 
vztah k práci a dále snížení recidivy;

• časový harmonogram plánovaného dosažení jednotlivých cílů.

Na  počátku  dohledu  pracovník  klientovi  sdělí  jeho  povinnosti,  které  vyplývají 

ze zákona č. 40/2009 Sb. :

• Klient musí řádně spolupracovat s pracovníkem a plnit probační plán dohledu;

• dodržovat stanovený čas schůzek;

• podávat informace o svém pobytu, zaměstnání, zdrojích obživy, plnění povinností 
a dodržování  omezeních  uložených  soudem  a  další  důležité  skutečnosti  týkající 
se dodržování řádného života;

• umožnit  pracovníkovi  probace  vstoupit  do  svého  domu  či  bytu.  [PROBACE 
A MEDIACE, 2010]

Dodržování dohledového plánu by mělo zajistit vedení řádného života a také odčinit 

důsledky činů buď úplně či z části. Takto pojatý plán může velice ovlivnit další rozhodnutí  

soudu.  Probační  plán  se  může  modifikovat  a  upřesňovat,  ale  jen  v rámci  daném  řádem 

a rozhodnutím soudu.
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Soud  může  stanovit  pachateli  po  dobu  trvání  zkušební  doby  některé  přiměřené 

omezení nebo přiměřenou povinnosti, ale musí to promítnout do výroku rozsudku. [SOTLÁŘ, 

PÚRY, ŠÁMAL, 2000]

Charakteristické rysy probace:

• Jestliže má být pachateli uložena probace, musí zde být závislost na výroku o vině, 
která musí být vyslovena;

• odklad  definitivního  rozhodnutí  o  trestu  či  odklad  výkonu  tohoto  trestu 
na stanovenou zkušební dobu;

• péče o klienta směřující k převýchově a k vedení řádného života;

• při  porušení  probace  následuje  uložení  trestu  a  v případě  odkladu  výkonu 
již uloženého trestu následuje jeho výkon;

• pachatel je probací ušetřen škodlivých důsledků výkonu trestu odnětí svobody;

• pachatel  udržuje  svazky  s rodinou  i  širším  prostředím,  zůstává  ve  společensky 
začleněn;

• pachatelovi je nabízena účinná pomoc v podobě probačního dohledu.

Je  známa i  existence nevýhod probace,  protože  je  někdy spatřována jako značně 

liberální přístup k delikventům, což dále nedostatečně chrání společnost před dalším páchání 

trestné  činnosti.  Což  spíše  vyplývá  o  nesprávnosti  praxe  při  používání  tohoto  institutu, 

než proti institutu probace jako takové.[SOTOLÁŘ, PÚRY, ŠÁMAL, 2000]

Činnost  probačního  úředníka  je  charakterizována  v rámci  dohledu  jako  spojení 

represivní složky trestněprávních opatření se složkou výchovnou a pomáhající.

Principy  vedení  rozhovoru  mezi  klientem  a  probační  úředníkem  se  řídí  principy, 

mezi které patří individuální přístup ke každému klientovi, kdy detailně pohlíží  na sociální 

situaci,  dále  je  zde  důležitý  respekt  ke  klientovi.  Dalším  principem  je  kontakt  s blízkým 

sociálním okolím klienta, kdy toto společenství probační úředník zohledňuje. Klientovi jsou 

nabízeny doprovodné sociální  služby a pomoc odborníků.  Úředník zde zohledňuje normu 

společnosti a normu klienta v kontextu kontroly, pomoci a podpory.

Probační úředník vede řízený rozhovor při řešení konfliktů, kdy úředník musí umět 

pružně reagovat na změnu situace a nabízet možnosti řešení případu. Metoda je postavena 

na technikách aktivního naslouchání,  konstruktivního dotazování,  reflektování,  efektivního 
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vyjednávání,  rozvíjení  pozitivních  možností,  na  odhalování  a  rozvíjení  lidských  zdrojů, 

na odpovědnosti za vedení života bez konfliktu se zákonem.

Před rozhodnutím soudu hraje důležitou roli zpracování zprávy o poměrech klienta, 

kde  je  analyzována  situace  klienta,  nabízí  možnosti  dalšího  postupu a  v neposlední  řadě 

nabízí sociální aspekty. 

Nedílnou součástí  probační  činnosti  je  soudní  pomoc,  díky  které  zjistíme aktuální  

informace o obviněném, sociální situaci, pracovní a finanční poměry. Tato pomoc by měla 

být  prováděna  již  v ranných  stádiích  trestného  řízení.  Další  součástí  probační  činnosti 

je včasná pomoc, která je velmi podobná probačnímu dohledu, neboť jde o práci probačního 

úředníka s osobou propuštěnou z vazby, kdy se obviněný zavázal spolupracovat s probačním 

úředníkem nebo mu taková spolupráce byla  uložena soudem.  Včasná  pomoc  je  spojená 

se soudní  pomocí,  protože díky ní  pak probační  úředník vypracuje zprávu,  která poslouží 

pro rozhodnutí soudu. [SOTLÁŘ, PÚRY, ŠÁMAL, 2000]

2.1.3 Obecně prospěšné práce

Tento  trest  byl  zaveden  již  v polovině  devadesátých  let  minulého  století 

a je považován za nejstarší z alternativních trestů. 

Prostřednictvím  obecně  prospěšných  prací  (dále  jen  OPP)  je  možnost  vykonat 

odsouzeným  trest  na  svobodě.  Mezi  výhoda  této  alternativy  je,  že  pachatel  neztratí  

dosavadní rodinné a společenské vazby. Odsouzený není narušen ve svém pracovním životě.

OPP  jsou  ukládány  pachatelům  trestných  činů,  u  kterých  je  možné  uložit 

nepodmíněný trest  odnětí  svobody  s horní  hranicí  trestní  sazby  do 5 let.  Přihlíží  se  také 

povaze trestného činu a možnosti nápravy pachatele.

Trest OPP se dospělým pachatelům ukládá v rozsahu 50 – 300 hodin a u mladistvých 

do 150 hodin. Práce je směřována na údržbu veřejného prostranství, budov a komunikací.  

Dále jsou práce ve prospěch obcí, státní nebo obecně prospěšné instituce v oblasti vzdělání, 

vědy, kultury,  školství,  ochrany životního prostředí  a zdraví,  podpory a ochrany mládeže. 

Dále  odsouzení  pracují  v charitativních,  sociálních,  humanitární,  náboženských 

a tělovýchovných či sportovních organizacích.
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Tato alternativa nesmí sloužit k výdělečné činnosti a musí být vykonávána ve volném 

čase odsouzeného nejpozději do jednoho roku od nařízení výkonu práce.

Soud při ukládání tohoto trestu zohledňuje zdravotní stav pachatele, protože mnohdy 

je  tato práce velmi  fyzicky náročná.   Odsouzený má možnost se k tomuto trestu vyjádřit 

a tuto činnost odmítnout.

PMS spolupracuje s poskytovateli míst pro výkon trestu OPP, dále má za úkol sledovat 

průběh a plnění trestu včetně podmínek, za nichž probíhá. PMS dohlíží na urovnání následků 

škody a aby došlo k náhradě škod. [MATOUŠEK, 2005]

Změny v legislativě OPP: [ ÚPLNÉ ZNĚNÍ, 2009] 

Zákon  č.  141/1961  Sb.,  trestní  řád  byl  novelizován  a  změna  nastaly  v těchto 

případech:

• Ruší se agenda NT spisů což znamená, že o druhu a místě výkonu OPP rozhodne 
okresní soud, který tento trest uložil;

• byla změněna maximální  výše trestů.  Do roku 2010 bylo stanoveno pro dospělé 
50 až  400  hodin  a  u  mladistvých  a  u  mladistvých  maximálně  200  hodin. 
Dle novelizace  se  ukládá  trest  OPP  od  50  –  300  hodin  a  mladiství  vykonávají 
maximálně 150 hodin;

• může být zároveň uloženo i několik trestů OPP vzájemně;

• trest OPP se ukládá přesněji a přísněji podle cílové skupiny pachatelů, což znamená, 
že nemůže být  uložen trest  OPP těm lidem, kteří  v posledních třech letech měli 
přeměněný trest v odnětí svobody;

• po změně postoje pachatele, může být trest OPP znovu uložen;

• pro  přerušení  lhůty  pro  výkon  trestu  OPP  již  není  důvod  pobyt  odsouzeného 
v zahraničí;

• je  zpřísněn  postih  za  nevykonávání  trestu  OPP  nebo  nevedení  řádného  života. 
Zpřísnění je v rozsahu za 1 nevykovanou hodinu OPP je pachatel na 1 den ve výkonu 
trestu odnětí svobody;

• nově je stanoveno, že odsouzený je povinen dostavit se do 14 dnů od oznámení 
usnesení  o  nařízení  VTOPP  do  střediska  PMS  v jehož  obvodu  má být  trest  OPP 
vykonán, k projednání podmínek výkonu trestu OPP;

• při  konzultaci  jsou  definována  základní  pravidla  spolupráce  a  stanoveno  datum, 
kdy je odsouzený povinen dostavit se k poskytovateli k sepsání Dohody o realizaci 
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výkonu trestu OPP“ a ke stanovení konkrétního harmonogramu prací (tj. zahájení 
a ukončení VTOPP) ;

• má-li být trest OPP vykonáván mimo obvod okresního soudu , ve kterém odsouzený 
bydlí, je součástí návrhu místa výkonu trestu OPP i souhlas odsouzeného s tímto 
výkonem;

• požadavky na výkon trestu OPP eviduje PMS, soud o požadavcích informuje pouze 
na jeho žádost;

• návrhy  na  přeměnu  trestu  OPP  podává  pouze  PMS,  poskytovatel  pak  jejím 
prostřednictvím.

2.1.4 Parole

Pracovní PMS vede individuální konzultace s klientem, který je podmíněně propuštěn, 

úzce spolupracuje s jeho sociálním okolím a s pracovníky věznice. Podkladem pro podmíněné 

propuštění jsou opatření, která budou minimalizovat opakování trestné činnosti, zabezpečí 

ochranu  společnosti,  zohlední  individuální  potřeby  klienta  a  pomohou  k jeho  integraci 

do života společnosti.

Základem úspěšné práce PMS v této oblasti je spolupráce PMS s Vězeňskou službou 

ČR (dále VS ČR), dále také dobrá informovanost odsouzeného o podmínkách spolupracování 

s PMS.  Pracovník  PMS  je  v úzkém  kontaktu  s odsouzeným,  ale  i  s odbornými  pracovníky 

věznice, se kterými se vedou pravidelné besedy. Podoba vzájemné spolupráce PMS a VS ČR 

je uskutečněna pomocí součinnostní dohody, která byla podepsána v polovině roku 2004.

Dohled  vykonávaný  pracovníkem  PMS  musí  navazovat  na  program  zacházení, 

ve kterém  odsouzený,  který  v průběhu  výkonu  trestu  plnil  a  tím  podporoval  integraci 

pachatele  do  společnosti.  Úředník  PMS,  tři  měsíce  před  podáním  žádosti  odsouzeného 

o podmíněné propuštění  na základě rozhodnutí  a  zájmu odsouzeného o spolupráci  PMS, 

vypracovává  podklady  pro  možnost  podmíněného  propuštění  odsouzeného.  Úředník 

společně s odsouzeným, s pracovníky věznice a popřípadě s dalšími participujícími osobami 

připravuje stanovisko PMS k žádosti.  Tyto podklady jsou doplněny o informace z věznice, 

ve kterých  je  znázorněn  průběh  výkonu  trestu  odnětí  svobody  a  o  činnosti,  kterými 

se odsouzený připravoval na návrat do společnosti. Spolupráce odsouzeného má dobrovolný 

charakter, kontrola začíná až po uložení dohledu. Dle stanoviska rozhodne soud o žádosti 

odsouzeného o podmíněném propuštění.
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Stanovisko obsahuje základní analýzy rizik a analýzy potřeb, ve třech oblastech:

• postoj odsouzeného k trestné činnosti, včetně náhrady škody;

• rozbor recidivy a stanovení faktorů, které mohou toto riziko snížit či zvýšit;

• potencionální ohrožení pro osoby spojující  trestá činnost klienta i  pro jiné osoby 
a veřejnost.

Možná  rizika  podmíněného  propuštění  vytváří  pracovní tým  PMS,  který  se  skládá 

z odborníků z několika oblastí (orgány činné v trestním řízení, VS ČR, Institut pro kriminologii 

a  sociální  prevenci,  odborníci  zabývající  se  podmíněným  propuštěním.  [MATOUŠEK, 

KOLÁČKOVÁ, KODYMOVÁ, 2005]

2.1.5 Trest domácího vězení 

Tento alternativní  trest je platný od 1. 1. 2010, který zavedl nový trestní  zákoník. 

Tento trest se ukládá dospělým za přečiny, ukládá se i mladistvým za spáchaná provinění. 

Trest domácí vězení je považován za druhý nejpřísnější trest, kdy je na prvním místě trest  

odnětí svobody.

Aby  mohl  být  tento  trest  uložen,  musí  pachatel  dát  písemný  slib,  že  se  bude 

ve stanovené době zdržovat v obydlí na nahlášené adrese.

Trest  domácí  vězení  je  ukládán  a  upravován  v  Zákoně  č.  40/2009  Sb.,  (trestním 

zákoníku), v § 60 a § 61 a Zákoně č. 140/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestním řádu) 

v § 334 a)  až § 334 g). 

Trest  je  ukládán  maximálně  na  dva  roky.  Povinností  odsouzeného  je  se  zdržovat 

v obydlí  ve  dnech pracovního  klidu  a  pracovního volna  po celý  den.  Ve  všedních  dnech 

v době od 20:00 hodin do 05:00 hodin,  ale tato doba může být  upravena aby nebránila 

výkonu  zaměstnání.  Tato  změna  nastává  u  práce  na  směny.  Obviněnému se  také  může 

stanovit výjimka, která upravuje možnost účastnit se na bohoslužbách i ve dnech pracovního 

klidu a volna. Soud dále stanovuje povinnosti a omezení směřující k vedené řádného života, 

mezi které patří náhrada škody.  U mladistvých se v některých případech ukládá výchovná 

opatření,  kterým  může  být  dohled  probačního  úředníka.  Odsouzený  dále  hradí  náklady 

za výkon trestu domácího vězení. 
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Trest je stanoven tak, aby si odsouzený mohl obstarat své záležitost. Pouze z vážných 

důvodů  je  možné  změnit  místo  výkonu  trestu  domácího  vězení  a  čas  ve  kterém 

je odsouzeného nutné zastihnout v obydlí. V závažných důvodech může soud uložit odklon 

či  přerušení výkonu trestu.

Před  uložením trestu  domácího  vězení  je  nutná  spolupráce  úředníka  s pachatele, 

tato  činnost se nazývá institut předběžného šetření. Touto činností jsou zajištěny důležité 

okolnosti pro uložení tohoto trestu. Mezi důležité okolnosti patří aktuální bytové a sociální 

poměry  obviněného  a  další  okolnosti,  které  by  měly  vliv  na  uložení  tohoto  trestu. 

Ke spolupráci musí dát obviněný souhlas a je uskutečňována pokud jsou splněny podmínky 

pro  uložení  trestu.  Probační  úředník  má možnost  navrhnout  soudu  uložení  přiměřených 

omezení nebo povinností a to na základě analýzy rizik a potřeb pachatele.

Probační úředník svou práci zaměřuje k nápravě vztahů narušených trestným činem 

včetně náhrady školy.

Kontrola  výkonu  trestu  domácího  vězení  je  prováděna  probačním  úředníkem 

s tzv .namátkovými  kontrolami.  Odsouzený má povinnost probačnímu úředníkovi  umožnit 

vstup do místa výkonu trestu. Tato kontrola je v čase, kdy se má pachatel nacházet doma. 

Probační úředník s pachatelem konzultuje kroky k vedení řádného života. Úředník musí zjistit 

zda  se  odsouzený  dodržuje  podmínky  uložené  soudem.  Pachatel  musí  prokázat,  že  platí 

náhrady  škod,  náklady  trestního  řízení  a  náklady  trestu  domácího  vězení.  Úředník  dále  

podává odborné poradenství a pomoc.

Když  obviněný  neplní  podmínky  výkonu trestu  je  povinností  probačního  úředníka 

to soudu nahlásit. Při maření výkonu tohoto trestu, soud stanový jiný trest, v tomto případě 

výkon  náhrady  trestu  odnětí  svobody  a  to  v rozsahu  maximálně  na  jeden  rok.

[ www . pms .cz, 1].

2.1.6 Restorativní justice

Zaměřuje se na újmy které byly spáchány trestným činem. Jsou zde zohledňovány 

potřeby  poškozených.  Pachatel  je  podporován  v odpovědnosti  za  své  konání.  V procesu 

řízení jsou zapojeni pachatel, poškozený a komunita. Výsledkem by měla být dohoda mezi 

zúčastněnými. [MATOUŠEK, KOLÁČKOVÁ, KODYMOVÁ, 2005]
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 Mezi principy restorativní justice zahrnujeme:

• pachatel musí být motivován k odpovědnosti za spáchaný trestný čin;

• pachatel je motivován k životu bez konfliktu se zákonem;

• poskytnutí prostoru pro odstranění následků nezákonného jednání tzv. participace

• snížení používání labelingu ,,nálepkování“;

• rychlé a dostačující řešení případu;

• poškozený se aktivně zapojuje do řešení případu, kdy má možnost vyjádřit svůj postoj 

ke spáchanému skutku a vyslovit svou představu o nápravě způsobené újmy;

• působení v oblasti sekundární a terciární prevence což znamená respektování zájmu 

společnosti a její následná ochrana;

• pachatel je účinně kontrolován;

• musí  dojít  ke  spravedlnosti,  aby  byla  změna  vztahu  mezi  účastníky  konfliktu. 

Tato změna se posuzuje podle subjektivního měřítka dostatečnosti řešení.

Znaky restorativní justice:

• zločin  je  chápán  jako  újma  či  násilí,  které  je  způsobené  jednotlivcem  druhému 
jednotlivci;

• budoucím odpovědnostem a závazkům se klade velká pozornost;

• používá se dialog a diskuze;

• restitucí se napravují vztahy mezi oběma stranami;

• respektuje se zločin jako interpersonální konflikt;

• pozornost se zaobírá nápravou zločinu, který byl způsoben nespravedlností;

• aktivní činitel je společenství;

• stimuluje se sounáležitost a vzájemnost;

• při hledání řešení je akceptují role;

• uznávání a uplatňování práv obětí;

• pachatel je aktivně zapojen do své odpovědnosti;
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• při  nápravě  způsobených škod pachatelem je  důležitá  odpovědnost  za spáchaný 
delikt;

• zločin má morální, sociální a ekonomické aspekty;

• sociální reakcí se odstraňují škodlivé důsledky v současnosti i v budoucnosti;

• možnost pokání a odpuštění;

• všichni  účastníci  trestního  konfliktu  se  aktivně  zapojují  (pachatel,  oběť,  sociální 
zázemí či okolí). [VĚTROVEC, NEDOROST, SOVÁK, ADAMCOVÁ, 2002]

2.1.7 Odklony

Podmíněné  zastavení  a  narovnání  trestního  stíhání  se  také  nazývají  odklony. 

Odklony byly  zavedeny  v našem  právním  řádů  v letech  1993  a  1995  po  novelách 

trestněprávních  předpisů.  Jejich  náležitosti  jsou  vyznačeny  ve  třetí,  čtvrté  a  devatenácté 

hlavě trestního řádu.

Odklony  jsou  využívány  v případech,  kdy  je  trestný  čin  projevem  konfliktu  mezi 

objekty trestného činu, přičemž vzhledem k jeho povaze i osobě pachatele není ve veřejném 

zájmu  trvat  na  trestním  postihu.  Tímto  je  dán  prostor  pro  alternativní  procesní  řešení  

trestních věcí, čímž je možnost adekvátně reagovat na urovnání jejich vzájemných vztahů 

a pokud možno omezení dalšímu páchání. [SOTOLÁŘ, PÚRY, ŠÁMAL, 2000]

Odklony jsou spojené se zastavením probíhajícího trestního stíhání,  toto zastavení 

může být podmínečný či definitivní. Toto zastavení může být uloženo již v přípravném řízení 

nebo až v řízení  před soudem prvního stupně, který může předběžně projednat obžaloby 

mimo hlavní líčení nebo v hlavním líčení. [PŘESLIČKOVÁ, GAJDOŠ, KRUTINA, 2003]

Podmíněné  zastavení  trestního  stíhání  a  narovnání  nekončí  rozsudkem  o  vině, 

případně  o  trestu,  ale  způsobem  upřednostňujícím  jiné  zájmy  než  odsouzení  pachatele. 

Smyslem  je  aby  se  spravedlivě  a  zároveň  rychle  řešily  trestní  věci.  V tomto  řízení  jsou 

zohledňovány  všechny  subjekty  dotčení  trestným  činem  bez  konání  hlavního  líčení 

a to hlavně  případech skutkově a právně jednoduchých.  Je velmi  pravděpodobné,  že  by 

případným odsuzujícím rozsudkem byl uložen jen trest bez odnětí svobody nebo podmíněný 

trest  odnětí  svobody,  obviněný  by  se  s největší  pravděpodobností  v době  podmíněného 

odsouzení osvědčil.
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Tento institut slouží k usmíření neboli narovnání, dále aby pachatel odčinil škodlivé 

následky svého jednání, což znamená, že jsou posílena práva poškozeného, který  se nemusí 

spoléhat na dlouhotrvající soudní vymáhání náhrady škod.

Obviněný  může  být  stíhán  za  dva  či  více  samostatných  skutků,  kdy  orgán  činný 

v trestním řízení  učinil  různá rozhodnutí  týkající  se více skutků.  Odklonů je  možno využít 

i řízení vedeném proti několika spoluobviněným, kteří jsou stíháni ve společném řízení.

Oba typy odklonů mají fakultativní povahu, protože příslušný orgán činný v trestním 

řízení má oprávnění rozhodnout o jejich uplatnění a to na základě svého uvážení, aniž by 

k tomu potřeboval návrh na žádost stran či osob.

I  po  těchto  odklonech  je  nutné  na  obviněného  pohlížet  jako  na  nevinného, 

protože i zde  platí  zásada  presumpce  neviny.  Přestože  se  rozhodnutí  o  podmíněném 

zastavení  trestního stíhání  a  o  narovnání  zaznamenávají  do Rejstříku trestů,  není  možné 

z nich vycházet jak pro účely případného dalšího trestního stíhání. Po ukončení odklonů není 

povinností obviněného nahradit náklady na trestní řízení, které je vázáno na pravomocné 

uznání viny. [SOTOLÁŘ, PÚRY, ŠÁMAL, 2000]

Předpoklady užití podmínečného zastavení trestního stíhání jsou, že musí být vedeno 

trestní řízení za trestný čin, dále že se obviněný k činu doznal, že uhradil škodu která byla 

činem způsobena. Mezi další podmínky patří, že obviněný musí souhlasit s tímto způsobem 

vyřízení  trestného  činu.  Poslední  podmínkou  je,  že  vzhledem  k dosavadnímu  životu 

pachatele  a  k okolnostem  případu  lze  toto  rozhodnutí  považovat  za  dostačující.  Tyto 

okolnosti jsou státním zástupcem či soudem zkoumány konkrétně. [PŘESLIČKOVÁ, GAJDOŠ, 

KRUTINA, 2003]
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2.2 Vývoj probační a mediační služby v ČR

Bod obratu nastal po pádu železné opony v roce 1989. Tento rok byl pro tzv. východní 

blok  velmi  důležitý  okamžik  pro  nový  začátek,  start  demokratických  pravidel  a  institucí.  

Mezi rozvíjející  se  instituce  patřila  k nim  také  reforma  spravedlnosti  v Československu 

a po roce 1992 v České republice.

2.2.1 Situace do roku 1989

I  přes  totalitní  režim  se  skupiny  odborníků  na  poli  trestního  práva,  patologie 

a kriminologie značně pokoušeli prosazovat změny v trestní politice. Hlavní úsilí směřovalo 

k posílení  sociálně-výchovných  prvků  při  porušování  pravidel.  V letech  1968-1971  vznikl 

Výzkumný  ústav  kriminologie,  který  usiloval  o  ověření  metod  práce  se  sociálně 

nepřizpůsobivými  občany  a  také  u  osob  propuštěných  z výkonu  trestu.  V trestní  politice 

se v této době stále více uplatňovali sociální kurátoři. Na ně měli návaznost specializovaná 

místa pro práci s delikventní mládeží, tzv. kurátoři pro mládež. V činnosti těchto kurátorů 

byla  hlavním  prvekem  kontrola,  později  se  činnost  rozšířila  o  zprostředkování  pomoci 

mladistvým a jejich rodinám.

Byla zřizována i místa sociálních pracovníků, kteří umožňovali  odsouzeným kontakt 

s jejich blízkými a připravit podmínky pro jejich případné propuštění z vězení. Tyto všechny 

snahy byly inspirovány příklady ze zahraničí.

V srpnu 1968 byly tyto všechny projekty a záměry vpádem armád Varšavské smlouvy 

zastaveny.  Významným  dokumentem pro  probační  a  mediační  službu  v ČR  byl  například 

dopis zaměstnanců Výzkumného ústavu kriminologického, kde se objevila snaha o zařízení  

nových probačních center. Mezi velké osobnosti českého trestního práva a trestní politiky 

patřil profesor JUDr. Ota Novotný CSc..

2.2.2 Situace po roce 1989

Změnou politického a sociálního systému se výrazně projevilo zvýšení počtu drobné 

kriminality a pokračující silná represe celého justičního systému.

 V roce 1991 probíhal  experiment Mimosoudní  alternativa pro delikventní  mládež 

(dále  jen  MS  alternativa).  Tento  projekt  byl  inspirován  zahraničními  zkušenostmi, 
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zejména z Rakouska. V řešení trestné činnosti se nově aktivně zapojil pachatel se záměrem 

odstranění následků jeho chování. Dále byl zapojen i poškozený, který mohl ovlivnit proces 

odškodnění.  V této  souvislosti  se  začalo  využívat  mediace,  kterou  zprostředkovával 

mediátor.  Do tohoto  experimentu byly  zařazeny  i  nové alternativní  tresty,  které přispěly 

k snížení počtu uvězněných osob.

V roce  1993  byla  provedena  novela  trestního  řádu,  kdy  se  začalo  využívat 

tvz. odklonů.  Což znamená podmíněné zastavení  trestního stíhání,  které  vytvořilo  ideální 

možnost  pro  uplatnění  restorativní  justice.  Tento  krok  je  považován  za  jeden 

z nejdůležitějších pro rozvoj  PMS.  Další  varianty odklonů v trestním řízení  bylo narovnání 

a obecně prospěšné práce.

V roce 1996 ministr  spravedlnosti  zřídil  první  funkční  místa pracovníků u každého 

okresního soudu. Tato místa byla nejprve převážně obsazena stávajícími úředníky soudu. 

Tito úředníci  zajišťovali  administrativně-technické záležitosti  v oblasti  obecně prospěšných 

prací.  Koncepční  materiály,  které  vznikly  spoluprací  některých  soudců,  státních  zástupců 

a dalších odborníků, výrazně ovlivnili budoucí podobu zákona o PMS. Velký vliv měla pražská 

katedra UK, která vedla své studenty k sociální práci v trestní justici. Tito studenti se pak stali 

prvními pracovníky PMS. [VÁCLAVÍK, 2010]

V roce 1997 byla provedena novelizace výkonu probačního dohledu. Probační úředník 

dohlížel na podmíněně upuštěné od potrestání a o podmíněné odsouzené k trestu odnětí 

svobody s dohledem.

K 1. 1. 2001 vznikla podle zákona o Probační a mediační službě České republiky  státní 

organizace,  která  měla  celorepublikovou  působnost.  Tato  organizace  byla  pověřena 

poskytováním mediace a výkonem probace. Poté se probace a mediace začaly systémově 

začleňovat do justiční praxe i přes různé překážky. 

Důležitým  krokem  bylo  přijetí  zákona  č.  218/2003  Sb.,  o  odpovědnosti  mládeže 

za protiprávní  činy  a  o  soudnictví  ve  věcech  mládeže.  Tento  zákon  nabyl  účinnosti  

od 1. 1. 2004.  Tímto  zákonem  byla  řešena  provinění,  kterých  se  dopustili  lidé  mladších 

než osmnáctiletí.  PMS  byla  svěřena  výchovná,  ochranná  a  trestní  opatření.  [MATOUŠEK, 

KOLÁČKOVÁ, KODYMOVÁ, 2005]
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2.3 Stěžejní zákony

Zde jsou zařazeny ty nejdůležitější zákony, kterými se PMS musí řídit. Každý zákon 

je stručně popsán, celé znění zákonů je zařazeno v přílohách. Pro zpracování těchto zákonů 

byly využity Trestní předpisy 2010 a Trestní zákon 2009 vydávané pod názvem Úplné znění.

2.3.1 Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě

Tvoří základní legislativní rámec mediace v trestních věcech, který jednak pro tento 

účel mediaci definuje a dále pro tuto oblast stanovuje další podmínky, na základě kterých 

pracovníci PMS tuto činnost provádějí.

PMS je účetní jednotkou a zároveň organizační složkou státu. Tento zákon stanovuje, 

že v čele Probační a mediační služby je ředitel, který je jmenován a odvoláván ministrem 

spravedlnosti.  Ředitel  zajišťuje  chod  PMS  v otázkách  personálních,  organizačních, 

hospodářských,  materiálních  a  finančních.  Střediska  zajišťují  plnění  úkolů  ve  vztahu 

k soudům,  státním  zastupitelství  a  orgánům  Policie  České  republiky.  Střediska  působí 

v budovách okresních soudů a také při obvodních či městských soudech.

Střediska  se  člení  dle  potřeby  na  oddělení  mezi  které  patří  mladiství  obvinění, 

obvinění ve věku blízkém věku mladistvých a uživatelé omamných a psychotropních látek.

PMS  poskytuje  obviněnému  odborné  poradenství,  vedení  a  odbornou  pomoc. 

Sleduje  a  kontroluje  jeho chování,  kdy  jsou do spolupráce zapojeni  i  rodinní  příslušníci.  

Zkoumá se  sociální  prostředí  ve  kterém žije  či  pracuje.  Cílem je  vedení  řádného  života.  

Středisko  vyhledává  podklady  k osobě  obviněného a  dále  k jeho rodinnému i  sociálnímu 

zázemí.  Vytváří  podmínky  pro  rozhodnutí  o  podmíněném  zastavení  trestního  stíhání, 

pro schválení  narovnání.  Středisko  sjednává  a  uzavírá  dohody  mezi  obviněným 

a poškozeným, kdy se projednává náhrada škody,  dohody o narovnání.  Probační  úředník 

vykonává dohled nad obviněným, který je sledován v průběhu zkušební doby.

PMS napomáhá odstraňovat následky trestného činu poškozeným i dalším osobám, 

které  byly  dotčeny  trestným  činem.  Zvláštní  péče  je  věnována  mladistvým  obviněným 

a obviněným ve věku blízkém věku mladistvých. Středisky koordinuje sociální a terapeutické 

programy, kterých se účastní mladiství a uživatelé omamných a psychotropních látek.
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PMS plní úkoly stanovené orgány činných v trestním řízení a ve vhodných případech 

realizuje  mediaci  i  bez  podnětu  jiných  subjektů.  Mediaci  uplatní  na  podnět  obviněného 

a poškozeného. Aby tato mediace mohla být uskutečněna, musí o tom rozhodnout orgán 

činný  v trestním  řízení.  Orgány  činné  v trestním  řízení  vyrozumívají  střediska  o  věcech 

vhodných pro uplatnění mediace.

PMS spolupracuje s orgány sociálního zabezpečení,  školami a školskými zařízeními, 

zdravotnickými zařízeními, s náboženskými společnostmi a s církvemi, dále také s nadacemi 

a  dalšími  institucemi  sledujícími  humanitární  cíle.  Mezi  další  spolupráci  patří  práce 

s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.  PMS dále spolupracuje s Vězeňskou službou a to 

v případech, kdy je vedeno trestní řízení proti obviněnému ve vazbě nebo ve výkonu trestu 

odnětí svobody.

Úkoly PMS plní úředníci nebo asistenci Probační a mediační služby. Jejich pracovní 

poměr  je  definován  v zákoníku  práce,  pokud  zákon  nestanoví  jinak.  Úředník  musí  být 

bezúhonný  a  způsobilý  k právním  úkonům.  Další  podmínkou  je  vysokoškolské  vzdělání 

v oblasti společenskovědní ukončené magisterským titulem. Asistentem může být také jen 

bezúhonná fyzická osoba starší 21 let. Musí být právně způsobilý k právním úkonům a mít 

středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní. Asistent i úředník mají povinnost se dále 

vzdělávat a prohlubovat si své odborné znalosti.

Statut Probační a mediační služby stanovuje rozsah a obsah kvalifikačního vzdělávání 

a  odborné  zkoušky  pro  úředníky  a  obsah  specializačního  kursu  pro  asistenty  Probační  

a mediační služby.

Pracovník  PMS se  musí  řídit  zákony,  jinými  právními  předpisy  a  pokyny  předsedy 

senátu  nebo  samosoudce  i  státního  zástupce.  Je  práce  musí  být  odpovědná,  respektují 

a chránící lidská práva a svobody, důstojná k člověku. Úředník má právo nahlížen do spisů 

vedených u soudu, státního zastupitelství a Policie ČR, z kterých pak činí výpisky a poznámky 

a má právo si kopírovat spisové části. Asistenti vykonávají administrativní práce.

V jedné věci se nesmí zároveň provádět probace a mediace.

Úředníci  i  asistenti  mají  povinnosti  i  po  skončení  pracovního  poměru  zachovávat 

mlčenlivost o všech věcech týkající  se jeho funkce. Úředníky ani asistenty nelze vyslýchat  

ke skutkovým okolnostem, které se dozvěděl při řešení sporu.
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Vedoucí  organizuje  a  řídí  práci  střediska.  Vedoucí  nesmí  dávat  pokyny  v rozporu 

s pokyny předsedy senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státního zástupce.

Ministerstvo  vytváří  pro  PMS  podmínky  k řádnému  výkonu  probace  a  mediace, 

hlavně po stránce personální,  organizační,  hospodářské a finanční. Ministerstvo vykonává 

dohled nad činností Probační a mediační služby. Jako poradní orgán ministra spravedlnosti  

je  zřízena  Rada  pro  probaci  a  mediaci,  která  usměrňuje  činnosti  střediska.  Členy  Rady 

jmenuje ministr spravedlnosti z řad soudců, státních zástupců, úředníků PMS a z dalších osob 

znalých Probační a mediační službu. Rada pro probaci a mediaci navrhuje pravidla ze kterých 

jsou  pak  vytvářeny  probační  programy.  Dále  navrhuje  standardy,  projednává  koncepční 

a metodické  materiály,  vyjadřuje  se  k jmenování  a  odvolávání  vedoucích  středisek, 

vyjadřuje se k dočasnému přidělení úředníků PMS k ministerstvu.

2.3.2 Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění k 31.12.2009

Objektem trestního zákona je chránění společnosti, ústavního zřízení České republiky, 

práv a zájmů fyzických i právnických osob. Prostředkem k účelnosti tohoto zákona se využívá 

ukládáním trestů a výkon trestů a dále ochranná opatření.

V tomto zákoně je stanovena nebezpečnost trestného činu vůči společnosti. Je třeba 

úmyslné zavinění,  stupeň jeho nebezpečnosti  je  stanoven významem chráněného zájmu, 

který  byl  činem  dotčen.  Dále  se  zde  prozkoumává  způsob  provedení  činu  a  jeho  další  

následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osoba pachatele a dále míra jeho zavinění 

a pohnutek

Zákon stanovuje úmyslné a nedbalostní činy. Trestný čin má svá stadia a jimiž jsou 

příprava  trestného činu,  pokus  o  trestný  čin  a  dokonaný  trestný  čin.  Dále  se  dělí  podle 

následků, podle subjektů a podle časového hlediska.

V rozhodování  o  trestní  věci  se  přihlíží  k věku  pachatele,  zda  byl  nepříčetný, 

zda nejednal v nutné obraně či krajní nouzi.

Trestnost zákona se posuzuje podle doby, kdy byl spáchán, podle pozdějších zákonů 

se  posuzuje  jen  v případech,  kdy  by  to  bylo  pro  pachatele  příznivější.  Dle  zákona  ČR 

se posuzuje trestnost činu, spáchaný na území státu. Podle zákona ČR se posuzuje i trestnost 
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činu,  který  byl  spáchán občanem ČR nebo osoba bez státní  příslušnosti,  která má trvalý 

pobyt na jejím území.

Za spáchání trestného činu lze uložit pouze tyto druhy trestů:

• odnětí svobody (podmíněně, nepodmíněně);

• obecně prospěšné práce;

• ztráta čestných titulů a vyznamenání;

• ztráta vojenské hodnosti;

• zákaz činnosti;

• propadnutí majetku;

• peněžitý trest;

• propadnutí věci;

• vyhoštění;

• zákaz pobytu.

Každý trest lze uložit samostatně, u některých druhů trestů lze i  více trestů uložit  

vedle sebe.

Lze také uložit výjimečný trest, tímto se rozumí trest odnětí svobody nad patnáct let 

až  do  dvaceti  pěti  let,  nebo doživotí.  Tento  trest  se  ukládá,  když  stupeň nebezpečnosti  

trestného  činu  pro  společnost  je  velmi  vysoký  nebo  je  ztížena  náprava  pachatele. 

Trest odnětí  na  doživotí  se  ukládá  jen  v případě  vraždy,  vlastizrady,  teroru,  obecného 

ohrožení, genocidia a nebo za úmyslné usmrcení.

2.3.3 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník

Trestnímu  zákoníku  předcházel  trestní  zákon,  kde  byla  provedena  velká  změna 

v pohledu  na  závažnost  trestné  činnosti.  V trestním  zákoníku  jsou  považovány 

za nejzávažnější  trestné  činy  proti  životu  a  zdraví,  na  rozdíl  od  trestního  zákona, 

kde za nejzávažnější byly považovány trestně činy proti republice. Trestní zákoník se skládá 

ze třinácti hlav.

Trestné činy se nově rozdělily na zločiny a přečiny (§14). Přečiny jsou to trestné činy 

z nedbalosti,  ale také úmyslné trestné činy, na které trestní  zákon stanovuje trest odnětí  

svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou to ty trestné činy, které nejsou 
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podle  trestního  zákona  přečiny.  Také  se  zde  stanovují  zvlášť  závažné  zločiny,  které  jsou 

páchány  úmyslně,  za  něž  je  ukládán  trest  odnětí  svobody  s horní  hranicí  trestní  sazby 

nejméně deset let.

Za spáchání trestných činů lze uložit tyto tresty:

• odnětí svobody (podmíněně, nepodmíněně);

• domácí vězení;

• obecně prospěšné práce;

• propadnutí majetku;

• peněžitý trest;

• propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty;

• zákaz činnosti;

• zákaz pobytu;

• zkaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce;

• ztráta čestných titulů a vyznamenání;

• ztráta vojenské hodnosti;

• vyhoštění.

Zavádí  se  nové  alternativní  tresty  jako  je  trest  domácího  vězení  a  zákaz  vstupu 

na sportovní,  kulturní  a jiné společenské akce.  Tyto tresty kladou důraz na individualizaci  

a aby trest odpovídal pachateli a činu.

Trest domácího vězení soud může uložit až na dvě léta, v případě, že postačí uložení 

tohoto  trestu a  to popřípadě spojený  i  s jiným trestem.  Pachatel  musí  dát  písemný slib, 

že se v určené  době  bude  zdržovat  v obydlí  na  uvedené  adrese.  Tento  trest  stanovuje, 

že se obviněný bude vyskytovat po celý den doma ve dnech pracovního klidu a pracovního 

volna vyskytovat. Ve všedních dnech v době od 20.00 hodin do 05.00 hodin, nebrání-li mu 

v tom  pracovní  důvody,  nebo  poskytnutí  zdravotní  péče  ve  zdravotnických  zařízení 

v důsledku  onemocnění  obžalovaného.  Soud  může  dovolit  návštěvu  pravidelných 

bohoslužeb nebo náboženských shromáždění. Pachateli jsou stanovena přiměřená omezení 

a povinnosti, která ho vedou k plnění řádného života, mezi které také patří náhrada škody. 
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U mladistvých  může  soud  v zájmu  využití  výchovného  působení  rodiny,  školy  a  dalších 

subjektů uložit přiměřená omezení a povinnosti.

Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce soud může uložit 

až na deset let, dopustí-li se pachatel úmyslně trestného činu na takové akci. Tento trest 

může být samostatným trestem pro pachatele pokud není třeba jiného trestu. Trest spočívá 

v zákazu  vstupu  na  tyto  akce  po  dobu  výkonu  tohoto  trestu.  Pachatel  je  povinen 

spolupracovat  s probačním úředníkem, vykonávat  stanovené náležitosti  probačního plánu 

a programy sociálního výcviku a převýchovy.

2.3.4 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Účelem trestního řádu je, aby byl upraven postup orgánů činných v trestním řízení. 

Trestné činy musí být náležitě zajištěny a pachatelé trestných činů spravedlivě potrestáni. 

Řízení musí upevňovat zákonitost, musí předcházet a zamezovat trestné činnosti dále musí  

vychovávat  občany,  kdy  se  musí  dodržovat  pravidla  občanského  soužití  i  čestné  plnění 

povinností ke státu a společnosti.

Trestní  řízení  zejména Trestní  řád  a  další  úpravu  nalezneme v  zákoně  o  soudech 

a soudcích, o státním zastupitelství,  o policii  ČR,  o výkonu vazby,  o výkonu trestu odnětí 

svobody,  o  advokacii,  o  probační  a  mediační  službě.  Základní  zásady  vychází  z Listiny 

základních práv a svobod.

Velký vliv na průběh řízení mají soudy, státní zastupitelství a dále policie ČR.

Pachatelem je nazývána osoba, proti níž se vede trestní řízení. Existují stádia, kdy je 

nejdříve na pachatele pohlíženo jako na podezřelého, poté jako na obviněného, pak jako 

na obžalovaného a po pravomocném rozsudku je pachatel nazýván odsouzeným.

Mezi  další  subjekty  trestního  řízení  patří  obhájce  (může  to  být  jen  advokát), 

dále je zde poškozený, zúčastněná osoba, Probační a mediační služba, Orgán sociálně právní 

ochrany dětí dále pak osoba s tzv. samostatnými obhajovacími právy, mezi které může patřit 

manžel obviněného.

V trestním stíhání je nutné dokázat, zda se stal skutek, který je spatřován jako trestný 

čin,  zda  byl  tento  skutek  spáchán  obviněným  a  za  jakých  pohnutek,  jaká  je  subjektivní 

stránka  trestného  činu,  zda  jsou  okolnosti  posuzující  nebezpečnost  činu, 
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posuzují se okolnosti  osobních  poměrů  pachatele.  Zjišťují  se  okolnosti,  které  umožňují 

stanovit následek a výše způsobené škody, dále se zjišťují okolnosti, které vedly k trestnému 

činu  nebo  jeho  páchání  umožnily.  Za  důkaz  jsou  považovány  zejména  výpovědi  svědků 

a obviněného, znalecké posudky, věci, listiny. Všechny strany mají možnost důkazy vyhledat 

a předložit. Důkazy získané nezákonným způsobem nebo donucením či vyhrožováním nelze 

využít  v řízení  s výjimkou  případu,  kdy  se  tento  důkaz  použije  proti  osobě,  která  ho 

vynucovaní metodou získala.

Soudnictví  vykonávají  nezávislé  soudy,  vázané  Ústavou  a  Listinou základních  práv 

a svobod.  Soudnictví  v trestných  věcech  vykonávají  okresní  soudy,  krajské  soudy, 

vrchní soudy  a  Nejvyšší  soud.  Je  stanovena  místní  příslušnost  soudů  a  to  znamená, 

že seřízení  koná  u  soudu,  v jehož  obvodu  byl  trestný  čin  spáchán.  Dále  je  také  věcná 

příslušnost, což znamená, že bude zvolen konkrétní soud podle konkrétní trestné věci.

Okresní  soud  koná  řízení  v 1.  stupni  za  předpokladu,  že  to  nekoná  krajský  soud 

v 1. stupni  když  je  sazba  alespoň  5  let,  nebo  lze-li  uložit  výjimečný  trest,  v případě 

vyjmenovaných trestných činů. Krajský soud rozhoduje o odvoláních od okresního soudu. 

Vrchní  soud  rozhoduje  o  odvoláních  z krajského  soudu.  Sídlí  v Olomouci  a  v Praze. 

Nejvyšší soud vydává stanovisko, když okresní soud rozhoduje různě, dále vydává stanovisko 

k výkladům zákonů. Rozhoduje o stížnostech pro porušení zákona a o dovoláních.

2.3.5 Zákon č. 218/2003 Sb.,  o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a  osoudnictví 
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže)

Tento  zákon  upravuje  toho,  kdo  v době  spáchání  provinění  doršil  patnáctý  rok 

a nepřekročil osmnáctý rok svého života.

Jsou  zde  upraveny  podmínky  odpovědnosti  mládeže  za  protiprávní  činy  uvedené 

v trestním zákoně. Dále jsou zde opatření ukládaná za protiprávní činy, postupy, rozhodování 

a výkon soudnictví ve věcech mládeže. Sleduje se aby bylo uloženo opatření,  které bude 

účinné  tak,  aby  zabránilo  dalšímu  páchání  protiprávních  činů.  Dále  je  zde  snaha 

o společenské uplatnění pachatele, které bude odpovídat jeho schopnostem a rozumovému 

vývoji a aby pomocí svých sil odčinil své jednání. Trestný čin mladistvých se nazývá provinění.
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Lze uložit výchovné, ochranné a trestní opatření, kdy tato opatření mají mladistvého 

duševně a sociálně rozvinout.

Mladistvému lze  uložit  výchovná  opatření,  která  jsou  rozdělena  podle  závažnosti.  

Mezi opatření patří dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, 

výchovná  omezení  nebo  napomenutí  s výstrahou.  Toto  opatření  se  ukládá  maximálně 

na 3 roky.  Opatření  nemá  represivní  charakter,  hlavním  cílem  je  usměrnění  a  začlenění 

pachatele.

Dále se ukládají ochranná opatření, mezi které patří ochranné léčení, zabezpečovací 

detence, ochranná výchova a zabrání věci.

Mladistvému jsou také ukládána trestní opatření, mezi které patří tyto tresty:

• obecně prospěšné práce;

• peněžité opatření;

• peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu;

• propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty;

• zákaz činnosti;

• vyhoštění;

• domácí vězení;

• zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce;

• odnětí svobody, podmíněně odložené na zkušební dobu;

• odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem;

• odnětí svobody nepodmíněně.

Probační  a  mediační  služba  zajišťuje  dohled  nad  mladistvým  a  v případech, 

kdy dohled nebyl stanoven, PMS kontroluje mladistvého ve zkušební době vedení řádného 

života.  Výkon  dohledu  nařizuje  předseda  senátu  soudu  pro  mládež  na  určité  středisko. 

Středisko  se  určuje  podle  bydliště  mladistvého.  Probační  úředník  vykonává  pravidelné 

návštěvy  mladistvého  v jeho  bydlišti,  dále  je  v úzkém  kontaktu  se  školou  mladistvého. 

Probační  úředník  vypracovává  individuální  program  výkonu  dohledu  pro  mladistvé. 

Úředník nejméně jednou za šest měsíců zpracovává zprávu.
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2.3.6 Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 
souvisejících zákonů

Zákon  upravuje  výkon  trestu  odnětí  svobody  ve  věznictvích  a  také  ve  zvláštních 

odděleních vazebních věznic.

Výkon trestu musí respektovat důstojnost osobnosti odsouzeného, omezuje škodlivé 

účinky  zbavení  svobody,  přesto  nesmí  být  ohrožena  ochrana  společnosti.  S odsouzeným 

se jedná  podle,  tak  aby  bylo  zachováno  jeho  zdraví  a  aby  po  návratu  do  společnosti 

byl schopen vést soběstačný život.

Trest je vykonáván ve věznici či ve zvláštním oddělením vazebních věznic, obě tyto 

věznice jsou zřizovány ministrem spravedlnosti. 

V případě zdravotních komplikací, je možné trest na nezbytně nutnou dobu vykonat 

ve zdravotnickém zařízení mimo vězení. Trest u mladistvých, mladších osmnácti let svého 

věku, atd. trest vykonávají odděleni od ostatních vězňů, a to buď ve věznicích či ve zvláštních 

odděleních pro mladistvé. 

Před  přijetím  odsouzeného  do  výkonu  tretu  musí  být  prokazatelně  seznámen 

se svými právy a povinnostmi a s vnitřním řádem věznice.

Umísťování  odsouzených  se  nejprve  rozdělí  na  muže  a  ženy,  poté  na  mladistvé 

a dospělé,  recidivisté  od  odsouzených,  za  úmyslně spáchané trestné činy  od  nedbalostní 

trestné  činy,  trvale  pracovně  nezadržitelní,  vězni  s poruchou  duševní  či  chování, 

doživotně trestaných a jako poslední s uloženým ochranným léčením.

Věznice  jsou  členěny  podle  způsobu  vnějšího  střežení  a  zajištění  bezpečnosti 

a to na věznice  dohledem,  s dozorem,  s ostrahou  nebo  věznice  se  zvýšenou  ostrahou. 

Dále jsou zřizovány zvláštní věznice pro mladistvé.

Ve vnitřním řádu věznice jsou upravována práva odsouzených a to na rovnost práv, 

sociální  podmínky  odsouzených  a  poskytování  zdravotní  péče,  právo  na  korespondenci, 

na návštěvy, na užívání telefonu, na duchovní a sociální služby, na uspokojování kulturních 

potřeb.  Právo  na  nákup  potravin  a  věcí  osobní  potřeby,  právo  na  příjímání  balíčků, 

příjem peněz a s nimi další  nakládání,  právo na právní ochranu. Odsouzení  jsou po dobu 

výkonu  trestu  zbaveni  některých  práv  a  svobod,  mezi  něž  patří  omezená  svoboda 
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a nedotknutelnost osob, omezené soukromí, svoboda pohybu a pobytu. Omezení zachování 

listovního tajemství a dalších písemností a právo svobodné volby povolání.

Vězni  mají  také  povinnosti  do  kterých  se  zařazuje  dodržování  pořádku  a  kázně, 

plnění rozkazů Vězeňské služby, povinnost pracovat v případě udělení práce, šetrně zacházet 

se zapůjčenými a svěřenými věcmi,  nepoškozovat  cizí  majetek, dodržovat  slušné jednání,  

dodržovat  řád věznice.  Dále  je  povinen dodržovat  bezpečnost  a  ochranu zdraví  při  práci 

a požární ochranu.

Odsouzení jsou zaměstnáváni a vzděláváni s ohledem na jejich zdravotní způsobilost 

s přihlédnutím k jejich odborným znalostem a dovednostem. Odsouzení jsou za svojí práci 

odměňováni.  Ve  věznicích  jsou  zajišťovány  podmínky  pro  získání  a  zvyšování  pracovní 

kvalifikace, dále si také rozšiřují svojí informovanost. 

Odsouzený  má  povinnost  uhradit  náklady  výkonu  trestu,  náklady  na  dopravu 

a předvedení do zdravotnického zařízení VS.
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2.4 Organizace Probační a mediační služby v ČR

V čele  PMS  je  ředitel,  který  je  jmenován  a  odvoláván  ministrem  spravedlnosti. 

Ředitel  má na starosti chod Probační a mediační služby po stránce personální, organizační, 

hospodářské, materiální a také finanční.

Střediska PMS (dále jen střediska)  zajišťují  plnění  úkolů,  které jim zadávají  soudy, 

státní  zastupitelství  a  orgány  Policie  České  republiky.  Střediska  PMS  mají  působnost 

na v celé  ČR,  jménem  této  země  také  jednají  ve  smyslu  a  rozsahu  působnosti  svěřené 

zákonem. Střediska působí v sídlech okresních soudů nebo Městského soudu v Praze.

Střediska mají příslušnost k provádění úkonů probace a mediace se řídit příslušností 

soudu.  V přípravném  řízení  se  řídí  příslušností  státního  zástupce,  v jehož  obvodu  může 

předseda senátu nebo samosoudce příslušného soudu uložit provedení potřebných úkonů 

středisku, v jehož obvodu bydlí osoba, které se takové úkony týkají.

U obcí, kde mají dva či více okresních soudů mohou být střediska sloučena na nižší 

počet nežli je počet sídlících soudů.

Střediska  jsou  dále  členěna  na  oddělení  pro  mladistvé  obviněné,  pro  obviněné 

ve věku blízkém mladiství, pro uživatele omamných a psychotropních látek.

Ministerstvo spravedlnosti vydává Status Probační a mediační služby, který upravuje 

podrobnosti  pro vytváření středisek a jejich organizaci.  PMS je organizační  složkou státu, 

která je stejně jaké jiné organizace tohoto typu napojena na státní rozpočet svými příjmy 

a výdaji. PMS je samostatná organizační složka a účetní jednotka státu.

Úkoly PMS plní zaměstnanci ve funkcích úředníků nebo asistentů. Úředníci i asistenti 

jsou zaměstnáni státem. 

• Úředník  PMS  musí  být  bezúhonný,  způsobilý  k právním  úkonům, 

musí mít vysokoškolské vzdělání  v oblasti  společenských věd a toto vzdělání  musí 

být  ukončeno  magisterským  titulem.  Úředník  řeší  náročnější  odborné  úkoly, 

vykonává nad odsouzeným dohled, kterým ho musí  pozitivně vést,  poskytuje mu 

pomoc a kontroluje odsouzeného ve zkušební  době. Podílí  se na výkonu dalších 

alternativních  trestů  zejména  trestu  obecně  prospěšných  prací  (dále  jen  OPP). 

Dále zprostředkovává dohody mezi obviněným a poškozeným.
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• Asistent  PMS  musí  být  bezúhonný  starší  21  let,  musí  být  způsobilý  k právním 

úkonům  a  musí  mít  středoškolské  vzdělání  v oblasti  společenskovědní. 

Asistent provádí  a  zabezpečuje  méně  složité  úkony,  včetně  technicko 

administrativních prací.

Úředníky a jejich asistenty přijímá do pracovního poměru ředitel PMS a tento poměr 

také s nimi rozvazuje.  Úředníka lze dočasně přidělit  k ministerstvu spravedlnosti,  o tomto 

přidělení rozhoduje ředitel PMS a Ministerstvo spravedlnosti.

Úředníci i  asistenti jsou povinni dále se vzdělávat a prohlubovat odborné znalosti. 

Status  Probační  a  mediační  služby  stanoví  rozsah  a  obsah  kvalifikačního  vzdělávání 

a odborné  zkoušky  pro  úředníky  a  obsah  specializačního  kursu  pro  asistenty  PMS. 

Jejich činnost  vyžaduje  nejen  samostatnost  v rozhodování  a  jednání,  ale  i  samostatnost 

při volbě pracovních postupů a metod vždy v rámci   vymezeném platnou právní  úpravou 

a soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím státního zástupce.

Asistenti  i  úředníci  jsou  povinni  po skončení  pracovního poměru dále  zachovávat 

mlčenlivost  o  věcech,  které  jim  byly  předloženy  v rámci  výkonu  své  funkce.  Oba  tito 

zaměstnanci nemohou být vyslýcháni v návaznosti na skutkové okolnosti, které se dozvěděl 

při zprostředkovávání, řešení sporu s výjimkou povinnosti překazit spáchání trestného činu 

či  oznámení trestného činu.

Dalším  pracovníkem  střediska  PMS  je  vedoucí,  který  středisko  řídí  a  organizuje. 

Tohoto vedoucího střediska jmenuje a odvolává na návrh ředitele PMS ministr spravedlnosti 

po  projednání  s Radou  pro  probaci  a  mediaci.  Tato  Rada  se  vyjadřuje  k odborné  úrovni 

a praktickým  zkušenostem  takového  úředníka  potřebným  k zastáváním  této  funkce 

vedoucího.

Rada  pro  probaci  a  mediace  se  zřizuje  v zájmu  koncepčního  a  metodického 

ovlivňování  a  usměrňování  PMS.  Tato  Rada  je  zřízena  jako  poradní  orgán  ministra 

spravedlnosti.  Členy  Rady  jmenuje  ministr  spravedlnosti  z řad  soudců,  státních  zástupců, 

úředníků PMS a dalších osob znalých této práce. Rada navrhuje pravidla, na jejichž základě 

se  vytvářejí  mediační  programy,  pravidla  a  standardy  PMS.  Všechna  tato  pravidla  musí 

schválit ministr spravedlnosti. Rada projednává koncepční a metodické materiály, které byly  

připravené  ministrem.  Dále  Rada  jmenuje  a  odvolává  vedoucí  středisek  PMS 
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a vyjadřuje se k rozdělení  úředníků  PMS  k ministerstvu.  [VĚTROVEC,  NEDOROST,  SOVÁK, 

ADAMCOVÁ, 2002]

2.4.1 Organizace střediska v Jičíně

Na středisku v Jičíně jsou čtyři pracovníci PMS a asistentka vyslaná přes organizaci 

Handicap, výrobní družstvo invalidů sídlící v Praze, Kašparová Jarmila. Na jičínském středisku 

je  regionálním  vedoucím   Mgr.  Martin  Kracík  což  je  ojedinělá  záležitost,  jiná  střediska 

regionálního  vedoucího  přímo  v sídle  nemají.  Vedoucím  střediska  je  Mgr.  Jiří  Mošna. 

Dále je zde probační úřednice Ing. Marcela Brožová a probační asistent Radek Valenta, DiS, 

který se bude po ukončení vysoké školy ucházet o místo probačního úředníka.

Všichni uvedení souhlasí se zveřejněním svých celých jmen.

• Regionální vedoucí Mgr. Martin Kracík

- řízení, organizace a kontrola středisek v Králové hradeckém kraji;

- přípravné řízení mladistvých i dospělých.

• Vedoucí střediska Mgr. Jiří Mošna

- řízení, organizace a kontrola chodu střediska;

- probace podmíněně propuštěných;

- předjednávání podmíněného propuštění;

- navštěvování klientů ve vězení, konzultace s nim, besedy;

- předjedávání trestu domácího vězení a další dohled nad ním.

• Probační úřednice Ing. Marcela Brožová

- probace podmíněně odsouzených;

- dohled nad dodržováním obecně prospěšných prácí;

- přípravné řízení dospělých.

• Probační asistent Radek Valenta, DiS.

- vedení celé agendy mladistvých a nezletilých včetně trestu domácího vězení.
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• Jarmila Kašparová 

-  tvoření  dokumentace  a  korespondence,  osobní  styk  se  soudy  a  státním 

zastupitelstvím,  evidence  kancelářských  potřeb  a  majetku,  administrativní  úkony, 

zakládání  spisů,  vyřazování  spisů  z evidence,vyhotovování  pozvánek,  dohled  nad 

knihou příchodů a odchodů a další administrativní práce.
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3 Praktická část

3.1 Kazuistiky

3.1.1 Kazuistika A

Klient X Y,  narozený 01. 01.  1980, bytem v Jičíně 11, je obviněn z trestné činnosti 

nedovolená  výroba  a  držení  omamných  a  psychotropních  látek  a  jedů. Za  tuto  činnost 

je odsouzen  k trestu  odnětí  svobody  v trvání  dvou  (2)  roků.  Výkon  tohoto  trestu 

se podmíněně odkládá na zkušební dobu trvání tří (3) roků s dohledem. Klient se dostavuje 

na středisko PMS v Jičíně v intervalech 1x měsíčně, později byly konzultace ve dvouměsíčním 

intervalu.

Obžalovaný  X  Y  společně  s dále  obžalovaným A  Y  se  od  ledna  2009  se  podíleli 

na výrobě  pervitinu.  Nakoupili  i  zařízení  na  výrobu  chemikálie.   Pervitin  vařili  v  lese, 

na loukách.  X  Y  potřeboval  ve  výrobě  nápomoci  A  Y,  protože  by  to  sám  nezvládl. 

Vyrobený pervitin obžalovaný A Y používal ke své potřebě, zbytek prodávali kamarádům. 

Pachatel  X  Y  souhlasí  se  vším  co  je  v obžalobě  uvedeno.  Jednání  se  dopustil 

pouze ze své hlouposti. Byl dosud bezúhonný. 

Obviněný  se  na  středisko  dostavuje  ve  stanovený  termín,  je  ochotný. 

Pravidelně předkládá  požadované  dokumenty.  Aktivně  spolupracoval  při  vytvoření 

probačního programu.

Dotyčný  pracuje  jako  OSVČ  u  firmy  ABCD,  má  živnostenské  oprávnění  na  opravy 

pracovních strojů.  V době žní  pracuje  u  svého strýce B  A,  společně se  svým otcem A Y. 

O jeho  trestné  činnosti  strýc  neví  a  nesmí  se  to  dozvědět.  Nejbližší  rodina  o  tom  byla 

seznámena.

Klient  se  o  trestné  činnosti  vyjadřuje  spontánně.  Přiznává  experimentování 

s pervitinem formou šňupání. Rizika si je vědom. V období žní pervitin dále nekonzumoval, 

příležitostně konzumoval marihuanu.

X Y se nyní cítí ponaučen, váží si podpory a pomoci rodiny a dobré práce u strýce. 

Má velkou obavu, že se strýc o tom dozví. Známost nemá. Volný čas tráví převážně doma,  

poslouchá hudbu, sleduje filmy.

- 38 -



Náklady  na  trestní  řízení  uhradil,  dále  nemá  soudem  určené  žádné  povinnosti 

a omezení.

Se spolupachatelem se nevídá, své ,,zákazníky,, vídá, ale nikdo od něj drogu nežádá.

Klient bydlí se svými rodiči v rodinném domě, dotyčný obývá první patro. Sestra žije 

se svojí rodinou také v Jičíně. Rodiče se chystají rekonstruovat okna, střechu a dům chtějí 

zateplovat.

X Y o své práci hovoří jako o různorodé, je pro něho náročná, ale přesto je spokojený 

i  když  nemá  vysoké  výdělky.  Při  zakázce  prováděné  v Mladé  Boleslavi,  dostal  příslib 

zaměstnání na zimu, což velmi rád přivítal hlavně díky sezónnosti v zemědělské oblasti.

Dohled  probačního  úředníka  byl  dobrou  volbou,  klient  si  ze  svého  páchání  vzal 

ponaučení.  Lze  konstatovat,  že  výroba  pervitinu  měla  spíše  experimentální  charakter. 

Dotyčný netrpí žádnými projevy závislosti a k výrobě ho nevedly ani finanční problémy.

Vlastní zhodnocení:

Při všch konzultacích s tímto klientem jsem byla přítomna. Klient se vyjadřoval velmi 

spontánně  ohledně  svého  trestného  jednání.  Působil  na  mě  občas  zmateně, 

nervózně a mnohdy nevyrovnaně. Obviněný poctivě dodržoval povinnosti uložené soudem, 

vždy nám předložil  požadované dokumenty.  Dle mého názoru byl  tento alternativní  trest 

vhodně zvolen, klient k němu přistoupil zodpovědně. Zdá se, že X Y je ponaučen do příštího 

dalšího konání.

3.1.2 Kazuistika B

Klient X Y se dne 03. 03. 2008 společně se svým bratrem A B dopustili trestného činu 

vydírání. 

Nabídli  pod  záminkou  svezení  poškozeného  Q  Y  do  nedaleké  vesnice, 

kde poškozeného oba bratři napadli nejdřív slovně, poté fyzicky pěstmi do obličeje a hlavy, 

poté  ho  ležícího  udeřili  pěstmi  a  kopanci  do  hlavy  a  trupu.  Následoval  rozkaz 

aby se poškozený svlékl dohana, poškozený pod fyzickým nátlakem tak učinil. Všechny jeho 

osobní věci později vyhodili v jiné vesnici do kontejneru. Nahého Q Y donutili jít k rybníku, 

když po cestě ho fyzicky napadali, poškozený se začal zdráhat do vody vejít, začali obvinění 
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po poškozeném házet kameny, dokonce A B pohrůžky zdůraznil vytažením plynové pistole, 

kterou na poškozeného mířil, což QY donutilo odplavat na střed rybníka.

Tímto činem X Y a A B způsobili poškozenému zlomeninu 10. žebra vlevo, zhmoždění 

levé dolní poloviny hrudníku s otokem a krevním výronem a zhmoždění pravé čelní krajiny 

s otokem a krevním výronem s dobou léčení jednoho měsíce.

Obžalovaný X Y se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání dvou (2) roků a šesti (6) 

měsíců, přičemž se tento trest odnětí svobody podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 

tří (3) roků.

Obžalovaný  A  B  se  odsuzuje  k trestu  odnětí  svobody  v trvání  tří  (3)  let, 

přičemž se tento  trest  odnětí  svobody  podmíněně  odkládá  na  zkušební  dobu 

v trvání tří (3) roků a šesti (6) měsíců za současného stanovení dohledu.

Dále se ukládá trest propadnutí věci, a to plynové pistole která připadá státu.

U hlavního líčení poškozený QY změnil svoji výpověď ve prospěch obžalovaných v tom 

směru, že jejich jednání vlastně nebylo natolik závažné, jak původně uváděl. Z jeho výpovědi 

je  jasné,  že poškozený měl  z obžalovaný  jistý strach a snažil  se aby výpověď obžalované 

co nejméně poškodila i když to bylo v rozporu s důkazním materiálem.

Při  úvaze  o  druhu  a  délce  trestu  soud  zvážil  stupeň  společenské  nebezpečnosti 

jednání  obou  obžalovaných  pro  společnost,  účel  trestu  i  osoby  obou  obžalovaných. 

Jako polehčující okolnost bylo přijato přiznání obou bratrů.

Klient X Y se dostavil na konzultaci ve smluveném termínu. Uvádí, že bydlí u matky, 

nebo  přespává  u  známých.  Klient  vystudoval  Střední  školu  v Praze.  Klient  byl  při  první 

návštěvě bez práce, ale porozhlížel se po ní. Obviněný uvádí, že k trestné činnosti ho dovedla 

nezaměstnanost  a  zvýšená  konzumace  alkoholu.  Cíl  dohledu  byl  stanoven  na  nutnosti 

vyhledání zaměstnání, smysluplná náplň volného času bez abúsu alkoholu.

Klient  vykonával  brigádu  v pizzerii,  kde  později  skončil,  protože  se  domníval, 

že bude přijat  na  místo  dealera  jednoho známého operátora.  Klient  na  tuto  pozici  nebyl 

přijat. Je dosud nezaměstnaný, evidovaný na ÚP.
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Klient  je  dlužníkem  na  zdravotním  pojištěním,  neuhradil  splátky  NTŘ.  Klient  má 

dále úvěr  u  ČS  Spořitelně  ve  výši  90.000,-Kč.  Klient  se  zavázal,  že  si  ve  výše  uvedených 

institucích domluví splátkový kalendář.

Odsouzený  X  Y  v dané  době  neplnil  podmínky  probačního  dohledu, 

nedostavoval se ve stanovených dnech, nedokazoval příjmy, nepřebíral poštu.

X Y se dostavil až na základě předvolání. Je si vědom porušování podmínek dohledu. 

Klient je nyní zaměstnaný, dochází i na brigády. 

Klient  uvádí,  že  se  mu  narodil  syn  A  A.  S matkou  syna  žít  obžalovaný  nechce. 

Jedná se o nechtěné těhotenství při rozchodu. Obžalovaný má stanovené výživné.

Obžalovaný  opět  o  práci  přišel,  na  ÚP  evidovaný  není.  Bydlí  střídavě  s přítelkyní 

a u matky.  Opakovaně  poštu  nepřebírá,  na  e-maily  také  neodpovídá.  Klient  nehradí 

své pohledávky a nezděluje informace o svém zaměstnání.

Klient  bydlí  u  své  matky,  se  kterou  chce  podnikat  v pohostinství.  Bude  jen 

zaměstnancem.  Výživné  ve  výši  1000,-Kč  za  něj  prý  platí  matka.  Doklady  o  zaplacení 

nedonesl,  ani  rozsudek  stanovující  výživné  nedoložil.  Dotyčný  není  evidován  na  ÚP. 

Dluhy neplatí. Podnik s matkou nakonec otevřeli, on je zde zaměstnán. Klient se opakovaně 

nedostavuje ve stanoveném termínu. 

Klientovi se narodila dcera s novou přítelkyní, svého prvorozeného syna navštěvuje 

jen občas o víkendu, výživné stále za něj platí matka.

Velký  problémem  je  zadluženost,  celkovou  částku  odhaduje  na  500.000,-Kč. 

Díky trvalému  pracovnímu  poměru  žádá  klient  o  ,,oddlužnění“.   Výživné  si  nechává 

automaticky strhávat z platu.  Klient má obavy,  aby jeho minulost neovlivnila návštěvnost 

restauračního zařízení.

Proti  klientovi  X Y bylo vedeno veřejné zasedání,  kde byla jako svědek pracovnice 

PMS Jičín.

V současné  době  je  proti  jmenovanému  vedeno  trestní  řízení  pro  přečin  ublížení 

na zdraví. Toto řízení je uvaleno z důvodu fyzického napadení přítelkyně obviněného přímo 

obviněným.  Po  slovní  rozepři  poškozenou  klient  čtyřikrát  uhodil  přímo  do  obličeje, 

- 41 -



tahal jí za vlasy, poté jí odtáhl do pokoje, kde jí měl dloubat prstem do obou očí, kdy jí tímto 

způsobil podlitiny v oblasti očí, poté jí škrtil. Díky těmto zraněním musela navštívit lékaře.

Klient bydlí u své matky, napadená přítelkyně se přestěhovala i se svou dcerou ke své 

matce.  Klient  občas  dceru  navštěvuje.Ve  volném čase  se  obžalovaný  stará  o  svého psa. 

Platby výživného nedokládá.

Předmětem  konzultací  je  opakovaně  výkon  stálého  zaměstnání,  hrazení  závazků, 

soužití  s matkou,  péče  o  vyživovací  povinnost  vůči  dětem,  užívání  návykových  látek, 

rozbor rizikového  chování  klienta  v zátěžových  situacích.  Důležitý  bod  programu  je  test 

na přítomnost  návykových  látek,  což  bylo  domluveno  na  psychiatrickém  oddělení 

a také se zvažovalo rizikového chování v zátěžových situacích. 

Poškozená  souhlas  se  stíháním  blízké  osoby  v souvislosti  s podaným  trestním 

oznámením  na  klienta  pro  přečin  ublížení  na  zdraví  po  týdnu  vzala  zpět. 

Poškozená se dostavila na konzultaci na středisko PMS. Poškozená uvedla, že bydlení u své 

matky je pro ní a její dceru klidnější. Že se za svého přítele stydí, ale že k němu chová tak 

vysokou náklonnost,  že  mu je  schopná  vše  odpustit.  Výživné  pobírat  nechce,  ale  bylo  jí 

vysvětleno,  že  to  ze  zákona  nelze.  Poškozená  uvádí,  že  jeho  výbušné  chování 

bylo opakované,  že si  je vědoma rizika styku s dcerou,  ale nemyslí  si,  že by dceři  hrozilo 

nějaké nebezpečí. Otec opakovaně obě navštívil u matky poškozené. Klienta chce zachovat 

oddělené bydlení.

Vlastní zhodnocení:

Konzultace s tímto klientem jsem byla přítomna pouze jednou. Klient přišel unavený 

z práce,  vystupoval  rozpačitě.  Snažil  se  nejdříve  vzdorovat,  ale  později  přistoupil 

na podmínky  probačního  dohledu.  Přislíbil,  že  zaplatí  splátky  na  půjčkách  a  dluzích, 

ale neučinil  tak.  Konzultaci  jsem s ním  viděla  pár  dnů  po  té  co  se  mu  narodil  syn  A  A. 

O dítěti se  vyjadřoval  s pýchou,  byl  odhodlaný  všechny  potřeby  dítěte  naplnit. 

Mluvil o plánech  do  budoucna,  nic  z toho  nesplnil.  Toto  sezení  jsem  absolvovala 

při dlouhodobé praxi v druhém ročníku.

Ve  třetím  ročníku  v říjnu  jsem  byla  při  náslechu  rozhovoru  napadené  přítelkyně 

s probační  úřednicí.  Klienta byla  nejdříve  velmi  nervózní,  nepřístupná.  Po delším rozboru 
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problému se  začala  svěřovat  s náležitostmi  vztahu  napadené  a  pachatele.  O X  Y  mluvila 

s velkou láskou, ale na druhé straně si uvědomovala nebezpečnost jeho jednání. Zdálo se mi,  

že  byla  vděčná  za  pomoc,  kterou  jsme  jí  nabídli.  Zvažovala  i  možnost  konzultace 

s psychologem  či  psychiatrem.  Napadená  uvedla,  že  i  když  ví  jaké  povahy  a  charakteru 

její partner  je,  že  mu  je  i  tak  schopna  vše  odpustit.  Uvedla,  že  o  dcerku  se  X  Y  zajímá 

a to je pro ní nejdůležitější.

Dle  mého  názoru  klient  sám  bez  cizí  pomoci  nezvládá  svoji  agresivitu. 

Doporučení odborné pomoci  bylo zcela vhodným řešením. Klient není  schopen zhodnotit 

dopady  svého  jednání.  U  tohoto  klienta  je  zřejmé,  že  i  přítomnost  návykových  látek 

zapříčinila jeho trestné jednání.

3.1.3 Kazuistika C

Klient X Y dne 03. 08. 2010 byl odsouzen  za přečin zpronevěry. X Y si přisvojil věc, 

která mu nebyla svěřena a tím způsobil  na cizím majetku škodu.  Pachateli  bylo svěřeno 

zboží,  které měl postupně prodat a utržené peníze předat majitelce firmy A A. Z utržené 

finanční částky si ponechal 16.356,-Kč a tento obnos použil pro vlastní potřebu.

Majitelka  firmy  vypověděla,  že  dopravce  kontaktovala,  nebyl  k zastižení. 

Pachatel se ozval až druhý týden pomocí SMS. Napsal, že má zdravotní problémy a nastoupí 

do práce až se jeho zdravotní stav zlepší.

Po  uplynutí  dalšího  týdne  majitelka  opět  kontaktovala  dopravce,  ten  vypověděl, 

že je v ten den již v práci a že mu bylo další zboží vyexpedováno. Při dotazu, proč obdržené 

peníze neodevzdal,  vypověděl,  že na to zapomněl.  Zavázal  se, že obnos předá při  dalším 

přebírání zboží.

Následující  týden  dopravce  opět  nebyl  k zastižení,  telefon  nebral,  na  SMS 

neodpovídal.  Proto  se  majitelka  s doprovodem  svého  kolegy  vydali  do  místa  bydliště 

pachatele. Doma ho nezastihli, jeho matka uvedla, že syn doma údajně není. Auto pachatele 

bylo zaparkované před domem a okna otevřená. 

Pan X Y měl v této době u sebe zboží v hodnotě 146.605,-Kč. Dopravce měl u sebe 

také zapůjčený notebook v hodnotě 10.000,-Kč.
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Dne  15.  10.  2010  klient  odevzdal  na  adrese  sídla  firmy  výrobky 

v hodnotě 111.329,40,-Kč. Dále odevzdal tržbu v hodnotě 15.700,-Kč, byl vrácen i zapůjčený 

notebook. Celkový dluh pana X Y je 16. 356,-Kč.

Majitelka  firmy  poslala  klientovi  e-mail  se  návrhem  splátkového  kalendáře. 

Dluh požadovala  uhradit  ve  třech  splátkách,  přičemž  první  splátka  měla  být  splacena 

do 31. 10. 2010.

Klient  uvedl,  že  zbylou  částku  tržby  za  prodej  zboží  ve  výši  16.356,-Kč  neuhradil,  

protože se domníval, že dojde k vypořádání mezi ním a jeho zaměstnavatelem. Údajně tuto 

částku  použil  na  provoz  vozidla  a  cestovní  náklady  spojené  s činností,  kterou vykonával. 

Klient od svého zaměstnavatele neobdržel  žádné odměny či  provize ze odvedenou práci. 

Uvedl, že neměl v úmyslu si nevrácené peníze zanechat.

Klient  v současné  době  pracuje  opět  jako  obchodní  zástupce.  Jeho  příjem 

činí 10.000,-Kč  až  20.000,-Kč.  Tato  částka  se  odvíjí  od  provizí  za  prodané  zboží. 

Náklady na živobytí  činí 8.000,-Kč, platí výživné na tři  děti. Pro jeho vlastní potřebu zbývá 

od 2.000,-Kč do 12.000,-Kč.

Klient  se  na  středisko  dostavil  v domluveném  termínu.  Uvedl,  že  je  spokojený, 

že má možnost  spolupráce.  Projevil  lítost  nad  skutkem.  Své  jednání  uvedl 

jako nedorozumění,  neměl  v úmyslu si  peníze zanechat.  Částka odpovídala jeho provizím, 

které  mu  nebyly  vyplaceny.  Byl  srozuměn,  že  svým  jednáním  přivedl  majitelku  firmy 

do nejistoty. Pachatel předložil všechny potřebné a požadované dokumenty.

Z předložených  dokumentů  vyplývá,  že  první  splátka  byla  uhrazena.  Klient  žádal 

o prodloužení doby splatnosti a splatnost po menších částkách.

Klient  projevuje  zájem  o  podmíněně  zastavené  trestní  stíhání,  protože  v budoucí 

době by chtěl pracovat jako OSVČ což by se zápisem v Rejstříku trestu nebylo možné.

Pan X Y neodmítá nabídnutou mediaci.

Poškozená  se  s probační  úřednicí  dohodla,  na  konzultace  přes  telefon  či  e-mail. 

Poškozená  souhlasí  s novým  splátkovým  kalendáře,  kdy  každá  splátka  musí  být  na  účet 

připsána  vždy  k poslednímu  dni  v měsíci.  Dále  souhlasila  s přijetím  faktury  vystavené 

obviněným  na  provizi  ve  výši  7%  z realizovaného  hrubého  obratu.  Fakturovaná  částka 
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bude vzájemně započtena s poslední splátkou náhrady škody. Poslední splátka bude snížena 

o fakturovanou provizi.

Klient se písemně omluvil  majitelce firmy za způsobené nepříjemnosti. Jeho úmysl 

vůbec  nebyl  poškodit  firmu  či  přímo  majitelku  firmy.  Je  rád,  že  se  tento  spor  vyřešil  

mimosoudní cestou.

Klient slíbené placení splátek učinil.

Vlastní hodnocení:

Při  konzultaci  s tímto  klientem  jsem  byla  přítomna.  Klient  vystupoval  příjemně, 

litoval svého jednání a přislíbil splnění svých závazků vůči poškozené. Na požádání ochotně 

předkládal potvrzení o zaplacení dlužné částky. Na konzultace se dostavoval ve stanovenou 

dobu.  Poškozené  se  písemně  omluvil  za  nepříjemnosti,  které  jí  způsobil.  Tento  případ 

na mne působil jako nedorozumění a přišlo mi vhodné ho řešit mimosoudní cestou. 
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3.2 Dotazník

Vybrala jsem si výzkum na téma systém trestů v ČR. Cílem výzkumu bylo zjistit mínění 

respondentů  na  celkový  systém  trestů  v  ČR,  spokojenost  se  soudnictvím  a  názor 

na nově vzniklé tresty, které jsou platné od roku 2010.

Jaký postoj zaujímá společnost k trestům v ČR?

• Je trestný zákon správně koncipovaný?

• Jste  spokojen  s  nově  vzniklými  tresty,  jako  je  domácí  vězení,  zákaz  vstupu 
výtržníkům na sportovní, společenské a kulturní akce?

• Je  ve  Vašem  okolí  člověk,  který  byl  odsouzen  k  nějakému  ze  trestů? 
Jste schopni takového člověka akceptovat? 

3.2.1 Sběr dat

Dotazovala  jsem  se  svých  příbuzných  a  známých.  Věková  hranice  respondentů 

byla náhodná. Oslovila jsem 30 respondentů osobně, samovyplňovací formou. Sběr dat trval 

cca 2 hodiny ve více intervalech.

Získaná  data  jsem  nejprve  na  základě  logiky  výzkumu  upravila  transformací 

či kategorizací  jednotlivých  proměnných  a  údaje  jsem  statistiky  zpracovala  v aplikaci 

MS Excel pomocí kontingenční tabulky.

Soubor není reprezentativní, jde pouze o náhodně dotazovaný soubor respondentů 

a tudíž z hlediska rozsahu výzkumu nemůžu zobecnit svá zjištění na českou populaci

Základní charakteristiky výběrového souboru:

• Dotazovala  jsem  se  30  respondentů,  ze  kterých  bylo  11  žen,  18  mužů  a  jeden 
neuvedl pohlaví.

• 33% dotazovaných bylo ve věku 18 – 25 let, 37% ve věku 26 – 35 let, 13% ve věku 
36  – 45, 13% ve věku 45 a více a jeden respondent neodpověděl.

• 43%  respondentů  bylo  vyučeno,  30%  mělo  maturitu,  20%  mělo  VŠ  nebo  VOŠ, 
6 % mělo základní vzdělání. 
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3.2.2 Vyhodnocení dotazníku v grafech

Popis závisle proměnné =

Jaký postoj zaujímá společnost k trestům v ČR?

Většina respondentů byla skeptická. Byli přesvědčení, že trest odnětí svobody nikoho 

nenapraví, myslí si to 84% respondentů a 13% si myslí, že napraví (graf 1). Dotazovaní jsou 

nespokojeni s prací soudů a s jejich rychlostí vyřizování kauz. Jsou značně proti domácímu 

vězení, mají pocit, že to je trest ,, k ničemu,,. Při výběru reforem si vybrali reformu sociální.  

Zajímavé bylo, že téměř stejný poměr dotazovaných souhlasí i nesouhlasí s tím, že trestní  

odpovědnost  je  od 15 let  a  zároveň 36% respondentů  by posunulo  trestní  odpovědnost 

od 13 let.

50% respondentů se domnívá,  že obecně prospěšné práce jsou vhodným trestem 

za drobné  trestné  činy.  U  vykázání  násilníka  z  bytu  si  nejsou  respondenti  jisti 

zda to je vhodný prostředek. 40% respondentů by bylo schopno tolerovat na svém pracovišti 

osobu,  která  byla  propuštěna  z  výkonu  trestu.  60%  dotazovaných  nesouhlasí  s  tím, 

že mladiství, kteří spáchají trestný čin nemají záznam v rejstříku trestů. Souhlasí i nesouhlasí 

17% a rozhodně nesouhlasí 23% (graf 2).

Graf 1 

Napraví člověka trest odnětí svobody?

13%

84%

3%

ano

Ne

neodpověděl
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Graf 2

Souhlasíte s tím, že mladistvý, který spáchá trestný 
čin nemá žádný záznam v rejstříku trestů?

17%

60%

23%

Souhlasím i
nesouhlasím
Nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Popis nezávisle proměnné = 

• Dotazovala jsem se 11 žen, 18 můžu a jeden respondent neuvedl pohlaví.

Q14  
Jaké jste pohlaví Celkem
Žena 11
Muž 18
neodpověděl 1
Celkový součet 30

• Nejvíce respondentů bylo ve věku 18 – 35 let.

Q15  
Kolik Vám je let? Celkem
18 - 25 10
26 - 35 11
36 - 45 4
46 a více 4
neodpověděl 1
Celkový součet 30
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• 43% respondentů bylo vyučeno, 30% mělo maturitu, 20% mělo VŠ nebo VOŠ, a 6 % 
mělo jen základní vzdělání.

Graf 3
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VŠ a VOŠ     
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• Respondenti  jsou  skeptičtí  k  nově  vytvořeným  trestům,  které  jsou  platné 
od 1.1.2010. 

Q6  
S jakým tvrzením souhlasíte? Celkem
Je dobře, že bylo zavedeno domácí vězení, ušetří to státu mnoho peněz 6
Nesouhlasím s domácím vězením, je to trest k ,,ničemu,, 16
Trest domácího vězení mě nezajímá 2
Jiná odpověď 6
Celkový součet 30

• Dotazovaní  nemají  velkou  důvěru  k  soudům,  jsou  nespokojeni  s  jejich  délkou 
vyřizování kauz. 

Q17  
Jak jste spokojen s prací soudů v ČR Celkem
Ano i ne 23%
Spíše ne 27%
Ne 50%
Celkový součet 100,00%
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• Dotazovaní  byli  poměrně  tolerantní  k  trestaným  osobám  a  většina  z  nich 
se s takovou osobou setkala.

Q16  
Jste schopni tolerovat na pracovišti trestaného člověka Celkem
Spíše ano 9
Ano 12
Ano i ne 8
Spíše ne 1
Celkový součet 30

• Jakou reformu upřednostní ženy a muži?

Dotazované  ženy  odpověděly  stejným  podílem  36%  pro  důchodovou  i  sociální 

reformu. Reformu justice mají až na posledním místě s 9%. Zdravotnická reforma zahrnuje 

18%.

Dotazovaní  muži  upřednostnili  sociální  reformu  a  to  skoro  s  39%.  Jako  druhou 

nejdůležitější  považují  zdravotnickou  reformu.  S  rozdílem  pouhých  5%  od  zdravotnické 

reformy je reforma důchodová. Nejméně důležitá je pro ně reforma justice s 11%.

Počet z ID
Jakou reformu

upřednostníte?
    

Jaké jste pohlaví Důchodovou sociální Justice zdravotnická
Celkový 

součet
žena 36% 36% 9% 18% 100%
muž 22% 39% 11% 28% 100%
neodpověděl 0% 0% 0% 100% 100%
Celkový součet 27% 37% 10% 27% 100%

• Tolerance odsouzených osob v závislosti na věku respondentů.

Respondenti  ve  věku  18  –  25  let  s  poměrem  40%  by  byli  schopni  tolerovat 

na pracovišti osobu propuštěnou z výkonu trestu, 20% si nejsou zcela jisti a 10% spíše ne.

Respondenti ve věku 26 – 35 let si věří s poměrem 45% že by byli schopni tolerovat  

tuto osobu, a s poměrem 27% si myslí  že ano, ale také ano i ne. Ne neodpověděl žádný 

respondent tohoto věku.

Respondenti  ve  věku  36  –  45  let  mají  půl  na  půl  odpověď  ano  a  ano  i  ne.  

Spíše ano a spíše ne neodpověděl žádný respondent tohoto věku.
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75% respondentů  ve  věku  46  a  více  let  odpovídají  ano,  že  by  dokázali  tolerovat 

odsouzenou osobu na svém pracovišti a zbylých 25% odpovídají spíše ano.

Počet z ID
Jste  schopni  na  pracovišti  tolerovat  osobu 

propuštěnou z výkonu trestu?
    

Váš věk Spíše ano ano ano i ne spíše ne Celkový součet
18 - 25 30% 40% 20% 10% 100%
26 - 35 45% 27% 27% 0% 100%
36 - 45 0% 50% 50% 0% 100%
46 a více 25% 75% 0% 0% 100%
neodpověděl 0% 0% 100% 0% 100%
Celkový součet 30% 40% 27% 3% 100%

• Souhlas či nesouhlas respondentů s trestem smrti v závislosti na pohlaví.

1 = naprostý souhlas, 5 = naprostý nesouhlas

Na škále číslo 2 bylo umístěno 36% žen, škála 1 a 3 byly spolu shodné a to s 27% a 9% 

žen umístilo svůj názor na škále číslo 4.

Nejvíce můžu označilo škálu číslo 1, což znamená absolutní souhlas s trestem smrti 

a to v poměru 50%. Pak v poměru 22% je škála 3. Škála 2 a 4 mají shodné 6%. 17% můžu jsou 

naprosto proti trestu smrti.

Počet z ID

Na  škále  umístěte 

souhlas  či  nesouhlas 

s trestem smrti

     

Jaké jste pohlaví 1 2 3 4 5 Celkový součet
žena 27% 36% 27% 9% 0% 100%
muž 50% 6% 22% 6% 17% 100%
neodpověděl 100% 0% 0% 0% 0% 100%
Celkový součet 43% 17% 23% 7% 10% 100%

3.2.3 Zhodnocení dotazníku

Tento výzkum byl pro mě zajímavý ve zjištění jak rozdílné názory zaujímají ženy oproti 

mužům a jaké názory jsou podmíněné věkem.

Sběr dat na tento dotazník mě velmi bavil, byla to příjemná činnost a velmi mě těšil  

zájem dotazovaných, kteří chtěli vidět dopracovaný tento výzkum, a velmi mě zaujalo s jakou 

radostí a poctou tento dotazník vyplňovali. 
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Bohužel má očekávání s tím, že respondenti nebudou spokojeni se systémem trestů 

v  ČR se potvrdila.

Velmi mě překvapil názor, že trest domácího vězení je trest ,, k ničemu“, protože mě 

tento trest přijde velmi užitečný jak pro naši státní pokladnu tak pro dotyčné odsouzené. 

Tento trest bude mít větší užitek až vládá nakoupí náramky se senzorem a tím ulehčí práci  

probačním úředníkům.

Znovu musím podotknout, že tento výzkum se týkal jen malého vzorku respondentů, 

tudíž nemůžeme zobecnit jeho platnost na celou populaci, přesto tento výzkum nám přinesl  

hlubší vhled do zkoumané problematiky.

Vzor dotazníku je vložen v příloze č. 1.
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4 Diskuze

Ve  své  práci  jsem  se  převážně  zaměřila  na  popsání  Probační  a  mediační  služby 

celkově. I když je to služba, která je v činnosti již 10 let, populace o této možnosti není příliš 

informována. 

Do  práce  jsem  zařadila  dotazník  na  téma  Systém  trestů  v ČR.  Při  sběru  dat 

mě překvapilo, jak málo lidí má představu o této službě. Také mě překvapilo jak moc byli 

respondenti  skeptičtí  a  mnohdy  i  radikální.  Neinformovansot  považuji  za  velmi  závažný 

problém,  jelikož tato  služba může být  mnohdy velmi  nápomocná  v řešení  trestních věcí. 

Nedílnou  a velmi  důležitou  součástí  je  integrace  poškozeného,  což  považuji  za  velké 

pozitivum v dnešní době, kdy se hledí převážně jen na pachatele.

Psaní této práce pro mě bylo velmi zajímavé a zároveň vzrušující. Jelikož na středisko 

docházeli klienti odsouzení například z majetkové trestné činy, ale také za trestné činy proti 

životu a zdraví. Mnohdy jsem měla z konzultací respekt i obavu. V takovýchto případech jsem 

si velmi uvědomovala, že střediska v ČR nejsou nadmíru bezpečně zařízena a bezpečností 

opatření  byla  také  podceněna.  Toto  shledávám  jako  vážný  problém,  který  by  měl  být 

v dohledné době řešen. 

Některé konzultace pro mě byly velmi  přínosné a bavily mě. Bylo pro mě velkým 

úspěchem když jsme byly klientovi nápomocné a dokázaly jsme ho posunout vpřed. Mnohdy 

jsme také narazily na problémy ohledně byrokracie a předpisů, kdy jsme díky nim nemohly 

klientovy  nabídnout  dostatečné  služby.  V takových  případech  mě  přepadala  zlost 

na společenskou nespravedlnost a stále probírající diskriminaci.

 Z konzulací jsem vytvořila kazuistiky a vybrala z nich tři, každá je zaměřena na jinou 

trestnou činnost.  Jedním klientem byla osoba držící  a vyrábějící  omamné a psychotropní 

látky, dalším trestným činem byla zpronevěra a dále vydírání. Mezi další rozdílnost těchto 

kazuistik  byl  výsledek  působení  probační  a  mediační  služby,  kdy  na  prvního klienta  tato 

činnost zapůsobila pozitivně. Je u něj zjevný pokrok vpřed. Ale u případu, kdy klient vydíral 

pozitivní výsledek nenastal. Tento klient trestnou činnost páchal dál.

Součástí  práce byl  dále dotazník  na téma Systém trestů v ČR.  Je zde velmi  nutné 

podotknout, že jsem se dotazovala pouze 30 respondentů, tudíž jeho platnost nelze zobecnit 

na celou populaci.
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Dále pro mě byla velmi zajímavá spolupráce se státními i nestátními organizacemi, 

které  jsme  využívali  při  přiřazování  klienta  do  výkonu  obecně  prospěšných  prací. 

Probační a mediační služba dále spolupracuje převážně s vězením ve Valdicích, ale i s dalšími 

věznicemi.  Také  se  spolupracuje  se  soudy,  státními  zastupitelstvími,  obcemi, 

s psychologickými  a  rodinnými  poradnami,  s nemocnicemi  a  s různými  zdravotnickými 

zařízeními.

Při  psaní  jsem  narazila  na  mnoho  překvapivých  a  neočekávaných  okolností, 

které jsem překonala.  Tuto práci  o to považuji  za bohatjší  a cennější.  Pracovním oříškem 

pro mě byla část se zákony a předpisy, kdy jsem se obávala špatného výkladu zákona. S touto 

částí mi byl nápomocen JUDr. Lukáš Bohuslav.
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Závěr

Absolventskou práci jsem zaměřila na téma Probační a mediační středisko v Jičíně. 

Hlavním cílem práce bylo popsat tuto probační a mediační službu a umožnit tím dostat tuto 

oblast do podvědomí lidí. Domnívám se, že jsem tohoto úkolu dosáhla.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická  část  je  zaměřena  na  vysvětlení  pojmů  s touto  práci  souvisejících. 

Mezi nejdůležitější patří probace, mediace, trest domácího vězení a také odklony. Dále zde 

popisuji  vývoj  Probační  a  mediační  služby  v ČR  a  také  organizaci  této  služby  v ČR, 

ale i na středisku  v Jičíně.  V organizaci  střediska  je  rozepsaná  náplň  pracovníků  střediska. 

Součástí této práce jsou stěžejní zákony, kterými se Probační a mediační střediska musí řídit.

V praktické části jsem použila tři kazuistiky. Tyto kazustiky jsem zpracovala na základě 

náslechu  konzultací  s klienty,  které  měla  na  starosti  Ing.  Marcela  Brožová.  Při  náslechu 

jsem si  dělala  poznámky  a  ty  pak  spojila  s písemnou  dokumentací.  Každá  kazuistika 

je na konci kapitoly mnou vyhodnocena. Vybrala jsem kazuistiky různého typu.

V praktické části jsem dále uvedla dotazníkové šetření na téma Systém trestů v České 

republice, kdy jsem oslovila 30 respondentů.  Šetření  bylo velmi zajímavé a výsledky byly 

mnohdy  také  ohromující.  Celkově  z výsledků  dotazníku  vyplynulo,  že  respondenti  jsou 

velmi skeptičtí  k této  problematice  a  zaujímají  radikální  názory.  Výsledek  šetření  jsem 

pro přehlednost sjednotila do grafů a kontingenčních tabulek. 

Vytyčené cíle  a  záměry byly  splněny.  Domnívám se,  že  tato práce může obohatit 

informovanost  veřejnosti  a  pomoci  studentům  v oboru  sociální  práce  zorientovat 

se v problematice probační a mediační služby. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Das  Servicebűro  fűr  Opfer  –  Teter  –  Ausgleich  und  Konfliktschlichtung

             Die vorliegende Abschlussarbeit befasst sich mit dem Thema Servicebűro fűr Opfer-

Tӓter-Ausgleich  und  Konfliktschlichtung  Jičín.  Das  Hauptziel  war  diesen  Dienst 

zu beschreiben,  um  ihn  ins  Bewusstsein  der  Menschen  zu  bringen.  Dieses  Ziel  wurde 

nach meiner Meinung erfüllt.

Ich  habe  dieses  Thema  gewӓhlt,  weil  ich  in  diesem  Büro  mein  Schulpraktikum 

absolvierte. Ich praktizierte hier fast ein Jahr. Diese Arbeit ist fűr mich höchst interessant 

und vielseitig konzipiert. 

Ich  verfolgte  Konsultationen  mit  den  Klienten  und  arbeitete  sie  zu  einzelnen 

Kasuistiken  auf.  Einige  Kasuistiken  sind  im  praktischen  Teil  angeführt.  Die  Kasuistiken 

konzentrieren  sich  auf  das  Thema  Veruntreuung,  Erpressung  und  auch  Besitz 

und Herstellung von psychotropen Stoffen.

Zu  den interessanten Teilen  gehӧrt  ein  Fragebogen  zum Thema Das  tschechische 

Strafsystem. Es hat sich gezeigt, dass die Menschen sehr kritisch und unzufrieden mit den 

Gerichten  sowie  mit  dem  Strafsystem  als  ganzem  sind.  Die  Ergebnisse  sind  in  Graphen 

und Tabellen dargestellt.

Die  Zentralstelle  fűr  Opfer–Täter–Ausgleich  und  Konfliktschlichtung  existiert 

in Tschechien laut Gesetz seit 1. 1. 2001. Hier arbeiten Beamte und Assistenten. Wir finden 

auch regionalen Leiter und Betriebsleiter. Man realisiert hier den Schutz der Gesellschaft, die 

Partizipation der Verlusttrӓger, die Integration der Tӓter. Man arbeitet hier auf dem Gebiet 

des Straf-, Zivil- und Familienrechts und manchmal auch des Arbeitsrechts.

Man  arbeitet  hier  mit  Opfern  und  Tӓtern  mit  Hilfe  von  Bewährung  und  Mediation 

zusammen. Die Assistenten fűhren Konsultationen und machen dann darüber Berichte fűr 

die Gerichte. 

Das  tschechische  Servicebűro  fűr  Opfer–Täter–Ausgleich  und  Konfliktschlichtung 

arbeitet  mit  Gefӓngnissen,  Staatsanwaltschaften,  Gerichten,  Gemeinden  und  mit 

Landkreisen wie auch mit anderen Zentralstellen und privaten Organisationen zusammen.

Schlüsselwörter  :  Bewährung  und  Mediation,  Strafe,  Opfer,  Tӓter,  Beamte 

und Assistenten. 
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Dotazník

DOTAZNÍK

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o pár Vašich minut. Jsem studenta VOŠ MILLS 

v Čelákovicích.  Dostala  jsem  za  úkol  udělat  výzkum  mínění  společnosti  o  tom,  jaký  má 

společnost postoj k trestům v ČR.

Tento  výzkum  realizuji  jako  součást  mé  absolventské  práce,  proto  Vás  žádám 

o zodpovězení otázek. Délka vyplňování nezabere více jak 10 minut.

Děkuji za spolupráci                                                                                                       Kobrová Tereza

Q1 – DOMNÍVÁTE SE OBECNĚ, ŽE JSOU ZPŮSOBY TRESTÁNÍ V ČR PŘIMĚŘENÉ K TRESTNÝM 
ČINŮM?

a. Spíše ano
b. Ano
c. Ano i ne
d. Spíše ne
e. Ne

Q2 – NAPRAVÍ PODLE VÁS ČLOVĚKA TREST ODNĚTÍ SVOBODY?

a. Ano
b. Ne

Q3 – SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE MLADISTVÍ, KTEŘÍ ZPŮSOBÍ NĚJAKOU TRESTNOU ČINNOST, 
NEMAJÍ ŽÁDNÝ ZÁZNAM V RESTŘÍKU TRESTU ZA SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU?

a. Rozhodně souhlasím
b. Spíše souhlasím
c. Souhlasím i nesouhlasím
d. Nesouhlasím
e. Rozhodně nesouhlasím



Q4 - SETKALI JSTE SE NĚKDY S ČLOVĚKEM, KTERÝ BYL ODSOUZEN K ODNĚTÍ SVOBODY?

a. Ano setkal
b. Nevím o tom
c. Ne nesetkal

Q5 – NA NÁSLEDUJÍCÍ ŠKÁLE UMÍSTĚTE SVŮJ SOUHLAS ČI NESOUHLAS
Absolutní souhlas s trestem smrti

1

2

3

4

5

Absolutní nesouhlas s trestem smrti

Q6 – S JAKÝM TVRZENÍM SOUHLASÍTE?

a. Je dobře, že bylo zavedeno domácí vězení, ušetří to státu mnoho peněz.
b. Nesouhlasím s domácím vězením, je to trest ,,k ničemu,,.
c. Trest domácí vězení mě nezajímá, je to další zbytečnost kterou se stát zabývá.
d. Jiná odpověď, 

vypište................................................................................................................

Q7  –  JSTE  PRO  ZÁKAZ  VSTUPU  VÝTRŽNÍKŮM  NA  SPORTOVNÍ,  KULTURNÍ  A  JINÉ 
SPOLEČENSKÉ AKCE?

a. Spíše ano
b. Ano
c. Ano i ne
d. Spíše ne
e. Ne

Q8 – PRO JAKOU REFORMU BYSTE HLASOVAL PŘEDNOSTNĚ?

a. Důchodovou reformu
b. Sociální reformu
c. Reformu justice
d. Zdravotnickou reformu



Q9 – SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZŮSTÁVÁ TRESTNÍ ODPOVĚDNOST OD 15 LET?

a. Rozhodně souhlasím
b. Spíše souhlasím
c. Souhlasím i nesouhlasím
d. Nesouhlasím
e. Rozhodně nesouhlasím

Q10 – JAKÝ VĚK JE IDEÁLNÍ PRO HRANICI TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
Napište - .......................... 

Q11 – S KTERÝM TVRZENÍM SOUHLASÍTE?

a. Obecně prospěšné práce jsou vhodným trestem za drobné trestné činy.
b. Obecně prospěšné práce jsou zbytečné, stejně je většina odsouzených nevykonává.
c. Trest obecně prospěšných prací je často nízkým trestem.
d. Jiná odpověď, 

vypište ..............................................................................................................

Q12 – MYSLÍTE SI, ŽE U DOMÁCÍHO NÁSILÍ POMŮŽE ROZHODNUTÍ O VYKÁZÁNÍ NÁSILNÍKA 
ZE SPOLEČNÉHO BYTU A ZÁKAZ VSTUPU DO NĚJ?

a. Rozhodně ano
b. Spíše ano
c. ano i ne
d. Spíše ne
e. Rozhodně ne

Q13 – JAKÉ MÁTE VZDĚLÁNÍ?

a. Základní
b. SŠ bez maturity / vyučen
c. SŠ s maturitou
d. Vysokoškolské / Vyšší odborné

Q14 – JAKÉ JSTE POHLAVÍ?

a. Žena
b. Muž



Q15 – KOLIK VÁM JE LET?

a. 18 – 25
b. 26 – 35
c. 36 – 45
d. 46 a více

Q16 – BYLI BYSTE SCHOPNI TOLEROVAT NA SVÉM PRACOVIŠTI ČLOVĚKA PROPUŠTĚNÉHO 
Z VÝKONU TRESTU?

a. Spíše ano
b. Ano
c. Ano i ne
d. Spíše ne
e. Ne

Q17 – JAK JSTE SPOKOJEN S PRACÍ SOUDŮ V ČR?

a. Spíše ano
b. Ano
c. Ano i ne
d. Spíše ne
e. Ne

Q18 – JE PODLE VÁS PRÁCE SOUDŮ DOSTATEČNĚ RYCHLÁ?

a. Rozhodně ano
b. Spíše ano
c. Souhlasím i nesouhlasím
d. Nesouhlasím
e. Rozhodně nesouhlasím

Q19 – MYSLÍTE, ŽE BY MĚL EXISTOVAT SOUD, KTERÝ BY SOUDIL SOUDCE?

a. Spíše ano
b. Ano
c. Ano i ne
d. Spíše ne
e. Ne



Q20 – MYSLÍTE SI, ŽE OCHRANNÁ OPATŘENÍ JAKO JSOU OCHRANNÉ LÉČENÍ, ZABRÁNÍ VĚCI 
A ÚSTAVNÍ VÝCHOVA MŮŽOU KLADNĚ OVLIVNIT DUŠEVNÍ, MRAVNÍ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ 
MLADISTVÉHO?

a. Ano 
b. Ano i ne


