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Abstrakt:  

Náplní diplomové práce je probační dohled a jeho aplikace v rámci ukládání sankcí 

mládeži. Práce je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. Úvodní kapitola je věnována vymezení 

pojmů probace a dohledu, poté se práce zaměřuje na vývoj těchto institutů v České republice. 

Další části se věnují mezinárodním dokumentům upravujícím ukládání a výkon sankcí 

s dohledem a dohledu probačního úředníka v české právní úpravě u pachatelů z řad mládeže. 

Ústředním tématem navazující části pak je činnost a úloha probačního pracovníka v rámci 

probace a výkonu dohledu. Poté se práce zaměřuje na kriminologické aspekty ukládání sankcí 

s dohledem. V poslední kapitole jsou rozebírány vybrané kazuistiky, jejichž analýzou je 

zkoumán soulad metodik probační a mediační služby, zákonné úpravy a praxe. Cílem práce 

pak je identifikovat konkrétní rozdíly mezi aplikační praxí a zmíněnými metodikami, 

respektive zákonnými úpravami. Práce spatřuje rozdíly v mnoha oblastech praxe, především 

pak ve spolupráci s ostatními institucemi a nedodržování povinností ze strany probačních 

pracovníků. 

Abstract: 

The primary aim of this diploma thesis is Probation supervision and its application in 

the context of the imposition of sanctions on youth. The thesis is divided into seven main 

chapters. The introductory chapter is devoted to defining the terms of probation and 

supervision, then the thesis is focused on the development of these concepts in the Czech 

Republic. Next parts are devoted to international documents regulating application and 

execution of sanctions with the supervision and supervision of a probation officer in Czech 

law on juvenile offenders. The main topic of the next section is the acitivity and role of the 

probation officer in the context of probation and supervision. The thesis is then focused on the 

criminological aspects of application of supervision sanctions. In the last chapter, selected 

case studies are analyzed. The aim of these analysis is examine te compliance of probation 

and mediation service methodologies, legislation and the real practice. The target of the thesis 

is to identify specific differences between the application practice and the mentioned 

methodologies, respectively the legal adjustments. The thesis finds diffeences in many areas 

of practice, especially in cooperation with other institutions and non-compliance with 

obligations by probation officers. 
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Úvod 

Institut probace je uplatňován ve světovém kontextu, tato diplomová práce se však 

zaměřuje primárně na probační dohled aplikovaný v rámci českého zákonodárství. Probační 

dohled je vykonáván probačními úředníky Probační a mediační služby, která v České 

republice nemá dlouhou historii. Jedná se o službu, která byla zavedena zákonem 

č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2001. Zjevná 

snaha o četnější ukládání alternativních sankcí, jejichž součástí je i probační dohled, je jedním 

z důvodů pro zpracování tohoto tématu. Navíc lze v praxi vysledovat (viz kapitola 6) 

vzrůstající trend aplikace těchto sankcí.  

Účelem této diplomové práce není pouze obecné definování probačního dohledu 

a jeho zákonné úpravy, ale také zjištění, jak je tento dohled realizován v aplikační praxi, zda 

je či není v rozporu s legislativou a metodikami Probační a mediační služby. K tomuto zjištění 

byla využita metoda sekundární analýzy legislativních předpisů a následná komparace 

s reálným stavem praxe. V případě nedostatků bude cílem zjistit, jaké mezery se v praxi 

objevují. 

Hned v úvodu práce jsou definovány klíčové pojmy probace a dohledu, na tuto část 

navazuje exkurz do minulosti a historického vývoje těchto termínů, který pomáhá pochopit 

dnešní vnímání obou pojmů. Po tomto vymezení se práce věnuje vývoji institutu probace 

a dohledu v České republice, kdy je zmapován legislativní vývoj institutu probace a dohledu 

od jejich prvních významnějších prvků, jež se začaly v českém zákonodárství objevovat na 

počátku 20. století až po zásadní přelom, kterým pro tuto problematiku bylo přijetí zákona 

č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže. Následuje kapitola, která se věnuje významným dokumentům, které hrají roli 

v mezinárodním kontextu a jsou základem pro evropskou spolupráci v oblasti výkonu 

alternativních trestů a opatření. Velká část této kapitoly je věnována Probačním pravidlům, 

jež jsou implementována do české legislativy a určitá pravidla jsou převzata 

a implementována do standardů Probační a mediační služby České republiky.  

Další část diplomové práce se zaměřuje na analýzu právní úpravy, konkrétně na zákon 

č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, kde je dohled probačního úředníka 

zakotven. Tato část je zaměřena také na rozdíl mezi dospělými pachateli a pachateli z řad 

mládeže v rámci ukládání tohoto opatření. Probační dohled může být aplikován i v rámci 

ostatních sankcí, které jsou ve výčtu zmíněny také. Dále se práce zaměřuje na úlohu a činnost 



 

9 

 

 

probačního úředníka v rámci probace a výkonu dohledu. Je čerpáno primárně z příslušných 

zákonů a z metodik Probační a mediační služby, přičemž toto legislativní ukotvení a vnitřní 

předpisy Probační a mediační služby slouží k tomu, aby výkon tohoto institutu byl co 

nejefektivnější. Následující část se věnuje kriminologickým aspektům ukládání sankcí 

s dohledem. V této části je předestřen kriminologický pohled na celou problematiku, dále je 

zdůrazněn význam této problematiky pro kriminologii, celá tato část také analyzuje již 

uskutečněné výzkumy. Po této části následují kazuistiky, pomocí jejichž analýzy jsou 

naplňovány hlavní cíle práce.  
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1 Vymezení pojmů probace a dohledu 

Pojem probace je latinského původu, odvozeného ze slova probare, a znamená 

zkoušet, ověřovat, dohlížet nebo svěřovat.1 Tento termín je užíván v různých významech, 

například Rozum označuje probaci za „zákonnou metodu potrestání pachatele, opírající se 

o trestně politická a sociálně pedagogická kritéria. Její výkon je kombinací dohledu 

a pomoci.“2 Podle § 2 odst. 1 zákona č. 257/2000Sb. o Probační a mediační službě (dále jen 

ZPMS) se probací rozumí „organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným 

nebo odsouzeným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených 

povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení 

na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, 

a tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů.“ První část definice 

probace se vyznačuje prvkem kontroly, a druhá část prvkem pomoci. Výkon probace je tak 

tedy kombinací kontroly a pomoci. Jinde se také uvádí prvky dohledu, sledování a kontroly. 

Probace je také prostředkem a nástrojem nápravy a resocializace pachatelů, přičemž je 

nezbytné, aby chování pachatelů bylo usměrňováno a kontrolováno, a bylo pod dohledem. 

Důležitá je také individuální morální a materiální pomoc a péče, které výrazně přispívají 

k nápravě pachatele. Dosažení cíle je motivováno také tím, že se hrozí výkonem podmíněně 

odloženého trestu odnětí svobody při nesplnění podmínek, které jsou stanoveny při uložení 

trestu.3 

Probace je též někdy používána ve smyslu alternativy k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody, u níž jsou aplikovány aspekt penologický (trest, omezení) a aspekt sociální (dohled, 

pomoc).4 Pojem probace je vykládán v užším a širším slova smyslu. V užším jde o: „určitý 

typ trestu či opatření, spočívající jednak v podmíněném odkladu trestu či samotného výroku 

o trestu a jednak v osobní péči a dohledu, které je ukládáno soudem obžalovanému, jenž byl 

uznán vinným ze spáchání tr. činu.“ 5 Podstata pak spočívá v kombinaci či integraci buď 

podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, anebo podmíněného upuštění od 

                                                 
1 DOUBRAVOVÁ, D., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., ŠTERN, P., URBAN, M. Příručka pro probaci a mediaci. Praha: SPJ – Institut pro probaci a 

mediaci, 2001. ISBN 80-902998-0-6.  
2 ROZUM, J., KOTULAN, P., VŮJTĚCH, J. Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR: výzkum uskutečněný v rámci 

programu Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů v 

horizontu roku 2000. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. Studie. str. 6. 
3 VĚTROVĚC, V. a kol.: Zákon o mediaci a probaci: komentář. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, s. 27-28. 
4 ROZUM, J., KOTULAN, P., VŮJTĚCH, J. Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR: výzkum uskutečněný v rámci 

programu Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů v 

horizontu roku 2000. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. Studie. str. 5. 
5 VĚTROVEC, V. a kol., Zákon o mediaci a probaci – komentář. Eurolex Bohemia. Praha, 2002, str. 27-28. 
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potrestání s dohledem. Probace v širším slova smyslu znamená: „nejen vlastní soudní 

opatření, ale i celý systém služeb a funkcí, zajišťovaných Probační a mediační službou.“6 

Jedná se o výkon dohledu, který je stanoven v rámci určitého trestu a zároveň se také jedná 

o kontrolu výkonu všech trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností 

a omezení. V širším smyslu do činnosti Probační a mediační služby spadá například 

i obstarávání podkladů k osobě obviněného, či vykonávání dohledu nad obviněným při 

nahrazení vazby.7 Probace jako alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody není 

zaměřena jen na náhradu trestu odnětí svobody některou formou sankčního postihu, jímž je 

i dohled nad pachatelem, ale je také zaměřena na přispění k nápravě pachatele. V některých 

právních úpravách (např. v Německu) je probace označována za alternativní trestní sankci, 

která umožňuje také podmíněný odklad trestu na zkušební dobu, přičemž mohou být uloženy 

určité povinnosti, omezení či podrobení se dohledu probačního úředníka.8 Pachatel je veden 

k nápravě různými prvky na svobodě a je veden k tomu, aby vedl řádný život.9   

Každý institut má své charakteristické rysy. Není tomu jinak ani u institutu probace, 

který se vyznačuje zejména tím, že pokud má být pachateli uložena probace, ve smyslu 

alternativy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, její uložení je závislé na vyslovení 

výroku o vině. Dalším význačným znakem je odklad definitivního rozhodnutí o trestu, buď ve 

formě odkladu výroku o trestu či odkladu výkonu trestu na stanovenou zkušební dobu. Pokud 

se jedná o odložení výroku o trestu a poruší se podmínky probace, řeší se to uložením trestu. 

Pokud jde o odklad výkonu již uloženého trestu ve spojitosti s porušením podmínek, 

následuje jeho výkon. Posledním zmíněným znakem je, že probace v sobě může zahrnovat 

také pomoc a dohled probačního úředníka na svobodě, což směřuje k převýchově pachatele 

a k jeho řádnému životu v budoucnu.10 V našem trestním právu tedy všechny podstatné znaky 

probace splňuje institut podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem 

a podmíněné upuštění od potrestání s dohledem.  

Probací se v praxi též někdy rozumí soubor odborných činností a služeb, které jsou 

zaměřeny na zajištění výkonu určitých rozhodnutí soudu a státního zástupce. Zároveň 

spojením těchto činností, které zahrnují kontrolu a motivaci se současnou motivací ze strany 

pachatele, tak dochází k obnově narušených vztahů a také k nápravě pachatele. Probace 

                                                 
6 VĚTROVEC, V. a kol., Zákon o mediaci a probaci – komentář. Eurolex Bohemia. Praha, 2002, str. 27-28. 
7 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik, str. 389. 
8 ROZUM, J., KOTULAN P., VŮJTĚCH, J. Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR: výzkum uskutečněný v rámci 

programu Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů v 
horizontu roku 2000. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. Studie. str. 17. 
9 ŠČERBA, F..Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011. Teoretik, str. 167 – 170. 
10 SOTOLÁŘ, A., ŠÁMAL, Š., PÚRY, F. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C.H. Beck, 2000. Beckovy příručky pro právní 
praxi, str. 302. 
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v sobě zahrnuje výkon dohledu, a dále také kontrolu všech trestů nespojených s odnětím 

svobody (např. obecně prospěšné práce, domácí vězení, apod.). Podstatou probace je tedy 

snaha o převýchovu pachatele, pozitivní ovlivňování jeho chování a zároveň motivace 

k životu v souladu se zákonem.11 

Probace v užším smyslu představuje spojení některého trestněprávního institutu 

a dohledu. Nutno podotknout, že ne na každý institut spojený s dohledem se dá pohlížet jako 

na probaci v užším smyslu. Důvodem je absence základního znaku probace, a to buď odkladu 

výkonu trestu, nebo odkladu výroku o trestu.12  

Dle Doporučení CM/REC (2010) 1 Výboru ministrů členským státům o probačních 

pravidlech Rady Evropy se probací rozumí: implementace sankcí a opatření definovaných 

zákonem a uvalených společností na pachatele trestné činnosti. Zahrnuje širokou škálu 

možností a zásahů, ke kterým patří dohled, vedení a pomoc s cílem sociálního zapojení 

pachatele trestného činu, jakož i přispění k bezpečnosti společnosti. 

 

Dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen ZSM) se 

dohledem v § 16 rozumí „pravidelné sledování chování mladistvého v jeho rodině a způsobu 

výchovného působení rodičů na něj, kontrola dodržování uloženého probačního programu 

a výchovných povinností a omezení uložených mladistvému soudem pro mládež 

a v přípravném řízení státním zástupcem nebo vyplývajících ze zákona a jeho pozitivní vedení 

probačním úředníkem k životu v souladu se zákonem.“ 

Vymezení obsahu a účelu dohledu probačního úředníka bylo zakotveno do českého 

zákonodárství až novelou trestního zákona (dále jen TrZ), konkrétně zákonem č. 265/2001 Sb. 

Do roku 2001 zákon zmiňoval pouze pojem dohledu v souvislosti s jeho aplikací 

u podmíněného upuštění od potrestání a podmíněného odsouzení. Touto novelou se 

konkretizovala podstata, účel a obsah dohledu. 

„Účelem dohledu je sledování a kontrola chování mladistvého, odborné vedení 

a pomoc mladistvému s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.“13  

Jak zde můžeme vidět, ve výkladech často dochází ke kombinaci a doplňování pojmů 

probace a dohledu. V českém právním prostředí je však probace s ohledem na definici 

v ZPMS širším pojmem (viz § 2 odst. 1 ZPMS). Probace je nadřazeným, obecným pojmem ve 

                                                 
11 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ S., SCHEINOST, M. Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 2016. Studie. str. 19. 
12 ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S. Trestní zákon.  Komentář. 4. vyd., Praha: C.H. Beck, 2001, s. 188. 
13 ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. Probace a mediace: Možnosti řešení trestných činů. 1. vydání. Praha: Portál, 
2010, s. 73. 
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vztahu k dohledu. Dohled je tak tedy nástrojem, základním prvkem a metodou práce probace, 

jak je již výše zmíněno. Jedná se o část probace v širším slova smyslu. 

Výklad účelu dohledu u mladistvých se neliší od pojmového výkladu v trestním zákoníku 

č. 40/2009 Sb., (dále jen TZ) u dospělých pachatelů.  

Probační dohled se ukládá spíše ve vymezených případech méně závažných trestných 

činů. Není výjimkou uložení také u dalších trestných činů větší společenské škodlivosti. Je to 

mírnější forma sankce, která je přiměřená pro určitý typ pachatelů nebo pro pachatelé 

s určitými vlastnostmi. Mezi zvažovaná kritéria pro uložení probačního dohledu patří, zda se 

jedná o pachatele, který se v minulosti dopustil trestné činnosti. Dále je posuzováno jeho 

chování v minulosti, projevená lítost, postavení ve společenství, a další kritéria pomocná při 

stanovení probačního dohledu, jako je i například ochota pachatele zapojit se do některého 

z programů, ať již v rámci vězení či na svobodě. Probační dohled je chápán jako aktivní 

výchovné vedení pachatele a poskytování pomoci při jeho úsilí napravit se a vést řádný život. 

Od postupného dohledu ze strany vybraných jedinců, vznikl veřejný orgán, jehož pracovníci 

vykonávají dohled nad pachateli jako své povolání.14  

Dnešní výklad pojmu probace je výsledkem dlouholetého historického formování. 

První uzákonění probace jakožto alternativy k nepodmíněnému trestu odnětí svobody vzniklo 

v roce 1878 ve Spojených státech amerických.15 Probace se postupně formovala, vytvářela 

svůj právní základ a nezůstala jen na kontinentě americkém, ale uplatnění našla také 

v Evropě. V Evropě probace vycházela z klasické podstaty podmíněného odsouzení (tj. 

odkladu výkonu trestu odnětí svobody na zkušební dobu), kde se postupně začaly objevovat 

probační prvky. Nicméně probaci je připisována vyšší resocializační účinnost, než je účinnost 

samotného podmíněného odsouzení. „Hlavní rozdíl mezi anglo-americkou probací a tímto 

typem podmíněného odsouzení spočíval v tom, že při probaci byl podmíněný odklad trestu 

spojen s ochranným dozorem prováděným zvláštním orgánem, zatímco u podmíněného 

odsouzení tento dozor chyběl.“16  

Instituty probace a podmíněného odsouzení se v průběhu doby vyvíjely ve vzájemné 

závislosti, navzájem se ovlivňovaly a doplňovaly. Ilustrovat tento vztah lze vývojem 

                                                 
14 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), str. 402-413. 
15 BARTON – Bellessa, S. Hanser, R. Community? Based corrections. California: Sage Publications, Ltd., 2011, str. 483. 
16 ROZUM, J., KOTULAN, P., VŮJTĚCH, J. Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR: výzkum uskutečněný v rámci 

programu Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů v 
horizontu roku 2000. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. Studie. str. 4. 
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podmíněného odsouzení, kdy při snaze o zvýšení jeho účinnosti byly zaváděny probační 

prvky, především kvalifikovaný probační dohled nad odsouzeným.17 

  

                                                 
17 ROZUM, J., KOTULAN, P., VŮJTĚCH, J. Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR: výzkum uskutečněný v rámci 

programu Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů v 
horizontu roku 2000. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. Studie. str. 4. 
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2 Vývoj institutu probace a dohledu u mladistvých v České republice 

Podmíněné odsouzení do českého zákonodárství zavedl zákon č. 562/1919 Sb. z. a n., 

o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění, který byl změněn zák. č. 134/1924 Sb. 

z. a n. Tento milník je pro vývoj institutu probace a dohledu v České republice (dále jen ČR) 

důležitý, neboť zde bylo podmíněné odsouzení spojeno s ochranným dohledem a ostatními 

povinnostmi a omezeními (uloženo na úvaze soudu, o nichž se soud domníval, že by mohly 

přispět k nápravě odsouzeného), kdy výkonem tohoto dozoru byl pověřen okresní soud – 

ochranný dozorce (důvěrník). Tyto aspekty byly upraveny konkrétně v § 4, § 11, § 17, § 21 

zákonu č. 562/1919 Sb. Ochranný dozor u mladistvých byl upraven ve speciálním zákoně 

č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží. Je nutno podotknout, že ochranný dohled 

se obsahově zásadním způsobem lišil od dnešní podoby dohledu probačního úředníka.18  

Před přijetím tohoto zákona se na trestní věci mládeže v českých zemích vztahoval tehdy 

stále ještě platný trestní zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích. 

Československý zákon č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží upravil trestní 

odpovědnost mladistvých od jejich čtrnáctého roku života a trestněprávní následky jejich činů 

(již tehdy označeno jako provinění), dále koncipoval účel a zvláštní odchylky trestního řízení 

ve věcech mládeže. Tento zákon také upravoval organizační soustavu soudnictví v trestních 

věcech mládeže a zdůrazňoval potřebu úzké spolupráce specializovaných justičních složek. 

Obecně lze tento zákon považovat za progresivní normu, která upravovala mnoho aspektů, od 

zjištění rodinných a osobních poměrů mládeže, přes odchylky hlavního líčení, až po podání 

opravných prostředků oprávněnými osobami. O podmíněném odsouzení nadále platilo 

ustanovení zákona č. 562/1919 Sb., o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění 

s několika odchylkami uvedenými v § 7 zákona č. 48/1931 Sb. Ochrannému dozoru je 

v tomto zákoně věnován § 11, který definuje základní vymezení ochranného dozoru, přičemž 

o výkonu ochranného dozoru platí ustanovení zákona o ochranné výchově, pokud zákon 

o trestním soudnictví nad mládeží nestanovil jinak. Tento moderní zákon upravoval trestní 

odpovědnost, procesní postavení mladistvého a průběh proti němu vedeného trestního řízení 

u mladistvých až do roku 1950, a to i navzdory historickému vývoji (druhá světová válka, 

komunistický převrat v roce 1948). Po zrušení zákona o trestním soudnictví mládeže nedošlo 

                                                 
18 Podrobněji k historickému vývoji v ČR srov.: ROZUM, J., KOTULAN, P., VŮJTĚCH, J.  Výzkum nově zavedených prvků probace do 
trestního práva ČR. 1. vyd., Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000, s. 16-20. 

https://iuridictum.pecina.cz/w/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk
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k jeho nahrazení nebo zakotvení obdoby dnešního pojetí probace a dohledu ani v zákoně 

č. 86/1950 Sb., trestní zákon.19 

 

Ze zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží bylo aplikováno několik 

ustanovení do nově vzniknuvších trestních právních norem, jako byl zákon č. 86/1950 Sb., 

trestní zákon a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Tato ustanovení však byla aplikována ve 

značně okleštěné nebo modifikované podobě. Kromě těchto úprav také docházelo 

k postupnému vypouštění některých důležitých ustanovení. Jako nezbytné se zde jeví 

podotknout fakt, že tyto trestní normy neupravovaly pojmy probace a dohled. Pomineme-li 

ochranný dohled, jenž byl svou povahou zcela odlišným institutem, pojem dohled upravoval 

až zákon č. 140/1961 Sb., TrZ, s účinností od 1.1.1962. V tomto zákoně prvky probace 

splňovaly pouze dva instituty, institut podmíněného odsouzení s dohledem a institut 

podmíněného upuštění od potrestání s dohledem.  

Období do roku 1989 bylo obdobím, kdy se různé skupiny odborníků (zejména konec 

šedesátých let) pokusily prosadit určité změny v trestní politice, které zahrnovaly tehdejší 

tendence posilování sociálně-výchovných prvků při práci s pachateli trestných činů, zejména 

pak se zaměřením na odstranění příčin dopouštění se trestné činnosti. V této době vznikly 

profese sociálních kurátorů, kteří měli na starosti pachatele trestné činnosti, zejména 

recidivisty, kdy na tyto osoby měli působit formou prevence, a profese kurátorů pro mládež.20 

V souvislosti s invazí armád Varšavské smlouvy a následnou normalizací byly zastaveny 

tehdejší projekty a záměry s cílem změnit a modernizovat trestní politiku v Československu. 

Ochranný dohled byl zákonem č. 44/1973 Sb., o ochranném dohledu zařazen mezi ochranná 

opatření. Ochranný dohled byl ukládán jen pachatelům, kteří byli odsouzení 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin a byl vykonáván až po 

odpykání trestu orgány policie a měl značně represivní a kontrolní povahu.21   

Po roce 1989 se začínají objevovat i jiné aktivity, než je kontrola a pomoc ze strany 

kurátorů, a formuje se tak základ probace v ČR. V roce 1991 ze strany odborníků sociální 

práce s mládeží a tehdejší Městskou prokuraturou v Praze byl zahájen experiment 

„Mimosoudní alternativa pro delikventní mládež“. Tento experiment probíhal od roku 1991 

a s různými změnami pokračoval v průběhu devadesátých let. Čerpal zkušenosti ze západních 

                                                 
19 ŠÁMAL, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Šámalová, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2011, str. XI – XIII.  
20 ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. ed. Probace a mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010, str. 

10-11. 
21 Podrobněji k historickému vývoji v ČR srov.: Rozum, J., Kotulan, P., Vůjtěch, J. Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního 
práva ČR. 1. vyd., Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000, s. 16-20.  
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zemí, zejména pak z Rakouska, kde se začaly využívat tzv. odklony trestního řízení. V řešení 

spáchané trestné činnosti se také nově objevil prvek participace pachatele zaměřené na 

odstranění následků vzniklých trestným činem. Následně se na poli trestního zákonodárství 

začaly objevovat i další tresty nespojené s uvězněním pachatele a také již výše zmíněné 

odklony v trestním řízení. V roce 1996 byla ze strany ministra spravedlnosti zřízena 

u každého okresního soudu pracovní místa, která ověřovala činnosti budoucí Probační 

a mediační služby (dále jen PMS). Tato místa byla převážně obsazena stávajícími soudními 

úředníky, a sloužila k tomu, aby trest obecně prospěšných prací byl zajištěn z administrativně-

technické strany, a také pro to, aby docházelo k formální kontrole nad chováním obviněných 

v rámci institutů spojených s uložením zkušební doby. Některá větší města obsadila na tato 

pracovní místa kvalifikovaně vzdělané lidi z oboru sociální práce a dala tak nový rozměr pro 

vývoj probace v ČR. Za jistou dnešní podobu sociální práce v trestní justici přispěla také 

z větší části pražská katedra sociální práce Univerzity Karlovy, která se snažila vést své 

studenty do tohoto oboru. Setkání soudců, státních zástupců a ostatních odborníků mělo vliv 

na budoucí podobu ZPMS, neboť vytvářeli různé koncepční materiály. V roce 1997 byla 

schválena novela trestního zákona, která přijala další alternativní tresty a opatření spojené 

s probací a výkonem probačního dohledu, a to konkrétně – podmíněné upuštění od potrestání 

s dohledem probačního úředníka a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem. 

Ministerstvo spravedlnosti ČR vnímalo jisté problémy a nedostatky v organizační a personální 

struktuře (např. nedostatek prostoru, absence kvalifikace), a tak v roce 1999 vzešel návrh 

zákona o PMS a také další návrhy týkající se reformy justice. Přípravou tohoto zákona 

se objevila potřeba, aby činnost v rámci PMS byla zajišťována jen ze strany kvalifikovaných 

úředníků a asistentů. Proto vznikl projekt pod názvem „Kvalifikační vzdělávací program pro 

úředníky a asistenty Probační a mediační služby“. V rámci tohoto projektu byly zúročeny 

pětileté zkušenosti v oblasti probační činnosti a také další poznatky z odborných diskuzí 

absolvovaných v zahraničí. Před samotnou účinností navrhovaného ZPMS, tak již byli 

připraveni první absolventi tohoto projektu k funkci probačního úředníka a asistenta.22  

Do českého trestního práva byly prvky probace postupně zaváděny až od roku 1997, 

konkrétně novelou č. 253/1997 Sb., účinnou od 1.1.1998. Tato právní úprava zavedla 

do našeho trestního práva institut podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem 

a upuštění od potrestání s dohledem, přičemž soud má možnost stanovit podmíněně 

                                                 
22 ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. ed. Probace a mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010, str. 
10-16. 
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odsouzenému přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, které je podmíněně odsouzený 

povinen ve zkušební době plnit.  

Právní úprava obsažená ve starém TrZ z roku 1961 se v oblasti probace vztahovala 

nejen k dospělým pachatelům, ale také k mládeži z důvodu absence speciální právní úpravy. 

Na mladistvé se tento zákon plně vztahoval s modifikacemi, které v něm byly obsaženy. 

Institut dohledu bylo možné uložit mládeži za stejných podmínek jako dospělým pachatelům, 

s jediným rozdílem, kratší zkušební dobou.23 Ještě před vznikem Probační a mediační služby 

došlo k zakotvení dalších institutů, předpokládající uplatnění probačních činností. Jednalo 

se o trest obecně prospěšných prací, či o podmíněné zastavení trestního stíhání či 

o narovnání.24  

Zásadním přelomem pro tuto problematiku bylo přijetí zákona č. 218/2003 Sb., 

o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, s účinností 

od 1. ledna 2004, který mimo jiné výrazně rozšířil možnost využívat institutu dohledu.  

 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů je pro tuto diplomovou práci stěžejní právní 

úpravou. Tento zákon umožnil nové pojetí v řešení trestné činnosti (činů jinak trestných, 

provinění) mládeže a zavedl vhodná opatření k dosažení účelu tohoto zákona. Tento zákon 

se vyznačuje především svým preventivním působením oproti předešlé právní úpravě pojetí 

trestního práva, které se zaměřovalo na složku represivní.25 V rámci doporučení Rady Evropy, 

které upřednostňují oddělenou právní úpravu mládeže a dospělých vznikl 

zákon č. 218/2003 Sb. Po více než padesáti letech vešlo v platnost toto samostatné trestní 

právo mládeže.26   

                                                 
23 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014, str. 180. 
24 KARABEC, Z. Zavedení institutu probace do právního řádu České republiky. Bullentin advokacie, 1997, č. 4, s. 34-35. 
25 VEČERKA, K., HOLAS, J., TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ, S., BLATNÍKOVÁ, Š. Mládež v kriminologické perspektivě. 1. vydání. Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. s. 5.   
26 VEČERKA, K. Ohrožená mládež mezí prevencí a represí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Studie (Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-118-9., str. 19. 
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3 Významné mezinárodní dokumenty v oblasti ukládání a výkonu sankcí 

s dohledem 

Formování trestní politiky a rozšiřování alternativních trestů a institutů, které s touto 

problematikou souvisejí, bylo předmětem zájmu také významných mezinárodních organizací. 

Především Organizace spojených národů a Rada Evropy se dlouhodobě věnují otázkám 

probace v souvislosti s trestní justicí a prevencí kriminality. Takovýto zájem dal prostor pro 

vytvoření mezinárodních smluv i doporučení příslušných mezinárodních institucí. Cílem 

Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi svými členy, a to především prostřednictvím 

sladění právních předpisů. Důležitým mezinárodním dokumentem je také Úmluva o právech 

dítěte, která byla přijata v roce 1989 v New Yorku. Článek 40 této úmluvy zavazuje Českou 

republiku ke zvláštní úpravě trestní odpovědnosti dětí a mladistvých. Z tohoto právního 

dokumentu vychází, aby s dětmi, které jsou obviněné či odsouzené bylo zacházeno tak, 

aby nebyl narušen jejich vývoj, a aby se každému dítěti dostalo individuálního přístupu 

s ohledem na jeho věk.27  

V roce 1985 byla v rámci kongresu Organizace spojených národů (dále jen OSN) 

přijata rezoluce č. 16, která se zaměřovala na snížení počtu vězňů, týkala se také 

alternativních trestů a reintegrace pachatelů. V rámci příprav na osmý kongres OSN byl 

vypracován návrh směrnic, který se týkal alternativ k trestu odnětí svobody, kde byla kromě 

podmíněného odsouzení, domácího vězení apod. i probace. Při tomto kongresu v Miláně, 

v roce 1990 bylo přijato několik pravidel a rezolucí. Těmi nejznámějšími byla „United 

Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures“, tzv. Tokijská pravidla, 

která formulovala určité druhy opatření nespojených s odnětím svobody a zaměřovala se na 

jejich způsob uplatňování. Tato pravidla se zaměřují také na probaci a dohled. Účelem 

dohledu je zde reintegrace pachatele a omezení recidivy. Dohled by měl být pravidelně 

přezkoumáván a jeho aplikace by měla být individualizována dle osobnosti pachatele 

a specifik případu. V případě porušení dohledu tato pravidla přenechávají další postup 

příslušným zákonům jednotlivých států.28 Velmi důležité je v souvislosti s probací přijetí 

Výborem ministrů v roce 2017 Doporučení CM/Rec (2017) 3 Rady Evropy členským státům 

o evropských pravidlech o sankcích a opatřeních Společenství. Jedná se o významnou 

analogii k Evropským vězeňským pravidlům (1987), přičemž toto doporučení je souhrnem 

                                                 
27 HAMILTON, C. HARVEY, R. Role statistiky a veřejného mínění v procesu implementace mezinárodních standardů soudnictví ve věcech 

mládeže. In Kriminalita a trestní justice.  
28 United Nations Human Rights: Office Of The High Commissioner [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf  
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pro jednotlivé členské státy v otázce zavedení nových legislativních opatření v trestní politice. 

Obsahují zásady pro využívání trestů a opatření, při kterých je pachatel ponechán na svobodě 

a také pravidla vytyčující chování osob, které jsou pověřeny při práci s těmito lidmi, 

ponechanými na svobodě, a to v souladu s ochranou lidských práv. Dohled je ukládán 

jak podezřelým osobám, tak i pachatelům, bez uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody 

s odkazem na zákony příslušných států. Může být uložen také podmíněně propuštěným 

pachatelům, přičemž zde plní reintegrační funkci, což může mít rozhodující úlohu v životě 

pachatele. Dohled je zde vymezen jako jedno z opatření sloužící k osobnímu rozvoji.29 

V oblasti probace je dalším důležitým dokumentem Rezoluce Rady Evropy 

č. R (65) 1 o odkladu rozsudku, probaci a dalších opatřeních nahrazující trest odnětí svobody, 

ve kterém se zmiňuje, že by příslušné státy měly dát šanci soudům uložit kromě odnětí 

svobody také alternativní sankce, mezi něž patří probační dohled. Pachatelům, kterým je 

uložen dohled, je zapotřebí poskytnout pomoc, podporu a kontrolu jejich chování po celou 

dobu průběhu dohledu.30 Vzhledem k následnému zmínění u kazuistiky podmíněného 

propuštění je důležité Doporučení Rec (2003) 22 o podmíněném propuštění. 31 

Evropská spolupráce v oblasti výkonu alternativních trestů a opatření je tedy 

výsledkem významných mezinárodních právních dokumentů. Významné je i Rámcové 

rozhodnutí Evropské rady 2008/947/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání na 

rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními 

a alternativními tresty. Toto rozhodnutí se vztahuje na uznávání rozsudků a případně na 

rozhodnutí o probaci, a dále na předání odpovědnosti za dohled nad probačními opatřeními 

a alternativními tresty vydávacímu, odsuzujícímu státu, který používá vlastní vnitrostátní 

právo a postupy, které musí být následně dodržovány členským státem, kde má odsouzený 

oprávněný pobyt (v případě návratu odsouzeného do země jeho původu, či do země, kde má 

oprávněný pobyt). Členský stát může odmítnout uznat rozsudek a případně rozhodnutí 

o probaci, například u osoby mentálně postižené, která nebyla shledána vinnou, pokud 

nemůže vykonávající stát podle svého vnitrostátního práva vykonávat dohled u těchto osob. Je 

nutné zvolit další „opatření“, např. terapeutické či zdravotní léčení.32 Z doporučení Rady 

                                                 
29 Council of Europe: Recommendation CM/Rec (2017) 3 on the European Rules on community sanctions and measures [online]. Strasbourg, 

23 March 2017 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: https://rm.coe.int/168070c09b 
30 Council of Europe: SUSPENDED SENTENCE, PROBATION AND OTHER ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT [online]. 1965 [cit. 
2019-05-01]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16804ed7b6  
31 Confederation of European Probation [online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: http://www.cep-probation.org/ 
32EUR-Lex: Přístup k právu Evropské unie [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008F0947-20090328&from=LT  
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Evropy je dále důležité Doporučení CM/Rec (2010) 1 o probačních pravidlech Rady 

Evropy.33 

Probační pravidla vycházející z Doporučení CM/Rec (2010) 1 Výboru ministrů 

členským státům o probačních pravidlech Rady Evropy (dále jen 

Doporučení CM/Rec (2010) 1) jsou mezinárodními doporučeními, která jsou implementována 

do českého zákonodárství. Standardy PMS ČR převzaly určitá pravidla ze zmíněného 

doporučení, které jsou jakýmsi vodítkem pro pracovníky Probační a mediační služby ve 

vztahu nejen ke klientovi. Úloha a povinnosti PMS se odvíjí samozřejmě od zákonného rámce 

a od povahy celkového právního systému. Tento rámec je obohacený právě o probační 

pravidla, která si jednotlivé státy převzaly a řídí se jimi. Mezi tato převzatá pravidla do 

standardů PMS ČR patří například efektivní spolupráce s dalšími institucemi, vypracovávání 

zpráv před vynesením rozsudku, aplikace dohledu před soudním řízením, během něj i po jeho 

skončení a zapojení pachatele při tvorbě probačního plánu dohledu včetně stanovení 

konkrétních, měřitelných a dosažitelných cílů. 

Souhrnně se jedná o komplex pravidel zaměřující se na zásady, organizaci, probační 

činnost, fungování probačních orgánů, kontrolu a výzkum v daném odvětví a také na osvětu 

směrem k veřejnosti. Úvod je věnován vymezení předmětu úpravy, zaměřuje se na vysvětlení 

základních definic a definuje ty nejdůležitější principy. Probace je v tomto doporučení dle 

hlavy I vymezena jako uplatnění sankcí a opatření ve vztahu k pachateli, přičemž tyto sankce 

a opatření jsou určeny zákonem. Pojímá také řadu možností a zásahů, ke kterým se řadí 

dohled, vedení a pomoc s cílem integrace pachatele trestného činu a zabezpečení společnosti. 

Probační orgány musí dle hlavy I Doporučení CM/Rec (2010) 1 dodržovat a ctít práva 

a potřeby obětí trestné činnosti a musí dodržovat také práva pachatelů. V rámci dodržování 

práv je nezbytné, aby se přihlíželo k individuálním vlastnostem a okolnostem všech 

zainteresovaných osob. Práce těchto orgánů zahrnuje podávání informací všem rozhodujícím 

orgánům, včetně toho soudního, aby došlo ke spravedlivému rozhodnutí, omezení opakování 

trestné činnosti a upevnění využívání alternativních trestů k trestu odnětí svobody. Dle 

hlavy II Doporučení CM/Rec (2010) 1 se pravidla věnují organizaci a personálnímu zajištění 

probace, dále pak hlava III spolupráci s ostatními orgány a institucemi. Podrobně se pravidla 

zaměřují již na samotný proces probace, včetně ostatních hledisek práce probačních agentur. 

Probační orgán aplikuje do praxe různé prvky práce, jako je dohled nad pachateli, 

                                                 
33 ROZUM, J., KOTULAN, P., VŮJTĚCH, J. Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR: výzkum uskutečněný v rámci 

programu Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů v 
horizontu roku 2000. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. Studie. str. 6 
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zpracovávání zpráv pro soudní orgány, práce s rodinou pachatele trestného činu, tak i zapojení 

se do prevence kriminality. Nic v těchto pravidlech by nemělo být za žádných okolností 

vykládáno tak, že by bránilo uplatnění všech příslušných mezinárodních nástrojů a norem 

v oblasti lidských práv. Měla by se aplikovat v souladu s dalšími doporučeními.34 Otázkou je, 

do jaké míry jsou tato pravidla implementována do vnitrostátních právních předpisů a do jaké 

míry jsou v praxi dodržována. 

 

V oblasti mládeže jsou důležitou rezolucí (40/33) Minimální standardní pravidla OSN 

pro výkon spravedlnosti u mladistvých (Pekingská pravidla), která jsou zaměřena na 

všeobecné zásady a další úkony od počátku vyšetřování, po vynesení rozsudku a opatření, tak 

i na zacházení s mládeží celkově. Tato pravidla také apelují na to, aby soudnictví ve věcech 

mládeže bylo použito také u osob ve věku blízkém věku mladistvých, a aby tyto osoby 

a mladiství byli striktně odděleni od dospělých odsouzených. Dále aby se spíše preferovaly 

odklony od řízení či alternativy k uvěznění. Pekingská pravidla apelují na to, aby kromě 

vytvoření dostupné sítě služeb zaměřujících se na delikventní mládež, bylo využito též 

probace a dohledu. Současně aby systém soudnictví ve věcech mládeže zahrnoval širokou 

škálu opatření uplatnitelných ve vztahu k mládeži, včetně dohledu probačního úředníka. Pro 

to, aby mohlo být využito tohoto opatření je nezbytné zajistit dostatek kvalifikovaných 

probačních úředníků.35 Co se týče mladých dospělých, s nimi by se mělo zacházet stejně tak 

jako s mladistvými, tedy pokud soud shledá, že nedosahují stupně zralosti, který odpovídá 

dospělým. Toto doporučení je obsaženo v Doporučení Rady Evropy (2003) 20, týkající se 

nových způsobů zacházení s kriminalitou mládeže a soudnictví nad mládeží. Velice důležité 

je v tomto ohledu také Doporučení CM/Rec (2008) 11 Výboru ministrů členským státům 

o Evropských pravidlech pro mladistvé pachatele podléhající sankcím či opatřením.36 

Společným ukazatelem mezinárodních dokumentů v kontextu dětí a mládeže je zásada, že 

trestů spojených s odnětím svobody má být použito jen výjimečně. Tyto dokumenty tedy 

apelují na častější využívání alternativ k potrestání, mezi něž patří ukládání sankcí s dohledem 

či samotné výchovné opatření – dohled probačního úředníka.  

                                                 
34Probační a mediační služba: Doporučení CM/Rec (2010) 1 Výboru ministrů členským státům o probačních pravidlech Rady 

Evropy [online]. [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: https://www.pmscr.cz/download/mezdok_Evrospka_probacni_pravidla.pdf  
35 HOFSCHNEIDEROVÁ, A. Ochrana práv dětí v konfliktu se zákonem v mezinárodněprávních dokumentech [online]. Brno: Liga lidských 

práv, 2014 [cit. 2019-04-23]. ISBN 978-80-87414-19-4. Dostupné z: http://llp.cz/publikace/ochrana-prav-deti-v-konfliktu-se-zakonem-v-

mezinarodnepravnich-dokumentech/  
36 HULMÁKOVÁ, J.. Trestání delikventní mládeže. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice právní instituty, str. 13-25. 
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4 Dohled probačního úředníka v české právní úpravě u pachatelů z řad 

mládeže 

Trestní právo mládeže je upraveno zejména zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. 

Účel ZSM je uveden hned v § 1 ZSM, kdy se vztahuje na mladistvé pachatele, jehož 

cílem je dosažení pozitivních výsledků v oblasti zamezování delikvence mládeže metodami 

pozitivního působení. Důraz je pak především kladen na to, aby bylo vybráno vhodné 

opatření, které má přispět k pozitivnímu sociálnímu vývoji a tím se zároveň snížilo riziko 

další kriminální kariéry. Důraz je také kladen na to, aby orgány činné v trestním řízení (dále 

jen OČTŘ) a úředníci Probační a mediační služby spolupracovali s dalšími subjekty, a bylo 

tak posíleno výchovné působení na mladistvé delikventy. Dále, aby se vytvořily podmínky 

pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí, včas se reagovalo na potřeby a zájmy 

mladistvého. 

ZSM v § 2 vymezuje základní pojem mládež, kterým se rozumí dvě skupiny, a to: 

mladiství a děti mladší patnácti let. Dítětem mladším patnácti let se rozumí osoba, která 

v době spáchání činu jinak trestného (jiné terminologické označení pro trestný čin) nedovršila 

patnáctý rok věku. A mladistvým se rozumí osoba, která v době spáchání provinění dovršila 

patnáctý rok věku a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. Je třeba uvést také osoby blízké 

věku mladistvým, přičemž tato věková kategorie není v českém trestním právu legislativně 

zakotvena, ale dovozuje se, že jde o osoby ve věku 19 a 20 let, výjimečně pak 21 let.37  

 

Dohled probačního úředníka je jedním z výchovných opatření, které lze uložit 

mladistvému pachateli za spáchané provinění, a to případně již v průběhu trestního řízení, 

pokud s tím mladistvý souhlasí. U mladistvých se ukládá v kombinaci s ochranným 

či trestním opatřením, případně také ve spojení s odklony v trestním řízení, které by měly mít 

přednost zejména před trestními opatřeními, pokud to tedy dovoluje povaha věci.38 Tyto 

odklony jsou uvedeny v § 69 ZSM. 

Současně je možné jej kombinovat i s ostatními výchovnými opatřeními, tedy 

s probačním programem (§ 17 ZSM), s výchovnými povinnostmi (§ 18 ZSM), s výchovnými 

omezeními (§ 19 ZSM) a s napomenutím s výstrahou (§ 20 ZSM).39 Na dohled probačního 

                                                 
37 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až § 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 548  
38 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice právní instituty, str. 44. 
39 SOTOLÁŘ, Alexander. Specifika probačního dohledu podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, 
č.  9, s. 229. 
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úředníka u mladistvých pachatelů se nevztahuje obecná úprava podle § 49 až 61 TZ, ale jen 

speciální ustanovení ZSM. Jedná se konkrétně o ustanovení § 14, § 15, § 16, § 33, § 40, § 49, 

§ 75, § 78, § 80 a § 81 ZSM. Obecné úpravy se užije jen tehdy, pokud daná věc není upravena 

v ZSM. 

 

Definice dohledu stanovená v § 16 ZSM se významně neliší od definice dohledu pro 

dospělého pachatele, která je uvedena v § 49 odst. 1 TZ. Odlišnost lze pozorovat pouze 

ve zdůraznění celkového sledování mladistvého ve vztahu k jeho rodině, neboť rodinné 

prostředí sehrává význačnou roli a má na mladistvého důležitý vliv. 

 

Dle ZSM § 16 odst. 2 „Účelem dohledu probačního úředníka je: 

a) sledování a kontrola chování mladistvého, zaměřená na zajištění ochrany společnosti 

a snížení možnosti opakování trestné činnosti, 

b) odborné vedení a pomoc mladistvému s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život“, 

což je totožné s úpravou uvedenou v § 49, odst. 2 TZ. Cílem tohoto opatření je kromě zdržení 

se dalšího páchání trestné činnosti také to, aby byly odstraněny konfliktní stavy spjaté s činem 

a celkové vypořádání vztahů mezi mladistvým pachatelem a poškozeným.  

 

Také povinnosti, které jsou uvedeny v § 16 odst. 3 ZSM se neliší od těch, které jsou 

uvedeny v § 50 TZ. Těmito povinnostmi jsou, že mladistvý, kterému byl uložen dohled 

probačního pracovníka je povinen:  

„a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví 

na základě vytvořeného probačního plánu dohledu, 

b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu budou stanoveny probačním 

úředníkem; při stanovení těchto lhůt probační úředník přihlédne k poměrům mladistvého, 

jeho životní situaci v době výkonu dohledu i k prostředí, v němž žije, 

c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání, dodržování uložených 

výchovných omezení nebo povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu 

určených probačním úředníkem, 

d) nebránit probačnímu úředníkovi ve vstupu do obydlí.“  
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Patrný rozdíl oproti dohledu ukládanému dospělým pachatelům je v délce uložení 

dohledu mladistvému pachateli. Ten může být dle § 15 odst. 1 a 3 ZSM uložen pouze na dobu 

tří let, zatímco u dospělých pachatelů to může být až na nejdéle pět let. Pokud je ale dohled 

uložen v kombinaci s podmíněným odsouzením, dále vedle podmíněně odloženého 

peněžitého opatření, při podmíněném zastavení trestního stíhání, podmíněném upuštění od 

uložení trestního opatření nebo při uložení trestního opatření obecně prospěšných prací, může 

být dohled uložen nejdéle na dobu stanovené zkušební doby u těchto trestních opatření. 

Probační dohled ukládaný mladistvým se uplatňuje výrazně šířeji než u dospělých pachatelů 

(viz. podkapitola 4.1). Jedná se o odlišnosti, které reagují na věk, rozumovou a mravní 

vyspělost mladistvých.40  

 

Dohled probačního úředníka se uplatňuje podle ZSM také vůči dětem mladším 

patnácti let, které se dopustily činu jinak trestného, přičemž tento dohled vykazuje určitá 

specifika od dohledu ukládanému mladistvým. Vyslovení dohledu u těchto dětí se řídí podle 

ZSM, hlavy třetí a odkazuje se zde na přiměřené užití ustanovení uvedené 

v § 16 odst.  1 a 2 a dále § 80 odst. 1, 3, 4, a 5 ZSM. Dětem mladším patnácti let lze uložit 

dohled probačního úředníka až v konečném meritorním rozhodnutí. Nelze jej uložit v průběhu 

řízení o uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let, jak je tomu v přípravném řízení 

u mladistvých pachatelů. Dohled lze uložit samostatně nebo v kombinaci s dalšími opatřeními 

dle hlavy II ZSM, kdy není třeba souhlasu dítěte a jeho zákonných zástupců. Lze jej také 

nařídit na dobu předcházející nástupu výkonu ochranné výchovy, při podmíněném umístění 

mimo výchovné zařízení pro výkon ochranné výchovy. Z povahy věci je vyloučena 

kombinace probačního dohledu s ochrannou výchovou ústavního typu.41 Jak je výše zmíněno, 

dohled probačního úředníka u mladistvých se stanovuje na maximálně tři roky (vyjma tr. 

opatřeních se zkušební dobou), a u dětí ml. 15 let se tato doba přesně nevymezuje, neboť 

z povahy věci vyplývá, že dohled bude trvat do dosažení jeho účelu, nejdéle však do dovršení 

osmnáctého roku věku dítěte. Je důležité při dohledu u dětí ml. 15 let klást specifický důraz 

na výchovné působení na ně, což se v zákonné úpravě promítá například tím, že těžiště 

kontaktů probačního úředníka s dítětem a jeho rodinou je právě tam, kde rodina žije a také 

v jeho kmenové škole. Důvodem návštěvy v domácím prostředí je, že pro dítě a jeho 

zákonného zástupce je toto setkání méně formální, a méně zatěžující. V případě návštěvy ve 

                                                 
40 SOTOLAR, A. Specifika probačního dohledu podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue, 2005, č. 9, str. 229-242.  
41 ŠČERBA, Filip. Probace a její projevy v českém trestním právu. Trestněprávní revue, 2009, roč. 8, č. 10. 
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škole může dojít v některých případech ke stigmatizaci dítěte. U mladistvých delikventů je 

naopak povinnost mladistvého dostavovat se za probačním úředníkem. Při ukládání dohledu 

u dětí ml. 15 let je důležité, aby byly současně vymezeny povinnosti a omezení s ním spojené. 

Zákon totiž tyto povinnosti a omezení neupravuje, na rozdíl od případů mladistvých 

provinilců.42  

Je nutné také podotknout, že dle judikatury Usnesení Nejvyššího soudu ČR 

8 Tdo1262/2006 není vyloučena možnost, aby při nařízené ústavní výchově (dle § 971 odst. 

1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) byl uložen dohled probačního úředníka dítěti 

mladšímu 15 let (dle § 93 odst. 1 písm. e) ZSM), které se dopustilo činu jinak trestného. Při 

tomto uložení je ale nezbytné, aby se posoudily všechny zjištěné okolnosti významné 

z hlediska projednávaného případu a zároveň, aby se zkoumaly pečlivě důvody, na jejichž 

podkladě došlo k uložení ústavní výchovy. Je důležité uvědomit si, že nařízení ústavní 

výchovy dle občanského zákoníku a uložení dohledu probačního úředníka dle ZSM mají 

stanovené odlišné podmínky a směřují k odlišnému účelu. Považuje-li se ústavní výchova za 

náhradní kolektivní zařízení, v němž je toto dítě dočasně umístěno, jde o zázemí simulující 

jeho domácí prostředí, toto zázemí je však ovlivněno kolektivními přístupy v řešení nejen 

všech základních funkcí, ale také individuálních zájmů, potřeb, prožitků a pocitů. Tyto 

negativní důsledky na vývoj dítěte umístěného na základě ústavní výchovy by bylo možno 

odstranit prostřednictvím dohledu probačního úředníka dle § 93 odst. 1 písm. a) ZSM, který 

dohlíží na plnění povinností uložených dítěti mladšímu patnácti let, pravidelně jej navštěvuje 

v jeho bydlišti, na pracovišti a ve škole, poskytuje mu potřebnou pomoc při řešení jeho 

výchovných problémů a poskytuje vhodné poradenství, zajišťuje tedy individuálnější přístup. 

Pokud se tyto dva právní instituty spojí a každý bude plnit svou funkci a účel dle stanoveného 

zákona, je možno dosáhnout pozitivních výsledků.43 

 

Důvodem zmínění osob ve věku blízkém věku mladistvých je ten, že v TZ 

ve vyjmenovaných případech lze těmto osobám uložit výchovná opatření dle ZSM, která 

se kombinují s dalšími tresty, jako je trest domácího vězení, obecně prospěšných prací, 

zákazu pobytu, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody a podmíněného odsouzení 

k trestu odnětí svobody s dohledem (dále jen POD). Zároveň je možné uložit výchovná 

opatření dle ZSM v případě podmíněného upuštění od potrestání dle § 48 odst. 5 TZ. Pokud 

                                                 
42 SOTOLÁŘ, A. K probačnímu dohledu nad mladistvými a dětmi mladšími patnácti let. Trestněprávní revue, 2004, č. 12, str. 356-357.  
43 Usnesení Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo1262/2006. 
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má nějaká sankce, jako je například POD (§ 82, odst. 3 TZ) nebo podmíněné upuštění od 

potrestání s dohledem už ve svém názvu dohled, je nadbytečné uložení dohledu jako 

samostatného výchovného opatření, neboť by byly uloženy dva dohledy se stejným obsahem. 

Užití ZSM na tuto věkovou kategorii tak umožňuje vytvořit širší prostor pro individualizaci 

působení na osoby ve věku blízkém věku mladistvých v rámci dohledu nad nimi.44 

4.1 Institut dohledu v systému sankcí ukládaných mladistvým 

ZSM také užívá v ustanovení § 2 termín opatření, které jsou právními následky 

protiprávních činů. Účelem těchto opatření je odčinění újmy, účinné přispívání ke zdržení se 

protiprávních činů a společenské uplatnění odpovídající schopnostem, rozumovému 

a mravnímu vývoji mládeže. 

V ustanovení § 3 odst. 1 ZSM stojí, že… „tento zákon v návaznosti na trestní zákoník 

stanoví, které jednání je proviněním nebo činem jinak trestným, a sankce a způsob jejich 

ukládání, směřující především k obnovení narušených sociálních vztahů, začlenění dítěte 

mladšího patnácti let nebo mladistvého do rodinného a sociálního prostředí a k předcházení 

protiprávním činům.“ Toto ustanovení vychází z koncepce restorativní justice.  

Rozlišují se opatření, která jsou ukládána mladistvým a dětem mladším patnácti let. 

Mladistvým mohou být uložena podle § 10 ZSM výchovná opatření, ochranná opatření 

či trestní opatření. 

Ochranná opatření či trestní opatření se ukládají jen v případě, že samotné výchovné 

opatření by nevedlo k naplnění účelu. Výchovná opatření (mezi něž dohled probačního 

úředníka spadá) usměrňují způsob života mladistvého a tím podporují a zajišťují jeho 

výchovu. Označují se jako základní a nejmírnější hmotněprávní následek provinění 

mladistvého. Jejich účelem je vytváření podmínek pro další zdravý rozvoj mladistvých 

provinilců, usměrnění způsobu života, podpora a zajištění jeho výchovy.45  

Vyslovení dohledu je vyloučeno v určitých případech, např. dohled nelze kombinovat 

s nepodmíněným trestem odnětí svobody, se zabezpečovací detencí, s ochrannou výchovou 

nebo s ústavní formou ochranného léčení. Vylučuje se to také v případě uložení trestního 

opatření vyhoštění.46 Jak je již výše napsáno, dohled je jedno z výchovných opatření, které lze 

uložit mladistvému pachateli samostatně. Což ovšem v některých případech nemusí být 

                                                 
44 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6, 
str. 75.  
45 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. 

vydání Praha : C.H. Beck, 2011, str. 3-149. 
46 ŠČERBA, F. Probace a její projevy v českém trestním právu. Trestněprávní revue, 2009, roč. 8, č. 10, s. 301. 



 

28 

 

 

účelné a smysluplné, neboť ZSM nestanovuje žádné sankce za porušování povinností 

mladistvého v rámci tohoto výchovného opatření - dohledu probačního úředníka.47 Proto se 

jako účelné jeví, pokud je dohled uložen ve spojení s podmíněným odsouzením, 

s podmíněným upuštěním od uložení trestního opatření, s obecně prospěšnými pracemi, 

s domácím vězením, s peněžitým opatřením s podmíněným odkladem výkonu, dále také 

s jedním z odklonů, a to s podmíněným zastavením trestního stíhání. Pokud jsou zjištěny 

nedostatky při výkonu dohledu, lze z nich vyvodit náležité právní následky, např. pokračovat 

v původně zastaveném trestním stíhání, přeměnit obecně prospěšné práce na odnětí svobody 

apod.48  

V rámci trestního opatření či v rámci odklonů mohou být uloženy vedle dohledu také 

výchovné povinnosti (dle § 18 ZSM) či výchovná omezení (dle § 19 ZSM). Není 

ale vyloučeno, aby příslušný orgán činný v trestním řízení uložil i jiné povinnosti, 

které nejsou zmíněny v zákoně. Avšak musí být přiměřené a odvíjet se od ostatních 

povinností či omezení.49 Jak je již výše zmíněno, probační dohled může být ukládán 

samostatně či i v kombinaci s ostatními výchovnými opatřeními, kterými jsou právě výchovné 

povinnosti a výchovná omezení. Mezi další výchovná opatření, která mohou být uložena 

s dohledem, spadá probační program (dle § 17 ZSM), nebo také napomenutí s výstrahou (dle 

§ 20 ZSM). Smyslem uložení v kombinaci s dohledem, je pak vyšší zmírnění či odstranění 

negativních vlivů, faktorů i příčin dopouštění se protiprávních činů. V porovnání s dospělými 

pachateli tato opatření mohou najít svůj protějšek v trestním zákoníku, konkrétně v § 48 odst. 

4. Dohled probačního úředníka je aplikován většinou v rámci podmíněného odsouzení nebo 

podmíněného upuštění od uložení trestního opatření, tudíž širší možnost aplikace probačních 

prvků, které ZSM nabízí v porovnání s TZ, jsou nevyužity.50 

 

Dohled probačního úředníka může být uložen jak v rámci alternativ k potrestání 

(podmíněné upuštění od potrestání), alternativních trestů samotných, při podmíněném 

propuštění či při náhradě vazby.  

  

                                                 
47 SOTOLAR, A. Specifika probačního dohledu podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue, 2005, č. 9, str. 238.  
48 SOTOLAR, A. Specifika probačního dohledu podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue, 2005, č. 9, str. 229-231.  
49 ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. ed. Probace a mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. 
50 Tamtéž. str. 130-132. 
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Dohled probačního úředníka může být aplikován i v rámci následujících institutů. 

U mladistvých pachatelů: 

• Po zkušební dobu podmíněného upuštění od uložení trestního opatření (§ 14 odst. 

3 písm. a) ZSM) 

• Po zkušební dobu podmíněného odsouzení s dohledem  

• Po dobu výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací  

• Po dobu výkonu trestního opatření domácího vězení 

• Po zkušební dobu podmíněného zastavení trestního stíhání, resp. podmíněného 

odložení podání návrhu na potrestání 

• Po zkušební dobu peněžitého opatření s podmíněným odkladem výkonu 

• Po zkušební dobu podmíněného propuštění z výkonu trestního opatření odnětí 

svobody  

• Při nařízení dohledu probačního úředníka nad mladistvým, jemuž byla uložena 

ochranná výchova, a pokud není možno tuto ochrannou výchovu vykonat ihned 

(§ 22 odst. 3 ZSM)  

• Při ukládání dohledu probačního úředníka jako jednoho z druhů výchovných opatření 

mladistvému (§15 odst. 1, odst. 2 písm. b), § 16 ZSM) 

• Při nařízení dohledu nad mladistvým po jeho propuštění z vazby na svobodu 

(§ 47 odst. 7 ZSM)51 52 

První čtyři instituty splňují všechny podstatné znaky probace a lze je tak označit za 

probační instituty. Tam, kde lze aplikovat dohled probačního úředníka u mladistvých 

provinilců je více možností ve srovnání s tím, kde lze dohled aplikovat u dospělých.53 

                                                 
51 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), str. 403-404. 
52 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik, str. 179-182. 

53 DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře. Str. 403-404. Nad dospělými u těchto institutů: * 

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem (§ 48 TZ) * Při ponechání trestu (trestního opatření) obecně prospěšných prací a současného 

stanovení dohledu (§ 65 odst. 3 písm. a) TZ) * Podmíněné odložení výkonu trestu odnětí svobody (§ 84 až 87 TZ) a ponechání „prostého“ 
podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody v platnosti za současného uložení dohledu (§ 83 odst. 1 písm. a) TZ) * Při ponechání 

dospělého obviněného na svobodě nebo jeho propuštění na svobodu za současného nahrazení vazby (§ 67 písm. a) nebo c) TŘ dohledem 

probačního úředníka dle § 73 odst. 1 písm. c), odst. 3 TŘ) – tento institut obsahuje pojem dohled probačního úředníka, avšak nespadá mezi 
probační instituty a nevztahuje se na něj ani vymezení dohledu, které je vymezeno v § 49 - § 51 TZ. * Při ukončení ochranného léčení, jež 

bylo uloženo pachateli, který zneužívá návykovou látku a trestný čin spáchal pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním a 

jestliže bylo během výkonu léčení zjištěno, že jeho účelu nelze dosáhnout, nicméně hrozí nebezpečí, že odsouzený spáchá další trestný čin 
(§99 odst. 6 TZ) – dospělí i mladiství * Podmíněné propuštění odsouzeného z výkonu trestu (odnětí svobody – označováno jako parole (§ 88 
až 91 TZ) 

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem a dohled v rámci obecně 
prospěšných prací jsou jedinými instituty splňující všechny charakteristické znaky probace.  
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Dohled může být uložen i pachatelům ve věku blízkém věku mladistvých. A může být 

tak uložen: 

Jako výchovné opatření dle § 16 ZSM 

• Po dobu výkonu tohoto trestu obecně prospěšných prací (§ 63 odst. 3 TZ) 

• Po dobu výkonu trestu domácího vězení (§ 60 odst. 6 TZ) 

• Po dobu výkonu trestu zákazu pobytu (§ 75 odst. 4 TZ) 

Za probační instituty jsou považovány první dva zmíněné. 
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5 Činnost a úloha probačního pracovníka v rámci probace a výkonu 

dohledu 

Činnost Probační a mediační služby je vymezena zákonem č. 257/2000 Sb., 

o Probační a mediační službě, přičemž tento základní legislativní pilíř pro činnost PMS 

navazuje na základní trestněprávní předpisy, kterými jsou zejména: zákon č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě mladistvých a dětí mladších 

15 let je nutné zmínit zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže), ve znění pozdějších předpisů. Nezbytným předpokladem pro řádné plnění činnosti 

probačního úředníka je také postup dle účinných metodických standardů PMS.  

Jedním z hlavních předmětů činnosti PMS je právě zajištění výkonu alternativních 

trestů a zajištění výkonu a organizace dohledu probačního úředníka.54 Dohled pak představuje 

jeden z nejdůležitějších nástrojů při prosazování a uplatňování moderního přístupu 

k sankciování protiprávního jednání.55 Nejvýznamnější činnosti úředníků vykonávající dohled 

spočívají v osobním kontaktu s pachatelem, jeho rodinou, blízkým okolím, školou a dalšími 

institucemi, dále v mapování rizik a potřeb klienta, ve vytvoření probačního plánu dohledu, 

kontrole dodržování podmínek uložených soudem, ve vyhodnocování a aktualizování plánu 

dohledu, v pravidelném zpracovávání zpráv o průběhu dohledu a následně vyrozumění 

příslušného orgánu. Důležitým faktorem pro vyvolání pozitivní změny u pachatelů je lidský 

faktor, ve smyslu odbornosti a vzdělanosti pracovníků.56 Odborná činnost pracovníka 

v agendě mládeže obnáší celou řadu specifik, která se odrážejí v samostatné právní úpravě. 

V § 3 ZSM je uvedeno, že osoby pracující s mládeží musí mít zvláštní průpravu pro zacházení 

s mládeží, otázkou zůstává, zdali tak tomu v praxi je. Práce s mladistvými a dětmi do 15 let 

(dále jen mládež) tak klade na pracovníka Probační a mediační služby vysoké nároky. 

Ve srovnání s prací s dospělými pachateli se i jedná o činnost širší.  

Navázání spolupráce ze strany pracovníka PMS s mladistvým, či dítětem mladším 

patnácti let, je možné v jakékoli fázi řízení soudu pro mládež. Ze strany probačního úředníka 

by měl být zájem o mladistvého pachatele již ve stadiu řízení před uložením tohoto opatření 

a před rozhodnutím ve věci samé. Probační úředník by měl zajistit celou řadu procesů, 

                                                 
54 ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. ed. Probace a mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010, str. 
71.  
55 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2011. Teoretik, str. 27. 
56 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ, S., SCHEINOST M. Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2016. Studie. str. 27.  
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od shromažďování podkladů pro volbu co nejadekvátnějšího procesního postupu, přes 

zkoumání osobnosti mladistvého pachatele a zkoumání všech jeho sociálních vazeb, až po 

vytváření předpokladů pro náležitou specifikaci obsahu dohledu. Navázat spolupráci 

s mladistvým pachatelem již od počátku je nezbytné pro to, aby práce byla kontinuální, 

dlouhodobá, a aby se výkon probačního dohledu nestal pouhou izolovanou probační 

aktivitou.57 

V této fázi je rolí probačního úředníka zejména posílení výchovného působení na 

pachatele, a přispění k možnosti odklonu trestního řízení (tam, kde jsou pro to splněny 

základní zákonné předpoklady). Pokud se nejedná o tyto případy, pracovník usiluje o to, aby 

byla uložena vhodná opatření ve vztahu k osobnosti, možnostem pachatele. Pracovník v této 

fázi naváže kontakt s pachatelem a jeho rodinou na základě písemného pověření od státního 

zástupce nebo od soudu. Může to však také býti z podnětu Policie České republiky (dále jen 

PČR), z podnětu pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) či 

z iniciativy pachatele. Významný rozdíl oproti dospělým pachatelům je tu takový, že PČR má 

povinnost vyrozumívat středisko PMS o všech zahájených trestních stíháních mladistvých 

pachatelů i o řízení s dítětem mladším 15 let.  

Formu prvního kontaktu volí probační úředník sám. Může využít pozvánky 

k úvodnímu jednání, telefonický či osobní kontakt. Jediný rozdíl v rámci vyrozumívání mezi 

dětmi mladšími patnácti let a mladistvými je takový, že pokud se jedná o děti mladší patnácti 

let, pracovník je povinen vyrozumět, obeslat jak zákonné zástupce, tak i dítě. V případě 

mladistvého se zákonným zástupcům dá pouze na vědomí. V průběhu konzultací je povinnost 

účasti zákonného zástupce u dětí mladších 15 let, pokud nedají písemný souhlas, že se 

konzultace mohou odehrávat bez jejich přítomnosti.58  

Před uložením samotné sankce je možnost podávat informace ze strany PMS k soudu 

ve formě zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech a v rámci této zprávy se může 

navrhovat, zda dohled jako výchovné opatření nebo opatření dohledu probačního úředníka 

(u dětí ml. 15 let) je či není vhodný. Dále je možnost výstupu z činnosti v řízení před 

rozhodnutím soudu ve formě zprávy pro účely rozhodnutí či návrhu na uložení konkrétního 

opatření (což je součást uvedených zpráv). V těchto zprávách se uvede průběh spolupráce, 

postoj pachatele ke spáchanému protiprávnímu jednání, informace o osobních, rodinných 

a sociálních poměrech pachatele, výsledky způsobu řešení následků protiprávního jednání, 

                                                 
57 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. 

vydání Praha : C.H. Beck, 2011, str. 166-169. 
58 Práce s mládeží. Metodický standard. Probační a mediační služba České republiky, 2016. str. 12-14.   
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stanovisko PMS k uložení alternativních trestních opatření, zhodnocení naplnění podmínek 

pro uplatnění odklonu na straně pachatele, odůvodnění doporučení konkrétních výchovných 

opatření. Je nezbytné, aby byl pachatel seznámen se zprávou, která je zasílána soudu nebo 

státními zástupci.59 

Poté, co soud pro mládež rozhodne, jaké opatření uloží (v našem případě dohled), 

zašle středisku PMS pověření k zahájení činnosti. Postup obesílání pozvánky na konzultaci či 

jiné možné zkontaktování pachatele a jeho zákonných zástupců je stejné jako v případě 

činnosti PMS před rozhodnutím soudu pro mládež. Celkově v průběhu konzultací pracovník 

využívá základního nástroje při práci s mládeži, což je profesionální rozhovor. Při úvodní 

konzultaci seznámí pachatele (vč. zákonných zástupců) s činností a rolí PMS, vysvětlí mu, co 

se rozumí dohledem, jaký je jeho účel a za co byl dohled uložen. Po celkovém seznámení je 

pachatel povinen podepsat poučení o výkonu dohledu a spolupodílet se na vytvoření 

probačního plánu dohledu, ve kterém se specifikují podmínky výkonu dohledu, např. interval 

konzultací. Pokud pachatel opakovaně porušuje podmínky dohledu, pracovník je povinen tuto 

skutečnost neprodleně sdělit soudu a k tomu připojit návrh možných řešení. Může také využít 

možnosti návrhu o zrušení dohledu pro jeho neúčelnost nebo nadbytečnost.60  

Soud stanoví vzhledem k místu bydliště či místu zdržování pachatele příslušné 

středisko PMS, kam zpravidla v úřední době je povinen se dostavovat v rámci probačního 

dohledu. Dohled je vykonáván na základě, již výše zmíněného probačního plánu dohledu. 

Aby byl naplněn účel dohledu, je nutné, aby mladistvý udržoval s probačním úředníkem 

kontinuální kontakt, přičemž zákon svěřuje probačním úředníkům stanovení lhůt, ve kterých 

se k nim má mladistvý dostavovat. Četnost návštěv je tedy na uvážení probačního úředníka, 

zpravidla v součinnosti s příslušným soudem a následně po projednání s pachatelem. Lhůty se 

stanovují v rámci zvážení konkrétního případu a osoby pachatele. Musí se vyvarovat 

extrémům, kdy lhůty nesmí být příliš dlouhé (průběžné vytrácení charakteru dohledu) 

a zároveň ani krátké, neboť to zavání šikanováním pachatele. Mohou být postupně 

prodlužovány či naopak zkracovány. Ze začátku se však doporučují návštěvy intenzivnější 

(minimálně 1x za měsíc). Poté se interval přizpůsobuje a reaguje na závažnost případu 

a aktuální situaci pachatele.61  

Důležité je, aby odsouzenému byl ihned zprvu vysvětlen účel dohledu, a aby se 

projednaly podmínky a vyjasnila pravidla, za kterých bude dohled probíhat. Plnění 

                                                 
59 Práce s mládeží. Metodický standard. Probační a mediační služba České republiky, 2016. str.  18-20. 
60 Tamtéž., str. 23-26. 
61 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. 
vydání Praha : C.H. Beck, 2011, str. 588-589.  
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probačního plánu dohledu je nedílnou součástí realizace podmínek dohledu. Probační plán 

dohledu se průběžně aktualizuje (za 6 měsíců, max. rok) a je součástí zpráv pro soud.62 

Tato probační aktivita by se neměla zaměřovat jen na prosté pravidelné setkávání. Aby 

probační dohled nabyl významu, mělo by se jednat i o pozitivní působení na mladistvého, 

o usměrňování jeho chování, o omezování škodlivých vlivů na něj působících, o budování 

jeho sociálního zázemí, dále o pomoc při řešení jeho aktuálních problémů a snažit se 

o pozitivní osobní a sociální rozvoj. Úředník musí sledovat chování mladistvého v rodině, 

zkoumat způsoby výchovy a zasáhnout pomocí a odborným vedením v případě zjištěných 

nedostatků. Probační pracovník pracující s mládeží má širší možnost postupu při porušení 

podmínek dohledu. Tento pracovník se snaží méně závažné porušení napravit ve spolupráci 

s pachatelem a jeho zákonnými zástupci, případně ve spolupráci s jinými institucemi, 

nenastane-li změna, pracovník udělí pachateli výstrahu. Výstraha není rozhodnutím podle 

trestního řádu a může být uložena pouze dvakrát v průběhu jednoho roku. V případě 

závažného nebo opakovaného porušení podmínek dohledu pracovník neprodleně vyrozumí 

soud.63 Za porušení podmínek dohledu je míněno také přerušení kontaktu ze strany klienta, 

nastane-li tato situace, má probační úředník povinnost kontaktovat ostatní instituce za účelem 

zjištění možné změny pobytu.  

Specifickou činností při práci s mládeží je spolupráce se zákonným zástupcem, 

návštěva v rodině, dále spolupráce s OSPOD a se školou.  Pracovník spolupracuje také s PČR, 

se spolužáky, s učiteli, s trenéry, kamarády apod.  

Co se týče navázání spolupráce se zákonným zástupcem, tak toto navázání je nutné 

(povinné) v případě práce s dítětem mladším patnácti let a u mladistvých vždy ve 

vykonávacím řízení. Spolupráce mezi rodinou a probačním úředníkem je tak nezbytná pro 

získání informací o rodinném a výchovném prostředí pachatele, kdy tak umožňuje 

objektivizaci těchto zjištěných informací. Návštěvu v rodině je pracovník povinen realizovat 

nejpozději do 6 měsíců od zahájení spolupráce s pachatelem (pokud se jedná o pachatele 

násilného, či jinak závažného protiprávního jednání, tak nejpozději do 2 měsíců od zahájení 

spolupráce).64 Minimální standard je nastaven na jednu návštěvu ročně. Problémem je však to, 

že dohled probačního úředníka, který se realizuje v místě bydliště, není v právní úpravě široce 

                                                 
62 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. 
vydání Praha : C.H. Beck, 2011, str. 588-589. 
63 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. 

vydání Praha : C.H. Beck, 2011, str. 172-174. 
64 Práce s mládeží. Metodický standard. Probační a mediační služba České republiky, 2016. str. 25. 
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upraveno, a tak tento pracovník nemusí být rodinou vpuštěn do obydlí65 (pro srovnání: 

pracovník OSPOD vykonávající dohled66 má výslovně právní úpravou povolení vstupu do 

obydlí). Tyto návštěvy musí reagovat na potřeby dítěte či mladistvého a měl by se na ně 

pracovník předem připravit (tím je na mysli vyhodnocení rodinné situace, závažnost případu).  

Probační úředník má povinnost spolupracovat také se školou (příp. pracovištěm), 

zejména pokud pachatel nemá dokončenou povinnou školní docházku. Tato spolupráce musí 

být realizována nejpozději do 6 měsíců od zahájení spolupráce.67 Mělo by se jednat zejména 

o prvotní osobní návštěvu. Tato spolupráce je důležitá zejména pro to, aby probační pracovník 

zjistil veškeré informace o pachateli (tj. jeho prospěch, výchovné problémy, vztahy 

s ostatními, spolupráce rodiny) a také, aby předešel zbytečné stigmatizaci dítěte či 

mladistvého v tomto i širším okolí. Toto je ošetřeno dokumentem o mlčenlivosti, který musí 

podepsat všechny zainteresované osoby.  

Spolupráce s OSPOD je další nezbytnou součástí činnosti probačního úředníka. Je 

zásadní pro výměnu a potvrzení informací, dále pro výchovné působení na pachatele a jeho 

rodinu, či pro motivaci k plnění uložených opatření. Vzájemná spolupráce by měla probíhat 

v rovině před uložením opatření (zjištění informací), a i v průběhu realizace uloženého 

opatření (kompatibilnost probačního plánu dohledu s individuálním plánem ochrany dítěte – 

dokument OSPOD). Tato spolupráce je potřebná proto, že pachatel je v péči jak OSPOD, tak 

i PMS a sdílení zjištěných informací hrají důležitou roli.68 

Dohled počíná dnem nařízení, kdy mladistvému je přiděleno místně příslušné 

středisko PMS, se kterým bude ve stanovené době spolupracovat. Probační úředník se při 

práci s klientem řídí zákonem o soudnictví ve věcech mládeže, metodikami PMS, trestním 

zákoníkem, trestním řádem a zákonem o Probační a mediační službě. Výsledkem je probační 

plán dohledu.69 

Obsah a výkon dohledu u dětí mladších patnácti let jsou do jisté míry podobné jako 

dohled u mladistvých pachatelů. Jediný rozdíl se spatřuje v tom, že při konzultacích s dětmi 

mladšími patnácti let je nutná přítomnost zákonného zástupce, pokud tento zákonný zástupce 

nedá souhlas ke konzultacím bez jeho přítomnosti. Pozvánku s nabídkou spolupráce, 

či pozvánku na konzultace zasílá pracovník v případě dětí mladších patnácti let vždy jeho 

                                                 
65 Práce s mládeží. Metodický standard. Probační a mediační služba České republiky, 2016. str. 31. 
66 Ve smyslu § 13, zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Nejedná se o dohled ve smyslu § 16 ZSM. 
67 Práce s mládeží. Metodický standard. Probační a mediační služba České republiky, 2016. str. 25.  
68 Práce s mládeží. Metodický standard. Probační a mediační služba České republiky, 2016, str. 33. 
69 ŠČERBA, F., COUFALOVÁ, B. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016. Teoretik, str. 86-90. 
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zákonným zástupcům. V případě mladistvých ji zasílá přímo jim a zákonným zástupcům též, 

a to pouze, aby jim dal na vědomí možnou spolupráci či konzultaci.70 

Rozdíl se také spatřuje v tom, že mladistvý musí mít vždy od okamžiku zahájení úkonů 

trestního řízení až po jeho skončení, obhájce. V případě dětí mladších patnácti let je těmto 

dětem přidělen advokát – opatrovník až po zahájení řízení, tzn. po podání návrhu okresního 

státního zastupitelství na uložení opatření. Pracovník PMS se zajímá o příčiny pachatelova 

protiprávního jednání a využívá tak možnosti působit na něj skrze výchovná i trestní 

opatření.71  

Pracovník má co nejlépe využít své kvalifikace, svých dovedností a schopností 

a dohlížet na plnění všech uložených podmínek a také vést pachatele při řešení jeho potíží 

a problémů v rámci poradenské činnosti. Účel dohledu lze tedy splnit jen za předpokladu, že 

pachatel dodržuje stanovené povinnosti a spolupracuje s probačním úředníkem.72 Probační 

plán dohledu, jakožto klíčový dokument, musí být zpracován v rámci zohlednění aktuální 

životní situace, s přihlédnutím k osobě pachatele a ke všem zvláštnostem případu. Před 

samotným zpracováním musí pracovník poučit pachatele o jeho právech a povinnostech 

a také o povinnostech a oprávněních pracovníka. Obsah se odvíjí od pravomocného rozsudku 

soudu (může být doplněn dalšími výchovnými opatřeními) a měl by být zaměřen na vymezení 

cíle, který musí směřovat k řádnému životu v průběhu zkušební doby a samozřejmě i po ní. 

Podstata dohledu, konkretizace způsobu realizování probačního dohledu, další ujednání 

dohledu a postup při porušení probačního plánu dohledu jsou dalšími součástmi probačního 

plánu. Dále můžeme hovořit o vymezení konkrétních povinností stanovených soudem, včetně 

způsobu realizace, lhůty plnění či upozornění na důsledky jejich neplnění.73  

Probační úředník je v rámci ustanovení § 80 ZSM a také § 51 TZ (subsidiární použití) 

povinen a oprávněn podávat příslušnému orgánu zprávu o tom, jak dohled probíhá, nejméně 

však jednou za půl roku, pokud není stanoveno jinak. Tato zpráva je nazvána zprávou 

průběžnou, přičemž probační úředník se soustředí na to, jak klient plní termíny konzultací, 

zda se dostavuje včas, jak klient spolupracuje, jak je motivován pro „polepšení se“, jaký má 

postoj k celkové situaci. Součástí průběžného hodnocení je také aktuální životní situace, 

zahrnující informace o odsouzeném, týkající se zaměstnání, školy, finanční situace, volného 

času, vztahů s okolím, spoluprací s ostatními institucemi, apod. Pokud jsou shledány výrazné 

nedostatky, pracovník vyrozumí bez zbytečného odkladu soud, i dříve než po šesti měsících. 

                                                 
70 Práce s mládeží. Metodický standard. Probační a mediační služba České republiky, 2016, str. 30. 
71 Práce s mládeží. Metodický standard. Probační a mediační služba České republiky, 2016., str. 7. 
72 ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2010. Velké komentáře, str. 588. 
73 Tamtéž, str. 588.  
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Dále je oprávněn vykonávat dohled nad odsouzeným v souladu s vytvořeným probačním 

plánem dohledu, který pravidelně aktualizuje s přihlédnutím k aktuální situaci a výsledkům 

dohledu, kontrolovat plnění uložených povinností, omezení, popř. plnění dalších podmínek, 

vyplývajících z uloženého dohledu a prověřovat důvody porušení podmínek dohledu 

v souladu se zákonem o PMS a také zák. o ochraně osobních údajů. Dále je oprávněn 

shromažďovat a objektivizovat potřebné informace z jiných zdrojů. Vést osobní konzultace 

s mladistvým a následně z nich vyhotovovat písemné záznamy. Zároveň má povinnost 

poskytovat informace orgánům činným v trestním řízení o průběhu výkonu dohledu i v jiných 

trestních věcech týkající se osoby odsouzeného. A v neposlední řadě je povinen a oprávněn 

motivovat mladistvého k řešení následků trestné činnosti a k řádnému způsobu života.74  

  

                                                 
74 ŠÁMAL, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Šámalová, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vydání. Praha : 
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6 Kriminologické aspekty ukládání sankcí s dohledem 

Kriminologie se zajímá o zjištěný stav a vývoj kriminality mladých lidí, neboť úroveň 

kriminality této skupiny obyvatel do určité míry předpovídá budoucí vývoj kriminality 

dospělých, současně však může zvrátit případný negativní trend či jej pozitivně ovlivnit 

využitím vhodných preventivních prostředků.75  

Pro ukládání a výkon dohledu u mladistvých jsou významné též kriminologické 

poznatky z oblasti penologie. Penologie se týká obecně trestů, v tomto případě opatření, jejich 

účinnosti, dále se zabývá problémy s jejich ukládáním a výkonem v praxi. Kriminologie 

a penologie k sobě mají velmi blízko, přičemž v praxi se kriminologická otázka „Jaké 

provinění se stalo a proč?“ mění na otázku penologickou „Jakou formu opatření zvolit, aby se 

dalšího provinění pachatel již nedopustil“. Mimo těchto otázek sem spadá, jak je výše 

uvedeno, jaká je účinnost zvoleného opatření, apod.  

  

                                                 
75 DIBLÍKOVÁ, S. – CEJP, M. – HULMÁKOVÁ, J. SCHEINOST, M. VEČERKA, K.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 
2017. ISBN 978-80-7338-172-1. 
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Dnešní systém opatření aplikovaných dle ZSM existuje s určitými legislativními 

změnami v českém právu již 16 let. Tento zákon znamenal výrazné změny v přístupu 

k provinění mladistvých, což postupně začala reflektovat i aplikační praxe. Výrazným 

znakem, jenž je zároveň rozdílem ve srovnání s dospělými pachateli, bylo markantní posílení 

využívání sankcí s prvky probačního dohledu, konkrétně jde o posílení institutu dohledu 

i v případech, ve kterých není možné tento institut u dospělých pachatelů použít.76 Graf 

číslo 1 ilustruje, jaké místo zaujímají sankce spojené s dohledem v aplikační praxi. 

Podmíněné upuštění od uložení trestního opatření, jež obvykle bývá spojeno s dohledem, 

a podmíněné odsouzení s dohledem činí v roce 2017 dohromady 17 % veškerých sankcí 

uložených mladistvým pachatelům. Pro komparaci tohoto údaje poslouží podíl v případě 

všech odsouzených, tedy včetně dospělých, který činí cca 8 %. 

 

 

 
Graf 1 Struktura sankcí ukládaných soudy mladistvým v roce 2017 v % 

Zdroj: DIBLÍKOVÁ, S. – CEJP, M. – HULMÁKOVÁ, J. SCHEINOST, M. VEČERKA, K.: Analýza trendů kriminality v České 

republice v roce 2017. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 2017. ISBN 978-80-7338-172-1, str. 53, zpracování vlastní 

 

                                                 
76 HULMÁKOVÁ, J. Domácí vězení a sankce s prvky dohledu v systému opatření ukládaných mladistvým pachatelům. In: Kriminologické 

dny: Sborník z konference konané v Hradci Králové. Univerzita Hradec Králové: Pedagogická fakulta. 2015. ISBN 978-80-7435-572-1.  
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Soudy celkově u mladistvých méně využívají nepodmíněné trestní opatření odnětí 

svobody, více jsou využívána jiná opatření, mimo jiné i podmíněné odsouzení s dohledem.77 

Konkrétněji strukturu vybraných sankcí ukládaných soudy mladistvým v rozmezí let 2007 až 

2017 ilustruje graf 2. Tento graf zobrazuje mírně vzrůstající tendenci využití podmíněného 

odsouzení s dohledem a již výše zmíněný pokles využití nepodmíněného trestního opatření 

odnětí svobody. Mezi další sankce ukládané mladistvým pachatelům mimo jiné patří peněžité 

opatření uložené samostatně, upuštění od uložení trestního opatření dle § 11 ZSM 

a podmíněné upuštění od uložení trestního opatření. Peněžité opatření uložené samostatně 

není takřka vůbec využíváno, upuštění od uložení trestního opatření dle § 11 ZSM jen velmi 

výjimečně, a navíc u tohoto opatření lze sledovat klesající charakter. Klesající tendenci lze 

sledovat u podmíněného upuštění od uložení trestního opatření, naopak u podmíněného 

odsouzení s dohledem lze zaznamenat spíše vzrůstající tendenci. Graf znázorňuje mírně 

klesající trend aplikace podmíněného upuštění od uložení trestního opatření, neboť je tato 

sankce obvykle spojena s dohledem. 

 

Graf 2 Vývoj podílu vybraných sankcí ukládaných mladistvým pachatelům jako hlavní v % 

v letech 2007 - 2017 

Zdroj: DIBLÍKOVÁ, S. – CEJP, M. – HULMÁKOVÁ, J. SCHEINOST, M. VEČERKA, K.: Analýza trendů kriminality v České 

republice v roce 2017. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 2017. ISBN 978-80-7338-172-1, str. 124, zpracování vlastní  

                                                 
77 DIBLÍKOVÁ, S. – CEJP, M. – HULMÁKOVÁ, J. SCHEINOST, M. VEČERKA, K.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 

2017. ISBN 978-80-7338-172-1. 
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 Graf číslo 3 se věnuje vývoji opatření dohledu probačního úředníka dle § 93 ZSM 

v letech 2006 až 2016, které je druhým nejčastěji ukládaným opatřením po opatření 

napomenutí s výstrahou (srov. Statistické ročenky soudních agend). Od roku 2010 lze 

sledovat pokles ukládání tohoto opatření. O důvodech tohoto poklesu lze spekulovat, jako 

možná příčina se však jeví obava soudů z pouze formálního výkonu této sankce z důvodu 

přetížení personálu Probační a mediační služby, opomenout se nesmí ani pokles počtu dětí 

mladších 15 let před soudy pro mládež.78 

 

Graf 3 Vývoj opatření – dohled probačního úředníka dle § 93 ZSM v abs. č. v letech 2006 - 2016 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti: Statistické ročenky soudních agend. Přehled o pravomocných rozhodnutích soudů v řízení 

o nezletilých dětech: Okresní soudy – počet práv,  

Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html 

zpracování vlastní 

  

                                                 
78 SCHEINOST, M. a kol. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro sociologii a sociální prevenci, 2014, ISBN 978-80-7338-144-

8, str. 55.  
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 Graf 4 znázorňuje, jaký je vývoj výchovného opatření dohledu probačního úředníka 

ukládaného mladistvým v % v období od roku 2007 do roku 2017. Jak lze vidět ukládání 

tohoto výchovného opatření od roku 2010 klesá. Tento pokles lze částečně zdůvodnit 

poklesem stíhaných, obžalovaných a odsouzených mladistvých v tomto období79, dalším 

zdůvodněním může být již zmíněná obava o pouhou formálnost výkonu institutu dohledu 

z důvodu nedostatečného personálního zabezpečení PMS či častějším ukládáním dohledu 

např. s podmíněným odsouzením. 

 

Graf 4 Vývoj výchovného opatření – dohled probačního úředníka ukládaný mladistvým 

soudy v % v letech 2007 - 2017 

Zdroj: Přehledy o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle soudů (odsouzených a vyřízených jinak) – 

mladiství – nestandardní sestavy. Ministerstvo spravedlnosti ČR, CSLAV. In: DIBLÍKOVÁ, S. – CEJP, M. – 

HULMÁKOVÁ, J. SCHEINOST, M. VEČERKA, K.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2017. Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci. 2017. ISBN 978-80-7338-172-1, str. 54., zpracování vlastní 

  

                                                 
79 DIBLÍKOVÁ, S. – CEJP, M. – HULMÁKOVÁ, J. SCHEINOST, M. VEČERKA, K.: Analýza trendů kriminality v České republice 

v roce 2017. ISBN 978-80-7338-172-1, str. 52. 
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Širší prosazování alternativních trestů je stále diskutovaným tématem. Jejich význam 

není stále ještě plně doceněn, nicméně jejich pomalé prosazování nelze spojit jen 

s nedostatečným uznáním výhod těchto trestů, problém je i v nedostatečném personálním 

a věcném zabezpečení výkonu těchto sankcí. Například výsledky výzkumu z roku 2016, který 

detailněji zkoumá probaci coby významné alternativní opatření k trestu odnětí svobody jako 

efektivní nástroj snižování recidivy, potvrdily výše zmíněný problém. Tento výzkum 

umožňuje komparaci mezi maximálním počtem klientů na jednoho pracovníka PMS dle 

názoru samotných probačních pracovníků a skutečným zatížením těchto pracovníků. Zatímco 

dotázaní nejčastěji uváděli jako maximální počet 41 až 50 klientů (průměrná hodnota pak 

dosáhla 53,2 klientů), v době výzkumu reálně připadalo na jednoho pracovníka zhruba 

75 případů. Je tedy evidentní, že situace není ideální. Sami pracovníci navíc v doplňujících 

komentářích výzkumu upozorňovali na to, že na některých střediscích PMS je situace ve 

srovnání s průměrem horší, navíc pro ně není probace jedinou agendou, s čímž se dostavuje 

pocit nadměrné administrativní zátěže, která brání individuální práci s klientem.80 

Byť lze probaci vnímat jako možný nástroj pro omezení recidivy pachatelů, existuje 

v aplikační praxi několik problémů a překážek, které brání tomu, aby byla probace 

efektivnější. Dle značné části respondentů z řad probačních pracovníků je problematické 

samotné ukládání dohledu soudem, kdy je toto opatření aplikováno u nevhodné skupiny osob, 

dále pak pracovníci kritizují opakované ukládání probace, nadužívání alternativ či kupříkladu 

vágní ukládání přiměřených povinností. Jako problematické se dále jeví laxní a liknavé reakce 

soudů na podněty PMS, což vede ke snížení respektu a autority pracovníka v očích klienta 

i k demotivaci pracovníka samotného. Alarmující je, že tyto výtky byly přítomné již 

v předešlých výzkumech (srov. např. Scheinost, a kol., 201381). Nedokonalý je pak systém 

celkově, kdy je vytýkána absence návazných sociálních služeb na probaci, nedostatečná 

nabídka  resocializačních programů a úzká nabídka pracovního uplatnění pro osoby se 

záznamem v Rejstříku trestů.82  

Z výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (dále jen IKSP) zaměřeného na 

mladistvé pachatele odsouzené za trestný čin krádeže, kterým bylo v roce 2006 uloženo 

odnětí svobody podmíněně odložené s dohledem ve srovnání s mladistvými odsouzenými 

k odnětí svobody podmíněně odloženému bez dohledu, pramení určité slibné výsledky ve 

                                                 
80 TOMÁŠEK, J., DIBLÍKOVÁ, S., SCHEINOST, M. Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 2016. Studie. ISBN 978-80-7338-163-9., str. 123-125 
81 SCHEINOST, M.. Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci, 2013. Studie. ISBN 978-80-7338-135-6. 
82 Tamtéž, str. 126 - 127 
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smyslu pozitivního vlivu využití dohledu v kombinaci s podmíněným odsouzením. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že u obou zkoumaných souborů došlo u většiny mladistvých 

k recidivě, méně častěji však u těch, kterým dohled uložen byl. U těchto mladistvých bylo 

možné zaznamenat také nižší závažnost recidivy a doba mezi spáchanými delikty byla delší.83  

  

                                                 
83 VEČERKA, K. Ohrožená mládež mezí prevencí a represí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Studie. ISBN 978-80-
7338-118-9, str. 54, str. 83. 
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7 Kazuistiky 

V rámci empirické části práce byly zpracovány případové studie mladistvých a dětí 

mladších patnácti let. Vzhledem k použité metodě nelze získané poznatky zobecňovat, 

nicméně výsledky mohou poukazovat na některé problémy, které mohou být základem pro 

realizaci širšího výzkumu, který by mohl být reprezentativní.  

Zjištěné skutečnosti týkající se osob byly v této diplomové práci anonymizovány, aby 

případně nedošlo k identifikaci klientů.  

 

Výzkumný vzorek 

 V rámci empirické části práce byly zpracovány případové studie mladistvých a dětí 

mladších patnácti let, jednalo se o klienty střediska Probační a mediační služby menšího 

okresního města, kterým byl uložen v období od roku 2014 dohled a nejpozději v roce 2018 

byl ukončen. Celkem je v diplomové práci zpracováno deset kazuistik, přičemž bylo vybráno 

devět chlapců a jedna dívka, z toho tři nezletilí a sedm mladistvých. Spisová dokumentace 

byla na žádost předložena přímo pracovníky PMS, možnost výběru zde tedy byla 

eliminována.   

 

Realizace studií 

 Výzkum probíhal od října roku 2018 do ledna 2019 na středisku PMS, kdy byly 

poskytnuty všechny informace o klientech, včetně jejich spisu a nahlédnutí do interního 

programu PMS, v němž bylo možno dohledat případné chybějící dokumenty ve vedených 

spisech. V rámci probačního spisu se jednalo o analýzu zejména záznamů z konzultací, 

probačního plánu dohledu, soudního rozhodnutí a závěrečných či průběžných zpráv PMS 

k soudu.  Případové studie byly zpracovány také na základě informací z osobní dokumentace 

dítěte v rámci výchovného zařízení, v případech, kdy byla klientům nařízena ústavní výchova. 

Spis zmíněného výchovného zařízení obsahoval soudní rozhodnutí, zprávy PMS, zprávy 

OSPOD, vysvědčení ze základní školy (dále jen ZŠ) a střední školy (dále jen SŠ), zprávy ze 

SŠ, hodnotící zprávy výchovného zařízení, psychiatrické zprávy, adiktologické zprávy, 

závěrečné zprávy z diagnostického ústavu pro mládež (dále jen DÚM) od etopeda, 

psychologa, sociální pracovnice a učitele DÚM. 
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Cíl výzkumu  

 Cílem zpracovaných kazuistik v rámci této diplomové práce bylo zejména ověřit, do 

jaké míry je dodržována zákonná úprava a metodické standardy PMS při ukládání a výkonu 

dohledu. Pozornost byla zaměřena zejména na následující otázky: zda byla spolupráce s PMS 

doporučena před uložením dohledu, zda uložení dohledu předcházelo předjednání s PMS, 

případně doporučení ze strany PMS, kolik setkání proběhlo – jaká byla intenzita, kolik osob 

z výzkumného vzorku se osvědčilo či nikoli, kolik osob bylo ze strany PMS v minulosti již 

projednávaných. Dále zda soud v přípravném řízení vyžádal zprávu od PMS, zda zkoumaný 

selhal opakovaně či jednou před uložením dohledu a jak probíhala spolupráce mezi soudem 

a PMS při výkonu dohledu, případně mezi PMS a OSPOD.   

 

Shrnující poznatky ze zpracovaných kazuistik  

 

Jak vyplývá z výše uvedených metodik PMS a zákonné úpravy, probační úředníci mají 

určité povinnosti při výkonu dohledu. Povinnosti se týkají také klientů, kterým byl dohled 

uložen. V diplomové práci v rámci případových studií byla sledována realizace příslušných 

metodik a zákonné úpravy v aplikační praxi. 

V první fázi je studie zaměřena na to, zda došlo k nějakému doporučení spolupráce ze 

strany ostatních institucí (není myšleno pověření ze strany soudu). Tuto skutečnost vykazují 

pouze dva případy (kazuistiky č. 3 a č. 8), přičemž v jednom případě šlo o doporučení ze 

strany OSPOD a v druhém případě se jednalo o podmíněné propuštění, kdy věznice 

zprostředkovala povinný kontakt. 

Co se týče počtu konzultací, nejméně proběhla jedna konzultace a nejvíce dvacet tři. 

Setkání reagují také na délku probíhajícího dohledu, kdy nejméně šlo o dohled čtyřměsíční 

a nejdelší pak probíhal třicet šest měsíců. Je zarážející, že v případě jedné konzultace dohled 

probíhal šest měsíců a chybělo zde sdělení k soudu o závažném porušení dohledu. V případě 

dohledu, který trval třicet šest měsíců, došlo celkem k osmnácti konzultacím. Za zmínku stojí 

také extrém u kazuistiky č. 7, kdy proběhly čtyři konzultace a dohled trval po dobu třiceti 

dvou měsíců. Obecně, pokud konzultace mají odpovídat na začátku výkonu dohledu intervalu 

1x za měsíc, lze u většiny kazuistik vysledovat, že četnost konzultací v první fázi dohledu 

neodpovídá zákonné úpravě ani metodikám. Povinností probačního úředníka je obesílat 

pozvánkami jak dítě, tak i jeho rodiče, neboť se jedná o nezletilé dítě, které má zákonného 
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zástupce, a ten je oprávněn dozvědět se všechny skutečnosti týkající se jeho dítěte. Probační 

úředník v případech mladistvých obesílal jen je a zákonné zástupce vynechal, rodiče tedy 

nebyli náležitým způsobem informováni o zahájení spolupráce. V případech třech dětí 

mladších 15 let obeslal vždy zákonné zástupce. Probační úředník je povinen zjistit od klienta 

a jeho zákonných zástupců, zda vlastní datovou schránku, která by měla být hlavním 

komunikačním kanálem, pokud je zřízena. Ani v jednom případě zde zmínka o datové 

schránce nebyla. Otázkou je, zda probační úředník tento dotaz opomněl, či zda klienti a jejich 

zákonní zástupci tuto schránku nevlastnili. Podmínka účasti zákonného zástupce při jednání 

s klienty pod 15 let byla vždy dodržena, s klienty staršími 15 let bylo jednáno téměř vždy bez 

účasti zákonného zástupce (vyjma kazuistiky č. 9). V případě kazuistiky č. 1 byl dodržený 

kontakt (pouze telefonický) se zákonným zástupcem, jednání byl přítomen pracovník 

ústavního zařízení. Další povinností probačního úředníka je navštívit dítě v domácím a ve 

školním prostředí. K tomuto došlo pouze v jednom případě z deseti, a to u kazuistiky č. 2, kdy 

došlo k návštěvě jen v místě bydliště, ale ještě před uložením dohledu ze strany soudu. V 

devíti případech tedy nedošlo k poznání výchovného prostředí. Otázkou je, co je příčinou 

tohoto opakujícího se pochybení, zda může jít o laxní přístup pracovníků, nebo toto 

pochybení souvisí s nadměrným vytížením těchto pracovníků. Jednou ze sledovaných oblastí 

je také rodinná situace, kdy u zmíněných dvou klientů, kteří selhali poprvé, se jednalo 

o rodinu, která byla posouzena jako stabilní a motivující. U osmi klientů, kteří opakovaně 

selhali, se jednalo kromě jednoho případu o rodinné prostředí nestabilní, nemotivující. 

Studie se zaměřovala také na to, zda ze strany soudu již v přípravném řízení došlo 

k vyžádání zprávy od PMS. Ani v jednom případě si soud nevyžádal zprávu, zda PMS 

započala spolupráci s klientem, jak se ke spáchanému provinění staví, případně o vhodnosti 

uložení dohledu. Osm klientů opakovaně selhalo, a u dvou klientů se jednalo o prvotní 

spáchání protiprávního jednání a o prvotní spolupráci s touto i s jakoukoliv jinou institucí. 

V případě čtyř klientů se nejednalo v rámci protiprávního jednání o řízení s náhradou škody. 

Ve zbylých šesti případech probační úředník vždy náhradu škody akcentoval. Probační plán 

dohledu byl zpracován v rámci sedmi případů. Součástí první konzultace je seznámení se 

s poučením o výkonu dohledu a jeho podepsání ze strany klienta. Toto poučení v šesti 

případech chybí. Jestliže v rámci první nebo druhé konzultace dojde k vytvoření, seznámení 

a podepsání probačního plánu dohledu, je otázkou, proč poučení v šesti případech chybí, když 

probační plán dohledu byl zpracován v sedmi případech. V běžné praxi je standardní, že tyto 
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dva dokumenty jsou předkládány současně. V několika případech v dokumentaci také chybí 

průběžné či závěrečné zprávy o průběhu dohledu. Jedna ze závěrečných zpráv je založena na 

nepravdě, a to ve smyslu porušování podmínek dohledu ze strany klienta a následné 

zhodnocení klienta ze strany probačního úředníka, jako spolupracujícího, plnícího si 

podmínky. Přestože jsou vedeny záznamy o tom, že klient nespolupracuje, zneužívá návykové 

látky, úředník toto v závěrečné zprávě opomněl. Z analýzy kazuistik je také patrné, že 

docházelo k delším časovým intervalům, než probační úředník podnikl nějaký krok, ať již 

poslání pozvánky ke konzultaci, výstrahy, či podání zprávy k soudu o nespolupráci. Pouze 

v jednom případě probační úředník spolupracoval s OSPOD a se školou, jinak v dalších 

případech, kdy klient byl studentem, nedošlo ke kontaktování OSPOD, školy, či i návštěvy 

školního prostředí. V případě pracujícího klienta záznamy o spolupráci s jeho 

zaměstnavatelem chyběly. Probační úředník by měl pravidelně lustrovat každého klienta 

v CESO programu (interní program PMS), zda proti němu není zahájeno např. nové trestní 

stíhání. Probační úředníci v této studii tuto povinnost neplnili dostatečně často. Povinností 

probačního pracovníka je aktualizovat probační plán dohledu, kdy lhůta je dána zákonem na 

šest měsíců, a u závažných činů tři měsíce. Tato povinnost byla dodržena pouze u kazuistiky 

č. 7, kdy došlo k aktualizaci a posléze také k vytvoření nového probačního plánu dohledu. 

Jeden rok je doba, po kterou je platný probační plán dohledu, následně se vytváří nový. Avšak 

v našem případě se jednalo pouze o jeden případ vytvoření nového probačního plánu dohledu. 

Zpráva o průběhu dohledu musí být zaslána příslušnému soudu každých šest měsíců, přičemž 

v praxi ze strany probačního úředníka nedochází k odesílání této zprávy z jeho iniciativy, 

zpráva je zasílána až na vyžádání soudem. Ve zprávách k soudu chybí způsob zjištění 

informací (např. plní školní docházku, spolupracuje s institucemi, hradí vzniklou škodu 

apod.). Zjištěnou skutečností je také to, že pokud klient a jeho zákonní zástupci delší dobu 

nereagují na pozvánky a výstrahy, chybí zde záznam o tom, zda probační úředník kontaktoval 

další instituce s cílem zjistit, zda nedošlo ke změně bydliště apod (viz kapitola 5). Současně 

v případě porušení podmínek dohledu spíše nedošlo ze strany probačního úředníka ke 

kontaktování soudu prostřednictvím sdělení o porušení dohledu. Naopak pokud byl vytvořen 

probační plán dohledu, tak vždy reagoval na uložené povinnosti a potřeby klienta. 

U kazuistiky č. 2 je v rámci probačního dohledu uložen cíl neužívat omamně psychotropní 

látky, přičemž tento cíl reaguje na znění rozsudku, ale otázkou však je, proč rozsudek 

obsahuje toto výchovné omezení, když provinění nebylo spácháno pod vlivem těchto látek. 
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U tří klientů došlo k osvědčení ze strany soudu a u sedmi klientů se zejména jednalo o zrušení 

probačního dohledu, dále o prodloužení dohledu důsledkem spáchání nové trestné činnosti, 

o přeměnu na nepodmíněný trest odnětí svobody a také o zrušení dohledu kvůli nástupu do 

výkonu trestu v souvislosti s novou trestnou činností. 
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Kazuistika č. 1 

Andreas 

Osobní anamnéza: 

Andreas je sedmnáctiletý chlapec, který dva roky žije ve výchovném ústavu (dále jen 

VÚ). Ústavní výchova byla nařízena z důvodu četného abúzu návykových látek a alkoholu, 

nemotivovanosti žít řádný život, nepřizpůsobivému chování doma a vysokým absencím ve 

škole. Andreas před umístěním do VÚ žil v neúplné rodině, kde žil zhruba do svých pěti let 

s oběma biologickými rodiči, kteří se poté rozvedli. Andreas byl svěřen do péče matky, kdy 

žil s ní a s jejím novým manželem v bytě. Rodina tak byla a stále je zajištěna po finanční 

stránce z příjmů matky a jejího manžela. Otec Andrease je pravidelný uživatel návykových 

látek, dopouštějící se opakovaně trestné činnosti. Matka je pro Andrease pouze existenční 

a materiální jistotou, ve které nevidí autoritu. S otcem je nezletilý v kontaktu přes sociální 

sítě, ale již delší dobu jej osobně neviděl. Nezletilý byl problémovým žákem běžné základní 

školy. Základní školu nakonec dokončil v diagnostickém ústavu, před umístěním do 

konkrétního VÚ. Jako další studium si sám zvolil učební obor, který brzy ukončil pro zájem 

o jiný obor. Následně zvolený učební obor také pro nezájem ukončil, a tak má Andreas nyní 

dokončeno pouze základní vzdělání. 

Z dostupných odborných zpráv je chlapec hodnocen jako výchovně zanedbaný, a to 

důsledkem nedostatečně podnětné a nedůsledné rodičovské péče. Vykazuje rizikové 

a disociální projevy, je méně psychicky odolný proti zátěži, na kterou reaguje především 

impulzivně a vznětlivě. Je manipulovatelný lidmi a okolnostmi. Rozvíjí se u něj 

psychopatická osobnost s tendencemi k asociálnímu chování a vzdoru. Andrease baví hraní 

her na počítači a komunikace přes sociální sítě. Je pohybově nadaný, ale jediný sport, kterému 

se chvíli odborně věnoval, bylo karate, u kterého dlouho nevydržel.  

Ze zpráv z výchovného ústavu vyplývá, že byl Andreas nespočetněkrát pozitivní na různé 

druhy drog. Jednalo se o Tetrahydrocannabinol (THC), Metamfetamin (MET) a Amfetamin 

(AMP). Často také substituoval abúzus ředidlem, lysohlávkami, čicháním zapalovačů nebo 

voňavek, acetonem nebo alkoholem. Andreas je také aktivní kuřák, kdy v současné době 

vykouří zhruba 10 cigaret denně, což přetrvává od doby nástupu do VÚ.  

 

Popis případu:  

V květnu 2017 byl Andreas odsouzen za provinění ublížení na zdraví dle § 146 odst. 

1 TZ, ve spolupachatelství dle §23 TZ, a provinění výtržnictví dle § 358 odst. 1 TZ, ve 
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spolupachatelství dle § 23 TZ k trestnímu opatření odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, jehož 

výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku za současného vyslovení 

dohledu. Tohoto skutku se dopustil v podnapilém stavu, kdy po předchozí slovní rozepři 

fyzicky napadl poškozeného společně s jiným pachatelem. Dále mu bylo uloženo vykonat 

bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost určitého druhu v celkovém trvání 

třicet hodin a uložena povinnost uhradit poškozenému částku 10.262,- Kč jako náhrada 

způsobené škody. Dohledem bylo pověřeno příslušné středisko Probační a mediační služby, 

které zaslalo nezletilému na adresu výchovného ústavu pozvánku na první konzultaci. Nezl. 

Andreas se tohoto provinění dopustil v 16 letech, kdy již měl nařízenou ústavní výchovu a byl 

v péči ústavního zařízení. V minulosti s PMS nespolupracoval, a ani nenavázal spolupráci 

v rámci přípravného řízení.  

 

Průběh dohledu:  

Soud pověřil středisko PMS k výkonu probačních činností a v září roku 2017 se klient 

dostavil na první osobní konzultaci v doprovodu pracovníka výchovného ústavu na základě 

předvolání. Před tímto termínem nedošlo k vyžádaní zprávy ze strany soudu. Konzultace měla 

charakter seznamovací, kdy byl klient seznámen s podmínkami výkonu probačního dohledu 

a povinností z něj vyplývajících.  První konzultace byla zaměřena na sestavení probačního 

plánu dohledu a na zjištění osobních poměrů klienta. Konzultace byly stanoveny v intervalu 

1x za jeden měsíc s tím, že dohled po celou dobu bude zaměřen na určité cíle. Prvním cílem 

bylo zaměření na nezneužívání návykových látek a alkoholu. Tento cíl byl podrobněji 

rozpracován tak, že klient bude pravidelně testován ze strany výchovného zařízení a také ze 

strany PMS během běžných konzultací. PMS si testování zajišťovala sama v osmi případech, 

přičemž ani v jednom případě nebyl Andreas pozitivní na vybrané sledované látky v moči. 

Druhý cíl se týkal udržení si dobrého prospěchu ve škole, který byl kontrolován ze strany 

PMS a to tím, že Andreas měl povinnost prokázat svůj prospěch vysvědčením, kontrolou 

elektronické žákovské knížky a také kontaktem s VÚ. Jak je zmíněno výše, tento cíl nemohl 

být nakonec dosažen, neboť Andreas studium na odborném učilišti v průběhu dohledu 

ukončil. Poslední cíl byl zaměřen na dodržování řádu VÚ, kdy se jednalo o dodržování 

bezproblémového chování v zařízení a respekt vůči autoritám. Pro ověření splnění tohoto cíle 

sloužily zprávy z VÚ, osobní a telefonické jednání s vychovateli. 

Z informacích zjištěných z podkladů PMS, ve srovnání se skutečnostmi uvedenými 

v různých zprávách VÚ, nebyl v žádném ze záznamů, ani hodnotících zpráv nebyl zmíněn 
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negativní vztah k matce a k jejímu manželovi. Andreas se taktéž PMS nesvěřil 

o problematickém vztahu s jeho otcem.  

Konzultace byly zaměřeny nejprve na náhradu škody s tím, že klient doložil její 

zaplacení v plné výši již při druhém setkání. Andreas sdělil, že peníze na uhrazení náhrady 

škody mu půjčil manžel matky. Další konzultace byly převážně zaměřeny na témata týkající 

se cílů, tudíž na chování ve výchovném ústavu, na zneužívání návykových látek a při prvních 

konzultacích také na školní docházku a prospěch. S klientem byly projednávány opakovaně 

také otázky týkající se příčin spáchání provinění. Andreas své chování hodnotil jako 

agresivní, což souviselo s požitím alkoholu. Činu klient litoval dle jeho slov: „nechci mít další 

problémy, když už jsem v pasťáku.“  

PMS byla po celou dobu jak v kontaktu s pracovníky výchovného ústavu, tak s jeho 

matkou telefonicky a také s OSPOD, kterému zejména posílala zprávy. Klient se vždy řádně 

dostavil na konzultaci na PMS ve sjednaném termínu a čase.  

Konzultace probíhaly vždy pouze ve středisku PMS. Úředník v tomto případě klienta 

nikdy nenavštívil v domácím prostředí v období dovolenky, ani ve výchovném ústavu.  

Probační plán dohledu nebyl v tomto případě aktualizován.  

Na konci stanoveného dohledu PMS sepsala závěrečnou zprávu shrnující průběh 

dohledu. Celkem se uskutečnilo 12 konzultací. V rámci této zprávy PMS navrhla soudu 

osvědčení klienta. Toto osvědčení bylo navrženo i přestože se klient několikrát dopustil 

porušení cílů, které byly stanoveny v rámci probačního dohledu, a to opakované zneužívání 

návykových látek, nerespektování školních povinností a následné ukončení vzdělávání. 

Kromě porušení daných cílů byl Andreas v průběhu lhůty probačního dohledu vyšetřován 

jako podezřelý ze strany Policie České republiky z nedovolené výroby a jinému nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami. Z odůvodnění pro osvědčení ze strany PMS vyplývá, 

že mladistvý je prozatím veden „jen“ jako podezřelý ze spáchání dalšího provinění, a ve 

výsledku by se jednalo i o jiný druh trestné činnosti. Co se týče zneužívání návykových látek 

a alkoholu, tak v této zprávě PMS hodnotila výsledky drogových testů jako negativní a vůbec 

nezmínila, že výchovný ústav několikrát zachytil klienta jako pozitivního na THC a MET. 

Průběžná zpráva o průběhu dohledu v tomto případě chybí.  

Soud toto odůvodnění přijal a vydal usnesení o osvědčení Andrease.  
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Kazuistika č. 2 

Lukáš 

Osobní anamnéza: 

Lukáš je jednadvacetiletý chlapec, který v České republice absolvoval povinnou školní 

docházku. Žil v úplné rodině se svými rodiči a jednou sestrou. Poté pobýval s rodiči v Anglii, 

kde se učil automechanikem. Tuto školu kvůli návratu do České republiky nedokončil a ani 

v ČR do nové školy nenastoupil. Již ve škole s ním byly výchovné problémy a měl časté 

neomluvené absence. Když nebylo Lukášovi ještě ani patnáct let, dostával se do střetu se 

zákonem pro majetkovou trestnou činnost. To vedlo k tomu, že nad ním byl dvakrát soudem 

pro mládež vysloven dohled probačního úředníka. S PMS spolupracoval tudíž již dříve. Od 

jeho 13 let také spolupracoval s OSPOD, a to v souvislosti s výše zmíněnými majetkovými 

činy jinak trestnými. V době spáchání provinění byl svobodný, nezaměstnaný a žil společně 

v rodinném domě se svými rodiči, rodinou své sestry, kdy každý v domě měl svůj byt. 

Rodinné zázemí bylo hodnoceno jako dobré, stabilní po celou dobu jeho dětství. Lukáš byl 

finančně podporován ze strany jeho rodiny, jelikož neměl zaměstnání a nebyl veden ani jako 

uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce. Po návratu z Anglie si našel přítelkyni, která mu 

porodila dceru v době, kdy byl mladistvý ve vazební věznici, kvůli níže popsanému skutku. 

Po narození dítěte se Lukáš se svou přítelkyní přestěhoval do svého bytu a dle probačního 

spisu i nadále udržoval kontakt se svými rodiči.  

 

Popis případu: 

V září roku 2014 byl Lukáš odsouzen za pokus provinění krádeže podle § 21 odst. 

1 TZ, § 205 odst. 1 písm. a) TZ, § 6 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., pokusu provinění těžkého 

ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 TZ, § 145 odst. 1 TZ a provinění výtržnictví podle 

§ 358 odst. 1 TZ, kterých se dopustil v roce 2013 tím, že se snažil odcizit jízdní kolo, 

následně jeho majitele, který se snažil svůj majetek chránit, fyzicky napadl spolu s dalším 

pachatelem. Ve druhém případě se jednalo o fyzické napadení manželského páru, a to na 

základě slovní rozepře. V důsledku těchto provinění byl odsouzen k úhrnnému trestnímu 

opatření odnětí svobody v trvání dvou let, přičemž toto trestní opatření se mělo vykonat 

odděleně od ostatních odsouzených ve věznici nebo ve zvláštním oddělení pro mladistvé. 

Proti tomuto rozsudku se Lukáš odvolal k Vrchnímu soudu v Praze, který danou věc projednal 

znovu a v prosinci téhož roku rozhodl o zrušení dosavadního rozsudku a vydal nový rozsudek, 

kdy byl Lukáš odsouzen k úhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody na dvě léta 
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podmíněně odloženému na zkušební dobu tří let s dohledem. Současně uložil mladistvému 

výchovnou povinnost, aby ve zkušební době podmíněného odsouzení podle svých sil nahradil 

škodu způsobenou proviněním a také uložil výchovné omezení, aby ve zkušební době 

neužíval návykové látky a nepožíval alkoholické nápoje.  

Lukáš byl po spáchání provinění převezen do vazby, přičemž později byla vazba 

nahrazena dohledem probačního úředníka. Po propuštění z vazby ihned kontaktoval PMS 

a zahájil spolupráci. Ještě před uložením trestního opatření absolvoval také výchovný 

program „PUNKT rodina“, pod záštitou organizace Rubikon, jehož cílem je prostřednictvím 

témat a především praktickým cvičením vytvořit pro mladistvého pachatele příležitost 

přemýšlet o důsledcích provinění pro oběť, pro jeho samotného a společnost, naučit se zvládat 

rizikové situace v běžném životě bez konfliktů se zákonem. Jeho účast v tomto programu byla 

hodnocena velmi pozitivně, s tím, že má dobrý náhled na své chování a nastala u něho změna 

chování k lepšímu. Celkové hodnocení bylo velmi dobré, s tím, že mladistvý patřil 

k nejlepším klientům ve skupině. V rámci programu byla navázána spolupráce i s nejbližší 

rodinou mladistvého. V průběhu dohledu (náhrada vazby) se dobrovolně nechal testovat na 

přítomnost alkoholu v těle, vždy s negativním výsledkem. V jednom případě byl také testován 

v místě bydliště. Do doby rozhodnutí soudu žádné jiné provinění nespáchal, k jeho chování 

nebyly žádné připomínky. Podroboval se dobrovolně dohledu probačního úředníka, písemně 

se omluvil všem poškozeným a nad rámec se také zapojil k úklidu povodňových škod.  

 

Průběh dohledu: 

Po právní moci nového rozsudku navštívil PMS kvůli novému poučení o výkonu 

dohledu a také kvůli vytvoření plánu dohledu. Ze strany probačního pracovníka nedošlo 

k obeslání zákonného zástupce o úvodní konzultaci. Soud si v přípravném řízení nevyžádal 

zprávu. Probačního úředníka informoval o tom, že by rád vycestoval do Velké Británie kvůli 

zaměstnání, tudíž byly ze strany PMS domluveny telefonické konzultace, a to každý měsíc 

jedenkrát, po dobu čtyř měsíců. Na pátý měsíc byla domluvena osobní konzultace, přičemž 

přesný termín osobního setkání bude upřesněn. V rámci plánu dohledu se také stanovilo, že 

při osobní konzultaci bude dokládat, jak hradí splátky náhrady škody poškozené a také, že se 

bude podrobovat testu na přítomnost omamně psychotropních látek a alkoholu v těle. 

Probační úředník doporučil, aby klient zvážil, zda tento test nepodstoupí také v místě pobytu 

mimo území ČR. Lukáš spáchaného činu litoval, dle jeho slov chce vést řádný způsob života. 

Ve Velké Británii setrval pouze půl roku, neboť mu nevyšla práce, kterou měl slíbenou. 
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V České republice byl po návratu z Anglie ze začátku nezaměstnaný a nebyl veden ani 

v evidenci uchazečů o zaměstnání, neboť z ní byl sankčně vyřazen. Později si našel 

zaměstnání, které doložil pracovní smlouvou. Telefonické konzultace, které byly sjednány, 

byly dodrženy. Osobní konzultace proběhla až v červnu roku 2015, kde byl prostřednictvím 

digitálního detektoru alkoholu testován na jeho přítomnost, a to s negativním výsledkem. Při 

této konzultaci klient doložil několik dokladů o náhradě škody. Průběh dohledu byl za první 

půl rok zhodnocen jako bezproblémový. Klient sjednané termíny dodržoval, podrobil se testu 

na přítomnost návykových látek a alkoholu v těle a také řádně splácel náhradu škody. 

Bezproblémová spolupráce trvala do března roku 2017, poté PMS obdržela od PČR usnesení, 

že proti Lukášovi se zahajuje trestní stíhání pro spáchání přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 

1, 2 písm. a) TZ. V rámci průběžné zprávy byl soud o tomto trestním stíhání ze strany PMS 

informován. V červnu roku 2017 soud vydal rozsudek, v rámci kterého byl Lukáš uznán 

vinným z trestného činu § 358 odst. 1 a odst. 2 TZ k jednomu roku trestu odnětí svobody, 

přičemž trest mu byl podmíněně odložen na dobu trvání čtyř let. Současně mu byl uložen 

peněžitý trest ve výši 10.000 Kč a jako náhrada peněžitého trestu tři měsíce odnětí svobody. 

Poté PMS bezprostředně informovala soud o závažném porušení podmínek dohledu, a to tím, 

že Lukáš ve zkušební době podmíněného odsouzení nevedl řádný život, pokračoval v páchání 

trestné činnosti a současně PMS doporučila soudu, aby v rámci nařízeného veřejného zasedání 

rozhodl o přeměně podmíněně odloženého trestu odnětí svobody na trest nepodmíněný. Do 

obdržení usnesení od PČR ve výše uvedené věci se celkem uskutečnilo 18 konzultací, včetně 

čtyř telefonických. Spolupráce se zaměstnavatelem či s OSPOD ze strany PMS nebyla 

navázána. U Lukáše nedošlo k aktualizaci probačního plánu dohledu a ani nebyla zaslána 

soudu zpráva o průběhu dohledu.  

Soud návrhu PMS nevyhověl a rozhodl tak, že dosavadní dohled byl důsledkem nové 

trestné činnosti v listopadu roku 2017 prodloužen o další dva roky. Do současné doby dohled 

probíhá bez problémů. Lukáš se pravidelně dostavuje na konzultace na PMS a zároveň 

dokládá, že splácí náhradu škody dle jeho finančních možností. Podle poslední lustrace proti 

němu nebylo zahájeno žádné trestní stíhání a nedopustil se ani žádného přestupku.  
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Kazuistika č. 3 

Viktor 

Osobní anamnéza: 

Viktor je v současné době patnáctiletý chlapec, který se narodil z družského soužití. 

Matka Viktora pobírá úplný invalidní důchod a dětské přídavky. Otec je od útlého dětství 

Viktora ve výkonu trestu odnětí svobody, pár měsíců na svobodě a opět ve výkonu trestu 

odnětí svobody, zejména za majetkovou a násilnou trestnou činnost. Otec se po propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody zdržuje v domácnosti s Viktorem, jeho matkou a dalšími 

dětmi. Matka pečuje o 7 dětí, včetně Viktora. Jinak má celkem 9 dětí. Nejstarší dcera má již 

svojí rodinu, se kterou bydlí a druhý nejstarší syn je ve výkonu trestu odnětí svobody. Matka 

společně se sedmi dětmi bydlí v rodinném domku, v bytě o velikosti 2+1. V rodinném domě 

bydlí také babička dětí ze strany matky, která pomáhá s výchovou. Viktor se činu jinak 

trestného dopustil v roce 2015, ve svých dvanácti letech, kdy si plnil povinnou školní 

docházku sedmým rokem na základní škole praktické, ale chodil do šesté třídy, neboť 

propadl. V domácím prostředí s Viktorem nebyly nikdy žádné závažné výchovné problémy, 

matku i babičku respektoval a poslouchal. Problémy měl pouze ve škole, kde byl hodnocen 

jako problémový žák, který svým chováním narušoval výuku, nerespektoval učitele 

a vykazoval neomluvenou absenci. Na vysvědčení měl 3 z chování. Ze strany kurátora mu byl 

doporučen pobyt ve Středisku výchovné péče, kam ale nenastoupil. Z dostupných materiálů 

PMS další záznamy ze strany OSPOD nebyly součástí dokumentace. 

 

Popis případu: 

V září roku 2016 soud pro mládež vynesl rozsudek, ve kterém Viktorovi uložil 

výchovné opatření, a to dohled probačního úředníka, neboť se Viktor dopustil jednání, které 

vykazovalo všechny znaky přečinů výtržnictví podle § 358, odst. 1 TZ a pokusu ublížení na 

zdraví podle § 21, odst. 1 TZ k § 146, odst. 1 TZ. Jednalo se o činy jinak trestné, pro které 

nebyl pro nedostatek věku v době jejich spáchání trestně odpovědný. Tohoto jednání se 

Viktor dopustil tak, že s ostatními nezletilými na místě veřejnosti přístupném fyzicky napadl 

údery pěstmi poškozeného, dále ho srazil na zem a kopal do něj. Poté ho uchopil za ramena 

a hodil ho na silnici před projíždějící auto, které těsně před ním zabrzdilo. 
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Průběh dohledu: 

Viktor se dostavil na středisko PMS v květnu 2016 v doprovodu své matky dle 

předchozí telefonické dohody, kdy byl sjednán termín osobní konzultace 

prostřednictvím kurátorky Viktora. Viktor se svou matkou dostavil na PMS ještě před 

jednáním soudu, kde byl poučen o činnosti PMS s důrazem na činnost ve věcech dětí do 

15 let, podrobně poučen o institutu dohledu v rámci uloženého opatření dohledu probačního 

úředníka a povinnostech v rámci dohledu, neboť nezletilý předložil písemnost, že koncem 

května 2016 proběhne jednání na okresním soudě ohledně návrhu okresního státního 

zastupitelství na uložení opatření dohledu nad nezletilým. Viktor byl upozorněn, že pokud 

nebude povinnosti dohledu plnit, přísnějším opatřením bude jen ústavní výchova.  

V září 2016 soud pověřil k výkonu probačních činností příslušné středisko PMS, které se 

nemělo zaměřovat jen na monitorování chování nezletilého a shromažďování poznatků 

o něm, ale také na pomoc v rámci jeho problémů, na odhalování příčin nevhodného chování, 

analýzu prostředí, ve kterém se Viktor pohybuje a vliv takového prostředí na něj, dále na 

motivaci k životu v souladu s pravidly společnosti a popř. hledání takového prostředí, které 

nebude nezletilého negativně ovlivňovat.  

Ihned v září 2016 PMS zaslala vyrozumění a pozvánku matce Viktora, kdy účelem úvodního 

setkání bylo poskytnout všechny potřebné informace, které se týkaly výkonu uloženého 

opatření, úlohy PMS v rámci zajištění výkonu dohledu, včetně vyjasnění všech podmínek 

a pravidel, za kterých dohled probíhá. Matka se se synem dostavila dle telefonické domluvy 

až v říjnu, protože v nařízeném termínu byl Viktor nemocen. Při konzultaci komunikoval 

velmi málo, byl spíše zamlklý, matka sdělila, že se tak chová i doma. Ke spáchanému činu 

jinak trestnému odpovídal na otázky, kdy prohlásil, že činu lituje a že by nechtěl skončit ve 

vězení jako jeho starší bratr. Další termín konzultace byl sjednán na 21.11.2016 ihned po 

vyučování. Součástí probačního spisu nebyl probační plán dohledu a poučení o výkonu 

dohledu, tento probační plán nebyl ani v interním elektronickém programu PMS, jelikož 

nebyl vypracován. Dne v prosinci 2016 proběhl telefonický rozhovor, kde matka Viktora 

sdělila, že syn je nemocný a má s ním v poslední době neustálé problémy, kdy nechce chodit 

do školy a přestává matku poslouchat, nerespektuje ji. Bylo jí ze strany PMS doporučeno řešit 

věc na OSPOD. V únoru 2017 proběhl opět telefonický rozhovor, kdy matka opět sdělila, že 

je syn nemocný. Byl sjednán termín osobní konzultace, a to na den 20.3.2017. Dne 10.4.2017 

proběhl telefonický rozhovor s kurátorkou Viktora, která na základě dožádání PMS sdělila, že 

i nadále spolupracuje s rodinou jmenovaného. Matka se cítí vůči svému synovi zcela 
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bezmocná, ten jí jako autoritu nerespektuje. Do střediska výchovné péče odmítl nastoupit, 

neplnil si ani povinnou školní docházku, vykazoval rozsáhlou neomluvenou absenci. Dne 

5.4.2017 se na Okresním soudě konalo jednání ve věci nařízení ústavní výchovy, které bylo 

odročeno na den 12.4.2017, a to za účelem vyhlášení rozsudku. V červnu 2017 soud požádal 

PMS o podání zprávy o výkonu dohledu. PMS napsala zprávu o průběhu dohledu, ve které 

stálo, že spolupráce byla zahájena ještě před pověřením PMS. Ve věci proběhly pouze dvě 

osobní konzultace, a to v říjnu a listopadu 2016. Z dalších dojednaných termínů byl Viktor 

pro nemoc omluven matkou. Ze strany PMS nedošlo k návštěvě v místě bydliště. V období od 

prosince 2016 do března 2017 matka avizovala problémy se synem, který ji nerespektoval, 

odmítal plnit povinnosti, chodit do školy. A že dne 12.4.2017 bylo rozhodnuto o nařízení 

ústavní výchovy nad nezletilým. Vzhledem k těmto skutečnostem PMS podalo návrh na 

zrušení opatření dohledu probačního úředníka, protože spolupráce s nezletilým nebyla 

realizována, a také že ve výchovném ústavu bude nezletilý nepřetržitě v péči odborných 

pracovníků, kteří budou pozitivně ovlivňovat jeho chování a budou s ním mít intenzivní 

kontakt. V říjnu 2017 soud vydal rozsudek o zrušení dohledu probačního úředníka.   

Ze strany kurátorky bylo zjištěno, že Viktor je v současné době ve vazební věznici, 

kvůli závažnému provinění, kterého se měl dopustit v letošním roce. Již v diagnostickém 

ústavu byl u něj zjištěn častý abúzus metamfetaminu. Tyto omamně psychotropní látky 

celkovou situaci zhoršovaly. Ústavní výchova neprobíhala bez problémů. Viktor se vracel 

z dovolenek pozitivní na THC a MET a někdy se také z dovolenek ani nevracel.  
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Kazuistika č. 4 

Simon 

Osobní anamnéza: 

Simon je nyní sedmnáctiletý chlapec, který se poprvé dostal do kontaktu s Probační 

a mediační službou, když mu bylo 15 let. Vyrůstal s rodiči, sestrou a prarodiči v rodinném 

domě. V roce 2011 se rodina spolu i s babičkou přestěhovala do Anglie, kde Simon 

navštěvoval školu. V roce 2014 se Simon se svou sestrou a s babičkou vrátil zpět do České 

republiky, kde pokračoval v povinné školní docházce. Opakoval ročník, neboť neprokázal 

znalosti potřebné pro postup do vyššího ročníku, stejně jako jeho sestra. Babička si podala 

v Simonovo třinácti letech návrh na svěření Simona do její péče, jelikož jeho rodiče pobývali 

v Anglii a on se zdržoval v České republice s prarodiči. Soud tomuto návrhu vyhověl a Simon 

byl svěřen do péče babičky. Po návratu do České republiky byly ze školy hlášeny výchovné 

problémy, kdy Simon vykazoval neomluvenou absenci, falšoval omluvenky, ve škole se 

nevhodně choval, útočil slovně na spolužáky i na učitele. Vzhledem k takové neúnosné 

situaci, kdy Simon hrubým způsobem šikanoval ostatní žáky a zaměstnance školy, škola 

žádala o pomoc. Opakovaně s ním byly vedeny výchovné pohovory ze strany školy a ze 

strany OSPOD. Krádeží se dopouštěl již v minulosti ještě jako trestně nezodpovědný, a tak 

mu bylo soudem pro mládež uloženo výchovné opatření – napomenutí s výstrahou. V roce 

2015 se rodiče vrátili do České republiky, kde byli oba nezaměstnaní a oba vedeni v evidenci 

Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Rodiče pobírají dávky sociální péče a dávky státní 

sociální podpory. Simon má pozitivní vztah pouze s dědou, vztahy s ostatními členy rodiny 

hodnotí jako „nerozumíme si“. Dle slov rodičů a prarodičů se má Simon stýkat s o hodně 

starší přítelkyní, která má již 3 děti. Na tuto osobu bylo podáno trestní oznámení, že se stýká 

s osobou mladší patnácti let.   

 

Popis případu: 

Simon se dopustil činu jinak trestného – krádeže podle § 205, odst. 1 písm. a) TZ, 

přičemž pro nedostatek věku v době jeho spáchání, nebyl za toto jednání trestně odpovědný. 

PČR tak pro nepřípustnost trestního stíhání vzhledem k věku Simona věc odložila a předala 

spisový materiál OSZ s návrhem na postup dle § 90, odst. 1 zákona o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže. Skutku se dopustil tím, že si přisvojil cizí 

věc, zmocnil se jí a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Jednalo se o krádež 
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finanční hotovosti a také zlata v domácnosti babičky, které poté prodal ve zlatnictví. V září 

2015 soud pro mládež vydal rozsudek, kde uložil nad Simonem dohled probačního úředníka.  

Průběh dohledu: 

Dne 6.10.2015 byla PMS pověřena k výkonu probačních činností ze strany soudu. 

PMS zaslala pozvánku rodičům Simona na úvodní konzultaci, která se uskutečnila ještě 

v říjnu 2015. Se Simonem probační úředník projel poučení o výkonu opatření – dohledu 

probačního úředníka u dítěte mladšího 15 let, kdy ho informoval o principu dohledu 

a povinnostech z toho vyplývajících. Současně byl vytvořen probační plán dohledu, kde se 

stanovily jednotlivé cíle, které mají být dodržovány v průběhu dohledu. První a jediný cíl se 

týkal povinné školní docházky, kterou si měl řádně plnit. Tento cíl byl specifikován na to, že 

při každé konzultaci měl Simon předkládat žákovskou knížku a notýsek, kam se psaly 

poznámky. Nejdříve se stanovil interval konzultací jednou za 14 dní, s tím, že pokud budou 

probíhat bez problémů, interval se posune na 1x za jeden měsíc. V květnu 2016 soud žádal 

o podání zprávy o výkonu dohledu u Simona. PMS sepsala zprávu o průběhu dohledu, kde se 

situace hodnotila jako bezproblémová. Simon se dostavoval řádně a včas na konzultace, a ani 

ze strany kurátorky nezletilého nebyly vedeny negativní poznatky. Do této doby bylo 

realizováno 7 osobních konzultací na středisku PMS, bez žádné návštěvy v domácím prostředí 

klienta. Simon často opakoval, že situace, které se dopustil ho mrzí a několikrát se při 

konzultacích babičce omlouval. Aktualizace probačního plánu dohledu zde absentuje. V září 

2016 PMS zaslala soudu zprávu o průběhu dohledu, kde uvedla, že Simon dokončil povinnou 

školní docházku, nenastoupil na střední školu, i přestože uváděl, že byl přijat na dva učební 

obory. Toto nedoložil. Na konci školního roku měl neuspokojivé chování, vysoký počet 

neomluvených hodin a z osmi předmětů byl hodnocen nedostatečně. Spolupráce s nezletilým 

a jeho rodinou byla hodnocena jako bezproblémová. Simonova rodina PMS i OSPOD 

informovala, že se opět stěhuje do Anglie, tudíž opatření dohledu po ukončení povinné školní 

docházky neprobíhalo. Ze strany PMS byl podán k soudu podnět ke změně, a to ke zrušení 

opatření dohledu probačního dohledu, jelikož dohled nebylo možno realizovat z důvodu, že se 

nezletilý zdržuje mimo území ČR. Soud tomuto návrhu vyhověl a vydal rozsudek o zrušení 

výchovného opatření.  
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Kazuistika č. 5 

Josef 

Osobní anamnéza: 

Josef, nyní 22letý kluk, se narodil z manželství jeho rodičů. Otec tragicky zahynul při 

autonehodě v 7 letech Josefa. Matka si poté našla nového přítele. Oba mají trvalé zaměstnání 

a bydlí v rodinném domě, ve kterém žili od narození Josefa. Od mala byl Josef hodnocen 

rodiči i ze strany školy jako šikovné, aktivní, živé dítě. Problémy začaly až ve druhém ročníku 

na učilišti, kdy u něho začaly problémy se záškoláctvím. Začal chodit pozdě spát, a tak ráno 

zaspával do školy. Učení ho přestalo bavit. Josef má pouze základní vzdělání. Co se týče 

zaměstnání, tak každou chvíli ji měnil. Zejména se jednalo o dohody o pracovní činnosti. 

Domácí prostředí vnímal jako konfliktní, kdy si s matkou nerozuměl a s přítelem matky 

nekomunikoval vůbec. Tyto vztahy se změnily až po soudním jednání. Josef je chlapec, který 

nikdy neužíval a ani neužívá omamně psychotropní látky, alkohol konzumuje výjimečně, 

pouze kouří cigarety. Z psychologického posudku vyplývá, že v době vyšetření po spáchání 

skutku byl Josef osobou, která je reaktivní, sebe prosazující se, s dynamickou odezvou na 

vnější podněty a poměrně stabilní emocionalitou. Je ctižádostivý, s výraznou touhou po 

vyniknutí a uspokojení osobních aspirací. Má sníženou toleranci vůči nudě. Kromě poruch 

spánku je bez zdravotních či psychických problémů. Celkově se jedná o aktivní, energickou 

osobu, bez manifestní psychopatologie. Ze strany PMS či OSPOD nebyl v minulosti nikdy 

řešen.  

 

Popis případu: 

Josef, když mu bylo 16 let, navštěvoval střední školu. Jelikož zaspal do školy, zavolal 

svému kamarádovi, jestli by ho do školy nemohl odvézt. Tento kamarád souhlasil, že ho za 

chvíli vyzvedne a do školy odveze. Do školy nejel, ale jel do nákupního centra, kde koupil 

elektrický paralyzér a Josefovi řekl, že to má pro matku. Josef řekl, že už do školy nepojede, 

že to nemá cenu, a tak jel se svým kamarádem do menšího obchodu pro nějaké sladkosti 

a nealkoholické pití. Před obchodem jeho kamarád čekal, až v prodejně nikdo nebude a dal 

paralyzér Josefovi do ruky se slovy, ať poslechne, co po něm bude chtít a ukázal mu pod svou 

bundou pistoli. Jednalo se o plynovou pistoli, o které Josef nevěděl a nevěděl ani, že je 

plynová. Po příchodu do prodejny kamarád Josefa zamkl dveře a přinutil Josefa přiložit 

elektrický paralyzér na krk poškozeného, který se bránil. Kamarád vytáhl plynovou pistoli 

a namířil s ní na hlavu poškozeného a poté s ní udeřil poškozeného dvakrát pažbou pistole do 
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zátylku hlavy, až upadl na zem, kde mu začala téci z hlavy krev. Následně ho oba svázali 

kabelem, naložili do auta, z prodejny vzali cigarety, láhve s alkoholem a odjeli. V autě měl 

Josef v ruce kladivo a hlídal poškozeného, až se vzbudí, kdy mu poté hrozil slovy, ať je 

v klidu, že se mu nic nestane. Kamarád Josefa poškozenému tvrdil, že ho odveze několik 

kilometrů daleko, a pak ho pustí. Po příjezdu na místo poškozenému oznámil, že si ho najal 

někdo, aby ho zabil. Josef se s kamarádem dohadoval, kdo z nich a kolikrát vystřelí na 

poškozeného, přičemž tohoto poškozený využil a utekl. Josef se vrátil domu, tuto situaci nešel 

nahlásit na PČR. Po dvou měsících ho udal jeho kamarád, kterého udal poškozený.  

Po provedených výsleších, posudcích a vyšetřeních byl v roce 2015 vydán rozsudek 

podle § 173, odst. 1 TZ za užití § 43, odst. 1 TZ a podle § 31 odst. 1 z. č. 218/2003Sb., kde 

byl Josef odsouzen k úhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody ve výměře dvou let, 

přičemž se toto trestní opatření podmíněně odložilo na zkušební dobu v trvání tří roků 

a současně byl nad Josefem vysloven dohled probačního úředníka. Zároveň se uložila 

povinnost zaplatit náhradu škody poškozenému ve výši 21.301,- Kč.  

 

Průběh dohledu:    

V červnu 2015 byla PMS pověřena k výkonu probačních a mediačních činností ze 

strany soudu, přičemž si soud v rámci přípravného řízení nevyžádal od PMS zprávu. Josef se 

na prvotní konzultaci dostavil na základě pozvánky na konzultaci v červenci 2015, přičemž 

pozvánka byla zaslána pouze jemu. Na konzultaci byl s ním sepsán probační plán dohledu, 

který se zaměřoval na vedení řádného způsobu života, dále na cíl povinnost předkládat 

aktuální výplatní pásku a na to, jak hradí náhradu škody poškozenému. Již v přípravném 

řízení se mladistvý poškozenému písemně omluvil a zároveň žádal, aby byl poškozený 

pozván na středisko PMS a bylo s ním konzultováno provinění z jeho pohledu a potřeb. 

K aktuálním rodinným a sociálním poměrům uvedl při konzultacích, že je svobodný, 

bezdětný a bydlí se svým kamarádem v pronájmu. Zanechal studia na střední škole, protože se 

chtěl stát samostatným a vydělávat si větší peníze. Chvíli byl vedený jako uchazeč 

o zaměstnání na Úřadu práce, ale poté si našel zaměstnání na dohodu o provedení práce. Ve 

zprávě o průběhu dohledu byl hodnocen kladně, jako osoba řádně plnící povinnosti dohledu. 

Řádně se dostavoval na dojednané konzultace, informoval o svém pobytu, zaměstnání 

a dalších skutečnostech, které jsou významné pro výkon dohledu. Při dalších konzultacích 

sdělil, že spáchal přestupek, kdy překročil povolenou rychlost a byl mu zadržen řidičský 

průkaz, poté mu byla uložena pokuta a zákaz řízení. Josef byl ze strany PMS upozorněn, že ze 
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strany soudu to může být považováno jako porušení podmínek dohledu. Po jednom roce 

probační úředník upozornil, že by měl dokládat náhradu škody. Zjistil, že Josef ještě tak 

neučinil a ze strany PMS nedošlo ani k žádné výstraze či kontaktování soudu. Po nalezení 

práce, kde získal pracovní smlouvu na dobu neurčitou, dokládal při každé konzultaci úhrady 

náhrady škody, dále náhradu trestního řízení a také splácení pokuty za překročení povolené 

rychlosti. Vše řádně splatil v únoru 2018. Následně středisko PMS dalo návrh k soudu na 

osvědčení Josefa. Celkem proběhlo 23 konzultací, včetně dvou telefonických. PMS nikdy 

neprovedla návštěvu v místě bydliště a nezaslala soudu zprávu o průběhu dohledu. PMS 

nenavázala ani spolupráci s důležitými organizacemi a neaktualizovala probační plán dohledu. 

Chybí zde zpráva o průběhu dohledu. 

Soud v říjnu 2018 vydal rozhodnutí o osvědčení Josefa. 
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Kazuistika č. 6 

Dana 

Osobní anamnéza: 

Daně je v současné době 16 let a je umístěna ve výchovném ústavu. Vyrůstala 

s matkou a se svými 6 sourozenci v bytě o velikosti 2+1. Otec Dany je od jejího útlého dětství 

ve výkonu trestu odnětí svobody za zvlášť závažný trestný čin. Dana je aktivní člověk, baví jí 

sportování, na závodech je většinou úspěšná. Matka Dany pobírá částečný invalidní důchod, 

dávky státní sociální podpory. Již v minulosti byla odsouzena za zanedbání péče. Dana ještě 

před umístěním ve VÚ navštěvovala praktickou základní školu. Ve škole byla živá, 

neposedná, hlučná a drzá. Ke slabším spolužákům se chovala neurvale a její školní výsledky 

byly podprůměrné. Ve škole jí často chyběly pomůcky a nesplněné domácí úkoly. Na 

vyučování se nepřipravovala a vykazovala vysokou neomluvenou absenci. Rodina 

spolupracovala s OSPOD zejména kvůli školním problémům Dany a také kvůli její drobné 

majetkové trestné činnosti, fyzickému napadení, a neoprávněnému opatření, padělání 

a pozměnění platebního prostředku v souvislosti s krádeží. V souvislosti s neomluvenou 

absencí Dany ve škole byl podán návrh na stanovení soudního dohledu nad nezl. Danou.  

 

Popis případu: 

V květnu roku 2016 byl vynesen rozsudek, kdy soud uložil Daně výchovné opatření, 

a to dohled probačního úředníka, neboť se Dana ve svých 14 letech dopustila jednání, které 

vykazovalo všechny znaky přečinů výtržnictví podle § 358, odst. 1 TZ a pokusu ublížení na 

zdraví podle § 21, odst. 1 TZ k § 146, odst. 1 TZ. Jednalo se o činy jinak trestné, pro které 

nebyla nezletilá pro nedostatek věku v době jejich spáchání trestně odpovědná. Tohoto 

jednání se Dana dopustila tak, že s ostatními nezletilými na místě veřejnosti přístupném 

fyzicky napadla údery pěstmi poškozeného, a na zemi do něj kopala.  

 

Průběh dohledu: 

V červenci 2016 soud pověřil středisko PMS k výkonu probačních činností. Koncem 

srpna PMS poslalo pozvánku matce Dany na úvodní konzultaci, která se neuskutečnila. Matka 

telefonicky požádala o změnu konzultace, která se měla uskutečnit v září 2016. Z finančních 

důvodu se však nedostavila. V listopadu téhož roku byla zaslána opětovně pozvánka na 

konzultaci, na kterou již Dana s matkou dorazily. K činu jinak trestnému se Dana doznala, ale 

neprojevila žádnou lítost a nezmínila ani, že by se poškozenému měla omluvit. V rámci této 
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konzultace byla Dana a její matka seznámeny s institutem dohledu. Byly poučeny o výkonu 

uloženého opatření a současně byl sjednán další termín konzultace, a to na prosinec. V únoru 

2017 si soud vyžádal zprávu o průběhu dohledu. V únoru PMS zaslala pozvánku na 

konzultaci, kde se upozorňovalo na to, že v prosinci konzultace neproběhla. Tato pozvánka 

byla zaslána poštou a také prostřednictvím e-mailu kurátorce Dany, kdy PMS žádala v tomto 

smyslu o součinnost, o předání pozvánky. Na tuto konzultaci Dana s matkou dorazila, kdy již 

v úvodu byla opakovaně diskutována povinnost omluvit se ze sjednané konzultace. Probační 

plán dohledu zde nebyl vypracován. Dále bylo upozorněno na skutečnost, že konzultace 

v rámci dohledu se budou realizovat po vyučování, v odpoledních hodinách. Již několikrát 

škola kontaktovala PMS s otázkou, zda Dana opravdu navštívila PMS během vyučování. 

Matka Dany prosila o vyhovění ze strany PMS ohledně dat konzultací, kdy může Dana s ní 

přijet na středisko PMS (kvůli financím na cestu). Ve zprávě o průběhu dohledu bylo riziko 

recidivy Dany hodnoceno jako reálné, vzhledem ke zhoršeným sociálním, zejména finančním 

poměrům rodiny. Matka je ve výchově nedůsledná, i když přislíbila nápravu. V květnu 2017 

byla ze strany sociálních pracovnic z OSPOD matka upozorněna na nespolupráci s PMS. 

Matka odvětila, že má mnoho zařizování. V terénu však ze strany pracovnic OSPOD byla 

matka viděna, jak nadále sedí na lavičce se sousedkou a povídají si. Neměla se ani k tomu, 

telefonicky se omluvit. Tentýž měsíc probační úředník hovořil telefonicky s kurátorkou Dany 

o tom, že v termínu sjednané konzultace na PMS se musí matka dostavit na výchovnou 

komisi do školy, neboť byly hlášeny závažné nedostatky a problémy ve škole. 

Prostřednictvím kurátora byl sjednán náhradní termín, na který se matka s Danou dostavila. 

Zároveň PMS obdržela od školy hlášení o tom, jak je Dana ve škole nevybavená školními 

pomůckami, nemá základní hygienické návyky, ve škole silně zapáchá a má zavšivené vlasy. 

Zároveň vykazuje vysokou neomluvenou absenci, kdy matka Danu neomluví vůbec, nebo je 

omluvenka napsána na jiné dny, popřípadě jí neomluví v řádném termínu. Matka se školou 

dlouhodobě nespolupracuje, na třídní schůzky se nedostavuje. Na konci května 2017 bylo 

telefonicky zjištěno, že matce byl podmíněný trest odnětí svobody přeměněn na trest 

nepodmíněný. V červenci bylo telefonicky hovořeno s pracovnicí OSPOD o tom, že se Dana 

nachází ve VÚ, kdy OSPOD podal předběžné opatření na umístění Dany do ústavní péče. 

Matka v červenci nastoupila do výkonu trestu odnětí svobody (dále jen VTOS). V srpnu PMS 

podalo podnět ke zrušení opatření dohledu probačního úředníka, vzhledem k tomu, že Dana 

byla umístěna do VÚ. Celkem proběhly 4 osobní konzultace a jedna telefonická omluva. Ze 
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strany PMS nikdy nedošlo k návštěvě v domácím prostředí Dany a ani ve škole. Soud 

v listopadu 2017 rozhodl o zrušení dohledu probačního úředníka. 
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Kazuistika č. 7 

František 

Osobní anamnéza: 

František je v současné době 21letý chlapec, který celý život bydlí u své babičky ze 

strany matky, která o něj od malička pečuje. Matka Františka bydlí u svého přítele a místo 

pobytu střídá vždy podle toho, jaký vztah má momentálně se svým přítelem. František je 

jedináček a se svým biologickým otcem se nestýká. S Františkem již v době, kdy ještě nebyl 

trestně odpovědný s ním byly opakovaně řešeny výchovné problémy jako záškoláctví, 

nevhodné chování, drobné krádeže, poškozování cizího majetku. Orgán sociálně právní 

ochrany zvažoval návrh na ústavní výchovu, ze kterého ale sešlo. František dokončil základní 

vzdělání a nastoupil na střední školu, kterou ale nedokončil a našel si zaměstnání. Rodinné 

poměry mladistvého mají velký vliv na jeho chování mimo domov. Nedůsledné vedení 

a nedostatečné výchovné působení matky, která byla projednávána ve stejné trestní věci, 

vedly k nerespektování autorit a hranic zákona mladistvým.  

 

Popis případu: 

František se v roce 2013 dopustil provinění krádeže dle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 

3 TZ a provinění porušování domovní svobody dle § 178 odst. 1, 2 TZ, tím, že si přisvojil cizí 

věc, že se jí zmocnil, čin spáchal vloupáním a způsobil takovým činem větší škodu, dále vnikl 

do obydlí jiného a překonal překážku, jejímž účelem bylo zabránit vniknutí.  Tohoto skutku se 

dopustil, jelikož jeho matka celý skutek zosnovala. Nezjištěným předmětem spolu s matkou 

a dalšími vypáčili vnější část okna a rozbili vnitřní skleněnou výplň okna v přízemí domu. 

V domě odcizili zlaté šperky v celkové hodnotě 126.370,- Kč, dále finanční hotovost 

v celkové výši 178.560,- Kč, brýle v hodnotě 2.100,- Kč, částku 55 EUR a poškozením okna 

na domě způsobili škodu ve výši 3.000,- Kč. František byl v roce 2014 odsouzen 

k souhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody ve výměře dvou a půl roku, přičemž výkon 

tohoto trestního opatření se podmíněně odložil na zkušební dobu ve výměře tří let a zároveň 

se nad mladistvým vyslovil dohled. Zároveň se uložila povinnost zaplatit společně 

a nerozdílně náhradu škody poškozené. 
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Průběh dohledu: 

V září roku 2014 středisko PMS obdrželo pověření k výkonu probačních činností, kdy 

bylo uloženo souhrnné podmíněné odsouzení s dohledem a uložena výchovná povinnost pro 

osvědčení nahradit podle svých sil škodu, kterou činem způsobil. V rámci přípravného řízení 

nedošlo ze strany soudu k vyžádání zprávy. Úředník PMS zaslal na adresu trvalého bydliště 

pozvánku ke konzultaci pouze Františkovi. Této konzultace se klient zúčastnil, kdy byl 

poučen o výkonu dohledu a byl s ním sepsán probační plán dohledu, který se zaměřoval na 

náhradu škody, řádné studování SŠ a na náklady trestního řízení. Zároveň klient donesl 

potvrzení o studiu a nájemní smlouvu. Další konzultace proběhla v říjnu. Od listopadu do 

května roku 2015 osobní konzultace neproběhla, klient se nedostavoval. Některé termíny byly 

omluveny ze strany matky pro nemoc Františka. Jiné termíny byly neomluveny. Matka 

telefonicky přislíbila, že František brzy na PMS doloží potvrzení o nemoci. Bohužel tak 

neučinil a úředník PMS obeslal matku i Františka pozvánkou na středisko PMS obyčejně i do 

vlastních rukou – pozvánky se vrátily s přípisem pošty „nevyzvednuto v odběrní lhůtě“. 

V rámci pozvánek bylo uvedeno varování ohledně nespolupráce s úředníkem, které ale nebylo 

převzato, tudíž s tímto varováním František ani jeho matka nebyli srozuměni. V dubnu 

2015 středisko PMS obdrželo usnesení o zahájení trestního stíhání a František byl 

projednáván pro spáchání provinění krádeže a poškození cizí věci spáchaných ve 

spolupachatelství. V květnu 2015 proběhla osobní konzultace, kde byl František seznámen 

s aktualizovaným plánem dohledu a také se zprávou o průběhu dohledu. Spolupráce 

mladistvého s probačním úředníkem zde byla hodnocena jako velmi problematická, František 

neplnil ujednání z uzavřeného plánu dohledu, nedostavoval se na konzultace dle dohody, bylo 

nutné jej vždy písemně nebo telefonicky vyzývat, nespolupracoval s probačním úředníkem, 

neplnil povinnosti uložené rozhodnutím soudu a zanechal studia. Povinnosti dohledu neplnil 

a neuhradil ani jednu splátku na náhradu škody. Ze strany PMS bylo riziko recidivy 

hodnoceno jako velmi vysoké. Vytvořil se nový plán dohledu, který se změnil v oblasti práce 

na to, že František bude dokládat zdroj svých příjmů a v případě, že bude nezaměstnaný, tak 

musí doložit potvrzení o evidenci na Úřadu práce. Náhrada škody byla stanovena tak, že 

jednou za dva měsíce František doloží doklad o náhradě škody a byl stanoven i termín 

doložení prvního dokladu o náhradě škody. Při dalším setkání klient doložil dohodu 

o pracovní činnosti. Poté byla několikrát poslána upozorňovací pozvánka ke konzultaci, které 

se František nezúčastnil. Dorazila jeho matka, která doložila potvrzení od lékaře, kdy měl 

František zápal plic.  



 

69 

 

 

Závěrem listopadu 2015 byla příslušnému soudu zaslána další zpráva o průběhu 

dohledu, v rámci, kterého je uvedeno, že jmenovaný povinnosti dohledu stále neplní, náhradu 

škody neuhradil, riziko selhání bylo hodnoceno jako velmi vysoké. Na další konzultaci se 

nedostavil, v únoru 2016 mu tak byla zaslána pozvánka, na kterou ale nereagoval. Počátkem 

března 2016 byl PMS zaslán rozsudek příslušného soudu, ze kterého je patrné, že jmenovaný 

byl uznán vinným z jiného provinění, za který byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí 

svobody ve výměře jeden a půl roku, přičemž trest mu byl podmíněně odložen na zkušební 

dobu v trvání tří let a zároveň byl vysloven dohled a uložena povinnost zaplatit náhradu 

škody. Jmenovaný s PMS již spolupráci v dané věci nenavázal, přičemž i přes negativní 

poznatky sdělené příslušnému soudu, tento rozhodl, že se mladistvý v dubnu 2017 osvědčil. 

Jak bylo následně zjištěno, PMS byla ze strany soudu pověřena k výkonu probačních činností 

ve věci výše uvedeného nového rozsudku, kdy tento dohled je v současné době stále 

vykonáván a dle slov probačního úředníka vede k osvědčení klienta.  

Klient se celkem od září 2014 zúčastnil 4 osobních konzultací, a pět bylo 

telefonických. Zároveň probační úředník nenavštívil klienta v místě bydliště 

a nespolupracoval se zainteresovanými institucemi. 

 

 



 

70 

 

 

Kazuistika č. 8 

Aleš 

Osobní anamnéza: 

Aleš je v současné době 22letý chlapec, který celý život žil s matkou v bytě. Základní 

školu vyšel v sedmé třídě. Již v průběhu základního vzdělávání s ním byly výchovné 

problémy. Již jako nezletilý spolupracoval s orgánem sociálně právní ochrany dětí. Důvodem 

bylo zejména agresivní chování ve škole, kdy bil spolužáky, vymáhal od nich peníze 

a cigarety, vyrušoval při vyučování, neplnil si školní povinnosti, k učitelům se choval 

vulgárně a též agresivně. Opakovaně mu bylo domlouváno, uložily se mu napomenutí, důtky, 

ale situace se neměnila. Kromě občasného kouření marihuany, návykové látky neužíval. 

Matka jeho chování často omlouvala, na jednání výchovné komise se nedostavovala, se 

školou tedy spolupracovala minimálně. Aleš žije celý život bez otce, který nebyl uveden ani 

v rodném listě. Matka je vedena na úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání. Pobírá dávky 

státní sociální podpory. Aleš má pouze základní vzdělání, o pokračování na učilišti nikdy 

nejevil zájem. Je bez práce, tedy bez stálého příjmu. Je závislý na finanční podpoře od matky. 

Žádného jiného provinění se nikdy nedopustil, kromě uvedených v této kazuistice.   

 

Popis případu: 

Aleš se v roce 2013 dopustil tří provinění loupeže podle § 173 odst. 1 TZ, kdy 

v prvním případě přistoupil k poškozenému a dotazoval se jej, zda nemá cigaretu, po 

odmítnutí poškozeným k němu Aleš přistoupil a začal mu prohmatávat kapsy, následně jej 

omezil v pohybu tím, že jej chytil zezadu za ruce. Posléze na poškozeného vytáhl kasr 

a z kapsy vytáhl mobilní telefon. Ve druhém případě přepadl v lesoparku poškozenou (nar. 

1924) a strhl z ní tři zlaté řetízky, trhl jimi tak silně, že poškozená upadla na zem, kdy jí Aleš 

sundal ještě tři kusy zlatých prstenů a z místa utekl. Ve třetím případě v témže lesoparku 

přepadl další poškozenou, které se snažil ze zad strhnout batoh, zároveň jí několikrát uhodil 

na temeni hlavy, a s batohem utekl. Za toto provinění byl odsouzen k úhrnnému trestnímu 

opatření odnětí svobody nepodmíněně v trvání třiceti měsíců. Zároveň se uložila povinnost 

nahradit poškozenému v prvním případě škodu způsobenou proviněním v částce 1250,- Kč. 

Ve druhém případě škodu v částce 28.800,- Kč.  

V roce 2014 Aleš zažádal o podmíněné propuštění z výkonu trestního opatření odnětí 

svobody, kterou odůvodnil tím, že zákonnou podmínku poloviny uloženého trestního opatření 
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splnil, přičemž i přislíbil, že povede řádný život, zajistí si práci a nebude se dopouštět trestné 

činnosti. 

 

Průběh dohledu: 

Soud této žádosti vyhověl a Aleše podmíněně propustil z výkonu trestního opatření 

odnětí svobody, kdy mu byla stanovena zkušební doba v trvání tří let a současně se nad ním 

vyslovil dohled.  

V srpnu 2014 PMS obdržela pověření k výkonu probačních činností, kdy tedy došlo 

k podmíněnému propuštění odsouzeného s dohledem. Ještě před samotným propuštěním došlo 

ke kontaktu probačního úředníka s klientem za účelem vysvětlení dohledu a zjištění 

skutečností důležitých pro podmíněné propuštění. 

Téhož měsíce PMS zaslala Alešovi pozvánku ke konzultaci, která se měla uskutečnit 

dne 14.8.2014. V průběhu tohoto měsíce bylo zjištěno, že klient byl veden v evidenci Úřadu 

práce, ale na sjednanou konzultaci na Úřad práce se nedostavil. Zároveň byla zjištěna adresa 

trvalého, ale i přechodného bydliště, kam PMS dodatečně zaslala stejnou pozvánku ke 

konzultaci jako na adresu trvalého bydliště, kde ale nebyla uskutečněna návštěva ze strany 

PMS. Dne 17.12.2014 proběhla osobní konzultace, kdy se na středisko PMS dostavila matka 

mladistvého, která sdělila, že se její syn na konzultace nedostavoval z důvodu finanční tísně 

rodiny a rodinných problémů. Dále uvedla, že má v úmyslu se se svým synem odstěhovat na 

Slovensko. Matka byla informována o skutečnosti, že je Aleš veden jako podezřelý ze 

spáchání přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 TZ, kterého se měl dopustit tím, že si zapůjčil 

mobilní telefon pro to, aby si mohl zavolat, a následně s telefonem utekl. Ke konci konzultace 

se dostavil i Aleš, který byl seznámen se skutečnostmi jako jeho matka. Dále s ním bylo 

podepsáno poučení o výkonu dohledu, sepsán plán dohledu, kdy během pobytu v SR byly 

dojednány telefonické konzultace, a to v pěti případech, po měsíci. Osobní konzultace byla 

sjednána též, a to na duben 2015. Dále se v rámci plánu dohledu ujednala povinnost náhrad 

škod, kterých se dopustil v rámci tří provinění, které bude na PMS předkládat o jejich plnění. 

V lednu 2015 PMS obdrželo výzvu k nastoupení trestu, které Alešovi předalo. V únoru 2015 

PMS sepsala sdělení o závažném porušení podmínek dohledu, a to, že Aleš nedodržuje 

dojednané termíny konzultací, neinformuje probačního úředníka o svém aktuálním pobytu 

a pokračuje v páchání trestné činnosti dle lustrace. Z důvodu porušení podmínek dohledu 

PMS navrhovalo nařízení veřejného zasedání ve věci rozhodnutí o vykonání zbytku trestu 

odnětí svobody. 
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Kazuistika č. 9 

Adrián 

Osobní anamnéza: 

Adrián je v současné době 22letý chlapec, který v době spáchání provinění žil se 

svými rodiči v rodinném domě. Má starší sestru, která v té době byla plnoletá a žila již se 

svou rodinou. Otec Adriana je osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) a matka je 

v plném invalidním důchodu. Adrián dokončil základní vzdělání, chvíli studoval na střední 

škole stavební, ale studium nedokončil. Jeho otec ho zaměstnal u něho ve firmě a posléze si 

i Adrián zařídil živnostenské oprávnění a zřídil malou firmu, tudíž podnikal a měl svůj příjem. 

Rodinné prostředí bylo vždy hodnoceno jako dobré a stabilní. Adrián se nikdy v minulosti 

nedopustil žádného činu jinak trestného či později jiného provinění. 

 

Popis případu: 

V roce 2012 Adrián vkládal se svým kamarádem ze svého počítače inzeráty na prodej 

mobilních telefonů a příslušenství k počítači na internetových portálech sloužící k prodeji. 

Avšak toto zboží nevlastnili. Z webových stránek internetu si stáhli fotografie a informace 

o zboží a toto zboží poté nabízeli k prodeji. Se zákazníky komunikovali výhradně 

prostřednictvím e-mailových adres a po každém požadovali platbu předem na bankovní účet. 

Zaslané finanční prostředky si rozdělili a ponechali pro svoji vlastní potřebu. Inzerované 

zboží ani v jednom případě zákazníkovi nedodali, čímž způsobili škodu v celkové výši 

45.850,- Kč. Tímto jednáním společně sebe obohatili tím, že uvedli někoho v omyl 

a způsobili tak na cizím majetku školu nikoli nepatrnou, spáchali tedy provinění podvodu 

podle § 209 odst. 1 TZ ve spolupachatelství.  

Adrián byl odsouzen k trestnímu opatření odnětí svobody v trvání osmi měsíců, 

přičemž se výkon tohoto trestního opatření podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání dvou 

let s dohledem. Zároveň s jeho souhlasem se mu uložila výchovná povinnost, aby ve zkušební 

době vykonal probační program „PUNKT Rodina“ a dále výchovná povinnost, aby ve 

zkušební době usiloval o vyrovnání s poškozenými a podle svých sil nahradil škodu 

způsobenou proviněním.  

 

Průběh dohledu: 

V dubnu 2014 středisko PMS obdrželo pověření k výkonu probačních činností. Soud 

v rámci přípravného řízení nevyžádal od PMS zprávu. Na konci září 2014 PMS zaslalo 
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Adriánovi pozvánku ke konzultaci, a to na den 15.10.2014. Adrián se na středisko dostavil až 

23.10.2014, kdy sdělil, že na původní termín zapomněl. Byl poučen o tom, pokud se nebude 

moci na sjednaný termín dostavit, je jeho povinností se omluvit. Současně bylo domluveno, 

že při další konzultaci Adrián doloží pracovní smlouvu. Další konzultace se konala 

24.11.2014, kdy byl klient seznámen s činností PMS, sepsán probační plán dohledu a zároveň 

byl dohodnut termín zahájení probačního programu na 9.1.2015. Konzultace na PMS 

probíhaly bez problémů, na sjednané konzultace se klient dostavoval včas vždy s jeho otcem, 

plnil dojednané úkoly a povinnosti, jako bylo dokládání potřebných dokumentů, či docházení 

na probační program, který je popsán níže.   

9.1.2015 se Adrián dostavil na probační program, kde bylo jemu i jeho otci vysvětlen chod 

programu, jeho pravidla a cíle. Zároveň lektor dal prostor otci pro vyslovení očekávání 

rodiny, kdy tento uvedl jako zásadní, že chce, aby jeho syn změnil chování a změnil své 

přemýšlení. Adrián přišel na prvním setkání bez motivace a bez očekávání. Příliš 

nekomunikoval, odpovídal jedním slovem. Byli seznámeni s tím, že program obsahuje 

celkově 13 setkání, přičemž 12 setkání probíhá zpravidla 1x týdně a poslední, třinácté setkání 

se koná tři měsíce po dvanáctém setkání. Celková délka programu stanovena na maximálně 

7 měsíců. Ze zprávy o ukončení probačního programu vyplývá, že i přestože Adrián přišel na 

první konzultaci bez motivace, tak se mu podařilo dosáhnout ukončení programu v plném 

rozsahu. Jeho docházka byla pravidelná a příchody včasné. Při sezeních byl Adrián spíše 

pasivní, málo komunikativní, o tématech příliš nepřemýšlel. Bližší mu byla vždy skupinová 

sezení, nerad se bavil o tématech, kdy se musel zamýšlet sám nad sebou. V průběhu 

individuálních sezení byl nejistý, komunikaci příliš nerozvíjel. Pravidla programu dodržoval, 

domácí úkoly nevypracovával. Práce ve skupině byla dobrá, samostatně zadanou práci vždy 

vypracoval. Do diskusí se příliš nezapojoval. Po pochvale byla jeho aktivita větší, avšak záhy 

vždy ustála. Na posledním, třináctém sezení bylo zjištěno, že klient se žádné nové trestné 

činnosti nedopustil, pracovně byl zařazen. Celkové hodnocení bylo dobré, nejen z důvodu 

pravidelné docházky, ale i z konečného celkového vnímání programu, program splnil 

očekávání rodiny. Tento program tedy úspěšně absolvoval v červenci 2015.  

Na žádost soudu v dubnu 2016 o podání zprávy o Adriánovi, středisko PMS na tuto 

žádost reagovalo zprávou o průběhu výkonu probačních činností, kde byl Adrián hodnocen 

jako spolupracující. Náhradu škody začal splácet až v posledním období, ale škodu v plné 

výši uhradil. Zároveň také ve zprávě stálo, že úspěšně absolvoval probační program, a tak 

vykonal všechna výchovná opatření, které mu soud uložil. Po celou dobu zkušební doby žil 
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řádným životem a nepáchal další trestnou činnost. Vzhledem k těmto skutečnostem středisko 

PMS dalo soudu na zvážení, aby Adriána osvědčil.  

Celkem proběhlo 10 osobních konzultací, bez uskutečnění návštěvy v místě bydliště. 

PMS po celou dobu probačního dohledu nenavázala spolupráci s ostatními institucemi 

a neaktualizovala probační plán dohledu. V dubnu 2017 soud Adriána osvědčil.   
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Kazuistika č. 10 

František II. 

Osobní anamnéza: 

František je v současné době 18letý chlapec, který žil se svou matkou, a se svým 

polorodým bratrem a matčiným přítelem v pronajatém bytě. Matka Františka je dlouhodobě 

bez pracovního poměru a není vedena ani v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. 

Biologický otec Františka není s rodinou v kontaktu již 10 let, s tím, že poslední výživné na 

Františka zaslal v roce 2013. František navštěvoval základní speciální školu, kde prospíval 

s chvalitebným prospěchem. Byla u něj zjištěna lehká mentální retardace a doporučen učební 

obor E. František následně navštěvoval střední odborné učiliště, obor kuchař, který ho bavil, 

ale pro záškoláctví a následný nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody jej řádně neukončil. 

Již při základní speciální škole byly s Františkem výchovné problémy a byl řešen často ze 

strany OSPOD, právě pro záškoláctví, nerespektování autorit, agresivní chování a zneužívání 

THC. Žádného činu jinak trestného se nedopustil, v minulosti nebyly důvody pro navázání 

kontaktu s PMS. Jeho největší zálibou je fotbal, kterému se ve volném čase věnuje. 

 

Popis případu: 

František se v roce 2015, ve věku 15 let dopustil provinění krádeže dle § 205 odst. 

1 písm. a), odst. 3 TZ tím, že v nestřežený okamžik odcizil volně odložený mobilní telefon 

svému kamarádovi, kdy škoda byla vyčíslena ve výši 15.000,- Kč dle odborného vyjádření. 

Po čtrnácti dnech se dopustil dalšího provinění podvodu dle § 209 odst. 1 TZ tím, že několika 

kamarádům odcizil občanské průkazy a poté se za ně vydával v různých obchodech, kdy tyto 

průkazy používal jako vlastní a na tomto základě v obchodech obdržel požadované zboží na 

splátky. Jednalo se o elektroniku v celkové hodnotě 45.269,- Kč. František byl v roce 2016 

odsouzen k úhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody ve výměře jednoho roku, přičemž 

výkon tohoto trestního opatření se podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání dvou let 

a zároveň byl nad mladistvým vysloven dohled probačního úředníka. Zároveň se uložila 

povinnost nahradit škodu v plné výši.   

 

Průběh dohledu: 

V říjnu 2016 příslušné středisko PMS obdrželo pověření k výkonu probačních 

činností, přičemž František nikdy s touto institucí nespolupracoval a ani nenavázal kontakt 

v rámci přípravného řízení. Soud si nevyžádal zprávu v přípravném řízení. V rámci úvodní 
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konzultace, která se konala na základě pozvánky, jež byla zaslána pouze Františkovi, 

v listopadu 2016, bylo ze strany probačního pracovníka vysvětleno Františkovi vše, co se týče 

samotného dohledu, pracovníkovo postavení a povinností Františka. Na další konzultaci, 

v lednu 2017, byl sepsán probační plán dohledu, který se zaměřoval kromě řádného života na 

řádné chození do školy a náhradu škody. Již v lednu, po konzultaci středisko PMS obdrželo 

usnesení o zahájení trestního stíhání pro provinění dle § 173 odst. 1 TZ, kterého se měl 

František dopustit tím, že lednu roku 2017 přepadl obsluhu na benzínové stanici a za použití 

pohrůžky násilím s nožem v ruce požadoval od obsluhy peníze. Obsluha v obavách o svůj 

život mu vydala částku 85.000,- Kč. František byl Policií zadržen při útěku. Spolu 

s usnesením o zahájení trestního stíhání bylo na PMS doručeno také rozhodnutí o jeho vzetí 

do vazby. V březnu roku 2017 soud vydal rozsudek, kterým byl František odsouzen 

k nepodmíněnému trestnímu opatření odnětí svobody v trvání tří let. Soud, který vydal 

rozsudek o podmíněném odsouzení, rozhodl v červnu roku 2017 o přeměně podmíněného 

trestního opatření na nepodmíněné trestní opatření.  

Na PMS proběhly celkem dvě konzultace, z toho jedna úvodní, bez návštěvy v místě 

bydliště a bez navázání kontaktu s OSPOD či školou. 
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Závěr 

 Sankce ukládané s dohledem a probační činnosti obecně mají přispívat k reintegraci 

pachatele, zabránění recidivy a k eliminaci negativních důsledků spojených s uvězněním 

pachatele tím, že se s pachateli jedná individuálně, intenzivně a reflektují se specifika 

pachatelových vlastností i jeho životní situace. Tento záměr je platný obecně, ve zvýšené míře 

pak u mladistvých pachatelů a dětí mladších 15 let. Za tímto účelem by probační úředník měl 

tvořit podkladové materiály týkající se mládeže a jeho rodinného, společenského a pracovního 

prostředí, vytvářet podmínky pro rozhodnutí, vykonávat činnost za účelem uzavření smlouvy 

mezi poškozeným a obviněným o náhradě škody, která byla v rámci protiprávního jednání 

způsobena, a dohlížet na chování mládeže během zkušební doby. Probační dohled je možný 

provádět před, během a po soudním řízení a měl by plnit nejenom kontrolní funkci, ale také 

sloužit jako prostředek poradenství, asistence a motivování pachatelů, neboť v sobě zahrnuje 

systematické a důkladné zvážení jednotlivých případů, včetně rizik, pozitivních faktorů, 

potřeb a intervencí potřebných k řešení těchto potřeb. 

Současná právní úprava v České republice odpovídá významným mezinárodním 

dokumentům v oblasti ukládání a výkonu sankcí s dohledem, problémem však je samotná 

aplikace dohledu v praxi. Jak plyne z této práce, a to jak z poznatků kriminologických 

výzkumů a také z kazuistik a jejich analýzy (byť výsledky nelze generalizovat), ne vždy jsou 

jak výkon dohledu, tak povinnosti probačního pracovníka naplňovány v souladu s právní 

úpravou a metodikami PMS. Mezi nejdůležitější zjištění patří skutečnost, že se probační 

pracovníci ve zkoumaných kazuistikách neseznámili s domácím prostředím mladistvého, což 

zapříčiňuje nedostatečnou znalost klientova prostředí a limituje tak možnost pomoci 

a porozumění. Dalším alarmujícím zjištěním je absence spolupráce s dalšími institucemi. Tato 

spolupráce je přitom zásadní pro výměnu a potvrzení informací o klientovi i jeho zázemí, dále 

pro výchovné působení na klienta a jeho rodinu, či pro motivaci k plnění uložených opatření. 

Nedostatečná je také spolupráce mezi samotnou PMS a příslušnými soudy. Otázkou zůstává, 

zda jsou tato pochybení způsobena celkovým přetížením pracovníků PMS a neadekvátním 

nastavením celého systému, nebo jde například o liknavost těchto pracovníků. I přes všechna 

zjištěná negativa ve fungování PMS pro výkon sankcí s dohledem existence této organizace 

v našem justičním systému zaujímá nenahraditelnou roli, potřebnou pro naši společnost. Další 

otázkou je, jak zmíněné problémy odstranit. Nabízí se rozšíření sítě PMS, tedy zvýšení počtu 

probačních pracovníků za účelem snížení jejich celkového zatížení, což by však mohlo být 

proti politickými špičkami neustále proklamovanému úmyslu zužovat státní byrokratický 
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aparát. Řešením by mohlo být i systematické monitorování, zda úředníci plní své povinnosti. 

V tomto směru by bylo ideální neustále zdokonalovat a efektivněji využívat interní 

elektronický systém PMS, aby lépe vyhovoval potřebám probačních pracovníků i nárokům na 

ně. Problémem však je nákladnost a složitost nabízených řešení. Nejen z tohoto důvodu by 

bylo vhodné, aby se současným fungováním PMS a problémy, které v současnosti z tohoto 

fungování plynou, zabývali odborníci a aktéři, jenž mohou přispět k tvorbě rozhodnutí 

o dalším směřování této oblasti. 

Alternativní sankce spojené s dohledem nelze ukládat samoúčelně a prosazovat jejich 

využití „silou“, pochopí-li se však, že trest není univerzálním lékem a musí se s každým 

pachatelem, respektive klientem zacházet individuálně, aby došlo k nastartování, usnadnění 

a urychlení požadované životní změny, mohou opatření spadající do této oblasti fungovat 

efektivněji než nyní. Pro dostavení se pozitivního efektu je třeba angažovanosti klienta 

a působení probačního pracovníka, jenž je v daném procesu prospěšný jako průvodce 

a dozorce na komplikované cestě k vlastnímu rozhodnutí desistovat, tedy zanechat kriminální 

činnosti. Velkým benefitem této cesty je, že se na rozdíl od nepodmíněného výkonu trestu 

odnětí svobody odehrává v přirozeném sociálním prostředí odsouzeného, v prostředí, v němž 

lze najít zdroje nejen pro vyvolání požadovaných změn, ale také pro jejich trvalé udržení. 

Pachatel by tedy měl mít motivaci změnit se, schopnost takovéto změny dosáhnout a zároveň 

by měl mít příležitost, aby k této změně mohlo dojít. 
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