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Anotace disertační práce
Disertační práce se zabývá problematikou alternativních trestů k trestu odnětí
svobody. Vzhledem k tomu, že problematika alternativních trestů je velmi široký pojem,
zaměřuje se práce především na trest obecně prospěšných prací.
V práci je na alternativní trest obecně prospěšných prací nahlíženo očima profese,
jejímž hlavním úkolem je přispívat k naplňování trestní spravedlnosti a řešení trestních
konfliktů. Tento profesní obor, jakým je již od roku 2001 Probační a mediační služba ČR,
stojící na pomezí sociální práce a práva, přináší potřebu definovat kontext svého
uplatnění, roli, teoretická východiska, a v neposlední řadě také pracovní postupy,
mechanismy a zásady profesionální práce.
Trest obecně prospěšných prací, který se od roku 1996 v n á š í trestní justici
uplatňuje prošel velkými změnami.
Práce velmi podrobně popisuje historický vývoj tohoto trestu. První alternativní
formy zacházení s pachateli, jako je zejména probace se rozvíjejí koncem 19. a počátku
20. století a to především v zemích západní a severní Evropy.
Současná podoba systému probace v Evropě je výsledkem prolínání různých
trendů vývoje v posledních

150 letech. Vývoj právního řádu v České republice je

poznamenán společenskými a politickými změnami, kterými stát procházel.
Po roce 1989 zásadní změny politického a společenského systému přispěly
k budoucímu

formování

základů

probace

a mediace

v České

republice.

Počátky

a souvislosti popisuje čtvrtá kapitola práce.
Teoretická část práce se zaměřuje na historický vývoj alternativních opatření, na
vývoj probace v Evropě, ale i v ČR. Dále na druhy alternativních trestů spolu s právní
úpravou, přičemž podrobně zachycuje právní úpravu trestu obecně prospěšných prací v
ČR.
V práci je podrobně popsána náplň činnosti Probační a mediační služby ČR,
kompetence probačních úředníků a asistentů a jejich uplatnění na poli trestní justice.
V navrhovaných změnách trestního zákoníku je možné sledovat tendence právní
úpravy České republiky přiblížit se a tím převzít zkušenosti s alternativním trestem
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obecně prospěšných prací zemí, kde tradice s ukládáním alternativních trestů má delší
trvání.
Praktická část disertační práce zúročuje poznatky ze Střediska Probační a mediační
služby

pro

Prahu-západ.

Zároveň

obsahuje

vyhodnocení

statistik

Ministerstva

spravedlnosti ČR.
Formou dotazníků, je úkolem zjistit a vyhodnotit postoj k ukládání trestu obecně
prospěšných prací jak samotných pracovníků PMS, tak klientů, kterým byl tento
alternativní trest uložen.
Výzkumná část disertační práce je zaměřena na průzkum ukládání trestu, jeho
efektivitu, zkoumá uplatňování trestu obecně prospěšných prací v praxi. Zároveň je
snahou pojmenovat nedostatky tohoto trestu a navrhnout praktické možnosti, které by
mohly zlepšit přípravu nejen budoucích probačních a mediačních pracovníků, ale i
budoucích etopedů.
Shrnutí poznatků získaných ze spisů Střediska Praha-západ PMS ČR uvádí
rozdělení typů případů, kterými se probační úředník daného střediska zabývá. Zároveň
obsahuje statistické podchycení počtu případů OPP, věkové rozvrstvení klientů s tímto
trestem. Jaký počet hodin je nejčastěji ukládán, aj.
Vzdělávání zaměstnanců Probační a mediační služby ČR celkem podrobně popisuje
Studijní program pro kvalifikační, specializační a další vzdělávání zaměstnanců Probační
a mediační služby ČR na vzdělávací období 2005/2006.
Rovněž jsou v práci naznačeny některá doporučení pro posílení odbornosti speciální
pedagogiky jako studijního oboru.
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Annotation of the Thesis

The thesis deals with the topic of penalties alternative to the imprisonment.
Given the fact the theme of alternative punishments is very large, the dissertation
specialises mostly in a penalty of community services.
In the thesis the alternative punishment is presented from the point of view of the
occupation whose main task is to contribute to the penal justice and to solving penal
conflicts. The domain that the Probation and mediation service of the Czech Republic
has represented since 2001 stands on the frontier of the social work and the law and
brings out the need to define the context of its own use, role, theoretical grounds and
last but not least operational procedures, mechanisms and principles of a professional
work.
The penalty of community services started to be used in our penal justice in 1996
and it has gone through great changes ever since.
The thesis describes in details the historical evolution of this punishement. First
forms of an alternative treatment of offenders, especially the probation was developing
late 19th century and in the beginning of the 20th century chiefly in countries of
Western and Northen Europe.
The current shape of probation system in Europe is the result of blending
different evolution trends in the past 150 years. The evolution of law system in the
Czech Republic has been marked by social and political changes that has suffered.
Major changes of political and social system after the year 1989 have contributed
to to the future creation of fundaments of probation and mediation in the Czech
Republic. Origins and relations are described in the chapter 4.
Theoretical part of the dissertation targets on a historical evolution of alternative
measures, on evolution of the probation in Europe and the Czech Republic. It also
treats different sorts of alternative penalties with regard to legal regulations
specialising in legal regulation of community services in the Czech Republic.
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The content of activity of Probation and mediation service (PMS) of the Czech
Republic, compencies of probation officers and assistents and their application in the
field of penal justice is described in details in the thesis.
The tendency of legal regulations in the Czech Republic is to get closer to
countries where the tradition of using alternative punishments is longer and to gain
their insights, can be observed in proposed changes of the Legal Code.
The practical part of the dissertation presents experiences of the Centre of
Probation and Mediation Services of Prague-West.
The questionnaires were used to get to know and to analyse the attitude towards
community services punishment of both P M S emloyees themselves and the clients
who the alternative punishments were set to.
Reserch part of the thesis specialises in survey of setting the punishment, its
efficiency and investigates the use of the community services punishment in practice.
There is also the effort to name the weak points of this punishment and to suggest
practical solutions that might improve not only the preparation of future probation and
mediation workers but also future ethopeds.
Summary of findings obtained from files of the P M S Centre of Prague-West
presents 3 kinds of cases the probation officer deals with. It also contains statistics of
numbers of community services punishments, the age stratification of its clients,
numbers of inflicted hours, etc.
The Study Programme for qualification, specialisation and further education of
employees of Probation and Mediation Service of the Czech Republic for the year
2005/2006 describes in details the training of P M S workers.
The thesis also contains certain suggestions of how to reinforce the proficiency
of special pedagogy as a field of study.
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ÚVOD

Předkládaná disertační práce s názvem „ Alternativní trest obecně prospěšných
prací" vznikla na základě shromáždění teoretických poznatků o tomto trestu, diskusí
a praktických zkušeností v oblasti alternativních trestů."
Snahou disertační práce je přehledně a názorně shrnout doposud nabyté zkušenosti
s tímto trestem, shromáždit dosažené úspěchy, ale zároveň se práce nebrání uvést
nedokonalosti v zákoně, pojmenovat nedostatky a překážky, které je potřeba překonat,
budeme- li chtít dosáhnout vyšší efektivnosti alternativních trestů.
Cílem práce je shrnout a předložit doporučení určená pro budoucí absolventy studia
etopedie,

kteří

se

stanou

sociálními

pracovníky

a budou

se

s klienty

Probační

a mediační služby setkávat. Od ledna 2001 pracuji na Středisku Praha-západ Probační a
mediační služby ČR. Od tohoto data se změnilo mnohé. Postupně se vytváří a etabluje
nová organizace, která vnáší do trestní justice nový rozměr. Nakládá s termíny „pomoc",
„podpora", „pochopení".
Oblast trestní justice však málokdy přináší jasně pozitivní výsledky a zřídka kdy
nabízí pocit uspokojení z dobře vykonané práce, jen velmi obtížné je změřit úspěšnost
volených postupů a zhodnotit tak efektivitu pracovního nasazení. Náplň

činnosti

probačního pracovníka je natolik pestrá, že je velmi obtížné popsat a vyhodnotit ji jako
celek. Z tohoto důvodu je práce zaměřena na jeden z institutů, a to na trest obecně
prospěšných prací. Proč ale právě trest obecně prospěšných prací?Položíme - li běžnému
občanovi otázku: „Jaký zná alternativní trest z naší platné legislativy?" bude nejčastější
odpovědí právě trest OPP.
Dalším důvodem k výběru tématu pro práci byla i největší zkušenost s ukládáním
tohoto trestu, neboť právě klienti s tímto trestem jsou nejpočetnější skupinou všech
středisek PMS ČR.Práce by se měla stát podnětem pro zamyšlení vedoucí k lepší
koordinaci všech zainteresovaných složek, ke zvýšení podhodnoceného personálního
zajištění Probační a mediační služby ČR.
Přínos alternativních přístupů v trestní justici je pro celou společnost nezanedbatelný
a tudíž prosazování těchto netradičních cest je nezbytné.
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TEORETICKÁ ČÁST
1.

Alternativní trest
Mluvíme-li o alternativách uvnitř nebo vně určitého systému, míníme tím vždy

alternativy

k něčemu,

co považujeme za standardní. Jedním

z takových

relativně

ucelených systémů v právu je i systém trestního práva (ať už hmotného nebo procesního).
V tomto smyslu můžeme uvažovat i o alternativách

uvnitř tohoto

systému

a o alternativách k tomuto systému jako celku (A. Sotolář 2001), tedy o alternativách
v trestním právu a o alternativách k trestnímu právu.
V systému trestů převažují druhy trestů, které nejsou spojeny s odnětím svobody

a

tudíž ani s izolací pachatele od společnosti. Jejich výčet nalezneme v § 27 TrZ . Trestní
řád umožňuje uložení těchto trestů neboť připouští předpoklad, že většina pachatelů je
méně narušena a mohlo by se u nich záporně projevit jejich násilné vytržení z přirozeného
sociálního prostředí, narušení sociálně užitečných svazků a negativní vliv více narušených
osob, které byly odsouzeny k trestu odnětí svobody.
I v celosvětovém vývoji se prosazuje úsilí o širší využití trestů nespojených
s odnětím svobody a postupné nahrazování trestu odnětí svobody tzv. alternativními
tresty.
Mluví se o tzv. restorativní justici (A.Sotolář 2000). Co máme na mysli termínem
restorativní justice? Koncept pojetí restorativní - obnovující justice přistupuje k trestnému
činu zcela odlišně a vidí v něm především poškození jedné osoby jinou, nikoliv útok na
stát a tím poškození veřejných zájmů.
Soustřeďuje se proto na konflikt, který vznikl mezi obětí trestného činu a jeho
pachatelem jako reakce na spáchaný trestný čin.
Na

začátku

hnutí

restorativní justice

původně

stálo

úsilí

znovu

přemýšlet

o potřebách, které vznikají v souvislosti s trestnou činností, stejně tak i nad rolemi
a postavením vyplývajícími z trestného činu.
Restorativní justice rozšiřuje okruh účastníků, kteří jsou nějakým

způsobem

zainteresováni v případu nebo v události. Kromě státu nebo pachatele sem patří také
poškození a členové společnosti či dané komunity.
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Restorativní pojetí justice si pokládá tři klíčové otázky, které jsou výrazně odlišné
od přístupu trestní justice:
Vyjádříme-li to jinými slovy, vztahy jsou základem vzniku vzájemných závazků

a

odpovědnosti. Tento pohled na trestný čin logicky staví do popředí zájmu význam omluvy
a nápravy toho, co bylo poškozeno či narušeno. Důraz se samozřejmě klade na povinnosti
a závazky pachatele trestného činu. Koncepce restorativní justice však neopomíjí ani
skutečnost, že povinnosti a závazky mohou mít i osoby z pachatelova okolí.
TAB. č.l

Trestající justice
•
•

Jak byl porušen zákon?
Kdo se daného činu dopustil?

•

Jak má být pachatel potrestán?

Tři klíčové otázky
Restorativní
•
•
čin
•

justice

Komu vznikla škoda?
Jaké jsou potřeby osob, které trestný
zasáhl?
Komu vznikají závazky a povinnosti?

I Zehr 2003j
___TAB 1 č.2

Trestající justice

Dva odlišné pohledy
Restorativní

• Trestný čin je primárně porušením
práva a prohřeškem proti státu.
• Porušením zákona vzniká vina.

•

•
• Spravedlnost je naplněna
prostřednictvím uznání viny pachatele a
jemu uložené újmy (uloženého trestu).

•

• Hlavní zřetel je kladen na to, aby
pachatelé byli podle zásluhy potrestáni.

•

Zehr 2003)
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justice

Trestný čin je prohřeškem proti osobě
a narušením vzájemných osobních
vztahů.
Porušením normy vytváří závazky
a povinnosti.
K naplnění spravedlnosti dochází za
účasti poškozeného, pachatele a členů
komunity, kteří usilují o obnovu
narušeného stavu a vztahů.
Hlavní zřetel je kladen na potřeby
poškozeného a odpovědnost pachatele
v procesu nápravy.
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2.

Historický vývoj alternativních opatření
V novověku se stalo věznění převažující formou trestu, kterým reagoval stát na

spáchaný trestný čin, neboť překročení zákona je tradičně spojeno s představou trestu,

a

to zejména trestu odnětí svobody.
V historii trestního práva můžeme sledovat tři etapy v pojetí a ukládání trestu odnětí
svobody:
1. v

porovnání s trestem smrti a tresty porušující tělesnou integritu lze trest

odnětí svobody chápat jako výrazně humánnější trest,
2.

trest odnětí svobody

se stává běžným a jeho

funkcí je kromě funkce

zastrašující také funkce resocializační,
3. jde o hledání alternativ k trestu odnětí svobody za současného propracování
koncepce výkonu trestu odnětí svobody, metod výchovného působení na
uvězněné

a

personální

R.Štáblová

1995).

přípravy

vězeňského

personálu

(V.Černíková-

Alternativní formy zacházení s pachateli, jako je zejména probace se rozvíjejí
koncem 19. a počátku 20. století a to především v zemích západní a severní Evropy.
V této době v souvislosti s řešením trestných činů sílil zájem o osobu

pachatele

a rozvíjely se nové formy trestání a opatření nespojených s bezprostředním odnětím
svobody.

Tyto

nové

postupy

byly

mnohdy

úzce

spojeny

s dobrovolnickou

a charitativní péčí o osoby propuštěné z výkonu trestu, ale také s vývojem nových forem
řešení trestních případů, které by nahradily trest odnětí svobody, jehož negativní aspekty
začínají být stále více a více diskutovány.
Probaci vnímáme jako specializovanou formu činnosti s pachateli, která obsahuje
prvky dohledu a kontroly odvozené od autority soudního rozhodnutí.
Za zakladatele probace je považován americký obuvník John Augustus, který se
dobrovolně staral o pachatele trestních činů, začal skládat kauce za pachatele a před
vynesením rozsudku jim poskytoval práci a finanční zabezpečení. Soudu poté předložil
zprávu o pokrocích, kterých jedinec dosáhl s žádostí o uložení trestu ve formě pokuty.
Augustus tak byl v podstatě prvním probačním pracovníkem a jeho úsilí vyústilo v přijetí
prvního probačního zákona v roce 1878 v Massachusetts (O.Matoušek-A.Kroftová
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Koncem 19.století používalo peněžitý trest 12 států např. Švédsko, Rakousko,
Lucembursko, Norsko a další, domácí vězení pak Španělsko.
K rozvoji alternativních trestů a opatření dochází v 60. a 70. letech 20. století. Jako
první zavádí trest obecně prospěšných prací Velká Británie a to již na počátku 70. let i
když sankce podobné povahy užívala i středověká německá města, která dávala
dlužníkům šanci vyhnout se vězení, vykonají-li veřejně prospěšné práce. Šlo převážně o
práce na stavbě městských opevnění, čištění městských stok apod.
Postupně se začal tento druh trestu užívat jako obecně aplikovatelná sankce. Saský
Codex Augusteus z roku

1698 uvádí, že soudce má možnost uložit trest veřejně

prospěšných prací místo trestu odnětí svobody nebo místo pokuty. V průběhu 60. a 70. let
vzniklo několik zpráv a rezolucí týkajících se probace a postpenitenciární péče, začátkem
70. let se pozornost zaměřuje na samotné alternativy k vězeňským sankcím.
Rada Evropy se zasadila o přijetí Evropské konvence o dohledu nad podmíněně
odsouzenými nebo podmíněně propuštěnými pachateli z roku

1964, dále o přijetí

Rezoluce o odkladu rozsudku, probaci a dalších opatřeních nahrazujících trest odnětí
svobody z roku 1965 (Z.Karabec

2000).

V roce 1976 přijal Výbor ministrů Rady Evropy Rezoluci „Některé alternativní
tresty k vězení".
Na sedmém kongresu OSN konaném v Miláně roku 1985 o prevenci kriminality a
zacházení s pachateli byla přijata rezoluce o snížení vězeňské populace, o alternativách
trest odnětí svobody a o společenské integraci pachatelů.
Tato rezoluce uvádí, že alternativa nesmí zahrnovat žádnou ztrátu svobody a délka
alternativní sankce musí být úměrná trestnému činu a délce trest odnětí svobody, který by
byl za trestný čin uložen.
Osmý kongres OSN konaný v r o c e l 9 9 0 v Havaně přijal hned několik rezolucí
a pravidel týkajících se konkrétního postupu při zavádění alternativních

opatření

(J. Vůjtěch 1998).
V roce 1999 přijala rada Evropy doporučení „ O mediaci ve věcech trestních".
(podstata

mediace

spočívá

ve zprostředkování

mediátora, pozn. autora) .
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3.

Vývoj konceptu probace v Evropě
Současná podoba systému probace v Evropě je výsledkem prolínání různých trendů

vývoje v posledních 150 letech. Nejprve vznikaly probační aktivity mimo státní zařízení
zpravidla v rámci církví a dobrovolnických organizací. V Evropě je za zemi s nejdelší
tradicí probace považováno Nizozemsko. Nizozemská probační služba datuje své založení
již roku 1823. vedle Nizozemska má dlouholeté zkušenosti s probací i Velká Británie a
skandinávské země. V zemích západní Evropy zaznamenala probace znatelný rozvoj
především ve druhé polovině 20.století, kdy se systém probace vyvíjel v úzkém propojení
se snahami zavádět nové formy trestů a opatření vykonávaných na svobodě.
Za období posledních 50 let probace prošla několika významnými vývojovými
epochami, které můžeme ve stručnosti charakterizovat takto:
•

Období 50. let se vyznačuje především snahami o humanizaci vězeňských

trestů

a zároveň prvními pokusy o komlexní uplatnění alternativních trestů, zejména
podmíněného odsouzení s dohledem a podmíněného propuštění, (viz kapitola druhy
alternativních

trestů). Zaměření probační práce je v této době orientováno výlučně

na osobu pachatele, popřípadě na jeho bezprostřední sociální okolí. V práci
s pachateli

se

vedle

v dobrovolnické a
(v souvislosti

tradičních

prvků

pomoci,

které

mají

svou

tradici

charitativní práci s pachateli trestných činů, také uplatňují

s kontextem trestní justice a rozvojem nových forem trestů) prvky

kontroly a dohledu. Důležitým tématem se stává účinná a efektivní kontrola
pachatelů, resp. Klientů, a s tím související ochrana společnosti, kterou má rovněž
probační služba zajišťovat.

•

V průběhu 60. a 70.let se v probačních činnostech stále více prosazují rozmanitá
výchovná, sociální a terapeutická opatření, která jsou prioritně uplatňována
institucionální péče. Tyto způsoby v této době charakterizuje
namísto

•

motto

formou
nacházení

trestání".

Koncem 70.let a v průběhu let 80. nastává odklon od institucionálního zacházení
s pachateli a v práci s nimi je zdůrazňován význam přirozeného sociálního
prostředí pachatele pro jeho nápravu. Probační práce začíná mít „komunitní"
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rozměr a hledají se nové ambulantní postupy pro řešení trestné činnosti, které by
zohledňovaly roli prostředí, ve kterém pachatel žije.
•

V průběhu

80. let nastává období vývoje trestní politiky, které má tzv.

depenalizační

charakter,

charakteristický tendencí nahrazovat obvyklé tresty

opatřeními a způsoby práce, které nemají tradiční povahu trestu. Začínají se
zavádět první instituty odklonů v trestním řízení. Probační aktivity se postupně
uplatňují nejen po rozhodnutí soudu, ale také v dalších fázích trestního řízení.
V některých zemích, jako je např. Velká Británie, Nizozemsko a skandinávské
země, probační činnosti získávají podobu kontinuálních činností využívaných od
okamžiku, kdy je pachatel zadržen, až do uložení příslušné sankce či opatření a
zajištění jejich účinného výkonu.

•

V 90.

letech

sílí tendence

zohledňovat

v činnosti

probačních

služeb

práci

s prostředím, kde došlo ke spáchání trestného činu. Dále je pod vlivem rostoucí
nespokojenosti s úlohou poškozeného v trestním řízení zdůrazňována potřeba
práce s oběťmi trestných činů, jako s jednou ze stran trestního sporu. V této
souvislosti se rozvíjí spolupráce probační služby s organizacemi, které se zabývají
oběťmi trestních činů, a probační služba jim nabízí speciální poradenství, pomoc a
další doprovodné služby.
Zásadní přelom přichází v souvislosti s vnímáním trestného činu nejen jako
konfliktu mezi pachatelem a společností, ale jako trojrozměrné události, která narušila
vzájemné vztahy mezi pachatelem, poškozeným a společností. Na základě těchto změn
v uvažování o trestní spravedlnosti jsou v některých zemích Evropy redefmovány základní
zásady a principy probace, začíná se zde hovořit o vyvážené intervenci k oběma stranám
trestního sporu, tj. obviněnému i poškozenému a probační služba přichází se škálou
nabídek a služeb určených poškozeným.
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4.

Počátky a souvislosti vzniku probace v ČR
Vývoj právního řádu v České republice je poznamenán společenskými a politickými

změnami, kterými

stát procházel. V roce

1918, po vzniku Československa jako

samostatného státního útvaru, byla zavedena do trestního zákonodárství řada moderních
institutů (např. při práci s mladistvými delikventy), prosazovalo se pojetí trestu jako
prostředku k nápravě a resocializaci pachatele.
Rozvoj právního státu byl přerušen druhou světovou válkou a dokonce roku 1989
podřízen komunistickému režimu.
Vletech 1968 až 1971 vznikalo ve spolupráci národního výboru hl. města Prahy
a

Výzkumného

experimentální

ústavu

kriminologického

středisko postpenitenciární

při

tehdejší

Generální

prokuratuře

péče, které pracovalo v rámci projektu

„Výzkum faktorů recidivy" a jeho cílem bylo ověřit v podmínkách velkého města účinné
metody práce s tzv. sociálně nepřizpůsobivými občany, včetně těch, kteří byli propuštěni
z výkonu trestu. Tím byl odstartován proces uplatňování nové profese sociálních kurátorů,
jejichž pracoviště se postupně rozšiřovala do dalších měst. Orientace na pachatele trestné
činnosti, zejména na recidivisty, byla výrazem dobového přesvědčení, že síly je nutno
zaměřit tam, kde je situace de facto nejhorší. Tím byl žádoucí systém prevence sociálně
patologických jevů založen od konce.
V návaznosti na sociální kurátory již po několika letech vznikla místa specialistů pro
práci s delikventní mládeží, tzv. kurátorů pro mládež, v rámci tehdejších okresních
národních výborů, přičemž v jejich činnostech převládl prvek kontroly. Až koncem 80. let
došlo k redefinici poslání této instituce, kdy se začalo vedle kontroly stále více objevovat
terna zprostředkování pomoci mladistvým, proti kterým bylo vedeno trestní stíhání, a také
jejich rodinám.
Zároveň v rámci systému vězeňství byla zřizována místa sociálních pracovníků,
mezi jejichž povinnosti patřilo, mimo jiné/ umožňovat odsouzeným udržovat kontakty
s

j e j i c h rodinami a sociálním prostředím po dobu výkonu trest odnětí

a připravovat podmínky pro jejich případné propuštění z vězení.
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Výše uvedené aktivity byly motivovány úsilím odborníků v oblasti sociální práce,
psychologie, pedagogiky a práva o zavádění nových prvků v oblasti zacházení s pachateli
trestných činů a vytvoření účinných systémových opatření pro uplatnění nových trendů,
přičemž snaha byla inspirována příklady a zkušenostmi ze zahraničí. S ohledem na
tehdejší politickou situaci komunistického Československa zůstali nositelé popsaných
přístupů osamoceni a mnohé nadějně rozběhnuté projekty nemohly být naneštěstí dále
rozvíjeny, např. nedošlo k postupnému vzniku Probační služby, jako tomu bylo v jiných
zemích.
Po

roce

1989

se

v souvislosti

se

zásadní

změnou

politického

a společenského systému daleko výrazněji projevily důsledky dlouhotrvajících nedostatků
minulého

režimu

v oblasti trestní

politiky zejména, ve vysokém

nárůstu

drobné

kriminality a pokračující silné represi celého justičního systému. Přesto se v této době
začínají objevovat vedle již existujících sociálních kurátorů a kurátorů pro mládež další
aktivity, které přispěly k budoucímu formování základů probace a mediace v České
republice.
Předně se jednalo o experiment „Mimosoudní alternativa pro delikventní mládež",
který byl zahájen v roce 1991 skupinou odborníků Ústavu státu a práva ČSAV, tehdejší
Městské prokuratury v Praze a dalšími odborníky z řad sociální práce s mládeží.
Prostřednictvím projektu se v řešení trestné činnosti nově objevil prvek aktivního zapojení
pachatele, se zaměřením na odstranění následků jeho jednání, ale také poškozeného,
kterému bylo umožněno podílet se na procesu vlastního odškodnění.
Poprvé byly uplatněny prvky mediace mezi poškozeným a obviněným jako metody
řešení sporu za přispění třetí osoby - mediátora.
S experimentem
1

„Mimosoudní

alternativa

pro

delikventní

mládež"

souvisely

postupné změny na poli trestní legislativy směrem k rozšíření škály trestů nespojených

s uvězněním pachatele a dalších opatření, zejména tzv. odklonů v trestním řízení.
V roce 1993 byl novelou trestního řádu zaveden institut podmíněného zastavení
trestního stíhání(Zá£o« č. 292/1993

Sb., s účinností

od 1.1. 1994, §§ 307-308

TrŘ) a

postupně byly přijímány další instituty: narovnání ( Zákon č. 152/1995 Sb., s účinností od
1.9. 1995, §§ 309-314
s účinností

TrŘ), trest obecně prospěšných prací ( Zákon č. 152/1995

od 1.1. 1996, §§ 45-45a

(Zákon č. 253/1997

Sb.,

TrZ), trest podmíněného odsouzení s dohledem

Sb., s účinností od 1.1. 1998, § 60 a TrZ) a možnost podmíněného

20

Alternativní trest obecně prospěšných prací
upuštění od potrestání s dohledem ( Zákon č. 253/1997 Sb., s účinností od 1.1. 1998, § 26
TrZ).
S vývojem probace a mediace souvisí i postupná proměna sociální práce, která
s sebou nese zásadní změny v přístupu k této profesi z hlediska teoretických východisek,
používaných metod, a v neposlední řadě odborné přípravy a kvalifikačních požadavků.
V roce 1994 přijala vláda program prevence kriminality a usnesením č. 341 zavázala
ministra spravedlnosti úkolem, aby zřídil místa probačních úředníků.
Od 1.1.1996 bylo toto usnesení realizováno a na některých krajských soudech byla
zřízena místa probačních úředníků. Avšak jen některá tato místa byla

obsazena

kvalifikovaně vzdělanými lidmi zejména z oboru sociální práce, kteří se snažili rozvíjet
v praxi nové pracovní postupy při práci s obviněnými i poškozenými.V trestní justici se
tak začala postupně rozvíjet spolupráce s některými soudci, státními zástupci a dalšími
odborníky

aby tak vznikl prostor pro vytváření materiálů

(D.Doubravová

2001)

ovlivňujících podobu zákona o Probační a mediační službě.
Vše vyústilo v zákon o Probační a mediační službě č. 257/2000 Sb. s účinností od
1-1.2001. (Zákon o Probační a mediační službě ČR, viz příloha č . l )
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5.

Alternativní řešení trestních věcí
Možnosti praktického uplatnění jednotlivých forem alternativního řešení trestních

věcí jsou v České republice, stejně jako ve všech ostatních zemích, limitovány právním
rámcem, v němž se musí pohybovat.
Hlavním smyslem alternativních způsobů řešení trestních věcí je přiměřená reakce
na spáchaný trestný čin a odstranění konfliktního stavu spojeného s tímto činem po
objasnění jeho příčin.
Při

uplatňování

alternativních

způsobů

řešení

trestních

věcí

jde

zejména

o vypořádání vzájemných vztahů mezi obviněným, poškozeným a osobami z jejich
blízkého sociálního okolí, sankční i pozitivně motivující působení na obviněn a dosažení
satisfakce poškozeného. Současně tyto formy postihu trestné činnosti vytvářejí podmínky
pro urychlení, zjednodušení a zhospodárnění trestního řízení, omezují institucionální
zasahy do života obviněného a ve společenském zájmu přispívají k prevenci kriminality.
Platná

právní

a alternativních

úprava

alternativních

způsobů

řízení,

alternativ

k potrestání

trestů umožňuje podle okolností případu volbu mezi několika různými

procesními postupy a různě přísnými sankcemi (A.Sotolář - F.Púry - P. Šámal 2000).

5.1.

Alternativy v trestním právu hmotném

Vyjdeme-li z toho, že univerzálním trestem je v našem trestním právu trest odnětí
svobody, neboť neexistuje žádný typ trestných činů, za který by nebylo možno tento trest
uložit, pak alternativami k němu jsou všechny ostatní tresty nespojené s bezprostředním
odnětím svobody, které je možno uložit samostatně (tedy aniž by musel být současně
uložen nepodmíněný trest odnětí svobody).
Některé trestné činy lze však řešit i bez uložení jakéhokoliv trestu. Mezi takové
alternativy k potrestání patří podle českého trestního zákona v oblasti trestního práva
hmotného především jednotlivé formy upuštění od potrestání.
Právní úprava institutu upuštění od potrestání
TrZ.
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Upuštění od potrestání je specifickým případem trestněprávní reakce na trestný čin.
Lze jej využít za situace, kdy je trestní věc projednána v hlavním líčení, pachatel uznán
vinným a k naplnění účelu trestního zákona není třeba uložit trest.
Stejně jako definitivní upuštění od potrestání bez stanovení jakýchkoliv podmínek
představuje i podmíněné

upuštění od potrestání

s dohledem

podle § 26 TrZ specifický

případ trestně právní reakce na spáchání trestného činu, která je použitelná v situaci, kdy
k naplnění účelu trestního zákona není potřeba uložit trest. Soud stanoví zkušební dobu až
najeden rok a zároveň vysloví nad pachatelem dohled.
Do kategorie alternativ v trestním právu hmotném patří též sankce a reakce státu na
spáchaný trestný čin, které obsahují prvky probace a specificky pak probačního dohledu.
V platné právní úpravě tak nalezneme další institut podmíněné

odsouzení k trestu odnětí

svobody s dohledem (§60 a TrZ).
Další alternativou
propuštění

z výkonu

k výkonu trest odnětí svobody ve věznici je

trestu

odnětí svobody

za současného

vyslovení

podmíněné

dohledu

podle

§ 63 TrZ. Tato alternativa k trestu odnětí svobody s prvky probace byla zavedena
zákonem č. 265/2001 Sb.
K dalším alternativní trestům, které je možno uložit za spáchané trestné činy trest
obecně prospěšných

prací §§ 45-45a TrZ, peněžitý

trest §§53-54 TrZ, zákaz

§§49-50, propadnutí

majetku §§51-52 TrZ, propadnutí

TrZ, zákaz pobytu

§57 a TrZ a trest ztráty čestných

činnosti

věci §§55-56 TrZ, vyhoštění §57
titulů a vyznamenání

a ztrátu

vojenské hodnosti §§ 46-47 .
5.2.

Alternativy v trestním právu procesním
Od alternativ v rámci trestního práva hmotného je nutno odlišovat alternativy uvnitř

systému trestního práva procesního.
K těmto

alternativám

lze zařadit jednotlivé

typy

odklonů

(diversion).

Tyto

alternativy proces nejen urychlují, ale zároveň umožňují aktivně se účastnit procesu jak
obviněným, tak poškozeným.
Platné trestní právo procesní z tohoto hlediska počítá s podmíněným
trestního stíhání (§ 307 a násl. Trk) a narovnáním
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Trk).

zastavením
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V případě

skončení

trestní

věci

podmíněným

zastavením

trestního

stíhání

a schválením narovnání není obviněnému uložen žádný trest, proto můžeme ve vztahu
k těmto procesním institutům mluvit o procesních alternativách k potrestání.
5.3. Alternativy k trestnímu právu
Alternativami k trestnímu právu se rozumí alternativy mimo jeho systém. Sem patří
řešení konfliktu spojeného s trestným činem prostřednictvím
Mediací

v trestním

právu

rozumíme

mediace.

proces mimosoudního

zprostředkování

alternativního řešení trestních věcí cíleně zaměřený na řešení trestního sporu mezi
obviněným a p o š k o z e n ý m ^ odst. 2 zákona

č.257/2001

Sb., o Probační

a

mediační

službě).
Samotný mediační proces není upraven žádným právním předpisem a neřeší otázku
v

m y a trestu ve smyslu trestněprávním. Výsledky mediace však trestněprávní význam

mají. V případě, že se v rámci mediace uzavře dohoda mezi obviněným a poškozeným
muže být naplněn jeden ze zákonných předpokladů pro schválení narovnání nebo pro
podmíněné zastavení trestního stíhání, nebo k ní může soud přihlédnout jako k projevu
účinné snahy po nápravě pachatele a jeho lítosti nad spáchaným trestným činem.
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6.

Platná právní úprava institutu OPP v ČR
Podle platné zásady „nulla poena sine lege" (zásada zákonitosti) lze tresty za trestné

činy ukládat jen na základě zákona. To znamená, že jen zákona stanoví druh trestu, jakož i
podmínky jeho ukládání. Podle našeho trestního zákona lze tedy uložit za spáchané trestné
činy pouze tresty uvedené § 27 TrZ.
Jedním z těchto druhů trestů je trest obecně prospěšných prací, který byl do trestního
zákona zařazen novelou č. 152/1995 Sb. s účinností od 1.1.1996, a to jako další
samostatný druh trestu, který měl být významnou alternativou trestu odnětí svobody.
Podle systematického zařazení trestu obecně prospěšných prací v §27 TrZ hned na druhé
místo za trest odnětí svobody je usuzováno, že tento druh trestu má být druhým
nejpřísnějším po trestu odnětí svobody (A.Sotolář

2001).

Právní úprava OPP byla významně novelizována zákonem č. 265/2001 Sb., která
s účinností od 1.1. 2002 pozměnila formulaci alternativního charakteru tohoto trestu tak,
ze zde již není vymezení trestu OPP vůči vykonanému trestu odnětí svobody, ale citované
ustanovení obsahuje podmínku, že k dosažení účelu trestu není třeba uložení jiného druhu
trestu než právě trestu OPP.Dále se novelou rozšířil okruh nevýdělečných subjektů,
v

jejichž prospěch lze trest OPP vykonávat.
Nově také byla uložena povinnost při ukládání trestu OPP přihlížet

vedle

zdravotního stavu ke stanovisku pachatele k možnosti uložení tohoto trestu.
Zákonné předpoklady, při jejichž existenci může soud uložit pachateli trestného činu
trest obecně prospěšných prací, vymezuje § 45 odst. 1 TrZ kumulativně takto:
a, jedná se o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní
hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let, přičemž pro určení výše trestní sazby
v konkrétním případě je rozhodující sazba tohoto trestu stanovená ve zvláštní části
trestního zákona, nikoli konkrétní výměra, v jaké by byl pachateli trest odnětí svobody
uložen
b, existuje důvodný předpoklad, že vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a
možnosti nápravy pachatele není k dosažení účelu uložení jiného trestu třeba.
Povinností soudu při ukládání trestu obecně prospěšných prací je přihlédnout též ke
stanovisku pachatele k uložení takového druhu trestu, jakož i ke zdravotní způsobilosti
pachatele.(§ 45a odst. 2 zákona

č. 140/1961
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pozdějších
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předpisů.)

Uložení trestu obecně prospěšných prací není však podmíněno souhlasem

pachatele s tímto druhem trestu.
Trest obecně prospěšných prací lze ukládat buď samostatně, nebo vedle jiného trestu
(§45 odst. 2 TrZ). Pokud však je trest obecně prospěšných prací koncipován jako
významná alternativa k trestu odnětí svobody, musí být nutně neslučitelný právě s trestem
odnětí svobody, a to jak podmíněného, tak nepodmíněného (§45 odst.2 TrZ).
Podstatou trestu obecně prospěšných prací je povinnost výkonu určité soudem
stanovené práce ve stanoveném rozsahu, kterou musí pachatel splnit osobně, bezplatně

a

ve svém volném čase. .(§ 45a odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších

předpisů.)

Druhy prací, které jsou náplní výkonu trestu obecně prospěšných prací, musí
v každém jednotlivém případě splňovat podmínku obecné prospěšnosti (A.Sotolář a kol.
2000). Proto také zákon vymezuje okruh subjektů, v jejichž prospěch mohou být práce
prováděny. Tyto činnosti zároveň zákon vymezuje tak, že je lze provádět ve prospěch
obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných společností, které se zabývají vzděláváním
a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního
prostředí,

podporou

a ochranou

mládeže,

ochranou

zvířat, humanitární,

sociální,

charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností. (§45 odst.3 TrZ)
Soud může uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.
Zákon č. 218/2003 Sb. upravuje v §26 ukládání trestu OPP mladistvému tak, že soud pro
mládež může mladistvému uložit obecně prospěšné práce s přihlédnutím k jeho stanovisku
k možnosti jejich uložení, které je povinen zjistit; horní hranice sazby tohoto trestního
opatření u mladistvého nesmí převyšovat polovinu horní hranice stanovené v trestním
zákoně.
Při

stanovení

konkrétní

výše

trestu

OPP

se

soud

řídí

obecnými

hledisky

stanovenými trestním zákonem pro ukládání trestu , přihlédne ke stupni nebezpečnosti
trestného činu, jakož i k poměrům pachatele a jeho nápravě.
Soud

může

současně

s trestem

obecně

prospěšných

prací

uložit

pachateli

i přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k t o m u , aby vedl řádný život,
zpravidla by soud měl uložit, aby podle svých sil nahradil škodu způsobenou trestným
činem.
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7.
7.1.

Zahraniční probace
Platná právní úprava institutu OPP v zahraničí
Rakousko
V Rakousku se s trestem obecně prospěšných prací setkáváme v rámci institutu

předběžného zastavení trestního stíhání mladistvého soudem podle ustanovení §9 zákona
o soudnictví v trestních věcech mládeže (JGG) z roku 1988.
Soud předběžně zastaví trestní řízení pro trestný čin mládeže, jestliže je stav věci
dostatečně objasněný, na zavinění nelze pohlížet jako na těžké a potrestání není nutné
k tomu, aby se obviněný zdržel dalších trestných jednání.
Zákon upravuje dvě formy předběžného zastavení trestního stíhání. První forma je
předběžné zastavení na zkušební dobu od jednoho do dvou let.
Druhou formou je předběžné zastavení s podmínkou splnění jednoho nebo více
úkolů. Právě jedním z těchto úkolů je provedení neplacené obecně prospěšné práce (např.
vypomáhat v zařízeních péče o mládež, o postižené a staré osoby, zdravotní péče nebo
ochrany životního prostředí).
Při nařízení trestu OPP se přihlíží k tomu, aby výkonem OPP nebyla narušena školní
docházka nebo příprava na povolání. OPP se ukládá na dobu nejvýše šesti hodin denně,
osmnácti hodin týdně a šedesáti hodin celkem. Nelze překročit dobu tří měsíců.
Soud může požádat vhodné osoby, podniky a orgány, zejména probační pomoci
a pomoci soudu mládeže, o zprostředkování obecně prospěšných prací. Soud nebo
zprostředkující místo si vyžádají souhlas zařízení, v jehož rámci se má vykonávat
společensky užitečná práce (J. Vůjtěch 1998).

Spolková republika Německo
Německé trestní právo nezná trest obecně prospěšných prací jako trest samostatný.
Základními tresty podle německého trestního zákona jsou trest odnětí svobody, peněžitý
trest a náhradní trest odnětí svobody. Obecně prospěšné práce existují v obecném trestním
právu ve třech formách:

1)

obecně prospěšné práce, které jsou uloženy namísto vykonání náhradního
trestu odnětí svobody. Je-li nařízen výkon náhradního trestu odnětí svobody,
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tj. v případě, že nemůže být zaplacen trest peněžitý, zkoumá se, zda není
možné v konkrétním případě místo tohoto náhradního trestu odnětí svobody
provést obecně prospěšné práce,
2)

dojde-li k zastavení vyšetřování při nepatrné škodě nebo k podmíněnému
odsouzení (odklad trestu na zkušební dobu), může soud odsouzenému uložit
povinnosti, které slouží jako zadostiučinění za spáchané bezpráví, z nichž
jednou je i povinnost vykonat obecně prospěšné práce,

3)

obecně prospěšné práce lze nařídit mladistvému (14-18 let) nebo tzv. mladému
dospělému

(18-21

let) jako jedno

z výchovných

opatření

ukládaných

mladistvým (mladým) pachatelům podle zákona o soudnictví nad mládeží.

Při zajišťování OPP mají významnou roli sociální pracovníci sociálních služeb
justice. Zprostředkovávají kontakt mezi místem výkonu práce a odsouzeným. Odsouzený
se sám aktivně podílí na hledání místa práce. Tito pracovníci zjišťují, zda dané místo
splňuje předpoklad obecné prospěšnosti a zda existuje záruka, že práce může být řádně
provedena. Rovněž zda jsou s danou prací spojeny náklady na dojíždění, pracovní oděv
a

pod. Zásadně není možné, aby tyto náklady převzala justice. Sociální pracovníci

dohlížejí na odsouzeného během výkonu trestu OPP.
Pokud nejsou práce řádně vykonány, je odvoláno povolení k výkonu práce a je
vykonán trest odnětí svobody. Důvody k odvolání jsou:
•

odsouzený bez omluvy nezahájí práci, často se do práce nedostavuje, nebo
ji přerušuje,

•

odsouzený i přes výstrahy zaměstnavatele zdaleka nepodává požadovaný
výkon,

•

odsouzený se opětovně prohřešuje proti určeným opatřením a omezením,

•

odsouzený se na pracovišti chová nepřijatelně.

Vykonáním OPP odpadá trest odnětí svobody, stejně tak i peněžitý trest, který mu
předcházel.

Odsouzený

má

kdykoliv

možnost

zaplatit

zbytek

peněžitého

a nevykonávat tím trest obecně prospěšných prací.
Práce musí být vykonána bezplatně, nesmí sloužit k výdělečným účelům.
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Výkon těchto prací nezakládá pracovněprávní vztah ve smyslu pracovního práva,
pracovní poměr ve smyslu sociálního pojištění a pojištění v nezaměstnanosti a daňového
práva. Platí obecné předpisy o bezpečnosti práce.
OPP musí být prováděny ve prospěch veřejnosti. Při tom přichází v úvahu práce
v charitativních zařízeních, nemocnicích, sportovních spolcích, domovech důchodců,
záchranných službách, práce v oblasti životního prostředí apod. Je vyloučena činnost pro
ziskové organizace. Výkon trestu OPP nemá za následek úbytek pracovních míst
(H.

Wegeherl995).

Nizozemí
V Nizozemí byl v roce 1982 oficiálně zahájen experiment pro ukládání trestu
obecně prospěšných prací, který spočíval v tom, že státní zastupitelství mohlo v některých
případech navrhovat trest OPP namísto postoupení věci soudu. Za dobu, po kterou trval
experiment, tj. až do roku 1989, vzrostl počet případů ze 100 asi na 6000. V roce 1989 byl
trest OPP zakotven do trestního zákona a stal se třetím nejužívanějším vedle trestu odnětí
svobody a peněžitého trestu. Trest OPP je ukládán rozsudkem soudu a připadá v úvahu u
pachatelů trestných činů, u nichž soud zvažoval uložení trestu odnětí svobody do 6
měsíců. V takovém případě je možné uložit namísto trestu odnětí svobody trest obecně
prospěšných prací v rozsahu maximálně 240 hodin. Realizací výkonu trestu OPP jsou
pověření probační pracovníci.
Holandská Probační služba koordinuje a řídí obecně prospěšné práce pod konečnou
zodpovědností státního zastupitelství. Probační služba pro pachatele vybere práci a
státnímu zastupitelství hlásí postup a výsledky dané obecně prospěšné práce. Nesplní-li
pachatel podmínky stanovené ve smlouvě, je obecně prospěšná práce ukončena a státní
zastupitelství požaduje vykonání zbývající části trestu ve vězení. Soudce se však může
rozhodnout dát pachateli druhou šanci.
Je-li to možné, existuje vazba mezi spáchaným trestným činem a povahou vykonávané
práce, to pachateli umožní zažít na vlastní kůži některé důsledky činu, který spáchal.
Zásadní význam z hlediska nárůstu počtu uložených trestů OPP má též zvyšující se
důvěra v holandskou Probační službu jako partnera v systému trestní justice.(B.Zengering
1995).
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Velká Británie
Ve Velké Británii (J.Vůjtěch 1998) mají, dá se říci, prakticky nejbohatší zkušenosti
s obecně prospěšnými pracemi jakožto s jednou z trestních sankcí, neboť výkon obecně
prospěšné práce zde byl uzákoněn již na počátku 70. let dvacátého století ( Criminal
Justice Act z roku 1972).
Hmotněprávními

předpoklady

pro uložení

tohoto druhu

trestu jako

trestu

samostatného podle platných právních předpisů jsou:

• spáchání trestného činu, za který hrozí pachateli vězení,
• pachatel dosáhl věku 16 let,
• v místě pachatelova bydliště existují reálné možnosti pro vykonání

obecně

prospěšných prací (tj. působí zde probační úředník, soud je obeznámen s povahou těchto
prací apod.),
• soudu byla předložena zpráva probačního úředníka, že pachatel vzhledem ke svým
poměrům je schopen výkonu práce,
• pro výkon konkrétní práce mohou být pachateli vytvořeny potřebné předpoklady,
• pachatel s uložením tohoto trestu souhlasí.

Při splnění těchto předpokladů nařídí soud výkon obecně prospěšných prací, a to ve
výměře nejméně 40 hodin a nejvíce 240 hodin, přičemž práce musí být ukončena do 12
měsíců od vynesení rozsudku.

Při určování náplně obecně prospěšné práce se vychází z toho, aby šlo jednak
0 činnost, při které odsouzený bude v osobním styku s ostatními členy společnosti, kterým
bude

poskytovat

různé

služby,

např.

pomoc

starým

nebo

bezmocným

osobám

v domácnostech či ústavech a dále může jít o činnost, která slouží ku prospěchu větší
skupiny občanů, např. při údržbě veřejné zeleně atd. Výkon obecně prospěšné práce nemá
mít

pouze

charakter

plnění

uložené

povinnosti,

ale,

pokud

možno,

má

vést

1 k pozitivnímu vztahu ke společnosti a přinášet konkrétní prospěch občanům.
Podle soudní praxe je výkon OPP ukládán místo trestu odnětí svobody nejčastěji

u

trestných činů krádeže, neoprávněného užívání cizího motorového vozidla, u trestných
Činů v dopravě a u některých případů úmyslného poškozování cizího majetku nebo při
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lehčích případech ublížení na zdraví. Předchozí odsouzení za jinou trestnou činnost však
nevylučuje možnost uložení výkonu obecně prospěšných prací při spáchání dalšího
trestného činu.
Jestliže práce není vykonávána ve stanoveném rozsahu a kvalitě, soud může
pachateli za nesplnění soudního rozhodnutí uložit další sankci.
Konkrétní druh a průběh soudem uložené obecně prospěšné práce je stanoven
probačním úředníkem, který pro každou osobu, odsouzenou k tomuto trestu, vyhotoví
plán těchto prací, sleduje jejich průběh a organizuje potřebné podmínky pro jejich náležitý
výkon.
Anglie a Wales mají dlouholetou tradici probační služby jako samostatné organizace
specificky zřizované za účelem spolupráce se soudy a pachateli.
Její kořeny spočívají v charitativní činnosti a sociální práci. Postupem doby však
narůstalo znepokojení nad zařazením probační služby mezi instituce sociální práce. V roce
2000 přijal parlament zákon o trestním soudnictví a trestních službách, který vytyčil její
nové zaměření jakožto orgánu činného v trestním řízení, který usiluje o snížení výskytu
recidivující trestné činnosti a pomáhající chránit veřejnost - Národní probační služba.
Služba vychází z pěti základních cílů, kterými jsou ochrana veřejnosti, snížení
recidivy, správný či odpovídající trest pachatelů v daném společenství, snaha o zvýšení
povědomí u pachatelů o dopadech jejich zločinů na oběti a na veřejnost a náprava
pachatelů. K postupnému naplňování těchto cílů Národní probační služby byl vytvořen
strategický plán „Nová choreografie", který během prvních tří let rozvíjí dále tyto cíle do
devíti strategických úkolů. Jedním z nich je také spolupráce s oběťmi trestných činů.
Služba má od 1.1. 2001 ze zákona povinnost oběti sexuálních a jiných násilných trestných
činů, pokud s tím souhlasí, informovat a konzultovat s nimi okolnosti

propuštění

pachatelů, kteří byli odsouzeni k trestu odnětí svobody n a j e d e n rok a dále.
Důležitým

momentem

tohoto

strategického

plánu

je

metoda

strategického

partnerství, neboť je zřejmé, že má-li být práce probační služby efektní, nemůže služba
problémy řešit sama, nýbrž je v tomto ohledu závislá na spolupráci s mnoha dalšími
subjekty, jejichž služby se s jejími vzájemně doplňují a které disponují odborností nebo
zdroji pro řešení specifických otázek apod. Za tímto účelem byla vytvořena, mimo jiné, tři
strategická partnerství v Londýně. Jedná se o Londýnský výbor trestního soudnictví,
iniciativu zahájenou v roce 2000, v rámci níž se pravidelně scházejí čelní představitelé
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policie,

probační

služby,

vězeňské

služby,

královských

soudů,

nižších

soudů

a

královských prokuratur, s cílem přimět městské úřady v oblasti trestního soudnictví ke
spolupráci, která by zvýšila kvalitu jejich služeb. Další iniciativou je Výbor soudnictví
mladistvých .

Francie
Ve

Francii

(J. Vůjtěch

1998)

byl

trest

obecně

prospěšných

prací

zakotven

trestněprávními předpisy s účinností od 1.1.1984. Soudem uložená obecně prospěšná
práce může mít buď povahu samostatné trestní sankce, anebo povahu podmínky při
odkladu výkonu trest odnětí svobody.
Obecně prospěšné práce patří mezi skupinu tzv. nápravných trestů, které, jde-li
o přečin trestaný trestem uvěznění, může nařídit soud ve výměře, jejíž dolní hranice činí
nejméně 40 hodin a horní hranice nejvýše 240 hodin, a které spočívají ve vykonání práce
v obecném zájmu a bezplatně. Práce je časově rozložena až na dobu 18 měsíců
(u mladistvých pachatelů ve věku 16-18 let se rozsah hodin zkracuje na polovinu
a celková doba výkonu prací se omezuje n a j e d e n rok).
Trest práce v obecném zájmu nelze vyslovit vůči obviněnému, který jej odmítne
nebo který není přítomen jednání. Souhlas obviněného je, jakožto jeden z předpokladů
resocializačního účinku OPP, základním zákonným předpokladem pro jeho uložení.
Zákon nepřipouští uložení trestu obecně prospěšných prací místo trestu odnětí
svobody v případech, kdy pachatel byl v posledních pěti letech odsouzen pro závažný
trestný čin, tj. byl v této době odsouzen k nepodmíněnému trest odnětí svobody, jenž
Převyšuje 4 měsíce.
Praktické zkušenosti s aplikací této alternativní sankce ukazují, že osoby odsouzené
k výkonu obecně prospěšné práce tvoří určitou specifickou skupinu mezi pachateli, a že
tedy soudy respektují požadavek určité selekce při ukládání této alternativy místo trestu
odnětí svobody.
Soudce oznamuje uložení obecně prospěšné práce instituci, pro kterou bude práce
prováděna, někdy předchází i zprostředkování styku mezi pachatelem a organizací.
Pachatel je vždy předem lékařsky vyšetřen, soud přihlíží k jeho zdravotní způsobilosti.
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USA
V USA (J.Vůjtěch

/99Sjsoudy široce využívají možnosti ukládat výkon obecně

prospěšné práce jako samostatnou trestní sankci, vedle toho je ovšem výkon takových
prací ukládán jako podmínka stanovená soudem při různých variantách probace (při
odkladu rozhodnutí

o trestu, při odkladu výkonu trestu, při podmíněném propuštění

z výkonu trest odnětí svobody aj.).
Tato značná četnost ukládání obecně prospěšných prací je důsledkem rozčarování
veřejnosti i soudních orgánů nad účinností tradičních způsobů zacházení s pachateli, a to
zejména při jejich umístění ve vězeňských nebo jiných nápravných zařízeních. Kritice se
nevyhnuly ani různé terapeutické modely práce s vězni, výchovné programy apod.
Tento skepticismus vůči zacházení s pachateli v uzavřených ústavech počal v USA
převažovat zhruba od poloviny 60.let, a to v souvislosti s prudkým růstem zločinnosti a
zvyšováním nákladů na vězeňství a boj s kriminalitou. I když i proti různým alternativám
k trestu odnětí svobody (včetně výkonu obecně prospěšných prací) jsou vznášeny
námitky, přesto nepopiratelné negativní účinky pobytu ve vězeňských zařízeních (izolace
od přirozených sociálních vztahů, vliv vězeňské subkultury , minimální resocializační
efekt atd.) vytvářejí příznivé klima pro ukládání trestů nespojených s odnětím svobody.
Vzhledem ke specifice právního i soudního systému v USA, v porovnání např.
s kontinentální Evropou, lze jen obtížně porovnávat právní úpravu výkonu obecně
prospěšných prací v jednotlivých státech USA s jinými zeměmi. Ukládání této alternativní
sankce místo trestu odnětí svobody a její vymezení je ve státech USA ponecháno zcela
v kompetenci jednotlivých soudů (což zde souvisí m.j. s tradiční úlohou soudce jako
„tvůrce práva").
Přesto však v současné době převažují názory, že by pojetí a ukládání této
alternativní sankce mělo být vymezeno zákonem, stejně jako je legislativně upraveno
ukládání trestu odnětí svobody, pokuty aj.
Soudce se při ukládání obecně prospěšné práce jako samostatné trestní sankce
obvykle řídí podmínkami a možnostmi, které poskytují různé programy zpracované
a zajišťované oficiálními a často nevládními institucemi a organizacemi. Jako příklad lze
uvést Kalifornii, kde bylo vypracováno více než 50 programů pro místní podmínky
jednotlivých okresů a dalších lokalit při umisťování odsouzených osob k výkonu trestu
obecně prospěšných prací.
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Jsou vykonávány např. řemeslnické práce či pomocné údržbářské práce, práce
v nemocnicích, v domovech důchodců, v zařízeních Červeného kříže, ve veřejných
knihovnách, v městských úřadech, v zařízeních s péčí o zvířata.
Organizace, které řídí a zajišťují tyto programy obecně prospěšných prací jako
samostatného trestu postupují soudy obvykle následujícím způsobem: v průběhu hlavního
líčení je prokázána vina pachatele, soudce zváží s přihlédnutím k okolnostem případu a
osobě pachatele, zda by bylo vhodné uložit jako alternativní sankci místo trestu odnětí
svobody výkon obecně prospěšné práce. Má-li soudce zato, že by takový trest splnil svůj
účel (zejména z hlediska resocializace pachatele a náhrady způsobené škody), postoupí
věc soudnímu probačnímu úředníkovi. Ten při osobním jednání s pachatelem uváží
možnosti pro náhradu způsobené škody (nebo jiné újmy, kterou utrpěla oběť trestného
činu) a možnosti k výkonu trestu obecně prospěšné práce podle místních programů.
Pachatel dostane seznam těchto možností a vyjádří se k nim. Při jednání probačního
úředníka s pachatelem je dohodnut návrh obsahu rozsudku (rozsah a druh obecně
prospěšných prací, místo a lhůta jejich výkonu). Soudce nařídí další zasedání, při kterém
za účasti probačního úředníka a pachatele posoudí předložený návrh rozsudku. Očekává
se, že se k němu vyjádří i pachatel a požádá, aby návrh, jehož obsah s ním byl dohodnut,
byl soudcem schválen. Soudce návrh přijme, pozmění nebo zamítne (obvykle je přijat,
protože se vychází z možností místních probačních programů).
Výkon trestu obecně prospěšných prací je uložen rozsudkem.
Přestože je v USA v soudní praxi široce využíváno ukládání obecně prospěšných
prací jako samostatného trestu za méně závažné trestné činy, existuje řada nevyřešených
otázek, o kterých se vedou odborné diskuse. Jednoznačně je pociťována potřeba závazné
legislativní úpravy hmotně právních i procesních náležitostí při aplikaci této trestní
sankce, jako vhodný vzor je uváděna anglická úprava.
Za přednosti uvedené sankce se většinou považuje: uvolnění místa ve věznicích pro
těžší zločince, snížení nákladů na výkon trestu ( i když se správně připomíná, že agenda
spojená s výkonem obecně prospěšných prací je relativně levná proto, že dosud jde jen o
jednoduché akce a činnosti nevyžadující nákladnější organizaci), větší zapojení veřejnosti
do převýchovy pachatelů, u veřejnosti se vytváří pocit odpovědnosti za systém trestní
justice, zvyšuje se zájem občanů o způsoby zacházení s pachateli. Shoda je i v názoru, že
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výkon obecně prospěšných prací umožňuje pachatelům lépe poznat potřebu společnosti a
nalézt své místo v mnohdy složitých a obtížných sociálních situacích a vztazích.

7.2.

Shrnutí platné právní úpravy institutu OPP v zahraničí

Mezi dnešním pojetím institutu OPP v České republice a ve vybraných zemích jsou
velmi podstatné rozdíly.
Shrneme-li uvedené právní úpravy lze uvést obecná kritéria při ukládání trestu OPP:
1) Velká pozornost je věnována výběru pachatelů , přičemž tresty OPP jsou
převážně ukládány prvopachatelům a mladistvým.
2) Zákonné úpravy v zahraničí umožňují uložení trestu OPP za trestné činy, za
které by bylo možno uložit jen krátkodobý trest odnětí svobody( má se na
mysli trest odnětí svobody v trvání od tří do šesti, výjimečně do dvanácti
měsíců).
3) Výměra trestu obecně prospěšných prací v zahraničních právních úpravách
činí maximálně 240 hodin, což znamená velký rozdíl v porovnání u nás
ukládaných maximálně 400 hodin.
4) Podstatný rozdíl činí i vyžadování souhlasu s uložením trestu obecně
prospěšných prací od pachatele.
5) V Nizozemí, je-li to možné, existuje vazba mezi spáchaným trestným činem
a povahou vykonávané práce, to pachateli umožní zažít na vlastní kůži
některé důsledky činu, který spáchal.
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8.

Činnost PMS ČR
Organizační strukturu Probační a mediační služby ČR tvoří od 1.1. 2001 ředitelství

PMS a střediska působící v sídlech okresních soudů nebo jim naroveň postavených
obvodních nebo městských soudů, a dále střediska PMS působící v sídlech okresních
soudů, která jsou současně sídly krajských soudů nebo městského soudu v Praze.
Střediska PMS zajišťují probační a mediační činnosti ve vztahu k příslušným
policejním orgánům, státním zastupitelstvím a soudům.
Celkový počet středisek k 26.2. 2006 byl 74 a k lednu 2006 má 242 zaměstnanců,
z toho 163 úředníků a 63 asistentů, 16 pracovníků ředitelství.

8.1.

Funkce a cíle probační a mediační služby v systému a jednotlivých fázích
trestního řízení:
Přípravné řízení:
Činnost Probační a mediační služby je zaměřena na to, že :
•

obstarává podklady k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu
zázemí (§ 4/2a Zákon č. 257/2000 Sb.),

•

vytváří podmínky pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání,
nebo schválení narovnání, zejména projednáním a uzavřením dohody mezi
obviněným a poškozeným o náhradě škody, nebo dohody

o narovnání,

případně podmínky pro další takové procesní postupy či tresty nespojené
s odnětím svobody (§ 4/2b Zákon č. 257/2000 Sb.),
•

vykonává dohled nad chováním obviněného v případech, kdy bylo rozhodnuto
o nahrazení vazby probačním dohledem (§ 4/2c Zákon č. 257/2000 Sb.)

Činnost Probační a mediační služby směřuje k :
•

prevenci kriminality a efektivním alternativním postupům,

•

vydání rozhodnutí o podmíněném zastavení trest, stíhání (§307-30TrŘ),

•

vydání rozhodnutí o narovnání (§ 309 - 314 TrŘ),
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•

prostřednictvím dohledu vyloučit potřebu vazby (§ 73/lc TrŘ),

•

zohlednění potřeb poškozených.

Řízení před soudem:
v

Činnost Probační a mcdiační služby je zaměřena na to, že :
•

obstarává podklady k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu
zázemí (§ 4/2a Zákon č. 257/2000 Sb.),

•

vytváří podmínky pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního
stíhání,

nebo

pro

schválení

narovnání,

zejména

projednáním

a uzavřením dohody mezi obviněným a poškozeným o náhradě škody,
nebo dohody o narovnání, případně podmínky pro další takové procesní
postupy či tresty nespojené s odnětím svobody (§ 4/2b Zákon č. 257/2000
Sb.),
•

zjišťuje skutečnosti a napomáhá k vytvoření podmínek pro uložení trestu
obecně prospěšných prací (§ 45a/2 TrZ),

•

vykonává

dohled nad chováním

obviněného

v případech,

kdy

bylo

rozhodnuto o nahrazení vazby probačním dohledem (§ 4/2c Zákon č.
257/2000 Sb.
v

Činnost Probační a mcdiační služby směřuje zejména k :
•

prevenci kriminality a efektivním alternativním postupům a trestních
sankcí,

•

vydání rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání (§307 - 308
TrŘ),

•

vydání rozhodnutí o schválení narovnání (§309 - 314 TrŘ),

•

upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení (§25 TrZ),

•

upuštění od potrestání s dohledem, event. závazky (§26 TrZ),

•

uložení trestu obecně prospěšných prací (§ 45 a 45a TrZ),

•

uložení trestu pod dolní hranicí trestní sazby dle § 40 TrZ, event. za
současného uložení ochranného léčení (§32/2 TrZ),
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•

podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (§ 58 - 59 TrZ),

•

podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, event. závazky
(§ 60a - 60b TrZ),

•

prostřednictvím dohledu vyloučit potřebu vazby (§ 73/1 c TrŘ),

•

zvláštní pozornost věnuje poškozeným.

Výkonávací řízení
Činnost Probační a mediační služby je zaměřena na to, že :
•

obstarává podklady k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu
zázemí (§ 4/2a Zákon č. 257/2000 Sb.),

•

vykonává dohled nad chováním odsouzeného, v případech kdy byl dohled
uložen, sleduje a kontroluje odsouzeného v průběhu zkušební doby (§ 4/2d
Zákon č. 257/2000 Sb.), ve vhodných případech kontroluje výkon trestu
obecně prospěšných prací (a dalších trestů nespojených s odnětím svobody)
a sleduje výkon ochranných opatření,

•

ve

vhodných

případech

sleduje

a kontroluje

chování

odsouzeného

v průběhu zkušební doby, pokud bylo rozhodnuto o jeho podmíněném
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody(§ 4/2e Zákon č. 257/2000 Sb.)
za současného uložení dohledu (§ 63/1 TrZ).

Činnost Probační a mediační služby směřuje zejména k
•

prevenci kriminality a efektivnímu způsobu výkonu trestních sankcí,

•

výkon trestu obecně prospěšných prací,

•

dohled nad odsouzeným při ponechání podmíněného odsouzení v platnosti
podle § 60 odst. 1 věta druhá TrZ za současného stanovení dohledu nad
odsouzeným, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu,

•

dohledu nad odsouzeným při podmíněném propuštění z výkonu trest odnětí
svobody (§63/1 TrZ),

•

zohlednění potřeb poškozených. (D.Doubravová
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8.2.

Statistické údaje o činnosti PMS
Celkem
evidováno
případů u PMS ČR
19 214
29 291
28 365
28 403

001
002
,003
004

Přípravné řízení a Vykonávací řízení
řízení před soudem
16 813
2 401
6 232
22 970
21 542
6 823
5 042
19 393

:ika PMS ČR [online], Praha: PMS ČR v Praze, leden2005- [cit. 6.6.2006]. Dostupné na WWW:

'ww.pinscr.cz/scripts/index.php7id nad=38

Uvedené statistické údaje jsou získány z Ředitelství Probační a mediační služby ČR.
Z této tabulky se dá snadno vyčíst, jaký byl prudký nárůst evidovaných

případů

v přípravném řízení a řízení před soudem v roce 2002.
Tento výsledek vychází především z koncepce Probační a mediační služby ČR na
rok 2001-2003, kdy klíčovou oblastí pro její účinné působení musí být přípravné řízení
trestní.
Velkou roli zde hraje i positivní vývoj součinnosti mezi státními zástupci a Probační
a mediační službou. Neboť právě spolupráce státních zástupců a PMS je velmi důležitá
pro uplatňování alternativních postupů (např. odklonů) a ukládání alternativních trestů
v průběhu trestního řízení.
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9.

Navrhované změny trestního zákona
V kapitole „Návrh novely trestního zákona" je možné sledovat tendence právní

úpravy České republiky přiblížit se a tím převzít zkušenosti s alternativním trestem
obecně prospěšných prací zemí, kde tradice s ukládáním alternativních trestů má delší
trvání.

9.1.

Text příslušné části návrhu trestního zákona a trestního řádu s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění

§61 TrZ. Obecně prospěšné práce
(1) Soud

mule

uložit

trest obecně

prospěšných

prací,

odsuzuje-li

pachatele

za trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož
hranice

nepřevyšuje

prospěšných

prací

pět

letí jako

uložen, jestliže

samostatný
vzhledem

trestného činu a osobě a poměrům pachatele
(2) Soud trest obecně prospěšných

trest

k povaze

být

trest

a závažnosti

obecně

spáchaného

uložení jiného trestu není třeba.

prací zpravidla

kterému byl trest obecně prospěšných

může

horní

neuloží, jde-li

o

pachatele,

prací v době tří let předcházejících

uložení

tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí svobody podle § 64 odst. 2.
(3) Trest obecně prospěšných
stanoveném

rozsahu

veřejných

prostranství,

jiných činnostech
prospěšných
ochranou

§62

úklidu a údržbě

které se zabývají

zdraví, požární
mládeže,

náboženskou,

k obecně prospěšným

odsouzeného

účelům

veřejných

spočívající

budov

provést

ochranou,

ochranou

tělovýchovnou

vzděláním

a komunikací

ochranou

zvířat,

a vědou, kulturou,

životního

humanitární,

prostředí,
sociální,

a sportovní činností. Práce nesmí sloužit

nebo
obecně

školstvím,
podporou

výdělečným

TrZ Výměra trestu obecně prospěšných prací
prací může soud uložit ve výměře od 50 do 300 Itodin.
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a

charitativní,

odsouzeného.

Trest obecně prospěšných

ve

v údržbě

ve prospěch obcí, nebo ve prospěch státních nebo jiných

institucí,

ochranou

účelům

práce

prací spočívá v povinnosti
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Soud může uložit pachateli
povinnosti

na dobu trestu i přiměřená

omezení

a

přiměřené

uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život;

mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem

zpravidla
způsobil.

Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití
výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo
vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též
některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže
za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé.
§63 TrZ Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost
Při ukládání trestu obecně prospěšných prací přihlédne soud ke stanovisku pachatele
k možnosti uložení tohoto trestu a k jeho zdravotní způsobilosti. Trest obecně
prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému
výkonu práce.

§64 TrZ Výkon trestu obecně prospěšných prací
(1) Obecně prospěšné

práce je odsouzený povinen

svém volném čase nejpozději
tohoto trestu.
a) nemohl
překážky,

do jednoho

roku ode dne, kdy soud nařídil

Do této doby se nezapočítává
obecně

prospěšné

práce

doba, po kterou

vykonávat

pro

ve

výkon

odsouzený

zdravotní

nebo

zákonné

nebo

b) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí
(2) Jestliže

pachatel

prospěšných

prací

závažného
prací, jinak

svobody.

v době od odsouzení
nevede

do skončení

výkonu

řádný život, vyhýbá se nástupu

důvodu poruší sjednané podmínky

výkon, trest obecně prospěšných

trestu

výkonu

nevykonává

obecně

trestu,

výkonu trestu obecně

maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně

době uložený trest, může soud přeměnit,

rozhodnout

vykonat osobně a bezplatně

bez

prospěšných
ve

a to i během doby stanovené

stanovené
pro

jeho

prací nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a

zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom

41

každá i jen započatá

jedna
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hodina nevykonaného
odnětí

trestu obecně prospěšných

prací se počítá

za jeden

den

svobody.

(3) Výjimečně muže soud vzhledem k okolnostem případu a osobě
ponechat trest obecně prospěšných

odsouzeného

prací v platnosti, i když odsouzený

zavdal

příčinu k přeměně trestu podle odstavce 2, a
a) stanovit nad odsouzeným
b) stanovit odsouzenému
neuložená přiměřená

na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku

na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku

omezení nebo přiměřené povinnosti

dohled,

dosud

uvedené v § 48 odst. 4,

nebo
c) stanovit

odsouzenému

prospěšných

prací

blízkém věku

na dobu

výkonu

některé z výchovných

trestu

nebo jeho

zbytku

obecně

opatření podle § 62 odst. 3, je-li ve věku

mladistvých.

Na výkon dohledu se užijí obdobně ustanovení § 49 až 51.
(4) Na pachatele,

kterému byl uložen trest obecně prospěšných

prací, se hledí,

jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo
jeho zbytku pravomocně

upuštěno.

§ 314 e TrŘ Trestní příkaz
„(1) Samosoudce

může bez projednání

jestliže

stav je

skutkový

zjednodušeném

spolehlivě

věci v hlavním líčeni vydat trestní
prokázán

opatřenými

řízení konaném po zkráceném přípravném

důkazy,

příkaz,

a to i ve

řízeni.

(2) Trestním příkazem lze uložit
a) trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným
b) domácí vězení do jednoho
c) trest obecně prospěšných

roku,
prací,

d) trest zákazu činnosti do pěti let,
e) peněžitý

trest,

f ) trest propadnutí

věcil

g) vyhoštění do pěti let,
h) zákaz pobytu do pěti let.
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odkladem jeho

výkonu,
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(3) Trest obecně prospěšných

prací může být trestním příkazem

předchozím

vyžádání

možnostech

uložení tohoto trestu a o zdravotní

stanoviska

si zprávy

obviněného

probaěního

úředníka

uložen pouze po

obsahující

způsobilosti

zjištění

obviněného,

k uložení tohoto druhu trestu. Trest obecně

prací je ukládán s přihlédnutím

o

včetně

prospěšných

k této zprávě.

(5) Trestní příkaz nelze vydat
a) v řízení proti mladistvému,

pokud v době jeho vydání nedovršil

osmnáctý

rok

svého věku,
b) v řízení proti osobě, která je zbavena způsobilosti
způsobilost k právním úkonům je
c) jestliže má být rozhodováno

k právním

úkonům nebo jejíž

omezena,

o ochranném

opatření,

d) jestliže má být uložen souhrnný trest a předchozí

trest byl uložen

rozsudkem.

r

(6)

Trestní

příkaz

má povahu

odsuzujícího

rozsudku.

vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu

Účinky

spojené

s

obviněnému."

§335 TrŘ Výkon trestu obecně prospěšných prací
Trest obecně prospěšných

prací odsouzený vykonává v obvodu okresního

ve kterém bydlí. Se souhlasem odsouzeného

soudu,

může být trest vykonáván i mimo

tento obvod.

§336 - 338TrŘ Nařízení výkonu trestu
(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest obecně
prací, stane vykonatelným,

předseda senátu zašle jeho opis

prospěšných

probačnímu

úředníkovi.
(2) O druhu a místě výkonu obecně prospěšných
který trest obecně

prospěšných

Probační

v návrhu

úředník

prací
vychází

uložil,
z potřeby

prací rozhodne

okresní

na návrh probačního
výkonu

úředníka.

těchto prací

v obvodu

okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, a přihlíží k tomu, aby odsouzený
vykonával co nejblíže místu, kde bydlí; při stanovení druhu a místa výkonu
prospěšných

prací

postupuje

v součinnosti

se střediskem

Probační

služby v obvodu soudu, ve kterém má být trest obecně prospěšných
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soud,

trest
obecně

a

mediační

prací

vykonán.
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Má-li

být trest obecně prospěšných

soudu, ve kterém odsouzený

povinnosti

podle

vykonáván

mimo

obvod

bydlí, je součástí návrhu probačního

písemný souhlas odsouzeného
(3) V rozhodnutí

práci

s tímto

odstavce

okresního

úředníka

také

výkonem.

2 soud

odsouzeného

dostavit se do 14 dnů od oznámení

zároveň

poučí

o jeho

na

středisko

tohoto rozhodnutí

Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, v němž má být trest obecně
prospěšných

prací vykonán, za účelem projednání

prospěšných

prací a o jeho povinnosti

úředníkem pověřeným
instituci,

podmínek

výkonu trestu

dostavit se v den stanovený

probačním

kontrolou nad výkonem tohoto trestu na obecní úřad nebo

u nichž má obecně prospěšné

práce

vykonávat,

za účelem

výkonu trestu. Zároveň jej upozorní na následky nesplnění těchto
(4) O rozhodnutí

obecně

podle

odstavce

2 vyrozumí

nástupu

povinností.

soud po nabytí jeho právní

moci

středisko Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém má být
trest obecně prospěšných
úředníka

činného

prospěšných

prací vykonán a zároveň pověří opatřením

v obvodu tohoto soudu kontrolou

nad výkonem

probačního
trestu

obecně

prací.

(5) 0 změně druhu a místa výkonu obecně prospěšných
soud, který trest obecně prospěšných
probačního

úředníka

prospěšných

prací rozhodne

okresní

prací uložil, na návrh odsouzeného

provádějícího

kontrolu

prací. O tomto rozhodnutí

nad

výkonem

nebo

trestu

obecně

vyrozumí soud po nabytí jeho právní

moci

středisko Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém má být
trest obecně
opatřením

prospěšných

probačního

prací

úředníka

nebo jeho
činného

výkonem trestu obecně prospěšných
(6) Při projednání

podmínek

zbytek

vykonán

a zároveň

pověří

v obvodu tohoto soudu kontrolou

nad

prací.

výkonu trestu obecně prospěšných

prací,

stanovení

dne nástupu jeho výkonu a při výkonu kontroly tohoto trestu postupuje

probační

úředník pověřený kontrolou výkonu trestu obecně prospěšných
s příslušným

prací v

součinnosti

obecním úřadem nebo institucí, u nichž jsou obecně prospěšné

vykonávány.
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§337
Nesplní-li odsouzený povinnosti stanovené v § 336 odst. 3, nebo bez
důvodu poruší sjednané podmínky
zaviněně nevykonává

závažného

výkonu trestu obecně prospěšných

prací,

ve stanovené době uložený trest nebo jinak maří výkon

tohoto trestu, probaění úředník pověřený kontrolou nad výkonem tohoto trestu
nebo jeho prostřednictvím

obecní úřad nebo instituce, u nichž jsou

prospěšné práce vykonávány,

tuto skutečnost bezodkladně

obecně

sdělí soudu,

který

výkon trestu nařídil. Rovněž soudu bez odkladu sdělí, kdy odsouzený uložený trest
obecně prospěšných

prací

vykonal.

§338
(1) Považuje-li

soud

výchovné

spolupůsobení

zájmového

sdružení

občanů

za

prospěšné, postupuje přiměřeně podle § 329.
(2) Obecní úřady a obecně prospěšné
obecně

prospěšných

prací

instituce sdělují své požadavky

středisku

Probaění

a mediaění

na

služby

vykonání
v obvodu

okresního soudu, ve kterém mají být obecně prospěšné práce prováděny.
jsou povinny mu sdělit každou podstatnou
aby středisko

mělo průběžný

přehled

změnu týkající se takového

o potřebě

Zároveň
požadavku,

těchto prací. Probaění

informuje soud na jeho žádost o potřebě obecně prospěšných

prací v

úředník

požadovaném

obvodu.
(3) Při získávání požadavků

na provedení

odsouzené

trestu

pověřený

a při

výkonu

obecně

obecně prospěšných
prospěšných

prací

kontrolou nad výkonem trestu obecně prospěšných

obcemi a s obecně prospěšnými

prací vhodných
probaění

prací

pro

úředník

spolupracuje

s

institucemi a provádí úkony směřující k tomu, aby

obviněný vedl řádný život.

§339 Odklad a přerušení výkonu trestu
(1) Předseda senátu na potřebnou

dobu odloží nebo přeruší

prospěšných

prací, jestliže

z lékařských

vyžádaných

s jeho

zdravotního

stavu není odsouzený schopen trest

souhlasem

vyplývá,
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zpráv předložených
že v důsledku
vykonat.

výkon trestu
odsouzeným

přechodného

obecně
nebo
zhoršení
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(2) Výkon trestu obecně prospěšných

prací na těhotné ženě a matce

dítěte předseda senátu odloží nebo přeruší na dobu jednoho
(3) Z jiných
prospěšných

důležitých

důvodů

může předseda

roku po porodu.

senátu

výkon

trestu

prací odložit na dobu nejvýše tři měsíců ode dne, kdy

kterým byl tento trest uložen, nabylo právní
(4) Pominou-li
přerušení

novorozeného

důvody odkladu

obecně

rozhodnutí,

moci.

nebo přerušení,

předseda

senátu

odklad

nebo

prací

odložen

nebo

odvolá.

(5) Doba, po kterou byl výkon trestu obecně prospěšných
přerušen, se nezapočítává

do lhůty jednoho roku, v níž má být trest

(6) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 4 je přípustná

vykonán.

stížnost, jež má

odkladný

účinek.

§340a Upuštění od výkonu trestu
(1) Předseda senátu upustí od výkonu trestu obecně prospěšných
zbytku,

jestliže

dlouhodobě

je

odsouzený

v důsledku

neschopen tento trest

změny

svého

prací nebo jeho

zdravotního

stavu

vykonat.

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má

odkladný

účinek.
Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody
(1) O přeměně trestu obecně prospěšných
odnětí svobody, jakož

i o ponechání

při stanovení

dohledu

nebo dalších

přiměřených

povinností

nebo

zbytečného

odkladu předseda

kontrolou

nad výkonem

instituce,

u

prostřednictvím

nichž

jsou

prací nebo o přeměně jeho zbytku v trest

trestu obecně prospěšných
dosud neuložených

případně

výchovných

přiměřených
omezení,

senátu na návrh probačního

tohoto

trestu

obecně

tohoto probačního

nebo

prospěšné
úředníka,

na návrh
práce

úředníka
obecního

Probační

a mediační služby v obvodu soudu, v němž je trest obecně
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úřadu

nebo i bez takového

předseda

senátu

bez

pověřeného

vykonávány,

zasedání.

vykonáván.

omezení,

rozhodne

veřejném

prací

O těchto rozhodnutích

prací v platnosti

vyrozumí

nebo
podaný

návrhu

ve

středisko
prospěšných
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9.2.

Posouzení navrhované novely z hlediska dosavadních zkušeností
Z praxe i analýzy

Institutu pro kriminologii

a sociální prevenci

(„Ukládání

nepodmíněného trestu odnětí svobody a uplatňování alternativ trestního práva", Praha
2004, odpovědný řešitel Mgr. Jan Rozum) vyplývá, že s tzv. velkou novelou trestního
řádu v roce 2001 se cca 3000 krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody,
ukládaných dříve trestním příkazem (což po novele není možné), transformovalo do trestů
obecně prospěšných prací, které trestním příkazem uložit lze.
V případech, kdy je tento druh trestu uložen trestním příkazem, je ze strany soudů
nedůsledně přistupováno k zjištění stanoviska obviněného a jeho zdravotního stavu či
dalších potřebných informací a tento trest je pak ukládán bez předjednání často
mnohonásobnému

recidivistovi,

osobě

s

problematickým

místem

pobytu

nebo

zdravotními problémy, což vede k velkým problémům při nařizování a výkonu trestu
obecně prospěšných prací. Odsouzeným není možné doručit pozvánku do střediska
Probační a mediační služby či usnesení o nařízení trestu obecně prospěšných prací,
u poskytovatelů obecně prospěšných prací jsou s takovými odsouzenými velké problémy,
dochází k nedodržování harmonogramu práce, zpronevěře svěřeného nářadí, užívání
alkoholu, agresivitě vůči zástupcům poskytovatelů atd.
Jako méně drastická alternativa k vypuštění možnosti ukládat tento druh trestu
trestním příkazem se jeví navrhované procesní zakotvení povinnosti soudu stanovené

v

§ 63 tr. zákoníku, aby bylo v každém případě objektivním způsobem a nikoli pouze
formálně či vůbec zjištěno stanovisko pachatele k uložení trestu obecně prospěšných prací
a jeho zdravotní stav ve formě tzv. předjednání probačním úředníkem, který by zjistil
motivaci pachatele a jeho zdravotní způsobilost a výsledná zjištění shrnul do zprávy
zaslané soudu s případným doporučením vhodnosti či nevhodnosti uložení tohoto druhu
trestu.
Zároveň by v této zprávě soud informoval i o možnostech realizace tohoto trestu tj- o existenci či neexistenci vhodných obecně prospěšných prací v místě bydliště
obviněného či v těsném okolí. Tímto způsobem by byly zajištěny kvalitnější podklady pro
rozhodnutí soudů a předešlo by se případům zcela nevhodně uloženého trestu obecně
prospěšných prací vedoucích mnohdy k následné přeměně nebo k upuštění od výkonu
trestu ze zdravotních důvodů.
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Nově se navrhuje v návaznosti na požadavky praxe neměnit místní příslušnost soudu
pro výkon trestu obecně prospěšných prací a postupovat podobně jako u podmíněného
odsouzení s dohledem, kdy soudce, který trest obecně prospěšných prací uložil, odpovídá
také za jeho výkon, čímž by byla posílena odpovědnost soudu, který trest obecně
prospěšných prací ukládá, za jeho ukládání pouze ve vhodných případech.
Současná praxe, kdy soudy zasílají pravomocné rozhodnutí o uložení trestu obecně
prospěšných prací soudu v místě bydliště a docházi ke změně místní příslušnosti soudu, se
jeví jako velmi zdlouhavá a neefektivní z následujících důvodů:

a)

vznikají velké časové prodlevy mezi zasláním pravomocného

rozhodnutí

ukládajícím soudem soudu v místě bydliště odsouzeného, nařízením výkonu trestu a
předáním k projednání podmínek výkonu trestu místnímu středisku Probační a mediační
služby

a začátkem jeho výkonu,

b)

v případě potřeby změnit místo výkonu trestu do jiného okresu vznikají další

prodlevy, protože případ si mezi sebou musejí předat soudy a teprve poté kontaktovat
příslušné středisko Probační a mediační služby,
c)

v některých případech způsobuje ukládání trestu obecně prospěšných prací bez

zjištění stanoviska obviněného, jeho zdravotního stavu atd. právě skutečnost, že ukládající
soud není příslušný k sledování výkonu tohoto trestu a následné problémy spojené s tímto
výkonem nebude povinen řešit.
Navrhovaná úprava vede k větší přehlednosti, omezuje oběh spisů mezi soudy
a odstraňuje stávající problémy týkající se otázky, který soud je příslušný k přeměně na
trest odnětí svobody v případě, že došlo opakovaně k změně místa výkonu obecně
prospěšné práce.
Navrhované řešení také jednoznačně upravuje rozhodování o změně místa výkonu
trestu obecně prospěšných prací, pokud např. dojde ke změně bydliště odsouzeného nebo
jsou zde jiné závažné důvody (a to v rámci jednoho soudního okresu nebo i do jiného
okresu) - prozatím to některé soudy řeší vydáním nového usnesení o nařízení trestu,
některé soudy pouze písemným opatřením, některé soudy dokonce nařizují výkon obecně
prospěšných prací i do obvodu jiného soudu na žádost odsouzeného, což jiné soudy
odmítají.
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Informace o místních podmínkách pro výkon trestu obecně prospěšných prací
a další potřebné místní reálie bude soud zjišťovat prostřednictvím Probační a inediační
služby, jejíž role v rámci tohoto druhu trestu se ještě více posiluje. Probační a mediační
služba zavádí celonárodní elektronickou databázi vhodných míst pro výkon trestu obecně
prospěšných

prací

(v

rámci

nově

zavedeného

informačního

systému),

jehož

prostřednictvím může sledovat vhodná místa k výkonu obecně prospěšných prací.
Na základě tohoto systému a úzké spolupráce s odsouzeným pak může

středisko

Probační a mediační služby navrhovat soudu vhodný druh a místo výkonu prací
v konkrétních případech, přičemž bude využívat databáze prací a spolupracovat s místně
příslušným střediskem Probační a mediační služby tj., kde bude trest vykonáván.
Informovanost poskytovatele by měla být zajištěna v rámci úzké

spolupráce

střediska PMS s poskytovatelem při nařízení a výkonu trestu obecně prospěšných prací.
Zatímco k podání návrhu ohledně druhu a místa výkonu trestu obecně prospěšných
prací bude příslušný probační úředník činný v obvodu soudu, který trest obecně
prospěšných prací uložil. Potřebné informace o druhu prací zjistí jednak s využitím
databáze prací, jednak ve spolupráci s místně příslušným střediskem Probační a mediační
služby, které na základě dožádání může provést konzultaci/předjednání s obviněným
ohledně jeho motivace, zdravotního stavu a potenciálu vykonat trest obecně prospěšných
prací, a také aktualizovat informace v souvislosti s požadavky na výkon prací., Zde se
předpokládá efektivní spolupráce mezi středisky PMS a maximální využití elektronické
formy komunikace v rámci PMS ale i mezi PMS a soudy.
Rovněž je třeba vzít v úvahu, že Probační a mediační služba nemůže zjistit
stanovisko obviněného během jednoho dne, a bude třeba počítat s nezbytnou časovou
lhůtou pro zajištění uvedených podkladů. Může se jednat o jeden či dva týdny.
Odlišně je upravena příslušnost probačního úředníka ke kontrole výkonu trestu
a omezení s tím spojených tak, aby byl k těmto úkonům příslušný probační úředník resp.
středisko PMS činné v místě výkonu těchto prací, a nikoli probační úředník působící
v obvodu soudu, který trest obecně prospěšných prací uložil, neboť ten nemá dostatečně
úzký kontakt s odsouzeným a v řadě případů je příliš vzdálen místu výkonu trestu obecně
prospěšných prací.
Odstraňována je i určitá informační neprovázanost, neboť v praxi se stává, že
Probační a mediační služba, i když má zásadní úlohu v realizační fázi trestu obecně
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prospěšných prací, není vyrozumívána o veřejných zasedáních ohledně přeměny trestu
obecně prospěšných prací a nejsou jí zasílány soudní rozhodnutí v těchto případech.
Někdy také poskytovatel místa výkonu trestu komunikuje přímo se soudem, což je
závažný nedostatek pro efektivní kontrolu ze strany probaěního úředníka, popř. se soud
dotazuje souběžně poskytovatele i probaěního úředníka, což je vnímáno jako zbytečná
administrativní zátěž. Navrhované znění by mělo upřesnit roli Probační a mediační služby
jako informačního prostředníka mezi poskytovateli a soudy. Středisko Probační a
mediační služby by mělo mít vždy aktuální přehled o vývoji případu, na kterém pracuje.
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10. Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění
možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací
(OPP)
Úvodní ustanovení:
Trest obecně prospěšných prací je možné chápat jako jeden z příkladů uplatnění
nové, kvalitativně mnohem efektivnější sankce současné trestní politiky v ČR. Namísto
výkonu trestu odnětí svobody jako retribuce za spáchaný trestný čin, představuje výkon
trestu obecně prospěšných prací možnost nápravy a obnovy. Probační a mediační služba
v rámci

svých činností při zajišťování přípravy, organizace a možností výkonu trestu

obecně prospěšných prací zohledňuje jak veřejný zájem - ochrana společnosti,
samotné oběti - participace

poškozeného,

tak zájem

a stejně tak usiluje o prevenci dalšího trestného

Jednání pachatele a motivuje ho k převzetí odpovědnosti za způsobené škody

a jeho

opětovné zapojení do života ve společnosti bez konfliktu se zákonem.
Metodický postup střediska v oblasti zajištění možností a ukládání výkonu trestu
obecně prospěšných prací je rozdělen do dvou částí. Část A popisuje postup střediska
p

M S v rámci trestního řízení ve fázi před pravomocným rozhodnutím soudu, část B pak

činnost střediska po pravomocném rozhodnutím soudu.

~~Cást~ A - Činnost středisek PMS v rámci trestního řízení ve fázi před
Pravomocným rozhodnutím soudu

Poučení o trestu OPP
Po získání podnětu k zahájení činnosti zavede probační úředník (asistent) střediska
P

M S probační spis dle spisového řádu a provede evidenci klienta do probačního rejstříku.

Na

základě dojednávání probačního úředníka (asistenta) s obviněným a poškozeným

ohledně oblasti spolupráce je potřeba zvážit, zda je vzhledem k možným způsobům
alt
s

ernativního

řešení

dané

trestní

věci

vhodné

a užitečné

seznámit

obviněného

Podmínkami uložení a výkonu trestu OPP. V této fázi trestního řízení probační úředník

(asistent) přihlíží i k případnému požadavku státního zástupce (soudce) na zjištění
sta

noviska obviněného k možnosti uložení trestu OPP. V rámci své práce s klientem

P r °bační úředník (asistent) tedy může provést předjednání uložení trestu OPP - tj. stručné
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seznámení klienta s podmínkami uložení trestu OPP a s následným průběhem jeho výkonu
a zjištění vlastní motivace klienta tento druh trestu vykonat. Se souhlasem klienta může
probační úředník (asistent) zjišťovat údaje týkající se klientova zdravotního stavu
(respektive případných zdravotních omezení pro práci), dosažené pracovní kvalifikace,
časových možností pro výkon trestu OPP apod. a zahrnout je do připravované probační
zprávy před rozhodnutím (viz metodika probace) nebo do jiných materiálů, jež budou
předány státnímu zástupci nebo soudu. Ve zprávě by se měly rovněž objevit informace
PMS týkající se zjištěných potřeb a motivace klienta podrobit se v rámci výkonu
alternativního trestu případným uloženým přiměřeným povinnostem/omezením.
Pokud příslušný soud uloží v dané věci trest OPP, postoupí své pravomocné
rozhodnutí soudu, který je místně příslušný pro vydání usnesení o nařízení výkonu trestu
OPP. Současně je vhodné, aby k zasílanému rozhodnutí přiložil vypracovanou probační
zprávu před rozhodnutím, popřípadě jiné shromážděné informace, např. stanovisko
obviněného k uložení trestu OPP.
Rovněž by bylo vhodné, aby tyto informace pak tento soud postoupil svému místně
příslušnému středisku PMS k přípravě podkladů pro vydání usnesení a pro zajištění
kontroly odsouzeného během výkonu trestu OPP. Tímto postupem by se mělo zamezit
duplicitnímu zjišťování některých informací a naopak přispět k efektivnějšímu způsobu
práce PMS a její vnitřní organizační provázanosti při práci s obviněným (odsouzeným)
v rámci ukládání a zajištění kontroly výkonu trestu OPP.

Záruka zájmového sdružení
Při práci s klientem ve stádiu před rozhodnutím ve věci probační úředník (asistent)
rovněž zjišťuje informace týkající se nabídky záruky zájmového sdružení za chování a
nápravu

odsouzeného,

které by tak mohlo výchovně

spolupůsobit

při

výkonu

alternativního trestu (tedy i OPP).

Mapování a rozšiřování požadavků poskytovatelů míst výkonu trestu OPP
Středisko PMS ve spolupráci a po dohodě s místně příslušným soudem mapuje
situaci v regionu, jež se týká stávajících a nových možností výkonu trestu OPP u státních
a nestátních organizací a společně s tímto soudem vede aktuální evidenci požadavků na
vykonání TOPP. Obce (města, městské části) a instituce, které dle ustanovení § 45 odst. 3
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trestního zákona připadají v rámci trestu OPP v úvahu jako poskytovatelé míst pro výkon
trestu OPP (dále též „instituce"), probaění úředník (asistent) střediska PMS kontaktuje
s nabídkou možné spolupráce v této oblasti. V případě jejich zájmu s nimi naváže osobní
kontakt za účelem předání informací potřebných pro zajištění výkonu trestu OPP.
Současně je seznámí se způsoby spolupráce a pravidly komunikace se střediskem PMS a
s místně příslušným soudem během výkonu trestu OPP odsouzeným v jejich organizaci.
Dohodne
příslušného

s nimi

rovněž

střediska

způsob, jakým

PMS

pravidelná

bude

prováděna

aktualizace

prostřednictvím

a evidence nových

místně

požadavků

týkajících se míst pro výkon trestu OPP.
Z požadavku poskytovatele místa výkonu trestu OPP by mělo být patrno konkrétní
místo požadovaného výkonu práce, její druh a rozsah (například v hodinách), možná doba
výkonu práce (například sezónní práce, možnost práce pouze v pracovní dny, možnost
práce o víkendech apod.) a případné zvláštní podmínky, které jsou s výkonem konkrétní
práce spojené (například nutnost vlastnit potravinářský průkaz apod.) Poskytovatelé míst
výkonu trestu OPP by měli při zadávání svého požadavku na práci rovněž uvést informace
o svém zřizovateli (včetně informací o datu a druhu své registrace) a dále konkrétní popis
zaměření své činnosti, aby mohlo být soudem posouzeno splnění zákonné podmínky pro
možnost výkonu práce v rámci trestu OPP -

tedy podmínka obecné prospěšnosti

vykonávané práce

Nabídka dalších možností spolupráce PMS s obviněným a s poškozeným
V případech, kdy je středisko PMS příslušným státním zástupcem (soudcem)
konkrétně požádáno o předjednání možnosti uložení trestu OPP, probační úředník
(asistent) současně s touto činností s klientem dojednává další možnosti spolupráce a to
jak v oblasti probačních, tak i v oblasti mediačních činností. Současně s navázáním
kontaktu s obviněným činí probační úředník (asistent) kroky směřující k navázání
kontaktu s poškozeným, kterému nabízí možnost spolupráce při řešení následků trestného
činu a informuje ho o možnostech alternativních způsobů řešení trestného činu.
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10.1. Činnost středisek PMS v rámci trestního řízení ve fázi po pravomocném
rozhodnutí soudu
Při zahájení činnosti střediska PMS směřující k přípravě podkladů pro vydání
usnesení o nařízení výkonu trestu OPP by středisko PMS mělo mít k dispozici minimálně
tyto údaje: pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu OPP, opis RT, informace
(záznam) o stanovisku obviněného k možnosti uložení trestu OPP, popřípadě zpracovanou
probační zprávu před rozhodnutím a další informace (například o zájmovém sdružení,
jehož záruka za chování a nápravu odsouzeného

byla soudem přijata apod.). Tyto

materiály by příslušné středisko PMS mělo obdržet od místně příslušného soudu, který
bude vydávat usnesení o nařízení výkonu trestu OPP. V případě potřeby si doplní
probační úředník (asistent) další informace z trestního spisu - například znalecké posudky,
údaje o výši způsobené škody, kontakt na poškozeného, zprávy o pověsti obviněného, atd.
Probační úředník (asistent) založí spis dle spisového řádu a zašle klientovi pozvánku
k úvodnímu jednání; u mladistvého klienta kontaktuje také rodiče a spolupracuje s nimi.
V této fázi dle okolností případu probační úředník (asistent) rovněž zahájí kroky směřující
ke spolupráci s poškozeným.

Zajištění místa pro výkon trestu OPP
Probační úředník (asistent) průběžně ověřuje aktuální možnosti pro výkon trestu
OPP u konkrétních poskytovatelů, kteří místo pro výkon trestu OPP nabízejí. Vychází
přitom z evidence požadavků vedených ve spolupráci s místně příslušným soudem.
V případě, že má probační úředník (asistent) k dispozici materiály o předjednání
možnosti uložení výkonu trestu OPP a zná některé okolnosti související s možnostmi
odsouzeného vykonávat OPP, pokusí se vytypovat vhodný požadavek na místo výkonu
OPP. V případě, že jej nalezne, ověří jeho aktuální platnost přímo v dané instituci.
V případě, že výše uvedené informace o možnostech odsouzeného vykonávat OPP nemá,
připraví, dle dostupných informací, přehled o možnostech vhodných míst pro výkon trestu
OPP.
Probační úředník (asistent) příslušného střediska PMS průběžně pracuje na rozšíření
požadavků poskytovatelů míst výkonu trestu OPP a svou činnost koordinuje s příslušným
soudem, kterému seznam poskytovatelů OPP pravidelně předává. S konkrétní institucí
nabízející místa pro výkon trestu OPP probační úředník (asistent) dojedná přesný způsob,
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jakým budou požadavky na výkon trestu OPP pravidelně v přehledu aktualizovány a nově
evidovány. Zároveň poskytovateli předá vzor dohody o realizaci výkonu trestu OPP
a harmonogramu prací (vzor č. 6) a informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci {příloha č. 3). Taktéž dohodne způsob komunikace v případě neočekávaných změn
v již poskytnutých požadavcích tak, aby příslušné středisko PMS mělo vždy průběžný
přehled o aktuální potřebě těchto prací.
Přehled požadavků by měl obsahovat konkrétní seznam druhů prací, místo, kde
budou práce prováděny, rozsah prací (tj. počet hodin), možný termín provedení prací
(například

sezónní

práce,

práce

o víkendech

nebo

v odpoledních

hodinách

aj.),

předpokládaný počet osob, které mohou práce zároveň vykonávat, případně i zvláštní
požadavky např. na kvalifikaci či dovednosti odsouzených, zdravotní způsobilost či
omezení - např. nevhodné pro mladistvé a ženy, nutnost vlastnit zdravotní průkaz,
upozornění na zvýšenou fyzickou náročnost práce, práci ve výškách apod.

Projednání podmínek výkonu trestu OPP s klientem
Informace, které probační úředník (asistent) sděluje (popřípadě nabízí) klientovi:
a)

obecné informace o činnosti probační a mediační služby se specifickým
zaměřením na postup střediska při zajištění výkonu a kontroly uloženého
trestu OPP,

b)

podrobné informace o podmínkách a průběhu výkonu trestu OPP ,

c)

vyjasnění rolí zainteresovaných subjektů v průběhu výkonu trestu OPP
odsouzeného, soudu, střediska PMS, instituce nabízející místo pro výkon
trestu

OPP

(případně zájmového sdružení,

které za chování

a osobu

odsouzeného poskytlo záruku) za současného vymezení jejich postavení, práv,
povinností, pravidel komunikace,
d)

zjištění informací důležitých pro možnost vykonávat trest OPP (nejsou-li
dosud k dispozici) a dojednání konkrétních podmínek místa a způsobu výkonu
trestu OPP,

e)

nabídka pomoci střediska PMS v případě potřeby odsouzeného.
Informace, které probační úředník (asistent) zjišťuje od klienta:
(jedná se o doplnění již známých informací nebo o jejich celkové zjišťování,
přičemž je nutné, aby byly známy zejména následující informace).
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a)

postoj

klienta

ke

spáchanému

činu

a

uloženému trestu,

míru

jeho

motivovanosti trest vykonat,
b)

časové možnosti klienta v souvislosti s j e h o zaměstnáním, studiem, rodinnou
situací,

c)

dosažené vzdělání a odborné kvalifikace, praktické pracovní dovednosti
klienta,

d)

zdravotní stav a případná zdravotní omezení klienta (zdravotní omezení pro
výkon trestu OPP je nutné doložit lékařskou zprávou, kterou si zajišťuje a
středisku PMS předkládá klient),

e)

rodinné poměry a sociální zázemí klienta,

f)

předchozí trestná činnost,

g)

postoj klienta k osobě poškozeného (poškozené organizaci) a jeho představa,
popřípadě již realizované kroky směřující k odčinění způsobené újmy a
nahrazení škody, seznámení s možností mediace,

h)

další významné skutečnosti týkající se klienta a projednávaného případu,

i)

zjištění klientových psychosociálních potřeb a nabídka případné spolupráce
nebo zprostředkování pomoci a kontaktu s jiným pracovištěm,

j)

ověření aktuálního kontaktu na klienta a dojednání způsobu komunikace se
střediskem PMS,

k)

v případě, že soud přijal záruku zájmového sdružení za chování a osobu
odsouzeného, ověření kontaktu na konkrétní osobu tohoto sdružení

Probační úředník (asistent) vyhotoví na základě zjištěných informací od klienta
záznam o projednání podmínek výkonu trestu OPP (vzor č. 2), ke kterému připojí popř.
doklady o dosažené pracovní kvalifikaci klienta nebo lékařské potvrzení
omezení pro výkon určitých druhů prací. Tento záznam

předá klientovi,

o zdravotním
soudu

jako

podklad pro nařízení výkonu trestu OPP a instituci jako informaci o klientovi, jedno
vyhotovení založí do probačního spisu. V případě, že klient na žádnou z pozvánek
nereagoval a k projednání podmínek výkonu trestu OPP se nedostavil, informuje středisko
PMS o této skutečnosti příslušný soud a navrhuje další postup (vzor č. 4).
Pokud by pracovníci PMS při zakládání spisu zjistili, že u klienta došlo k uložení
dalšího trestu OPP a součet uložených hodin přesahuje maximální hranici 400 hodin,
Postupuje probační úředník (asistent) podle metodického doporučení (příloha
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zasláním podnětu ke stížnosti pro porušení zákona na Ministerstvo spravedlnosti ČR (vzor
č. 5).

10.2. Zahájení výkonu trestu OPP v instituci

Pokud je to z časových důvodů možné, zúčastní se probační úředník (asistent)
úvodního projednání podmínek výkonu trestu OPP u daného poskytovatele spolu
s klientem a na místě samém ověří podmínky výkonu konkrétních prací a jejich
organizační zajištění. V případě, kdy se probační úředník (asistent) nemůže účastnit tohoto
úvodního jednání, je vhodné, by ho instituce vždy neprodleně informovala o tom, že klient
splnil (nesplnil) lhůtu 14 dnů a dostavil (nedostavil) se k projednání dohody o realizaci
výkonu trestu OPP a časového harmonogramu výkonu OPP (vzor č. 6), včetně data, od
kterého klient výkon trestu OPP zahájí (zahájil).
V případě, kdy se probační úředník (asistent) dozví o tom, že se klient na projednání
podmínek výkonu trestu OPP do dané instituce nedostavil, ověří nahlédnutím

do

kmenového spisu soudu, zda klientovi bylo doručeno usnesení. V případě, že usnesení
bylo odsouzenému doručeno, probační úředník (asistent) zkontaktuje klienta znovu a
upozorní ho na jeho povinnosti při výkonu trestu OPP s důrazem na možné důsledky jeho
pasivního přístupu k výkonu uloženého trestu.
Instituce neprodleně informuje probačního úředníka (asistenta) o datu zahájení
výkonu trestu OPP. Tuto informaci může instituce sdělit telefonicky, e-mailem nebo
písemně. Probační úředník (asistent) tuto informaci zanese do probačního spisu a písemně
ji sdělí soudu.
Instituce neprodleně sděluje středisku PMS rovněž informaci o nezahájení výkonu
trestu OPP v dohodnutém termínu. V tomto případě probační úředník (asistent) rovněž
kontaktuje klienta a upozorní ho na jeho povinnosti při výkonu trestu OPP s důrazem na
•nožné důsledky jeho pasivního přístupu a vyzve ho k jejich dodržování.

10-3. Kontrola a evidence výkonu trestu OPP

V případě, že klient dodržel základní podmínky nástupu výkonu trestu dostavil se k
Projednání dohody o realizaci výkonu trestu OPP do příslušné instituce, zahájil samotný
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výkon prací a rovněž trest OPP podle dohodnutého harmonogramu řádně vykonává,
probační úředník (asistent) provádí dle aktuální potřeby, minimálně jedenkrát za dva
měsíce, kontrolu výkonu prací (osobně, telefonicky, písemně, e-mailem). Získané
informace zaznamenává do probačního spisu, popř. sběrného správního spisu. Tuto
probační činnost vykonává příslušné středisko PMS průběžně a dle individuálních
okolností případu až do ukončení výkonu trestu OPP.
Při provádění kontroly nad průběhem výkonu trestu OPP postupuje příslušné
středisko PMS v součinnosti s příslušnou institucí, popřípadě s dalšími zainteresovanými
subjekty (například městskou policií apod.). Instituce pro tento účel shromažďuje
informace

získané

vlastním

sledováním

výkonu

prací

a eviduje

aktuální

počet

odpracovaných hodin a kvalitu odvedené práce. Podává-li instituce tuto informaci přímo
soudu na jeho žádost, je vhodné, aby kopii tohoto vyjádření zaslala rovněž příslušnému
středisku PMS.
Harmonogram výkonu trestu OPP (vzor č. 6) se tvoří tak, že odsouzený se
zástupcem instituce dopředu písemně dohodne termíny výkonu trestu OPP a stvrdí je
svým podpisem. Po odpracování dohodnuté práce v určeném termínu a zkontrolování její
kvality odpovědná osoba instituce uvede a podepíše skutečný počet odpracovaných hodin
a dohodne s odsouzeným následující termíny. Odsouzený obdrží na vyžádání kopii
harmonogramu.

10.4. Postup při nevykonávání trestu OPP

Zjistí-li instituce, že odsouzený neprovádí bez závažného důvodu uložené práce dle
sjednaného časového harmonogramu a v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě, vyrozumí o
tom neprodleně středisko PMS, s nímž dále spolupracuje na řešení situace. V případě, že
Probační úředník (asistent) získá informaci o tom, že klient trest OPP řádně nevykonává a
nedodržuje dohodnutý harmonogram prací, kontaktuje klienta za účelem zjištění důvodů
Porušení podmínek výkonu trestu OPP a iniciuje osobní schůzku.
V případě, že klient přes upozornění nadále trest OPP nevykonává, příslušné
středisko PMS mu doporučené do vlastních rukou zašle poslední výzvu k nástupu trestu
OPP (vzor č. 3). Pokud klient do 14 dnů od převzetí poslední výzvy trest nezačne
vykonávat, podává probační úředník (asistent) soudu návrh na přeměnu trestu OPP v trest

58

Alternativní trest obecně prospěšných prací

odnětí svobody (vzor č. 4). Případný návrh na přeměnu trestu OPP v nepodmíněný trest
odnětí svobody může podat jak středisko PMS tak i instituce, v níž má výkon trestu OPP
odsouzený vykonávat. Je vhodné, aby se oba subjekty o tomto kroku

vzájemně

informovaly.

10.5. Změna místa výkonu trestu OPP
V případě změny bydliště klienta v průběhu výkonu trestu OPP a žádosti klienta
o výkon trestu v obvodu jiného soudu, než má trvalé bydliště, vyhotoví probaění úředník
(asistent) shrnující zprávu, obsahující především informace instituce o počtu klientem
odpracovaných hodin a informace o důvodech změny místa výkonu trestu OPP. V případě
potřeby doplní další

informace - například o způsobu vedení života odsouzeného, o

úhradě způsobené škody a nákladů trestního řízení a další relevantní informace o práci s
klientem. Tuto zprávu předloží soudu. Pokud má ve výjimečných a odůvodněných
případech dojít u odsouzeného pouze ke změně místa výkonu trestu OPP v rámci obvodu
jednoho soudu (např. z důvodu lepší dopravní dostupnosti, lepší vhodnosti práce pro
klienta, popřípadě i v důsledku existujícího konfliktu v původní instituci či v důsledku
náhlého nedostatku míst pro výkon trestu OPP v původní instituci), informuje probační
úředník (asistent) o těchto okolnostech jak soud, tak i původní instituci. Pro další možný
Postup soudu v této věci probační úředník (asistent) zjistí možnosti výkonu trestu OPP
v

jiné vhodné instituci ve svém obvodu. O změně místa výkonu trestu OPP rozhoduje

soud usnesením, popř. písemným opatřením. Odpracované hodiny v různých institucích se
sčítají.

10.6. Rozhodování soudu o odložení, přerušení, upuštění a přeměně trestu OPP
Soud může na základě podání návrhu příslušného střediska PMS nebo návrhu
instituce poskytující místo pro výkon trestu OPP nebo i bez takového návrhu rozhodnout o
Přeměně trestu OPP nebo jeho nevykonané části na trest odnětí svobody. Bylo by vhodné,
%

soud informoval příslušné středisko PMS o konání každého veřejného zasedání ve

věci přeměny trestu OPP na trest odnětí svobody. Středisko PMS klienta již na začátku
v

ýkonu trestu OPP informuje o postupu v případě nevykonávání trestu OPP, tedy o

Možnosti podání návrhu na přeměnu v případě opakovaného porušování sjednaných
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podmínek. Návrh na přeměnu trestu OPP (vzor č. 4) středisko PMS zasílá na vědomí
instituci, ve které byl (měl být) trest OPP vykonáván.
Soud je

oprávněn

rozhodnout

v zákonem

vymezených

případech

na

žádost

odsouzeného o odkladu, přerušení nebo upuštění od výkonu trestu OPP. Je vhodné, aby
soud v případě vydání těchto rozhodnutí uvědomil příslušné středisko PMS. Stejně tak je
vhodné, aby soud rovněž vedle informace o konání veřejného zasedání ve věcech výkonu
trestu OPP středisko PMS vyrozuměl o dalších podstatných skutečnostech a zaslal mu na
vědomí kopie

vydaných rozhodnutí (přeměna trestu OPP, upuštění od výkonu trestu,

odložení nebo přerušení výkonu trestu, zrušení trestu OPP souhrnným trestem, obnova
řízení, amnestie atd.).
V případě, že soud obdrží podstatné informace vztahující se k výkonu trestu OPP od
někoho jiného než od příslušného střediska PMS, je vhodné, aby o těchto skutečnostech
informoval místně příslušné středisko PMS.

10.7. Kontrola vedení řádného života

Probační úředník (asistent) provádí úkony směřující k tomu, aby klient:
a)

vedl v průběhu výkonu trestu OPP řádný život,

b)

dodržoval soudem uložená přiměřená omezení a povinnosti,

c)

odčinil následky trestného činu a učinil kroky vedoucí k nápravě vztahů
s poškozeným,

d)

uhradil náklady trestního řízení,

e)

posiloval své schopnosti žít v souladu se zákony a odstraňoval případná
rizika své recidivy trestné činnosti.

Za tímto účelem probační úředník (asistent) zve klienta na pravidelné konzultace

a

dle konkrétních okolností případu také oslovuje sociální okolí klienta, zvláště v případech
mladistvých a mladých dospělých odsouzených. Pokud soud přijal záruku zájmového
sdružení za dovršení nápravy odsouzeného, spolupracuje probační úředník (asistent) úzce
• s tímto sdružením. Probační úředník (asistent) vedle kontroly výkonu trestu OPP a plnění
uložených

přiměřených

omezení/povinností

také

při

práci

s klientem

nabízí

Psychosociální podporu a pomoc, popřípadě zprostředkovává kontakty na potřebné
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odborníky. Současně také probační úředník (asistent) pracuje s poškozeným/i zejména ve
smyslu urovnání vztahů a otázek náhrady škody.
10.8.

Mediace v rámci výkonu trestu OPP
Pokud je případ vhodný kmediaci a strany s jejím provedením souhlasí, probační

úředník (asistent) předá případ k provedení mediace jinému úředníkovi PMS střediska. O
výsledku mediace úředník PMS - mediátor informuje probačního úředníka (asistenta),
který výkon trestu OPP u klienta zajišťuje.

10.9. Ukončení práce s klientem

Probační úředník (asistent) po ukončení výkonu trestu OPP odsouzeným tuto
skutečnost písemně oznámí soudu a přiloží hodnocení výkonu trestu OPP, které je
součástí dohody o realizaci výkonu trestu OPP {příloha č. 5). Současně také informuje
soud o průběhu výkonu trestu OPP a o plnění případně soudem stanovených přiměřených
povinností a omezení. Rovněž soud informuje o tom, jak klient hradil (nehradil)
způsobenou škodu a jaké kroky byly učiněny v souvislostí s urovnáním narušených vztahů
mezi odsouzeným a poškozeným. Součástí zprávy by mělo být i stanovisko poškozeného
a případně rovněž stanovisko zájmového sdružení, které nad chováním a osobou
odsouzeného převzalo záruku. V případě, kdy odsouzený trest OPP vykonal (nebo kdy
soud rozhodl o přeměně trestu OPP v nepodmíněný trest odnětí svobody), zašle probační
úředník (asistent) poškozenému písemné vyrozumění o této skutečnosti.

10.10. Ukončení probačního spisu

Probační úředník (asistent) zjistí, jakým způsobem byla věc klienta soudem
ukončena a po obdržení pravomocného rozhodnutí ve věci (např. pokud je trest OPP
Přeměněn na trest odnětí svobody, pokud je upuštěno od výkonu

trestu OPP, pokud je

trest OPP zrušen souhrnným trestem atd.) stejnopis rozhodnutí založí do probačního spisu.
Probační úředník (asistent) ukončí probační spis a vyřadí jej z aktuální evidence
střediska v souladu se spisovým řádem.
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11. Vzdělávání zaměstnanců Probační a mediační služby ČR
V srpnu 2005 byl v Praze zpracován Studijní program pro kvalifikační, specializační
a další vzdělávání zaměstnanců Probační a mediační služby ČR na vzdělávací období
2005/2006. Studijní program byl zpracován zaměstnanci ŘPMS ve spolupráci s externími
spolupracovníky. Předkládán je za Probační a mediační službu ČR Mgr. Pavlem Šternem,
ředitelem PMS ČR.
Základní úroveň odbornosti pro výkon funkce úředníka nebo asistenta probační a
mediační služby je dána kvalifikačním předpokladem pro výkon těchto funkcí podle
zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. U úředníka PMS se jedná
o vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oblasti společenskovědních oborů

au

asistenta PMS o středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní.
Druhou úroveň tvoří kvalifikační vzdělávací kurs pro uchazeče o funkci úředníka a
specializační kurs pro asistenty, který účastníkům zprostředkovává jak teoretické znalosti
z oblasti

práva

a

z komunikačních

probačních
technik

a

mediačních

užívaných

v tzv.

činností,

tak

pomáhajících

praktické
profesích.

dovednosti
Kvalifikační

vzdělávací kurs je přípravou pro složení odborné zkoušky.
Třetí

úroveň

odbornosti

úředníků

a

asistentů

PMS

je

tvořena

povinným

celoživotním - dalším vzděláváním, které reflektuje aktuální změny trestních kodexů
a moderní metody v probačních a mediačních činnostech. Součástí této úrovně by měly
být supervizní setkání určená k reflexi případové práce.

1

1-1.

Kvalifikační vzdělávací kurs

Cíl kvalifikačního vzdělávacího kursu
Cílem kvalifikačního vzdělávacího kursu (dále jen KVK) je získání teoretických
znalostí i praktických dovedností pro výkon funkce úředníka PMS v celém rozsahu
činností, jak jsou vymezeny zákonem o PMS. Dosažená odbornost bude ověřena
Prostřednictvím závěrečné zkoušky, která zajistí minimální standard kvality poskytované
služby.
V teoretické
a

i

praktické

rovině

je

KVK

koncipován

jako

strukturovaný

kumulativní proces osvojování si poznatků, dovedností a informací a posilování
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schopností k jejich efektivnímu využívání v praxi. Obsahy jednotlivých setkání na sebe
navazují, jsou vzájemně propojovány , přičemž je kladen důraz na využití zkušenosti
účastníků v období mezi jednotlivými soustředěními. Zejména se jedná o zkušenosti
získané z vlastní praxe s klienty na pracovišti PMS a z aktivit, které jsou nedílnou součástí
vzdělávacího kursu, stáže na odborných pracovištích, regionální setkání a samostudium.
Oblast posilování a prohlubování praktických dovedností (kompetencí) a zvládnutí
probačních a mediačních činností je rozložena do ucelených tématických bloků, v rámci
kterých dochází k postupnému rozšiřování praktických znalostí účastníků účinně a
efektivně vykonávat probační a mediační činnosti.

Principy realizace kursu
K dovršení výše uvedeného cíle přispívá dodržování následujících principů realizace
KVK:
o Interdisciplinární charakter - kurs je tvořen vyváženou skladbou teoretických
znalostí z oblasti práva (zejména trestního a dále pak vybranými okruhy občanského,
pracovního, rodinného a obchodního práva) a moderních přístupů a metod využívaných
v pomáhajících profesích (zejména sociální práce a sociálních služeb).

o Interaktivní způsob výuky - teoretické znalosti z oblasti práva, komunikace a
Probačních a mediačních činností jsou propojovány s praktickým nácvikem probačních a
mediačních postupů.
o Kontinuita výukového procesu -

koncepce výuky je připravována stálým

interdisciplinárním lektorským týmem, který je odpovědný za průběžné a finální naplnění
cíle kvalifikačního vzdělávacího kursu a průběžně spolupracuje a koordinuje přípravu na
jednotlivá soustředění s ředitelstvím PMS.

o Aktuálnost - výuka v rámci vzdělávacího kursu reflektuje nejnovější poznatky a
zkušenosti z trestně právní praxe a efektivní pracovní postupy probačních a mediačních
Pracovníků.
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o Efektivita výuky - lektorský tým využívá nejnovějších didaktických forem výuky
včetně používání audiovizuální techniky.
o Plánovaná příprava - lektorský tým kvalifikačního vzděláváni se pravidelně před
každým soustředěním připravuje v koordinaci s ředitelstvím PMS, reflektuje již proběhlá
soustředění a koncipuje aktuální program na další následné soustředění.

Popis Kvalifikačního vzdělávacího kursu
Součástí kvalifikačního vzdělávacího kursu je seminární výuka, výcvikový program,
praxe na odborných pracovištích a regionální setkání úředníků a asistentů PMS. Doba
trvání Kvalifikačního vzdělávacího kursu je 1 rok.

Přednášky a seminární výuka
Přednášková a seminární výuka zahrnuje objasnění základních pojmů používaných
vprobaci a mediaci, vymezení odborné náplně činnosti úředníka PMS a představení
právního rámce uplatnění alternativních procesních postupů alternativních trestů, včetně
mezinárodního srovnání v oblasti probačních a mediačních systémů v kontextu Evropské
unie.

Výcvikový program
Výcvikový program slouží k prohloubení znalostí získaných v rámci seminární
v

ýuky s důrazem na specifické situace vznikající v průběhu mediačního jednání a při

v

ýkonu probační činnosti, dále ke zdokonalování praktických dovedností důležitých pro

zvládnutí

mediace

a probace

v jednotlivých

věcech. Výcvikový

program

probíhá

interaktivní formou výuky založené na řízené diskusi, prohlubování získaných poznatků a
společném procvičování praktických dovedností (ve dvojicích a ve skupině). Praktická
cvičení

soustavně

doprovází

jednotlivé

části

teoretických

bloků,

čímž

dochází

k průběžnému propojení teorie a praxe.
Řešení
té

modelových

situací,

které jsou

vytvořeny

k jednotlivým

probíraným

matům, si frekventant vzdělávacího kusu vytváří základní představy o tom, s čím se

může setkat v rámci vlastní praxe (např. identifikuje se s rolí mediátora, probačního
úředníka, poškozeného a obviněného, s vlastním pocity nejistoty, agrese, vyjasňuje si
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hranice své vlastní odpovědnosti a odpovědnosti svých klientů). Modelové situace
koncipované jako praktické procvičení teoretických poznatků rozšíří kontext porozumění
konkrétním situacím v budoucí praxi a to na základě vlastního prožitku.
Rozsah: 40 výukových dnů (320 hodin, tj. 8 pětidenních setkání)

Stáže na odborných pracovištích
Stáže na odborných pracovištích jsou zaměřeny na seznámení se s prostředím,
agendou a způsobem práce instituce a zařízení, jejichž činnost úzce souvisí s prací
úředníka PMS, tj. soudu, státního zastupitelství, policie, věznice a spolupracujících
zařízení z oblasti sociálních služeb.
V případech, kdy frekventant může prokázat dostatečnou znalost prostředí instituce,
u které má být stáž absolvována, lze písemně požádat o její prominutí.
Třídenní stáže vykonává účastník programu u:
a)

okresního nebo krajského soudu na úseku trestním,

b)

státního zastupitelství,

c)

Policie ČR (u základních útvarů),

d)

spolupracující organizaci státních i nestátních, konkrétně v organizacích
zabývajících

se

mediací,

v protidrogových

kontaktních

centrech,

azylových domech, diagnostických ústavech, na obecních úřadech, na
pracovištích kurátorů pro mládež a koordinátorů péče o osoby společensky
nepřizpůsobivé a u dalších subjektů podílejících se na realizaci probačních
a resocializačních programů,
e)

ve věznicích (vazebních i pro výkon trestu odnětí svobody dospělých a
mladistvých osob).

Podklady k odborné zkoušce
Podklady k odborné zkoušce tvoří kompletní portfolio s dokumentací dokládající
splnění úkolů a povinností frekventanta v rámci vzdělávacího kvalifikačního kursu.
Dále uchazeč předkládá písemnou práci ve které zpracovává vybraná aktuální
té

mata související s mediační a probační činností.
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Povinností každého frekventanta je osvědčit v průběhu kvalifikačního vzdělávacího
kursu zvládnutí dovedností profesionálního rozhovoru s klientem, který je základním
komunikačním nástrojem úředníka PMS v praxi.
Praktické

zvládnutí

komunikačních

dovedností

zachycuje

videozáznam

profesionálního rozhovoru. Nahrávka může zachytit skutečný rozhovor s klientem
pořízený na středisku PMS nebo simulovaný rozhovor při dodržení nároků na jeho
záznam.

Odborná zkouška
Po ukončení KVK jsou jeho absolventi povinni ve lhůtě nejpozději do tří měsíců
předstoupit k závěrečné zkoušce před pětičlennou zkušební komisi sestavenou ŘPMS ve
spolupráci s justiční vzdělávací institucí složenou ze zkušebních komisařů, jmenovaných
ministrem spravedlnosti, dle statutu PMS. Komisi tvoří předseda a čtyři členové z řad
specialistů na probační a mediační činnost, sociální práci a sociální služby v justici,
právníků (soudců, státních zástupců, pracovníků ministerstva spravedlnosti, zástupců
Probační a mediační služby ČR a dalších odborníků ze společensko vědních oborů.
Pětičlenná komise by vždy měla být tvořena alespoň dvěma odborníky z oblasti práva a
dvěma odborníky z oblasti probace a mediace a jedním odborníkem z příbuzného oboru.
Zkoušky jsou jednodenní. Jejich smyslem je ověření odborné způsobilosti k výkonu
funkce úředníka PMS. Během zkoušky jsou ověřovány znalosti z oblasti probačních a
mediačních činností a znalosti právních předpisů v rozsahu, v jakém byly probrány
v rámci kvalifikačního vzdělávacího programu kursu. Součástí zkoušky je i obhajoba
předložené písemné práce a prezentace videozáznamu konzultace s klientem.
Nedílnou součástí odborné zkoušky je prezentace možného praktického postupu
úředníka

PMS

v rámci

předložené

kasuistiky

v souladu

s národními

metodickými

standardy, schválenými ministrem spravedlnosti. Ústní zkouška je veřejná.

11.2. Další vzdělávání pracovníků PMS ČR

Projekt Transition facility
Další vzdělávání představuje třetí úroveň odbornosti a vzdělávacího systému
úředníků a asistentů PMS. Významnou součástí následného průběžného vzdělávání je
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v roce 2005 realizace projektu Transition Facility za spolupráce probačních služeb
z Velké Británie a Finska.
Jedná se o projekt zaměřený na další vzdělávání probačních úředníků a asistentů
a také pracovníků vězeňské služby.
Cílem projektu je podpora a posílení dovedností zaměstnanců PMS a VS v oblasti
zajišťování

podkladů

pro

rozhodnutí

soudu

o

možném

podmíněném

propuštění

s dohledem a sladění společného postupu a koordinace součinnosti mezi PMS, VS, soudci,
státními zástupci, policisty a sociálními službami v rámci parole.
Uskutečnění tohoto programu je plně v souladu se stanovenými dlouhodobými
prioritami PMS v koncepci rozvoje, kde je vzdělávání stanoveno jako jedna z priorit
služby k uskutečňování a prosazování jejich stanovených cílů v rámci trestní politiky.

Vzdělávání specialistů pro mládež
V rámci úkolů vyplývajících z republikové strategie prevence kriminality na rok
2005 je pro PMS stanovena také povinnost pokračovat ve specializovaném vzdělávání
probačních úředníků, zabývajících se oblastí práce s mladistvými pachateli a dětmi
mladšími 15 let, které se dopustily činu jinak trestného.
Systém vzdělávání probačních úředníků specializovaných pro práci s mládeží tvoří
v letošním roce dva moduly - základní a specializační. Základní modul navazuje na
znalosti

a dovednosti

získané

v průběhu

kvalifikačního

kursu

a je

určen

všem

„specialistům" pro mládež. Realizován bude formou odborné přednášky v rozsahu
jednoho výukového dne s tímto obsahem: příčiny
2

vývojové psychologie,

delikvence

mládeže,

vybrané

poruchy vývoje v dětském věku, přehled stylů práce s rodinou.

Specializační modul je postaven na dvou základních úrovních a

pasáže

regionální

celostátní. Na regionální úrovni budou v průběhu kalendářního roku realizována dvě

setkání těchto specialistů, a obsah těchto pracovních setkání by měl být přizpůsoben
re

gionálním potřebám. Jejich nedílnou součástí by však měla být reflexe nově získaných

Poznatků a dovedností z této oblasti a jejich zavedení do přímé praxe s klienty. Na národní
úrovni připraví ŘPMS soubor odborných přednášek a workshopů s tím, že každý
s

Pecialista by měl v průběhu dvou let absolvovat nejméně dvě akce dle vlastního výběru.

Témata celostátních seminářů jsou: obtíže vývoje v dětském věku - přístupy,
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drogové a alkoholové

závislosti

v dětském věku, práce s dětmi z jiného

sociokulturního

prostředí, rodinné mapy, ostrov rodiny.

Regionální supervizní semináře
Jedná se o systém regionálních supervizních seminářů, které představují důležitou
součást profesního rozvoje zaměstnanců

PMS. Tyto semináře probíhají v podobě

prakticky zaměřených odborně vedených setkání úředníků a asistentů s cílem posílit jejich
odborné kompetence a profesionální dovednosti. Setkání jsou věnována rozborům
jednotlivých případů a poskytují prostor pro práci s vlastní profesionalitou a odborností,
zaměřují se na reflexi a zpětnou vazbu obtížných případů v praxi a podporují rozvoj
týmové spolupráce.
Supervize jsou

organizovány

ředitelstvím

PMS

v součinnosti

s metodickými

koordinátory a probíhají v jednotlivých regionech ve skupinách cca 10 účastníků podle
předem stanoveného harmonogramu. Frekvence je lx

za 12 týdnů. Supervizi zajišťují

externí odborníci působící v oblasti sociální práce a sociálních služeb. Na konci
kalendářního roku vždy vypracují účastníci společně se supervizorem

závěrečnou

hodnotící zprávu, která obsahuje mimo jiné oboustranné vyhodnocení kvality supervize,
náměty, nová témata a doporučení pro další období.

Regionální kasuistické semináře
Kasuistické

semináře

představují

periodická

regionální

setkání

úředníků

a asistentů PMS zaměřená na aktuální problémy praktické činnosti služby a zkušenosti
z oblasti probační a mediační práce. Semináře budou podle charakteru připravovány buď
formou řešení jednotlivých případů ve spolupráci s ostatními institucemi (OČTŘ, VS,
OSPOD) nebo jako tzv. případové konference k jednotlivým případům se zaměřením na
konkrétní metodické postupy. Témata seminářů vždy vychází z aktuálních

potřeb

jednotlivých regionů a poté jsou konzultována s ředitelstvím služby. Minimální počet
kasuistických seminářů v průběhu kalendářního roku 2005 byly tři specializované akce
v každém soudním kraji. K tématům kasuistických seminářů patří např. specifika práce
s alkoholově a drogově závislými klienty, s klienty tzv. problémovými (konfliktními a
agresivními), problematika náhrady škody v průběhu trestního řízení, apod.
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EMPIRICKÁ ČÁST
Při realizaci výzkumu bylo zapotřebí nejprve vymezení průzkumného problému.
Výzkumný problém je formulován v tázacím tvaru a jeho vymezení vyjasňuje další cestu
výzkumu. Výzkum navazuje na teoretická východiska, která se snaží zachytit ve vlastní
praxi.
V počáteční fázi výzkumu byl stanoven výzkumný problém:
V jakém rozsahu a s jakou účinností se v ČR ukládá trest obecně prospěšných
prací?
Co by pomohlo vylepšit využití alternativního trestu obecně prospěšných
prací?

Při výzkumu byly postupně využity tyto metody výzkumu:
1) Obsahová analýza dokumentů Institutu pro kriminologii a sociální prevenci,
statistické údaje publikované Ministerstvem spravedlnosti ČR, Policií ČR a
Generálním ředitelstvím Vězeňské služby.
2) Metoda dotazníkového šetření.
3) Analýza dokumentů a záznamů z vlastní praxe autora práce jako probačního
úředníka.
Obsahová analýza dokumentů:
Způsob kvalitativní analýzy dokumentů určuje možnosti a účinnost

analýzy

kvantitativní. Analyzovali jsme dokumenty o poznatcích z výzkumu trestu obecně
prospěšných prací prováděného Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, dále
statistické údaje publikované Ministerstvem spravedlnosti ČR, Policií ČR a Probační a
mediační služby ČR.
Hlavním hlediskem analýzy dokumentů se stal vývoj ukládání trestu obecně
Prospěšných

prací

od jeho

zavedení,

porovnání

počtu

Prospěšných prací s počtem uložených trestů odnětí svobody.
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Dotazníkové šetření:
Touto metodou se zaměřujeme na názory pracovníků Probaění a mediaění služby a
na názory jejich klientů, kteří byli pravomocně k trestu obecně prospěšných prací
odsouzeni. Nestandardizovaný dotazník klade více typů otázek, což umožňuje udržet
pozornost respondentů. Formulací otázek vedeme dotazované k zamyšlení nad významem
institutu OPP.
Při sestavování dotazníku bylo zapotřebí brát v úvahu intelekt klienta i jeho
trpělivost při vyplňování předkládaného dotazníku. Otázky byly formulovány tak, aby
klient mohl jednoznačně odpovědět a i délka dotazníku byla přizpůsobena trpělivosti
klientů.

Analýza dokumentů a záznamů z vlastní praxe autora práce jako probačního
úředníka:
Vyhodnocovány byly spisy z let 2001, 2002, 2003 a 2004. Celkem bylo
vyhodnoceno 433 spisů.
Cíl průzkumu:
cílem průzkumu je zjištění v jakém rozsahu a s jakou účinností se v České republice
ukládá trest obecně prospěšných prací. Přičemž jsme stanovili několik základních dílčích
cílů:
>

zjistit, jaký význam má institut obecně prospěšných prací, který je uplatňován

již od 1.1.1996, pro společnost, ale i pro pachatele, kterému je nabídnuta jistá alternativa,
>

jakou

pozici

zaujímá

v kontextu

trestně-právní

úpravy

trest

obecně

prospěšných prací,
>

co klade jisté překážky subjektům, jež participují při uplatňování trestu obecně

Prospěšných prací,
>

jaké faktory ovlivňují právě účinnost ukládaného alternativního trestu,

>

co by mohlo vést k lepší účinnosti trestu obecně prospěšných prací.
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12. Obsahová analýza dokumentů
Analyzovali jsme dokumenty o poznatcích z výzkumu trestu obecně prospěšných
prací prováděného Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, dále statistické údaje
publikované Ministerstvem spravedlnosti ČR, Policií ČR a Probační a mediaění služby
v

CR.
Hlavním hlediskem analýzy dokumentů se stal vývoj ukládání trestu obecně prospěšných
prací od jeho zavedení, porovnání počtu uložených trestů obecně prospěšných prací
s počtem uložených trestů odnětí svobody.

Vývoj kriminality v ČR
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Statistiky Ministerstva vnitra ČR [online], Praha: Ministerstvo vnitra v Praze, 2005[cit. 6.6.2006].
Dostupné na WWW:
http://www.mvcr.cz/statistikv/krim stat/2006/index.html
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Policejní statistiky i statistiky Ministerstva spravedlnosti svědčí o tom, že od roku
1990 do roku 1999 v České republice trval vzestup kriminality. Přesto v letech 1990-1995
trvalo období stagnace.
Podle

statistických

podkladů

Ministerstva

spravedlnosti

byl

v roce

2003

zaznamenán takřka zanedbatelný pokles počtu osob stíhaných pro trestné činy (o 0,4 %),
ale naopak vzestup počtu osob, ohledně nich bylo v roce 2003 konáno zkrácené přípravné
řízení, a to o 2,5 %. Celkový ukazatel osob stíhaných, i osob, ohledně nichž bylo konáno
zkrácené přípravné řízení, činil v roce 2003 110 807 a v roce 2002 110 800, takže se jedná
prakticky o stejný údaj a nemá smysl hovořit o vykázaném nárůstu, který byl statisticky
zcela bezvýznamný.
Naznačená tendence vývoje kriminality na území ČR zcela nekoresponduje s údaji
policejní statistiky, neboť nevycházejí ze stejných kritérií a způsobů vykazování.
„Růst kriminality vyvolal u nás potřebu změnit trestní politiku a zabývat se
otázkou účinnosti trestu odnětí svobody. Na základě negativních poznatků o vlivu
vězení na pachatele a poznatků o vězeňství se i u nás začala hledat nová řešení. Proto
jedním z hlavních úkolů celkové reformy trestního zákonodárství byla reforma
systému trestních sankcí ve prospěch sankcí alternativních" (J.Rozum
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12.1. Údaje získané ze statistik Ministerstva spravedlnosti ČR
a Generálního ředitelství Vězeňské služby
Přehled o počtu osob odsouzených a o uložených trestech v letech 1994- 2004 ze
statistických výkazů MS ČR
ROK
1994

Počet všech
odsouzených
51 931

1995

54 957

1996

57 774

1997

59 777

1998

54 083

1999

62 594

2000

63 211

2001

60 182

2002

65 098

2003

66 131

2004

68 443

NEPO

PO

11 126
21,4 %
12 552
22,8 %
13 375
23,1 %
13 933
23,3 %
14 656
27,1 %
15 340
24,5 %
14 114
22,3 %
12 533
20,8 %
9 659

33 554
64,6 %
35 724
65,0 %
37 020
63,9 %
37 190
62,2%
33 059
61,1 %
38 188
61,0 %
35 617
56,3 %
32 817
54,5 %
34 942

725
1,3 %
1 600
2,7 %
1 776
3,3 %
3215
5,1 %
7 084
11,2 %
8 835
14,7 %
13 424

14,8 %
9 797
14,8 %
10 192
14,9 %

53,7 %
35 676
53,9 %
36 192
52,9 %

20,6 %
13 592
20,6 %
13 031
19 %

OPP

Peněžitý trest
5 648
10,9 %
4 978
9,1 %
4 734
8,2 %
4 703
7,9 %
2 634
4,9 %
3 370
5,4 %
3 571
5,6 %
3 324
5,5 %
3 500
5,4 %
2 941
4,4 %
2 941
4,3 %

Ročenky MSp ČR [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti v Praze, 2005[cit. 6.6.2006]. Dostupné
na WWW:http://portal.iustice.cz/ms/ms.asp.\?i-33&o=23&k=3397&d=47145

Ze statistik uváděných Ministerstvem spravedlnosti je zřejmé, že neustále narůstá
počet odsouzených osob. Tento nárůst prozatím vrcholí v roce 2004, kdy počet
odsouzených osob dosáhl čísla 68 443.
Z výše uvedené tabulky je snadno čitelné, jak se v průběhu posledních desíti let
významným směrem snižoval počet NEPO trestů.
V roce 1998 byl NEPO trest uložen v 27% odsouzeních, naproti tomu v roce 2002 a
2003 pouze ve 14,8 % odsouzení.
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Díky procentuálnímu vyjádření je zároveň velmi transparentní i nárůst a
procentuální zastoupení trestu OPP na úkor trestů ostatních.
V letech 2002 a 2003 bylo trestu OPP využito ve 20,6 % uložení všech trestů. Díky
tomuto trendu markantně poklesl počet uložených trestů NEPO.
Přes 50% trestů stále ukládá trest PO, přestože jejich procentuální zastoupení stále
klesá již od roku 1994.

12.2. SROVNÁNÍ UKLÁDÁNÍ TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY A TRESTU OPP V
ČR V LETECH 2000-2004

• Trest O P P
• Trest odnětí svoboc

2000

2001

2002

2003

2004

Ročenky MSp ČR [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti v Praze, 2005[cit. 6.6.2006]. Dostupné
na WWW:http://portal.iustice.cz/ms/ms.asp.\?i=33&o=23&k=3397&d=47l45

Uvedené údaje ukazují, že trest OPP se v soudní praxi začínal od roku 2000 stále
v

' c e uplatňovat, což mělo vzhledem k myšlenkám restorativní justici velmi příznivý

ukazatel.
Z grafu je zřejmé, že přes počáteční potíže způsobené zejména s organizací výkonu
trestu OPP se začínal alternativní trest čím dál častěji využívat což přímo přispívalo ke
snižování vězeňské populace. V roce 2002 bylo poprvé uloženo více trestu OPP než trestů
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NEPO a tento trend pokračoval i v následujících letech. Počty trestů odnětí svobody se
v letech 2000-2002 snižovaly, v posledních dvou letech mají však sice mírný, ale
vzrůstající tendence.
Ukládání trestu OPP se od roku 2000 uplatňuje stále ve více případech až na rok
2004, kdy bylo uloženo o 561 méně trestů OPP než v předcházejícím roce. V dalších
kapitolách své práce se pokusím interpretovat tento vývoj trestní justice. Věnuji se tomu
ve výzkumné části a formou dotazníků se snažím objasnit fakt, že se trestu OPP uložilo
v posledním roce méně než v roce předcházejícím. Je těžké utvořit závěr o klesajících
tendencích ukládání trestu OPP v případě, že nejsou prozatím dokončeny statistiky
z letošního roku, tj. z roku 2005.
Velký vliv na vývoj trestní politiky při ukládání trestu OPP měla zejména právní
úprava trestu OPP zákonem č. 265/2001 Sb., která s účinností od 1.1.2002 pozměnila
formulaci alternativního charakteru tohoto trestu tak, že zde již není vymezení trestu OPP
vůči vykonanému trestu odnětí svobody, ale citované ustanovení obsahuje podmínku, že
k dosažení účelu trestu není třeba uložení jiného druhu (kteréhokoliv) trestu než právě
trestu OPP.
Zároveň se novelou rozšířil okruh nevýdělečných subjektů, v jejíchž prospěch lze
trest OPP vykonat. Tato změna, jak dále uvádím, měla i nepřímý vliv na úspěšnost
vykonání tohoto trestu.
Tato novela dále přinesla změnu i v povinnosti při ukládání trestu OPP přihlížet ke
stanovisku pachatele k možnosti uložení trestu.
Nezanedbatelnou změnou je i úprava vykonávacího řízení, kdy nejvýznamnější je
účast probačního úředníka.
Ze studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ze září roku 2004
vyplývá, že velký vliv na zvýšení počtu odsouzených vykonávajících nepodmíněný trest
odnětí svobody v roce 2003 a 2004 měly tyto faktory:
•

zvýšil se počet osob předvedených z výkonu vazby do výkonu trestu odnětí
svobody,

•

zvyšují se počty osob odsouzených za závažné trestné činy

a počty recidivistů,

kteří tvoří rozhodující část vězněných osob,
•

počet ukládaných alternativních trestů v roce 2003 se oproti roku 2002 nezvýšil,
přestože bylo více osob odsouzeno,
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•

oproti roku 2002 se snížil počet osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu
odnětí svobody, což mělo podstatný vliv na celkový počet osob vykonávajících
v roce 2003 nepodmíněné tresty odnětí svobody.

Nezanedbatelnou úlohu v počtu uložených trestů odnětí svobody v roce 2003 měl i
fakt, že v tomto roce došlo ve zvýšené míře k přeměnám a nařízení náhradních trestů
odnětí svobody za tresty odnětí svobody podmíněně odložené, obecně prospěšné práce a
tresty peněžité.

12.3. Nejčastěji je trest OPP ukládán za tyto trestné činy:

Ť

^ilggtné činy podle četnosti
§2
«7 Krádež

r. 2002
5 129

r.2003
4 734

r.2004
4317

238

327

465

103

275

341

Maření výkonu úředního
Modnutí
§213 Zanedbání
povinné
^Výtržnictví
§238 Porušování

812

domovní

791
788

826
862

748

fe0Podvod
f l L U b l í ž e n í na zdraví
Zpronevěra
Úvěrový podvod
jj?^ Ohrožení pod vlivem

819
456
417
348
176

729
501
369
440
178

641
507
334
427
208

Slíodflnictví
ozovam cizí veci
Otok na veřejného
•jetele

147
178
139

183
131
122

175
137
148

PS
ir

lpi

° í e i % MSp ČR [online], Praha: Ministerstvo spravedlnosti v Praze, 2005[cit. 6.6.2006]. Dostupné na WWW:
http://portal.iustice.cz/ms/ms.aspx?i=33&o=23&k=3397&d=47145

Tabulka pořízena z údajů Ročenky 2005, kterou vydalo Ministerstvo spravedlnosti
ČR ukazuje, že nejčastěji se trest OPP, v posledních třech letech, ukládá za trestné činy
Podle Hlavy IX. Trestního zákona Jednoznačně převládá trestný čin krádeže podle § 247
Tr.Z. V roce 2003 to bylo dokonce v 5 129 případech. Trest OPP je dále ukládán nejvíce
Za trestný čin maření úředního rozhodnutí podle § 171 TrZ a trestný čin zanedbání
Povinné výživy podle § 213 TrZ.
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12.4. Přeměna trestu OPP v trest nepodmíněný

Jednou z velmi diskutovaných otázek a jednou z důležitých položek, která se z výše
uvedených statistik nedá téměř vůbec vyčíst, je otázka přeměny nevykonaného trestu
obecně prospěšných prací, popř. přeměny jeho zbytku.
Institut pro kriminologii a sociální prevenci( dále jen IKSP) se touto otázkou
zabýval a došel k níže uváděným závěrům.
Pracovníci IKSP požádali Ředitelství PMS o zjištění údajů k činnosti PMS při
realizaci trestu OPP.

Z hlediska výkonu trestu OPP je zajímavým údajem počet návrhů na přeměnu trestu
OPP podaných středisky PMS (Statistika PMS ČR [online]. Praha: PMS ČR v Praze,
leden2005- [cit. 6.6.2006]. Dostupné na WWW: http://www.pmscr.cz/scripts/index.php7id nad=38)
od roku 2001 k 31.5. 2004, a počet pravomocně přeměněných případů OPP od roku 2001
k 31.5.2004.

Návrhy P VIS
Praha
StC
409
303

r^řeměněno OPP
StC
Nezjištěno 397

JČ
635

JČ
245

ZČ
496

ZC
524

SČ
620

sc
335

v
vc
550

JM
708

SM
2 065

Celkem
5 786

VC
474

JM
382

SM
1 090

Celkem
3 447

Dále je k 31.5.2004 v evidenci PMS celkem 4 676 případů, kdy se trest OPP
nevykonává a to z důvodů přerušení či odložení výkonu trestu OPP, že se čeká na
rozhodnutí o přeměně nebo se čeká na výsledek projednávání stížnosti pro porušení
zákona.
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12.5. Poznatky expertů k trestu OPP

Ze Zprávy o analýze a vyhodnocení účinnosti novely trestního řádu č. 265/2001
Sb. (J.Rozum

2004)

ve vztahu k soudnímu řízení , zpracované trestním kolegiem

Nejvyššího soudu České republiky v případech, kdy byl dříve ukládán krátkodobý
nepodmíněný trest odnětí svobody, je nyní ukládán trest obecně prospěšných prací.
Ze Zprávy

o činnosti státního zastupitelství

v roce 2003 lze zjistit, že podle

státních zastupitelství je vidět tendence k jisté liberalizaci trestů, častější ukládání trestů
nespojených

s odnětím

svobody,

především

trestu

obecně

prospěšných

prací,

i

v případech, kdy lze mít pochybnost o dosažení účelu takového trestu, opakované
ukládání podmíněných trestů odnětí svobody, nedostatečné využívání trestů propadnutí
věci a peněžitého trestu. Státní zastupitelství registrují zvýšený počet rozhodnutí soudu o
přeměně trestu OPP nebo jeho nevykonaného zbytku na trest odnětí svobody.
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13. Dotazníkové šetření
13.1. Dotazník určený probačním pracovníkům
Popis průzkumného vzorku:
Průzkumným vzorkem bylo celkem 31 probačních pracovníků. A to jak z řady
úředníků, tak asistentů Probační a mediační služby ČR. S institutem obecně prospěšných
prací v rámci středisek pracují obě tyto skupiny s ohledem na zastoupení počtu úředníků a
asistentů na střediscích.
Obsah dotazníku určeného probačním pracovníkům:
1. Jak hodnotíte spolupráci PMS se soudy při ukládání trestu OPP?
2. Jak hodnotíte spolupráci PMS s obecními úřady?
3. Jak hodnotíte spolupráci PMS s obecně prospěšnými společnostmi?
4.

V čem vidíte rozdíl mezi spoluprácí s obcemi a obecně prospěšnými
společnostmi?

5. Je dle Vašeho názoru dostatečné poučení klientů ze strany probačního
úředníka / asistenta?
6. Je dnes již pravidlem na Vašem středisku pověřování PMS soudy ke
zjišťování stanoviska klienta a jeho postoje k možnému uložení trestu OPP?
7. V případě, že Vaše středisko není pověřováno ke zjišťování stanoviska klient
k případnému uložení trestu OPP, v čem vidíte hlavní důvod?
8.

Co by podle Vás pomohlo lépe využít institut OPP?

9.

Řešíte s klienty, kterým byl uložen trest OPP, náhradu škody?

10. V případě,že s klientem náhradu škody neřešíte, z jakého důvodu?
11. Je z Vašeho pohledu v současné době efektivní výkon trestu OPP?
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13.2. Interpretace výsledků dotazníkového šetření určeného probačním
pracovníkům
TAB. č.l Výsledek hodnocení spolupráce PMS a soudů při ukládání OPP
Spolupráce PMS se soudy je hodnocena průměrně, nejčastěji
Známka Počet
známkou 3, z pětistupňové škály.
odpovědí
1
2
2
11
3
14
4
4
5
0
Průměr
2.65

TAB. č.2 Výsledek hodnocení spolupráce PMS a obecních úřadů při zajišťování OPP
Známka
1
2
3
4
5
průměr

Počet
odpovědí
1
9
16
3
1
2.7

Hodnocení spolupráce PMS s obec. úřady dosáhlo průměru 2,7. (z
5ti stupňové škály)

TAB. Č.3 Výsledek hodn
Opp
Známka
^

1
2
i
4
Uírůměr

Počet
odpovědí
5
15
7
4
0
2.3

Hodnocení spolupráce s o.p.s. dosáhlo nejlepší známky
v porovnání se soudy a obecními úřady .
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TAB. ě.4 Uváděné rozdíly mezi spoluprácí s obcemi a o.p.s.
Druh
odpovědi
A
B
C
D
E
F
G

Počet odpovědí
Nejčastěji uváděné odpovědi:
A - ukládání atraktivnější práce klientům
B - pečlivější přístup ke klientům
C - aktivnější a důslednější spolupráce se střediskem PMS
D - aktuálnější hlášení změn středisku PMS
E - lepší přístup ke klientům
F - náročnost na výběr klienta
G - žádný

6
5
3
3
6
6
2

TAB. Č.5 Je dostatečné poučení klienta ze strany probačního úředníka
Druh
.odpovědi

ANO_
NE

Počet
odpovědí
31
0

Jednoznačný souhlas probačních úředníků.

TAB. č.6 Míra zjišťování stanoviska klienta k případnému uložení trestu OPP
Druh
odpovědi

ANO

NE

Počet
odpovědí
0
31

Všichni dotazovaní se shodují na nedostatečném zjišťování
postoje klienta k případnému uložení trestu OPP.

TAB. Č.7 Důvody nezjišťování stanoviska klienta k možnému uložení OPP
Druh
-Odpovědi
A
B

[ j r ^

Počet
odpovědí
5
9
11
3
4

Druhy odpovědí:
A - soudcům schází čas na vytypovávání klientů
B - soudci volí rychlejší zp. ukládání trestu OPP trestním
příkazem
C - neochota soudců
D - nadřazenost soudců vůči PMS
E - soudce si neuvědomuje tuto možn

81

Alternativní trest obecně prospěšných prací

TAB. č.8 Co by pomohlo lépe využít institut OPP
Druh
odpovědi
A
B
C
D
E
F
G
H

Počet
odpovědí
7
9
3
2
4
2
3
2

Druhy odpovědí:
A - předjednání trestu s obv. před uložením trestu OPP
B - rychlejší přeměna nevykonaných trestů na trest odnětí svobody
C - neukládat trest OPP recidivistům, kteří již v minulosti trest
OPP nevykonali
D - využití trestu OPP v případech, kdy soudce ukládá prostou
podmínku
E - vytipování vhodných osob
F - větší pravomoce pracovníků PMS
G - lepší kontrola trestu OPP
H - větší informovanost veřejnosti

TAB. ě.9 Řešení náhrady škody v rámci výkonu trestu OPP
Druh
.odpovědi
ANO_
NE__

Počet
odpovědí
31
0

Všichni dotazovaní probaění úředníci řeší v rámci zajišťování
výkonu trestu OPP i náhradu škody související s trestnou
činností.

TAB. č.10 Hodnocení efektivity výkonu trestu OPP
Druh
Počet
21 dotazovaných probačních pracovníků kladně hodnotí
odpovědi
odpovědí
efektivnost ukládaného trestu OPP.
Spíše
8
ANO_
ANO_
13
-Spíše NE
4
6
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13.3. Shrnutí dotazníkového šetření určeného probačním pracovníkům

Ve shrnutí tohoto dotazníku je možné naznačit některé tendence, ke kterým
se úředníci a asistenti Probační a mediační služby po určité praxi ubírají.
Jak vyplývá z dotazníků jedním z problémů doprovázejících výkon trestu obecně
prospěšných prací je nepříliš dobrá spolupráce probačních pracovníků se soudy. Pro
zajištění výkonu alternativního trestu je však tato spolupráce nezbytná. Na problémy
úředníci narážejí především při postupování spisů vzhledem ke změnám bydliště klienta,
popř. k dlouhým časovým intervalům v případě neúspěchu při shánění klienta na uvedené
adrese ve spisu, popř. na Centrální evidenci obyvatelstva.
Porovnáme-li odpovědi pracovníků na otázky týkající se spolupráce s obecními
úřady a obecně prospěšnými organizacemi je pozitivněji hodnocena právě spolupráce
s obecně prospěšnými organizacemi. Tento rozdíl pramení podle odpovědí na otázku:
„V čem vidíte rozdíl mezi spoluprácí s obcemi a obecně prospěšnými společnostmi?"
z lepšího přístupu ke klientům, zároveň z vyšší náročnosti na výběr klienta ale také
z pestřejší nabídky druhů práce

kterou obecně prospěšná společnost nabízí v rámci

výkonu trestu OPP.
Problém

v nedostatečném

poučení

klienta

ze

strany

probačních

pracovníků

nespatřuje žádný z dotazovaných respondentů. Z tohoto tudíž vyplývá, že nevykonání
trestu, popř. jeho zbytku nepramení v nedostatečném poučení klienta.
Zjišťování

stanoviska

klienta

před

uložením

trestu, je

doposud

na

všech

kontaktovaných střediscích nedostatečné. Takto podceňovaná možnost zjištění stanoviska
klienta umožňuje případy, kdy je trest obecně prospěšných prací uložen klientovi, který jej
nemůže vykonat ze zdravotních důvodů, popř. jiných důvodů a pouze se zbytečně trest
přeměňuje popř. ruší zdlouhavými administrativními úkony. Důvody, které vedou soudce
k nevyužívání této možnosti je dle probačních pracovníků v nejčastějším případě neochota
soudců, velkou roli zde hraje i časově náročnější postu při zjišťování stanoviska klienta,
než prosté uložení trestu obecně prospěšných prací.
Předpokládejme, že jedním z účinných prostředků na tento nedostatek bude právě
Novela TZ.
Pro zkvalitnění a především zefektivnění ukládaných trestů OPP by pomohlo, jak
vyplývá z odpovědí na otázku: „Co by podle Vás pomohlo lépe využít institut OPP?",
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především zkrácení časového intervalu mezi návrhem na přeměnu trest OPP v trest odnětí
svobody a realizací tohoto návrhu ze strany soudů.
Velkou roli při zefektivnění trestu OPP by hrálo i výše uvedené předjednání trestu
s obviněným před uložením trestu OPP.
V dotazníku jsem se zaměřujeme i na problému řešení náhrady škody způsobené
trestným činem, za který byl uložen obviněnému trest obecně prospěšných prací. Všichni
dotazovaní pracovníci na tuto otázku odpověděli kladně. Zajištění institutu obecně
prospěšných prací je pro střediska PMS velmi časově náročný a je tedy potěšující, že se
v rámci výkonu alternativních trestů nezapomíná na oběti trestné činnosti a tím i na hlavní
myšlenky a předsevzetí Probační a mediační služby.
Poslední otázka v dotazníku zjišťuje konkrétní názor, zda se dotyčný pracovník
PMS domnívá, že je trest obecně prospěšných prací efektivní. Většina dotázaných
odpověděla ANO, popř. spíše ANO, vidí tudíž alternativní trest spíše optimisticky, což
jim dodává další sílu a motivaci při práci v Probační a mediační službě.
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13.4. Dotazník určený klientům PMS ČR
Popis průzkumného vzorku:
Průzkumným vzorkem bylo celkem 45 klientů Probační a mediační služby ze
středisek Středočeského kraje.
Dotazovaní klienti zastupovali věkovou kategorii:
18-21 let v 6 ti případech,
21-25 let v 12 ti případech,
25-30 let ve 3 případech,
30- 40 let v 9 ti případech,
40-50 let ve 12 ti případech,
50-60 let ve 3 případech.

Z výše uvedeného počtu klientů bylo osloveno 42 mužů a 3 ženy.
Z tohoto náhodně vybraného vzorku bylo celkem 21 klientů se základním vzdělání,
21 klientů s výučním listem a 3 klienti se středním vzděláním.

Těmto klientům bylo formou dotazníku položeno celkem 10 otázek, přičemž otázky
směřovaly na pohled klienta na výkon trestu OPP, zda jim přijde uložený trest adekvátní
a zda je způsob výkonu tohoto trestu pro ně přijatelný.
Při sestavování dotazníku bylo zapotřebí brát v úvahu intelekt klienta i jeho
trpělivost při vyplňování předkládaného dotazníku. Otázky byly formulovány tak, aby
klient mohl jednoznačně odpovědět a i délka dotazníku byla přizpůsobena trpělivosti
klientů.
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Obsah dotazníku určeného pro klienty PMS ČR:

1. Byl s Vámi dříve projednán trest OPP, než Vám byl uložen?

2. Byl před uložením trestu OPP zjišťován Váš zdravotní stav?

3. Jeví se Vám počet uložených hodin přiměřený?

4. Vykonáváte trest OPP v místě bydliště, nebo mimo?

5. V případě, že vykonáváte trest OPP mimo bydliště, z jakého důvodu?

6. Vykonáváte trest OPP pro obec, nebo jinou instituci?

7. Doba výkonu trestu OPP Vám byla určena, nebo vychází ze vzájemné
dohody?
8. Vybral/a byste si raději jiný trest, než trest OPP?

9. Máte pocit, že děláte v rámci výkonu trestu OPP prospěšnou práci?

10. Jaké by bylo Vaše stanovisko k opětovnému uložení trestu OPP?
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13.5. Interpretace výsledků dotazníkového šetření u klientů PMS ČR

1.

Byl s Vámi dříve projednán trest OPP, než Vám byl uložen?

Na tuto otázku odpovědělo celkem 9 klientů ANO, 36 klientů odpovědělo NE.

2.

Byl před uložením trestu OPP zjišťován Váš zdravotní stav?

30
25

20
15

10
5

0

ANO odpovědělo 18 klientů, NE 27 klientů.

3. Jeví se Vám počet uložených hodin přiměřený?

• ANO
• NE

ANO odpovědělo 29 klientů.
NE odpovědělo 16 klientů.

Vykonáváte trest OPP v místě bydliště, nebo mimo?
V místě bydliště trest vykonávalo celkem 11 klientů, mimo 34 klientů.
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5.

V případě, že vykonáváte trest OPP mimo bydliště, z jakého důvodu?

V další otázce se zaměřujeme na důvody volby možnosti vykonávat uložený trest mimo
bydliště a téměř všichni klienti, kteří odpověděli, že vykonávají trest mimo bydliště
uváděli jako hlavní důvod anonymitu. Dalším uváděným důvodem byl

i

nedostatek práce v místě bydliště.

6.

Vykonáváte trest OPP pro obec, nebo jinou instituci?

13 klientů vykonává trest pro obecně prospěšnou instituci a 32 klientů v rámci obce.

7.

Doba výkonu trestu OPP Vám byla určena, nebo vychází ze vzájemné
dohody?

40 klientů odpovědělo, že doba, kdy vykonávají trest OPP vychází ze společné dohody
s úřadem nebo organizací, pro kterou obecně prospěšné práce vykonávají.
5 klientům obec určila, kdy se mají k výkonu trestu OPP dostavovat.
Všech 13 klientů, kteří vykonávají trest pro obecně prospěšnou instituci odpovědělo, že
doba výkonu práce vychází z dohody.

8.

Vybral/a byste si raději jiný trest?

U 42 klientů zněla odpověď NE a u 3 klientů ANO, za odpovědí u dvou klientů, kteří
odpověděli ANO bylo připsáno, že by si raději zvolili trest „podmíněné odnětí svobody".

9.

Máte pocit, že v rámci výkonu trestu OPP děláte prospěšnou práci?

10 klientů odpovědělo NE, jeden do závorky připsal dovětek, že to dělá pro to, aby už měl
trest vykonaný.
U 35 klientů však zněla odpověď ANO, 10. Jaké by bylo Vaše stanovisko k opětovnému
uložení tohoto trestu?

I
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10. Jaké by bylo Vaše stanovisko k opětovnému uložení trestu OPP?
31 klientů odpovědělo, že by s uložením takovéhoto trestu souhlasilo,
8 klientů by raději volilo trest podmíněné odnětí svobody a 6 klientů odpovědělo, že by
již raději nechtěli být odsuzováni.

13.6. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření u klientů PMS ČR

Ve shrnutí tohoto dotazníku se pokusíme interpretovat odpovědí dotazovaných
klientů a porovnat jejich zkušenosti se zajišťováním trestu obecně prospěšných prací se
zkušenostmi probačních úředníků a asistentů.
Dvě třetiny dotazovaných klientů uvádí, že s nimi uložení trestu OPP projednáno
před odsouzením NEBYLO. A zároveň u nadpoloviční většiny nebyl zjišťován zdravotní
stav. Což koresponduje s odpověďmi probačních pracovníků. Dvacetidevíti klientům z 45
klientů přijde adekvátní počet uložených hodin. Zároveň 42 klientů z 45 by jiný trest
nevolila, v případě, že by takovou možnost měli.
Přes dvě třetiny dotazovaných klientů volila možnost vykonávat trest mimo bydliště.
Z hlavních důvodů k využití této možnosti byla především anonymita v mimo příslušnou
obec.
V další otázce týkající se možnosti volby doby výkonu trestu OPP se zaměřujeme na
spolupráci s obecními úřady a obecně prospěšnými institucemi. I zde bychom mohli
sledovat jistou paralelu se zkušenostmi probačních pracovníků.
Při zjišťování pocitu klienta z vykonané práce uvedlo 77 % klientů odpověď:
„Při výkonu trestu mám.pocit, že je práce smysluplná" Z tohoto pohledu je zřejmý
smysl ukládaného trestu.
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14. Analýza dokumentů a záznamů z
úředníka.

praxe probačního

14.1. Poznatky získané ze spisů Střediska Praha-západ PMS ČR
Základní číselné informace
Vyhodnocovány byly spisy z let 2001, 2002, 2003 a 2004.
Celkem bylo vyhodnoceno 433 spisů.
Z roku 2001

56 spisů.

Z roku 2002

128 spisů.

Z roku 2003

127 spisů.

Z roku 2004

122 spisů.

Typy vyhodnocovaných případů

OPP
2001

33

2002

66

2003

61

2004

41

Celkem

201

PO, s
dohledem
8

Ostatní
probace
11

Ostatní
mediace
4

11

45

6

5

54

7

6

68

7

30

178

24

58,9 %
51,5%
48%
33,6 %

Rozdělení případů z let 2001, 2002, 2003 a 2004 podle typu uloženého trestu.
Nejvíce se agenda Střediska PMS ČR Praha-západ zabývá trestem OPP a to ve 201
případě, dále řešila v rámci ostatní probace ( „ostatní probace"zahrnuje především
zajištění institutu „podmíněné propuštění z výkonu trestu s dohledem" nebo „náhrada
vazby dohledem".) 178 případů, ve 30 případech vykonávalo uložený dohled a ve 24
případech řešilo případ formou mediace.
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Grafické znázornění rozložení typů případů Střediska Praha-západ
PMS od roku 2001-2004

• OPP
Q Dohledy
• Ostatní
probace
• Mediace

Nápad Střediska Praha-západ, kde jsou zaměstnáni dva úředníci a procentuální
rozložení typů případů znázorňuje výše uvedený graf.
Na zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací se středisko podílelo ve 46,4.%
všech případů.
Institut „podmíněné odsouzení s dohledem" byl zastoupen na středisku v 6,9%
případů v letech 2001-2004.
V rámci

„ostatní

probace",

kam

zahrnujeme

především

zajištění

institutu

„podmíněné propuštění z výkonu trestu s dohledem" nebo „náhrada vazby dohledem"
řešilo středisko ve 41,1 % případů.
Mediace byla náplní práce probaěních úředníků Střediska Praha-západ pouze ve 4,3
% případů.
Trest OPP byl uložen, z celkového počtu 201 klientů, 18 (9 %)ženám a 183 (91
%)mužům
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14.2. Za jaké trestné činy je trest OPP nejčastěji ukládán

§ 247 TrZ. - Krádež
§ 202 TrZ. - Výtržnictví
§ 171 T r Z . - Maření výkonu úředního rozhodnutí
§201 TrZ. - Ohrožení pod vlivem návykové látky
§238 TrZ. - Porušování domovní svobody
§224 TrZ. - Ublížení na zdraví z nedbalosti
§250 TrZ. - Podvod
§ 155, 156 TrZ. - Útok na veřejného činitele
Jedná se především o trestné činy úmyslné.

Trest OPP byl nejčastěji ukládán ve výměře 400 hodin, a to v 58 případech (28,8%)
z celkového počtu 201 sledovaných spisů, od 50 do 100 hodin bylo uloženo 32 (15,9%)
odsouzeným, od 150 do 200 hodin ve 48 (23,9%) případech, nad 200 hodin do 300 hodin
ve 43 případech (21,4 %) odsouzení a nad 300 hodin do 3 8 0 hodin v 20 případech (10%).
Trest odpracovalo 133 (66,2%) klientů, nevykonalo 51 (25,4%), ve 4 (%) případech
byl trest OPP přerušen a ve 2 (%) případech byl trest odložen. V 11 případech byla podána
stížnost pro porušení zákona, neboť v těchto případech byla překročena zákonné lhůta 400
hodin.
Ze

133 klientů, kteří trest obecně prospěšných

prací vykonali, nemělo

64

odsouzených předchozí záznam v rejstříku trestů (dále jen RT), 45 odsouzených mělo laž
2 záznamy v RT a 24 odsouzených mělo 3 a více záznamů v RT.
Naproti tomu, z počtu 51 klienta, kteří trest obecně prospěšných prací nevykonali
nemělo předchozí záznam v RT 3 odsouzení, jeden až dva záznamy v RT mělo 15
odsouzených a tři a více záznamů v RT mělo 33 odsouzených.
V 15 případech bylo nařízeno místo výkonu „obecně prospěšná společnost". Ve
všech 15 případech byl trest vykonán v zákonné lhůtě.
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14.3. Shrnutí poznatků získaných ze spisů Střediska PMS Praha-západ
Je nepřehlédnutelné, že nejvyšší procento z celé agendy Střediska Praha-západ
zaujímá zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací. Vzhledem k t o m u , že je toto
středisko stále obsazeno pouze dvěma úředníky je nutné zajistit tzv. probaění spisy a na
alternativní postupy prostřednictvím mediace,tzv. odklony, již nezbývá příliš času.
Přesto je z tabulky patrný mírný nárůst věcí vhodných k mediaci na úkor mírnému
poklesu poměrnému množství trestů OPP.
Srovnáme-li toto zjištění s celorepublikovými statistikami (Statistika PMS ČR), je
rozložení typů případů velmi podobné. Např. v celorepublikovém měřítku zastupoval
institut obecně prospěšných prací v roce 2002 - 52,5%, 2003 - 54,4% všech případů PMS
ČR.
Dalším,

velice nepříznivým

ukazatelem je nejčastěji ukládaná výše

obecně

prospěšných hodin. Z celkového počtu 201 sledovaných spisů vyplývá, že v téměř 29% je
ukládána nejvyšší možná hranice trestu, tj. 400 hodin obecně prospěšných prací.
Ze

spisů

dále

došlo ke zjištění, že velkou

souvislost

mají pro

vykonání

alternativního trestu OPP i předchozí záznamy v rejstříku trestů odsouzeného klienta.
Ze

133 klientů, kteří trest obecně prospěšných

prací vykonali, nemělo

64

odsouzených předchozí záznam v rejstříku trestů (dále jen RT), 45 odsouzených mělo laž
2 záznamy v RT a 24 odsouzených mělo 3 a více záznamů v RT.
Zde by stálo za zvážení, při ukládání trestu OPP, přihlédnout k předchozím
záznamům v rejstříku trestů. U klientů, kteří trest nevykonali a mají více záznamů
v rejstříku trestů, chybí motivace. Význam alternativního trestu takového charakteru
jakým je trest OPP pak pozbývá smyslu.
Ze spisů Střediska PMS dále vyšlo najevo, že větší úspěšnosti dosahuje spolupráce
s obecně prospěšnými společnostmi ve srovnání s obecními úřady. Počet spisů, které má
středisko k dispozici j e však pro takovéto tvrzení nízký.
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15.

Shrnutí praktické části

Připomeňme si stanovené cíle průzkumu:
Cílem průzkumu bylo zjištění v jakém rozsahu a s jakou účinností se v České
republice ukládá trest obecně prospěšných prací. Přičemž jsme stanovili

několik

základních dílčích cílů:

>

Jakou

pozici

zaujímá

v kontextu

trestně-právní

úpravy

trest

obecně

prospěšných prací?
>

Co klade jisté překážky subjektům, jež participují při uplatňování trestu

obecně prospěšných prací?
>

Jaké faktory ovlivňují právě účinnost ukládaného alternativního trestu?

>

Co by mohlo vést k lepší účinnosti trestu obecně prospěšných prací?

Potvrdilo se, že trestní justice v ČR stále ve větší míře uplatňuje alternativní přístup a
s tím související ukládání alternativních trestů.
Od roku 2002 již převažuje počet uložených trestů OPP nad trestem odnětí svobody
nepodmíněně.
Podařilo se najít odpovědi na otázky, které s sebou výkon trestu OPP přináší. Ukázalo
se, že jedním z velkých problémů je nedostatečná kontrola výkonu trestu, kterou by měla
z nemalé části zabezpečovat Probační a mediační služba ČR. Zde však narážíme na jeden
z největších problémů souvisejících s ukládáním alternativních trestů, a to je nedostatečné
personální obsazení Probační a mediační služby ČR.
Dalším problémem, který z empirického průzkumu vyšel najevo je vysoký počet
ukládaných hodin obecně prospěšných prací. Je velmi náročné v zákonné lhůtě jednoho
roku vykonat 400 hodin OPP s tím, že je trest možné vykonávat pouze ve volném čase.
Jedním z předpokladů pro řešení těchto překážek je novelizace trestního zákona, která
upravuje maximální výši trestu obecně prospěšných prací 300 hodin.
Další z překážek, bránící vyšší efektivnosti trestu OOP, je nepříliš vyjasněná
kompetence obecních úřadů. Dotazníkovým šetřením vyšlo najevo, že spolupráce s obecně
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prospěšnými organizacemi, ve kterých byl výkon trestu OPP nařízen, je výrazně lepší a
jednodušší, než spolupráce s obecními úřady.
Nejzávažnějším problémem se při realizaci výkonu trestu OPP ukázala skutečnost, že
není téměř vůbec využívána možnost předjednání uložení trestu OPP. Tato situace vede
k tomu, že je v mnoha případech trest ukládán pachatelům, kteří již v minulosti takovýto
trest nevykonali, popř. takovým klientům, kteří již mají trest OPP uložený

a tím bývá

překročena zákonná hranice 400, což vede k podání stížnosti o porušení zákona. Tento
postup vede k časovému posunu výkonu trestu OPP a tím k výraznému snížení efektu
alternativní sankce.
Opět by mohlo být jedním z řešení přínos novely trestního zákona, kdy

§ 63 TrZ.

ukládá, aby bylo v každém případě objektivním způsobem a nikoli pouze formálně či vůbec
zjištěno stanovisko pachatele k uložení trestu obecně prospěšných prací a jeho zdravotní
stav ve formě tzv. předjednání probačním úředníkem, který by zjistil motivaci pachatele a
jeho zdravotní způsobilost a výsledná zjištění shrnul do zprávy zaslané soudu s případným
doporučením vhodnosti či nevhodnosti uložení tohoto druhu trestu.
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16. Doporuční vyplývající z praxe v trestní justici pro posílení
odbornosti speciální pedagogiky jako studijního oboru
Doporučení vyplývající z praxe v trestní justici pro posílení odbornosti speciální
pedagogiky jako studijního oboru jsou určena pro studenty speciální pedagogiky, kteří se
po dokončení studia stanou pracovníky v sociálních službách.
V rámci studia speciální pedagogiky na pedagogické fakultě není možné připravit a
umožnit takové kursy, kterými prochází adepti na úředníka Probační a mediační služby
ČR. Bylo by však velkým přínosem, kdyby pracovníci v oblasti sociálních služeb byly
informování a proškoleny v některých oblastech trestního práva a komunikace, neboť
právě spolupráce s pomáhajícími organizacemi v oblasti sociálních služeb je pro úředníky
PMS ČR

nezbytná a jen dokonalá koordinace všech zainteresovaných složek vede

k úspěchům.
V níže

uvedených

doporučeních

vycházíme

ze

zkušeností

získaných

z

kvalifikačního vzdělávacího kursu, jehož cílem je získání teoretických znalostí i
praktických dovedností pro výkon funkce úředníka PMS v celém rozsahu činností, jak
jsou vymezeny zákonem o PMS.

Celkový přehled o oblasti trestní justice
•

Na základní úrovni je zapotřebí studenty speciální pedagogiky informovat
o trestním zákoně č. 140/ 1961 a o ustanovení trestního řádu (zákon
č.141/1961),

•

věnovat se výkladu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých
zákonů, neboť zákonná úprava právních následků spáchání trestného činu
mladistvým se vyznačuje několika specifiky, které se promítají jak do
ukládání trestů, alternativ k nim a ochranných opatření, tak i do způsobu
zániku jejich negativních důsledků,

•

porozumět trestním předpisům tak, aby byli schopní tyto vědomosti
předávat

dál

svým

budoucím

96

klientům

a

svěřencům

z

různých

Alternativní trest obecně prospěšných prací

etopedických zařízení. Ať už se jedná o diagnostické ústavy, výchovné
ústavy, nízkoprahová zařízení, azylové domy či jiné organizace.

Komunikační dovednosti
Další neméně důležitou oblastí, která by se mohla zařadit do rámce vzdělávání
speciálních pedagogů jsou komunikační dovednosti.
Jedná se o jeden z aktivních nástrojů ať už probačních a mediačních pracovníků, tak
i všech ostatních speciálních pedagogů a sociálních pracovníků.
Rozhovor je nejčastěji používaný způsob aktivního kontaktu s klientem. Proto je
důležité si uvědomit, jaký je mezi pracovníkem, rozhovorem a klientem vztah. Pracovník
působí na rozhovor a ten teprve na klienta. To s čím pracovník zachází, není klient, ale
rozhovor.
Jak bude pracovník s rozhovorem zacházet, tak bude mít klient, právě díky tomuto
rozhovoru, možnost se sám měnit, přijímat a měnit své názory, postoje, způsoby chování,
rozhodování.
Komunikační dovednost by měla být hlavním úkolem a cílem speciálních
pedagogů působících na poli etopedickém.

Cílem kursu komunikačních dovedností by mělo být:
>

naučit se vést profesionální rozhovor,

>

znát jednotlivé fáze profesionálního rozhovoru,

>

osvojit si specifika profesionálního rozhovoru,

>

zažít si způsob dotazování, umět klást otevřené a uzavřené otázky,

>

znát teorie konstruktivního rozhovoru.

Základním doporučením (Doubravová

2001) pro profesionální

rozhovor:
•

v každé konzultaci s klientem se věnujte představám a očekáváním, se
kterými klient přichází a zůstávejte otevření těmto tématům,

•

opakovaně zkoušejte formulovat cíl, k němuž se pomocí rozhovoru chcete
společně dostat,
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•

hledejte společné postupy, jak se k cíli dostat a nechte spoluposuzovat klienta,
zda jsou podle něj a pro něj dost dobré,

•

má-li si klient z vaší nabídky vybrat, musí ji nejprve porozumět - opakovaně
se ujišťujte, jak klient rozumí tomu, co říkáte,

•

nabízejte klientovi, co můžete dělat a jak můžete s jeho tématy pracovat,

•

nevyhýbejte se žádným tématům, se kterými klient přijde, hledejte styčné
plochy mezi klientovými tématy a kontextem vašeho setkání, čím budete
otevřenější klientovým tématům, tím spíše může klient být otevřený vašim,

•

u každého tématu, které se v rozhovoru ze strany klienta objeví, se snažte
zjistit, jak s ním máte podle klienta naložit, zda řešit, radit, vyslechnout,
probrat, atd.,

•

svou řeč přizpůsobte klientovým možnostem a kontextu jeho chápání,

•

posilujte aktivitu a kompetenci klienta a nepracujte za něj, umožněte mu být
znalcem vlastních problémů a jejich řešení.

Individuální přednášková a seminární výuka
Náplní této výuky by měly být semináře a přednášky, které by si každý student
vybíral podle individuálního zaměření. Jen tak lze zaručit, že studenti budou informování
v aktuálních oblastech etopedie, jejíž vývoj a okruhy zaměření se velmi rychle rozvíjí a
nebylo by v silách zaměstnanců pedagogické fakulty všechny pojmout.
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Závěr
Uchopit objektivně, souhrnně a přehledně trest obecně prospěšných prací není vůbec
snadné. Práce by se měla stát okénkem do této problematiky nejen pro ty, co se v trestní
justice pohybují, ale i pro ty, kteří se s ní seznamují a popř. hledají své budoucí uplatnění,
tedy pro studenty speciální pedagogiky.
Ať snahy byly sebe objektivnější, je celkem nemožné vyhnout se subjektivním
pocitům a hodnocením.
Oblast trestní justice však málokdy přináší jasně pozitivní výsledky

a zřídka kdy

nabízí pocit uspokojení z dobře vykonané práce, jen velmi obtížné je změřit úspěšnost
volených postupů a zhodnotit tak efektivitu pracovního nasazení. Náplň

činnosti

probačního pracovníka je natolik pestrá, že je velmi obtížné popsat a vyhodnotit ji jako
celek.
Práce předkládá důkazy o postupném vývoji a doposud odvedené práci celé
Probační a mediační služby ČR za nezbytné pomoci všech organizací, které se podílejí na
ukládání, zajišťování a kontrole celé škály alternativních trestů.
Překážek, které celá organizace Probační a mediační služby ČR musela překonat
bylo nespočet, ale o nic méně jich je ještě před námi.
Jak je uvedeno v samotném úvodu práce, přínos alternativních přístupů v trestní
justici je pro celou společnost nezanedbatelný a tudíž prosazování

těchto netradičních

cest je nezbytné. Historie nabízí mnoho vysvětlení snah přiblížení „procesu spravedlnosti"
lidem. Je zapotřebí, aby stále docházelo ke změnám v chápání hranic toho, co je
společností považováno za přijatelné a nepřijatelné. Rozlišování mezi tím, co je přijatelné
a co nikoliv, je tedy přirozenou součástí vývoje lidského myšlení, a stejně tak uplatňování
principů spravedlnosti. Snahou předkládané práce je podepřít toto tvrzení.

I
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Slovníček pojmů

•

Diversion - odklon v trestním řízení.
„Platná

právní

úprava alternativních

způsobů

řízení, alternativ k potrestání

a alternativních trestů umožňuje podle okolností případu volbu mezi několika
různými procesními postupy a různě přísnými sankcemi." (A.Sotolář

•

Mediace

-

Mediací

v trestním

právu

rozumíme

2000)

proces

mimosoudního

zprostředkování alternativního řešení trestních věcí cíleně zaměřený na řešení
trestního sporu mezi obviněným a p o š k o z e n ý m ^ odst. 2 zákona č.257/2001
o Probační a mediační

•

Sb.,

službě).

Parole - Probační práce s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody.
Parole je mostem mezi uvězněním a návratem odsouzeného do společnosti.
(A.Sotolář

•

2000)

Probace - pojem probace je odvozen z latinského probare, tj. zkoušeti, ověřovati.
Probací se podle § 2 odst. 1 zákona o PMS rozumí „organizování
dohledu
kontrola

nad obviněným,
výkonu

trestů

obžalovaným

nebo odsouzeným

nespojených

s odnětím

odsouzeného

ve zkušební

vykonávání

(dále jen

obviněný),

včetně

uložených

povinností

a omezení,

propuštění

z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému

působení

sledování

svobody,

a

době

podmíněného

na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním

uloženým podmínkám

a tím došlo k obnově narušených

právních

i

a

zástupcem

společenských

vztahů ".

•

Restorativní justice - „Nové pojetí restorativní justice přistupuje k trestnému
činu zcela odlišně a vidí v něm především poškození jedné osoby jinou, nikoliv
útok na stát (poškození veřejného zájmu). Soustřeďuje se na konflikt, který vznikl
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mezi obětí trestného činu a jeho pachatelem jako reakce na spáchaný trestný čin,
resp. stíhaný trestný čin posuzuje jako projev určitého sociálního konfliktu mezi
nimi. Koncepce restorativní justice je tedy chápána jako úsilí po obnovení
trestným činem narušeného nebo ohroženého systému chráněných hodnot a
sociálních vztahů." (A.Sotolář 2000)

•

Trestní

právo

hmotné

-

„Je jedním

z odvětví

právního

řádu,

charakterizovaný určitými znaky: předmět úpravy, účel úpravy, metoda úpravy a
subjekt úpravy, tedy „co, proč, jak a kdo" reguluje společenské vztahy pomocí
norem trestního práva." (A .Sotolář 2001)

•

Trestní právo procesní - „Je odvětví českého práva, které chrání před

trestnými činy zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky, práva

a

oprávněné zájmy fyzických a právnických osob tím, že upravuje trestní řízení,
tedy postup orgánů činných v trestním řízení, popř. i jiných osob zúčastněných na
trestním řízení, při zjišťování trestných činů, při rozhodování o nich, při výkonu
rozhodnutí a při předcházení a zamezování trestné činnosti."
(A .Sotolář

•

2001)

Trestní příkaz - § 314e TrŘ

(1) Samosoudce může bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz,
jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, a to i ve
zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném řízení.
(2) Trestním příkazem lze uložit
a) trest odnětí svobody do jednoho roku s podm.odkladem jeho výkonu,
b) trest obecně prospěšných prací,
c) trest zákazu činnosti do pěti let,
d) peněžitý trest,
e) trest propadnutí věci,
í) vyhoštění do pěti let,
g) zákaz pobytu do pěti let.
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(3) Náhradní trest odnětí svobody za peněžitý trest nesmí ani s uloženým trestem
odnětí svobody přesahovat jeden rok.
(4) Trestní příkaz nelze vydat
a) v řízení proti osobě, která je zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž
způsobilost k právním úkonům je omezena,
b) jestliže má být rozhodováno o ochranném opatření,
c) jestliže má být uložen souhrnný trest a předchozí trest byl uložen rozsudkem.
(5) Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku. Účinky spojené s
vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému.

•

Opis rejstříku trestů

(1) Pro potřeby trestního řízení se vydává opis z evidence Rejstříku trestů (dále jen
"opis") orgánům činným v trestním řízení.
(2) V opise se uvádějí všechny údaje o každém odsouzení osoby, které se opis
týká, a všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření i o zahlazení
odsouzení. V opise se uvádějí i údaje z evidence podmíněného zastavení trestního
stíhání a jiné významné skutečnosti pro trestní řízení, pokud tak stanoví zvláštní
právní předpis. 2
(Systém ASPI - stav k 29.9.2005 do částky 136/2005 Sb. a 45/2005

Sb.m.s.

Seznam paragrafů a text 269/1994 Sb. - poslední stav textu )

•

Výpis rejstříku trestů
§ 1 1 ( 1 ) Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z

evidence Rejstříku trestů (dále jen "výpis") týkající se této osoby. Výpis se vydá
na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v
rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi.
§ 13 Ve výpisu se uvedou všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o
průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona
na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(Systém ASPI - stav k 29.9.2005 do částky 136/2005 Sb. a 45/2005
Seznam paragrafů

a text 269/1994 Sb. - poslední stav textu )
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Použité zkratky

1.

NEPO : Trest odnětí svobody nepodmíněný

2.

PO

: Trest odnětí svobody podmíněný

3.

OPP

: Trest obecně prospěšných prací

4.

IKSP : Institut pro kriminologii a sociální prevenci
v

v

5.

PMS CR : Probační a mediaění služba České republiky

6.

TP : Trestní příkaz

7.

RT : Rejstřík trestů.

8.

KVK : Kvalifikační vzdělávací kurs

9.

VS : Vězeňská služba

10.

OČTŘ - Orgány činné v trestním řízení

11.

OSPOD - Orgán sociálně - právní ochrany dětí
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Příloha Č.1
Zákon o Probační a mediační službě
257/2000 Sb.
ze dne 14. července 2000
0
Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb.o zřízení ministerstev a jiných
středních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o
s
ociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA
HLAVA I
TŘÍZENÍ, O R G A N I Z A C E A ČINNOST PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY

§ 1 Probační a mediační služba

Zřizuje se Probační a mediační služba, která provádí v rozsahu stanoveném tímto nebo
* láštním zákonem 1) úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení.
v

(2) Probační a mediační služba je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 141/1961
K o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
§2

^ Probací se pro účely tohoto zákona rozumí organizování a vykonávání dohledu nad
° b viněným, obžalovaným nebo odsouzeným (dále jen "obviněný"), kontrola výkonu trestů
^spojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, sled ování chování
.čouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále
'^ividuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem
^ o státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i
č e č e n s k ý c h vztahů.
) Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení
V u m e z i obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu
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vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem
obviněného a poškozeného.
§3
Organizace Probaění a mediační služby
(1) V čele Probační a mediační služby je ředitel, kterého j m e n u j e a odvolává ministr
spravedlnosti. Ředitel Probační a mediační služby zajišťuje její chod po stránce personální,
organizační, hospodářské, materiální a finanční.
(2) Plnění úkolů Probační a mediační služby ve vztahu k soudům, státním zastupitelstvím a
orgánům Policie České republiky zajišťují její střediska, která působí v sídlech okresních
soudů nebo naroveň jim postavených obvodních nebo
městských soudů (dále jen "okresní soudy"). Střediska Probační a mediační služby (dále jen
střediska") působící v sídlech okresních soudů, která jsou současně sídly krajských soudů
n
ebo Městského soudu v Praze, zajišťují úkoly Probační a mediační služby i ve vztahu k
l
ěmto soudům, příslušným státním
z
astupitelstvím a policejním orgánům.
(3) Příslušnost středisek k provádění úkonů probace a mediace se řídí příslušností soudu a v
Přípravném řízení státního zástupce, v jehož obvodu středisko působí. K urychlení řízení nebo
z
jiných důležitých důvodů může předseda senátu nebo samosoudce příslušného soudu a v
Popravném řízení příslušný státní zástupce uložit provedení potřebných úkonů středisku, v
J e hož obvodu bydlí osoba, které se takové úkony týkají.
(4) V obcích, j e ž j s o u sídly dvou nebo více okresních soudů, mohou být střediska sloučena
ta
k, že jejich počet bude nižší, než odpovídá počtu zde sídlících soudů.
Středisko lze dále členit podle potřeby na oddělení zaměřená zejména na mladistvé
°bviněné, obviněné ve věku blízkém věku mladistvých nebo na uživatele omamných a
ps
ychotropních látek.
Podrobnosti pro vytváření středisek a jejich vnitřní organizaci upraví Statut Probační a
Mediační služby, který vydá Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo").
§4
^'nnost Probační a mediační služby
Probační a mediační služba vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve vhodných
^ P á d e c h projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo mohl být uložen
* v ykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo vazba byla nahrazena jiným opatřením.
a
tím účelem poskytuje obviněnému odborné vedení a pomoc, sleduje a kontroluje j e h o
dování a spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, ve kterém žije a pracuje, s cílem,
% v budoucnu vedl řádný život.
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(2) Probační a mediační činnost podle odstavce 1 spočívá zejména:
a) v obstarávání podkladů k osobě obviněného a j e h o rodinnému i sociálnímu zázemí,
b) ve vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, nebo
Pro

schválení

narovnání,

z e j m é n a projednání

a

uzavření

dohody

mezi

obviněným

a

poškozeným o náhradě škody, nebo dohody o narovnání, případně podmínek pro další tílkOVC
Procesní postupy či tresty nespojené s odnětím svobody,
c
0

) ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy bylo rozhodnuto
nahrazení vazby probačním dohledem,

d

) ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy byl dohled uložen, ve
sledování a kontrole obviněného v průběhu zkušební doby, v kontrole výkonu dalších trestů
nespojených s odnětím svobody, včetně trestu obecně prospěšných prací, ve sledování
v
ýkonu ochranných opatření,
e

) ve sledování a kontrole chování odsouzeného v průběhu zkušební doby v případech, kdy
bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody.
(3) Probační a mediační služba současně pomáhá při odstraňování následků trestného
cínu poškozeným a dalším osobám dotčeným trestným činem.
(4) Probační a mediační služba věnuje zvláštní péči mladistvým obviněným a obviněným ve
v
ěku blízkém věku mladistvých, přispívá k ochraně práv osob poškozených trestnou činností
a
ke koordinaci sociálních a terapeutických programů práce s obviněnými, zejména jde-li o
mladistvé a uživatele omamných a psychotropních látek.
(5) Probační a mediační služba se podílí na prevenci trestné činnosti.
( 6 ) Úkony probace a mediace, pokud nejsou tímto nebo zvláštním zákonem svěřeny do
v
ýlučné působnosti Probační a mediační služby, mohou vykonávat nebo se na nich podílet i
•taé osoby.
Probační a mediační služba provádí v rámci své působnosti úkony na pokyn orgánů
^•nných v trestním řízení a ve vhodných případech v oblasti mediace i bez takového pokynu
* e jména z podnětu obviněného a poškozeného; v těchto případech o tom neprodleně
"iformuje příslušný orgán činný v trestním řízení, který může rozhodnout, že věc se k
^ediaci nepředává a mediace proto dále prováděna nebude.
(8) V souvislosti s úkony probace a mediace je Probační a mediační služba oprávněna
°Patřovat informace a poznatky o osobě obviněného nebo o stanoviscích poškozeného
v
Ýznamných pro rozhodnutí soudu či státního zástupce.
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(9) Policejní orgán státní zástupce vyrozumívá středisko o věcech vhodných k mediaci;
zejména v trestních věcech mladistvých postupuje tak, aby mediace byla využita od počátku
trestního stíhání nebo místo něj.
§5
Součinnost Probační a mediační služby se státními orgány a dalšími institucemi
(1) Probační a mediační služba postupuje, je-li to účelné, v součinnosti s orgány sociálního
zabezpečení, školami a školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními, s registrovanými
církvemi a náboženskými společnostmi, zájmovými sdruženími občanů, nadacemi a dalšími
'nstitucemi sledujícími humanitární cíle a v případě potřeby tuto součinnost koordinuje z
hlediska využití probace a mediace v trestním řízení.
(2) Probační a mediační služba při výkonu své působnosti úzce spolupracuje s orgány,
kterým přísluší podle zvláštního zákona výkon sociálně-právní ochrany dětí a poskytování
sociální péče občanům společensky nepřizpůsobeným.
0 ) V souvislosti s výkonem probace a mediace jsou zaměstnanci Probační a mediační služby
oprávněni obracet se na státní orgány a právnické i fyzické osoby s dožádáním o sdělení
Potřebných údajů a tyto j s o u povinny, pokud tomu nebrání zvláštní zákon nebo oprávnění v
n
ěm uvedené,2) Například požadované údaje bez zbytečného odkladu sdělit.
(4) Odmítne-li státní orgán, právnická nebo fyzická osoba bezdůvodně vyhovět dožádání
Podle odstavce 3, předloží zaměstnanec Probační a mediační služby věc předsedovi senátu
n
ebo samosoudci a v přípravném řízení státnímu zástupci k dalšímu opatření.
(5) Je-li vedeno trestní řízení proti obviněnému ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí
svobody anebo je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody spolupachatel anebo
Poškozený, postupuje Probační a mediační služba při výkonu své působnosti v součinnosti s
^ ž e n s k o u službou a justiční stráží České republiky. Jestliže j e to třeba v souvislosti se
jištěním a projednáním j e h o stanoviska k trestní věci nebo s přípravou podkladů pro
r
°zhodnutí soudu nebo státního zástupce, Vězeňská služba umožní úředníkovi Probační a
Mediační služby návštěvu obviněného ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Je-li
°bviněný ve vazbě z důvodu uvedeného v § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu, může j e j
Cedník Probační a mediační služby navštívit jen se souhlasem předsedy senátu nebo
Sa
mosoudce a v přípravném řízení státního zástupce. Ostatní obviněné ve vazbě nebo ve
v
Ýkonu trestu odnětí svobody může navštěvovat bez takového souhlasu.
§ 99 a 100 trestního řádu.
JÍLAVA II
Z E D N Í C I A ASISTENTI

§6
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Postavení úředníků a asistentů
(1) Úkoly Probaění a mediační služby plní v rámci jejích středisek v pracovním poměru
zaměstnanci státu ve funkcích úředníků nebo asistentů Probaění a mediační služby. Pracovní
poměr úředníků a asistentů Probaění a mediační služby se řídí zákoníkem práce, pokud tento
zákon nestanoví jinak.
(2) Úředník Probační a mediační služby musí být bezúhonný a způsobilý k právním úkonům
a musí mít vysokoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní získané ukončením studia
v
magisterském studijním programu a odbornou zkoušku, kterou mu středisko umožní
vykonat po absolvování základního kvalifikačního vzdělání pro úředníky Probační a mediační
služby.
(3) Asistentem Probační a mediační služby se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 21 let,
která je způsobilý k právním úkonům a získala středoškolské vzdělání v oblasti
společenskovědní.
(4) Úředníci a asistenti jsou povinni se dále vzdělávat a prohlubovat si své odborné znalosti.
(5) Rozsah a obsah kvalifikačního vzdělávání a odborné zkoušky pro úředníky a obsah
specializačního kursu pro asistenty Probační a mediační služby stanoví Statut Probační a
Mediační služby.
§ 7 Práva a povinnosti úředníků a asistentů
(1) Úředník Probační a mediační služby j e při výkonu své funkce povinen řídit se zákony,
J'nými právními předpisy a pokyny předsedy senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení
st
átního zástupce, které však nesmí směřovat ke způsobu a výsledku prováděné mediace.
přitom musí postupovat odpovědně, respektovat a chránit lidská práva a svobody, důstojnost
^ověka a vyvarovat se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu trestního řízení nebo
v
zbuzovalo pochybnosti o j e h o objektivitě a nestrannosti. Při nedodržení těchto povinností
^ůže předseda senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce věc úředníkovi
^ o b a č n í a mediační služby odejmout.
(2) Úředník Probační a mediační služby j e oprávněn zjišťovat stanovisko obviněného k
Podmíněnému zastavení trestního stíhání, k uložení trestu obecně prospěšných prací nebo k
u
Jožení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody, a pokud j d e o schválení narovnání,
ujišťovat stanovisko obviněného i poškozeného.
Poruší-li obviněný podmínky, omezení či povinnosti stanovené mu v rámci dohledu, nebo
l e z e n í či povinnosti uložené mu v rámci některého trestu nespojeného s odnětím svobody,
^dmíněného zastavení trestního stíhání anebo podmíněného propuštění
prováděného
Cedníkem Probační a mediační služby, informuje o tom úředník předsedu senátu nebo
Sa
ttiosoudce a v přípravném řízení státního zástupce. Při méně závažném porušení
h o v e n ý c h podmínek, omezení či povinností může úředník Probační a mediační služby
^»zornit obviněného na zjištěné nedostatky a dát mu poučení, že v případě opakování nebo
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závažnějšího porušení stanovených podmínek, omezení či povinností bude o tom informovat
předsedu senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státního zástupce.
(4) Úředník Probační a mediační služby má právo v mezích její působnosti nahlížet do
trestních spisů vedených u soudu, státního zastupitelství a Policie České republiky, činit si z
nich výpisky a poznámky a pořizovat si kopie spisů a jejich částí.
(5) Úředník Probační a mediační služby nesmí v téže věci provádět úkony probace a mediace.
(6) Jednotlivé úkony podle pokynů úředníka Probační a mediační
služby provádějí a
organizačně zabezpečují asistenti střediska, kteří vykonávají i potřebné administrativní práce.
Pokud asistenti vykonávají jednotlivé úkony podle pokynů úředníka, platí pro ně obdobně
odstavce 1 až 5.
§8

(1) Úředník i asistent Probační a mediační služby jsou vyloučeni z provedení úkonů probace
fiebo mediace z obdobných důvodů, které zákon stanoví pro vyloučení orgánů činných v
tr
estním řízení.3) Jakmile se úředník nebo asistent dozví o skutečnostech, pro které by mohl
být vyloučen, oznámí to neprodleně předsedovi senátu nebo samosoudci a v přípravném řízení
státnímu zástupci. V řízení může do doby, než je o vyloučení rozhodnuto, učinit jen takové
u
kony, které nesnesou odkladu.
(2) O vyloučení podle odstavce 1 rozhoduje předseda
senátu nebo samosoudce a v
Přípravném řízení státní zástupce usnesením; proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek
Přípustný.
(3) Jestliže bylo rozhodnuto, že úředník nebo asistent je vyloučen, určí místo něho předseda
Se
nátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státní zástupce jiného úředník nebo asistenta.
3

) § 3 0 odst. 1 trestního řádu.

§9
(O Úředník i asistent Probační a mediační služby jsou povinni i po skončení pracovního
Poměru zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem své
^nkce.
Povinnosti mlčenlivosti se při výkonu probace nemohou dovolávat ve vztahu k policejnímu
°rgánu, soudu nebo státnímu zástupci. Stejně se nemohou dovolávat mlčenlivosti vůči
Ministerstvu, pokud jde o údaje potřebné k plnění závazků podle vyhlášené mezinárodní
N o u v y , kterou je Česká republika vázána.
jj) Úředníka ani asistenta Probační a mediační služby nelze v návaznosti na jeho mediační
ifinost vyslýchat ke skutkovým okolnostem, které se dozvěděl při zprostředkování řešení
s
Poru nebo v souvislosti s ním a které se neprojevily při uzavírání dohody mezi obviněným a
^Škozeným, s výjimkou případů zákonem uložené povinnosti překazit spáchání trestného
^ u nebo oznámit trestný čin.
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§10
Vedoucí střediska Probační a mediační služby
(1) Práci střediska organizuje a řídí jeho vedoucí, kterého z úředníků příslušného střediska
jmenuje a odvolává na návrh ředitele Probační a mediační služby ministr spravedlnosti
po projednání s Radou pro probaci a mediaci.
(2) Vedoucí střediska nesmí dávat pokyny úředníkům a asistentům Probační a mediační
služby k provádění úkonů probace a mediace v rozporu s pokyny předsedy senátu nebo
samosoudce a v přípravném řízení státního zástupce.
HLAVA III
STÁTNÍ S P R Á V A P R O B A Č N Í A M E D I A Č N Í S L U Ž B Y
§11
(1) Ministerstvo při výkonu státní správy vytváří Probační a mediační službě podmínky k
r
ádnému výkonu probace a mediace, zejména po stránce personální, organizační,
hospodářské a finanční.
(2) Ministerstvo vykonává nad činností Probační a mediační služby dohled.
§ 12 Rada pro probaci a mediaci
(1) V zájmu koncepčního a metodického ovlivňování a usměrňování činnosti Probační a
Mediační služby se zřizuje Rada pro probaci a mediaci jako poradní orgán ministra
spravedlnosti.
(2) Členy Rady pro probaci a mediaci jmenuje ministr spravedlnosti ze soudců, státních
z
ástupců, úředníků Probační a mediační služby a dalších osob majících odborné znalosti a
*kušenosti z oblasti probace a mediace.
(3) Rada pro probaci a mediaci zejména
a
) navrhuje pravidla, na jejichž základě jsou vytvářeny probační programy, a pravidla
a
standardy probační a mediační činnosti, které schvaluje svým rozhodnutím ministr
spravedlnosti,
k) projednává koncepční a metodické materiály připravené ministerstvem,
c
) vyjadřuje se ke jmenování a odvolání vedoucích středisek Probační a mediační služby,
vyjadřuje se k dočasnému přidělení úředníků Probační a mediační služby k ministerstvu.
JITAVA IV

STANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§13
Probační úředníci, vyšší soudní úředníci,soudní tajemníci a úředníci státního
^stupitelství, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávali probační činnost, se stanou na
V1
astní žádost podanou do jednoho měsíce od účinnosti tohoto zákona zaměstnanci Probační
Mediační služby ve středisku působícím v sídle orgánu, jehož byli zaměstnanci.
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(2) Probační úředníci, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a úředníci státního
zastupitelství, kteří se podle odstavce 1 stali zaměstnanci Probační a mediační služby, mohou
po dobu dvou let od účinnosti zákona vykonávat činnost úředníků Probační a mediační
služby, i když nesplňují kvalifikační předpoklady stanovené tímto zákonem. Zahájí-li v této
době studium na vysoké škole v rámci magisterského studijního programu v oblasti
společenskovědní a v tomto studiu řádně pokračují, možnost vykonávat činnost úředníků
Probační a mediační služby se prodlužuje do doby dokončení studia.
(3) Úředníci Probační a mediační služby, kteří nezahájí studium uvedené v odstavci 2, se
u
plynutím dvouleté doby stávají asistenty Probační a mediační služby.
§14
Za závěrečnou odbornou zkoušku úředníka Probační a mediační služby může ministr
spravedlnosti uznat též zkoušku pro probační úředníky před komisí jmenovanou ministrem
spravedlnosti, která byla úspěšně složena před nabytím účinnosti tohoto zákona.
§15
(1) Pro prokazování bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům státního
občana
Členského státu Evropské unie nebo jiného státu anebo osoby bez státní příslušnosti postačí
úřední dokument, který se pro takové účely vydává ve státě, z kterého žadatel pochází
n
ebo přichází. Nevydává-li se v tomto státě takový dokument, postačí čestné prohlášení
žadatele.
(2) K splnění požadavků na vzdělání podle § 6 odst. 2 postačí, aby žadatel o funkci úředníka
probační a mediační služby, který je státním občanem členského státu Evropské unie nebo
J'ného státu anebo osobou bez státní příslušnosti, prokázal,
a
) že má kvalifikaci, která je vyžadována pro výkon funkce úředníka Probační a mediační
služby v členském státě Evropské unie nebo jiném státě, odkud pochází nebo přichází, a
s
'ožil rozdílovou zkoušku, nebo
b) že vykonával obdobnou funkci úředníka Probační a mediační služby po dobu dvou let
během uplynulých deseti let v členském státě Evropské unie nebo jiném státě, který pro tuto
^nkci nestanoví kvalifikační předpoklady, a složil rozdílovou zkoušku.
Obsah a rozsah rozdílové zkoušky stanoví Statut Probační a mediační služby.
(4) Ke splnění požadavků na vzdělání podle § 6 odst. 3 postačí, aby žadatel o funkci asistenta
|W>ační a mediační služby, který je státním občanem členského státu Evropské unie nebo
J
'ného státu anebo osobou bez státní příslušnosti, prokázal,
Že má kvalifikaci, která je vyžadována pro výkon funkce asistenta Probační a mediační
ffožby v členském státě Evropské unie nebo jiném státě, odkud pochází nebo přichází, nebo
^ že vykonával obdobnou funkci asistenta Probační a mediační služby po dobu dvou let
°ěhem uplynulých deseti let v členském státě Evropské unie nebo jiném státě, který pro tuto
^nkci nestanoví kvalifikační předpoklady.
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ČÁST D R U H Á
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§16
§ 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění zákona ě. 358/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona ě.
285/1993 Sb., zákona ě. 135/1996 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb., se mění takto:
1. Za odstavec 3 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro probaci a mediaci".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
2. Dosavadní odstavec 5 se zrušuje.
ČÁST T Ř E T Í
Změna zákoníku práce
§17
Zákon č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č.
153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982
Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č.
98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb.,
zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č.
37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb.,
zákona č.
138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.
29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 238/2000
Sb., se mění takto:
V § 5 se za slova "námořní plavbu" vkládají slova " ,zaměstnanců Probační a mediační
služby".
2. V § 73 odst. 2 se za slova "Vězeňské služby" vkládají slova "Probační a mediační
služby,".
ČÁST Č T V R T Á
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§18
^ § 51 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se na konci tečka
Ohrazuje středníkem a doplňuje se písmeno c), které zní: "c) poskytnout Probační a mediační
sjužbě na její žádost informace v rozsahu potřebném pro trestní řízení.".
C
ÁST P Á T Á
^ČINNOST
§19
^ento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
J^aus v. r.
Havel v. r.
V
Rychetský v. r.
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Příloha č.2
Postup při doručování pozvánek klientům
Následující text je návodný, probaění úředník (asistent) by měl vždy zvážit
vhodnost uplatnění jednotlivých kroků, jak jsou řazeny v této osnově.
V celém průběhu kontaktování klienta se nabízí využití telefonického jednání. Je
opět na citlivém posouzení probačního
úředníka (asistenta), kdy této pružné
formy
komunikace
využije.

První pozvánku klientovi probaění pracovník odešle v bílé obálce.
Jestliže se klient na pozvání příslušného střediska PMS nedostavil, probaění
Pracovník obešle klienta dopisem s dodejkou do vlastních rukou.
a

) Jestliže si klient obálku s dodejkou nevyzvedl, probaění úředník (asistent) prověřuje, zda:

s

e klient v místě uvedené na adrese zdržuje (například požádá o spolupráci obecní úřad, CEO,
CEV apod.)
prověří v dostupných materiálech (trestním spise) vodítka k možnostem kontaktování klienta
(například přes obhájce, kurátora, apod.)
p

okud se podaří získat další adresy pro doručení pozvánky, probaění pracovník (asistent) na
danou adresu (adresy) pozvánku odešle. Pokud žádná z těchto možností není úspěšná,
Probaění úředník (asistent) podá soudu informaci o neznámém pobytu klienta a přehledu
kroků, které pro kontaktování klienta učinil.
b) Jestliže si klient pozvánku prokazatelně převzal, ale nereagoval na ni, probaění pracovník
předá informaci soudu buď s návrhem na vydání usnesení o nařízení trestu bez projednání
podmínek s klientem nebo navrhne použití jiných opatření k zajištění výkonu TOPP dle
trestního řádu (výzva soudu klientovi, předvedení Policií ČR, nařízení veřejného zasedání
o přeměně TOPP, vydání příkazu k zatčení z důvodu vyhýbání se výkonu TOPP atd.).
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Příloha č.3
Doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osobám, odsouzeným
k výkonu trestu obecně prospěšných prací.
I. Úvod
V ČR je bezpečnost a ochrana zdraví při práci z hlediska právních a ostatních předpisů
zajištěna především v rámci pracovně právních vztahů, t.j. zaměstnanec - zaměstnavatel.
Bezpečnost práce upravují zejména ustanovení hlavy páté zákoníku práce a jeho prováděcí
předpisů. Zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpisy se z větší části zabývá
hygienickou stránkou t.j. ochranou zdraví, při čemž jsou částečně oba zákony vzájemně
Provázány. Předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je však daleko
v
íce, protože tato problematika se dotýká všech rizik vyplývajících z každé lidské činnosti.
Proto před započetím prací a při výkonu práce osob, které byli odsouzeny k výkonu trestu
obecně prospěšných prací, je pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci potřebné,
vhodně využít ustanovení právních a ostatních předpisů, které jsou koncipovány pro účely
Pracovně právních vztahů.
^eohraničený rozsah druhu prací pro výkon trestu obecně prospěšných prací (dále jen OPP)
v předem nespecifikovaném životním prostředí, neumožňuje vyčerpávajícím způsobem
stanovit všechna kriteria potřebná pro preventivní opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen BOZP). Cílem obsahu tohoto doporučení je proto upozornění na
Základní pravidla BOZP, která má dodržovat
instituce, v jejíž prospěch jsou práce
v
Vkonávány (dále jen zadavatel), a na straně druhé osoba při výkonu trestu OPP. Odlišnosti je
třeba doplnit podle vlastních specifických podmínek a potřeb tak, aby nedocházelo ke škodám
n
a zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
Seznámení - poučení o rizicích
^soby odsouzené k výkonu trestu obecně prospěšných prací je třeba před zahájením těchto
Prací prokazatelným způsobem seznámit s riziky, právními a ostatními předpisy, které se
^vykonávané práci vztahují.
Zdravotní způsobilost odsouzeného k výkonu trestu
s
Ustanovením § 45a odst.2 zákona č.140/1961 Sb.

OPP

ověřuje

soud

v souladu

Oznámení s riziky, příslušnými předpisy, návody k obsluze strojů, přístrojů a nářadí,
Vlastnostmi chemických látek nebo biologických činitelů a ostatních aspektů pracovního a
Rotního prostředí provede osoba odborně způsobilá k těmto úkonům, kterou zpravidla určí

^davatel práce.
výkon těchto povinností je vhodné, aby zadavatel měl určeného pracovníka, který bude
úborně zdatný tyto úkoly provádět neformálním a z právního hlediska odpovídajícím
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způsobem. Odbornou způsobilost pro tyto účely nestanoví žádný předpis, pokud se nejedná o
činnost s vyhrazenými technickými zařízeními (elektrická zařízení, plynová zařízení, zdvihací
zařízení a tlakové nádoby).
Organizace, které mají v rámci své působnosti zaměstnance, kteří v pracovně právním poměru
již vykonávají druh práce, která je zadávána osobě ve výkonu TRESTU OPP, seznámí tuto
osobu obdobným způsobem jako svého zaměstnance. V dokladu však nemůže být použita
přímá vazba na zákoník práce a jeho prováděcí předpisy nebo jiné předpisy které se vztahují
na pracovně právní poměr t.j. zaměstnanec - zaměstnavatel. Pro tyto účely se použije
obdobnost s odkazem na předpisy pro pracovně právní účely, pokud práce osob ve výkonu
trestu OPP bude shodná se zaměstnanci na pracovištích zadavatele práce.
Dokumentaci zajištění BOZP u osob ve výkonu trestu OPP vede zadavatel písemnou formou
tak, aby u organizací kde jsou tyto práce vykonávány zaměstnanci, byl uložen doklad na
obdobné úrovni jako jsou doklady o školení BOZP těchto zaměstnanců. V ostatních případech
zajistí zadavatel prokazatelnost dokladem, který má obsahovat minimálně následující údaje:
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno a příjmení osoby vykonávající trest OPP
Jméno a příjmení osoby která seznámení a s ním spojené úkony provádí
Datum a místo kde seznámení bylo provedeno
Jméno soudu který rozsudek vydal, datum uložení, číslo jednací a nabytí právní moci
Osnovu seznámení, která podle konkrétních podmínek obsahuje např.: obecné zásady
bezpečného chování ve vztahu k sobě a osobám, kterých se výkon práce týká nebo může
týkat, dílčí jednotlivosti bezpečného postupu při práci ve vztahu k rizikům, návody
k obsluze nářadí, strojů a přístrojů , odkazy na právní a ostatní předpisy, poučení o
používání ochranných prostředků, manipulaci s chemickými látkami vč. první pomoci,
způsob ohlášení úrazu nebo jiné škodní události,

Místo výkonu práce
^ Podpis osoby seznamované (odsouzeného)
Podpis osoby která seznámení provedla
lil. Zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost pachatele odsouzeného k výkonu trestu OPP má být ověřena soudem,
který trest uložil a to ve smyslu ustanovení § 45a odst.2 zákona č. 140/1961 Sb. v platném
z
nění.Ve smyslu ustanovení § 339 odst. 1) a 2) zákona č. 141/1961 Sb. v platném znění,
^ůže předseda senátu výkon trestu OPP na potřebnou dobu odložit, jestliže z lékařských
ž
Práv předložených odsouzeným nebo vyžádaných s jeho souhlasem vyplývá, že v důsledku
Přechodného zhoršení zdravotního stavu není odsouzený schopen trest vykonat.
^ případě, že ten kdo přiděluje práci má za to, že je třeba ověřit zdravotní způsobilost ve
v
*tahu ke konkrétním pracovním podmínkám ještě před zahájením práce, může tak učinit po
d
°hodě s osobou odsouzenou k výkonu trestu OPP u zařízení závodní lékařské preventivní
^Če. Nemá-li zadavatel zajištěnu závodní lékařskou preventivní péči, je možné po dohodě
s
odsouzeným k výkonu trestu OPP ověřit zdravotní způsobilost u
lékaře, který je
re
gistrujícím lékařem této osoby, pokud jej seznámí se všemi aspekty výkonu práce. Ve

A
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zvláštních případech, kdy nelze zajistit zdravotní prohlídku u lékaře závodní preventivní péče
nebo registrujícího lékaře, je možné po dohodě a za určitých podmínek zajistit ověření
zdravotní způsobilosti u jiného lékaře tak, že zadavatel podrobným způsobem provede popis
druhu a výkonu prácí, včetně všech aspektů pracovních podmínek a na základě tohoto popisu
požádá o ověření zdravotní způsobilosti jiným lékařem.
Ženám těhotným, kojícím matkám a ženám do konce 9. měsíce po porodu je stanoven zákaz
některých prací pro pracovně právní poměr zákoníkem práce a prováděcí vyhláškou č.
261/1997 Sb. ve znění č.185/1998 Sb. Dozví-li se zadavatel o tom, že v souvislosti s výkonem
práce žen může nastat situace, která je předmětem právní úpravy výše uvedených předpisů,
postupuje v souladu s nimi. 1
Pro muže a ženy dále platí, za určitých podmínek, přípustné hodnoty energetického výdeje a
přípustné hmotnosti ručně přenášených břemen, jejichž úprava je obsažena v příloze č.5
vládního nařízení č. 178/2001 Sb.Upuštění od výkonu trestu je možné za předpokladu, že
odsouzený je v důsledku změny svého zdravotního stavu dlouhodobě neschopen tento trest
vykonat a o tomto rozhodl předseda senátu (§ 340a zákona č. 141/1961 Sb. v platném znění).
IV. Osobní ochranné prostředky
Na základě vyhledaných a vyhodnocených rizik je třeba tam, kde nelze rizika odstranit,
Přidělit osobě ve výkonu trestu OPP osobní ochranné prostředky (dále jen OOP).
S používáním OOP je třeba provést seznámení.
Při hodnocení rizik pro výběr a použití OOP je možné postupovat podle přílohy č.l vládního
Nařízení č. 495/2001 Sb. Pro výběr OOP jednotlivých ochranných prostředků lze využít
Přílohu č. 2 výše citovaného nařízení vlády.
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na
Přírodě a životním prostředí ( § 4 1 5 OZ). Ten, komu byly OPP přiděleny má povinnost je
Používat pro ochranu svého zdraví případně pro ochranu zdraví osob, kterých se jeho činnost
dotýká. Na tuto skutečnost upozorňuje zadavatel v rámci poučení BOZP před zahájením
Práce. Vykonává-li osoba ve výkonu trestu OPP práce v rámci zaměstnavatele,
který
Vměstnává stejným druhem prací své zaměstnance a tito používají při práci OPP, přidělí pro
l
Vto práce stejné OPP i osobě ve výkonu trestu OPP. Pro věcnou stránku se lze odkázat na
^stanovení § 133a zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterou se stanoví bližší
Podmínky pro přidělování osobních ochranných pracovních prostředků s tím, že se jedná o
Sr
ovnatelné řešení BOZP. Zadavatel, který nemá pro poskytování OOP vlastní předpis,
opracuje přiměřený doklad ve smyslu výše uvedených předpisů.
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V. Pracovní úraz - nemoc z povolání
V případě, že osoba v přímé souvislosti s výkonem trestu OPP utrpí úraz, je povinností
zadavatele prací vyhotovit o této skutečnosti záznam. V případě onemocnění nemocí, u které
se má za to, že její příčinou souvislostí byl výkon trestu OPP, je třeba zajistit lékařský
posudek z místně příslušné kliniky nebo oddělení nemocí z povolání, který toto potvrdí nebo
vyvrátí.
V případě úrazu má být osoba ve výkonu trestu OPP poučena o povinnosti tuto skutečnost
ohlásit bez zbytečného odkladu, pokud toho bude schopna. Osoby které jsou zadavatelem
určeny a kterým byl úraz ohlášen, provedou vyšetření příčin úrazu a učiní o něm záznam. Pro
tyto účely vede zadavatel knihu úrazů a poranění tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné
k sepsání záznamu o úrazu. Pro tyto účely lze pro účely přiměřeně využít přílohu k nařízení
vlády č.494/2001 Sb. případně níže uvedený vzor.

Záznam o úrazu osoby vykonávající trest O P P (vzor)
Zadavatel trestu
OPP:
(název, adresa sídla,

IČO)
Jméno a příjmení
Postiženého:

Pohlaví:
muž

Datum narození
Postiženého:

Státní příslušnost:

^ruh práce:

Adresa trvalého pobytu:

žena

postižený kvalifikaci pro výkon práce, při které došlo k úrazu?

•

•

NE

Plísto, kde k úrazu došlo:

^atum a hodina úrazu:

Začátek směny:

Počet zraněných osob celkem:

^ u h zranění a
Raněná část těla:
^ u h úrazu:

•

smrtelný

Co bylo zdrojem úrazu? (je možné označit více

A

•
zdrojů)

ostatní

ANO
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CH dopravní prostředek
[U kontakt se strojním zařízením nebo jeho
Částí
O materiál, břemena, předměty (pád,
přiražení,
odlétnutí, náraz, zavalení)

I I průmyslové škodliviny, chemické látky,
biologické činitele
I I horké látky a předměty, oheň a výbušniny
I I stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní
I I lidé, zvířata nebo přírodní živly
I I jiný blíže nespecifikovaný zdroj

• pád na rovině, z výšky, do hloubky,
propadnutí
O nástroj, přístroj, nářadí
Proč k úrazu došlo (příčiny)? (je možné označit více

příčin)

• pro poruchu nebo vadný stav některého
ze
zdrojů úrazu

Q pro nedostatečné osobní zajištění
zaměstnance včetně osobních ochranných
pracovních prostředků

Q pro špatné, nebo nedostatečně odhadnuté

Q pro porušení pracovní kázně postiženým

riz

"<0
Q pro závady na pracovišti

[H pro nepředvídatelné riziko práce nebo
selhání
lidského činitele
I I pro jiný, blíže nespecifíkovatelný důvod

Vyčerpávající popis příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu:

Uveďte jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým:

batum a podpis
Postiženého
(podle možnosti)

Datum, jména a
příjmení a podpisy
svědků úrazu

Datum, j m é n o a příjmení, funkce a
podpis zástupce zadavatele trestu
OPP

Odpovědnost za škodu
Při stanovení odpovědnosti za škodu se zpravidla vychází z § 415 a nesledujících (hlava
První občanského zákoníku - dále jen OZ) - zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění. Každý
°dpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Odpovědnosti se zprostí
te
n, kdo prokáže, že škodu nezavinil. Každý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi,
^eré mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito. Této
° d povědnosti se nemůže zprostit. Osoba, která převzala osobní ochranné prostředky odpovídá
jejich poškození, ztrátu nebo zničení ve smyslu § 421 OZ. Při určení výše škody se vychází
* c eny v době poškození věci.

A
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VII. Vzory zápisů o seznámení s riziky a poučení o B O Z P (viz
1. Vzor zápisu o seznámení

přílohy)

Záznam o zajištění BOZP při výkonu Trestu Q P P
Zadavatel trestu
OPP:
(název, adresa sídla,
IČO)
Rozsudek uložení trestu O P P vydal:

či.

nabytí práv. moci dne:

dne:

počet hodin trestu OPP:

Jméno a příjmení
osoby vykonávající
trestu OPP:
Státní příslušnost:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu:

Základní popis a charakteristiky přidělené práce, místo výkonu trestu OPP:

Osnova seznámení s možnými riziky, předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci:
(vypsat další odkazy na právní pfedpisy, pokyny k bezpečné práci, návody k obsluze strojů ,
Přístrojů a nářadí apod.)
Například:
1- Seznámení s riziky vykonávané práce
2. Pracovní pokyny k bezpečnému výkonu prací
Návody k obsluze strojů a přístrojů
Návody ke správnému používání nářadí a náčiní
Používání osobních ochranných pracovních prostředků
Poučení o zacházení s chemickými látkami a přípravky
^

Povinnosti v případě úrazu při výkonu trestu OPP, první pomoc
Pokyny k předcházení požáru při výkonu trestu OPP
Povinnosti v případě vzniku požáru při výkonu trestu OPP
Další předpisy a pokyny:

A
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Prohlášení osoby vykonávající trest OPP:
Prohlašuji:
-

že jsem byl/a seznámen/a s předpisy a pokyny
k zajištění BOZP shora uvedenými,

Datum, jméno a příjmení, funkce
a podpis zástupce zadavatele trest
OPP, který seznámení provedl:

že jsem všemu porozuměl/a,
-

že výše uvedené předpisy a pokyny budu při výkonu
trestu OPP dodržovat.

Datum a podpis osoby vykonávající trest OPP:

2. Vzor obecně platných zásad pro účely seznámení s předpisy a pokyny osob při
výkonu trestu O P P s tím, že jejich povinností je zejména:
a) dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví
osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí
b) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, s nimiž byl seznámen
c) řídit se zásadami bezpečného chování a pokyny zadavatele prací
d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky
e

) používat přidělené osobní ochranné prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně
neměnit a nevyřazovat z provozu

0

nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky v době vykonávání prací
trestu OPP

g) bezodkladně oznámit zadavateli svůj úraz, pokud se stal v souvislosti s výkonem trestu
OPP
h) oznámit zadavateli nedostatky a závady týkající se výkonu trestu OPP, které by mohli
ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci
0

nekouřit na místech kde je to zakázáno nebo kde pracují současně také nekuřáci

j) nepracovat s nástroji nebo přístroji, které nebyly k práci přiděleny
k) v době výkonu trestu OPP neprovádět práce, které nejsou předmětem určené činnosti
') neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací
seznámit se s místními požárními poplachovými směrnicemi
n

) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

°) oznámit neodkladně na určeném místě zjištěný požár, nebo zabezpečit jeho ohlášení
W poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, požární
jednotky nebo obce

A
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3. Vzory obsahu seznámení s riziky u vybraných druhů prací
a) Práce při úklidu veřejných komunikací, zeleně a ostatních veřejně přístupných ploch
práce s ostrými nástroji, rotačními sekačkami (riziko - chůze po nerovném terénu a
možnost pádu na rovině nebo schodišti, ostrých a rotačních části a zadření třísek nebo
jiné řezné, případně bodné poranění, nebezpečný stav úchopových nebo pracovních
částí
ručního nářadí a
následné poškození
zdraví, nebezpečné
zacházení
s nářadím a
nástroji...)
9
před zahájením prací se seznámit s návodem k obsluze svěřených nástrojů
• nepracovat bez použití stanovených a přidělených osobních ochranných prostředků
(rukavice, brýle , štít, obuv, přilba a pod.)
• nezasahovat do rotujících částí
• nepracovat s ručním nářadím, které má poškozené nebo opotřebované části
• dbát zvýšené opatrnosti na chodnících a cestách, především společných pro chodce a
motorová i nemotorová vozidla
b) Práce spojené s obsluhou strojů nebo přístrojů (riziko - nebezpečná
manipulace a
ohrožení pádem předmětů, poškozené
části el.přívodů nebo ovladačů a zasažení el.
proudem, nezakryté
ostré a rotační části, odlétnutí střepin nebo jiných částic a zasažení
obsluhy případně i jiných
osob,..)
•
•
•
•
•

•
c

nepracovat se stroji a přístroji pokud mají odstraněné ochranné kryty, nezasahovat do
odkrytých částí elektrického vedení nebo jeho spojovacích částí,...
používat přidělené osobní ochranné prostředky
šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami
práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze za stanovených podmínek
před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem, spotřebič bezpečně
odpojit vytažením vidlice ze zásuvky, pokud není k tomuto spotřebič konstrukčně
uzpůsoben.
dbát na správné osazení a upevnění nástroje

) Práce při údržbě a úklidu veřejně přístupných komunikací v zimním období
práce na kluzkém povrchu ( riziko - kluzkých a nerovných povrchů terénu a uklouznutí a
pádu, nadměrně nízkých teplot a nepoužití vhodných dílů ochranného ošacení
nebezpečí
omrznutí, vyčnívajících ostrých a špičatých výstupků na poškozených
dřevěných
násadách
ručního nářadí a způsobení řezných nebo bodných poranění, ...)
•
•
•
•

dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na zasněženém a zledovatělém povrchu
používat přidělené osobní ochranné prostředky včetně výstražného oděvu
nepracovat s poškozeným nářadím
dbát na protiskluznost podešve obuvi

d) Práce s chemickými látkami nebo nebezpečnými látkami (riziko - výbuchu,
hoření,
toxické, žíravé, popálení,
dráždivé, senzibilující,
karcinogenní,
mutagenní
a z toho
plynoucí nebezpečí požáru, vdechnutím způsobené akutní nebo chronické poškození
zdraví
nebo smrt, popálení, podráždění a poškození pokožky nebo sliznice, alergické
reakce,...)
•
•

A

před zahájením manipulace s chemickou látkou se seznámit s návodem k použití
zásadně nepracovat bez vhodných ochranných pracovních prostředků
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•
•
•
•

poučení o zásadách první pomoci v případě zasažení nebezpečnou látkou
k používání mít pouze nezbytně nutné množství nebezpečné látky
seznámení s nebezpečnými vlastnostmi látky k životnímu prostředí
v uzavřených prostorách zajistit dostatečné větrání

e) Práce při úklidu a třídění odpadu ( riziko - ostré, špičaté předměty a možnost bodných a
řezných poranění, biologické činitele a nebezpečí infekčního onemocnění, chemické látky
a nebezpečí požáru, výbuchu, popálení,
poleptání,..)
• práce provádět pouze v ochranných rukavicích případně ochranou dýchadel
• mít informace o druhu odpadu a jeho nebezpečnosti
• práci věnovat trvalou pozornost
• zajistit okolí proti nežádoucím vlivům nebezpečných látek nebo předmětů
f)

Práce spojené s úklidem biologického materiálu (riziko - infekce, alergie,
toxické
způsobující
onemocnění
při přenosu dotykem nebo vzduchem
ochrana před
infekcí
dotykem i vzduchem, .. )
• při práci používat vhodné a dostatečně nepropustné rukavice
• v případě trvalého výkonu prací podléhajících danému režimu provést očkování
• trvale používat přidělené osobní ochranné prostředky
• při manipulaci se zabaleným odpadem věnovat velkou pozornost nebezpečí poranění o
vyčnívající hroty a ostré předměty
• dbát o dodržování hygienických požadavků
• tekuté kultury nepřemísťovat v neuzavřeném systému

g) Mytí oken a jiné úklidové práce prováděné ve výšce nad 1,5 m nad zemí (riziko - pád
z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím, ..)
• práce provádět na plochách opatřených zábradlím nebo jiným kolektivním zajištěním
• kde není možné kolektivní zajištění použít prostředky osobního jištění
• prostory nad kterými se pracuje musí být bezpečně zajištěny
• materiál, nářadí a pomůcky musí být ve výškách bezpečně uloženy a zajištěny proti
pádu
• nepracovat ve výšce při teplotě nižší než -10 C
h) Práce spojené se stavební činností (riziko - pádu materiálu, předmětů,
zakopnutí,
uklouznutí ne nerovných plochách a terénu, pád z výšky, rotační stroje a jejich části el.
výzbroje, poškozené nebo nevhodné nářadí, fyzická zátěž, prašnost, chemické
látky,..)
• používání přidělených osobních ochranných prostředků zejména na ochranu před
pádem předmětů - hlava, horní a dolní končetiny
• pracovat pouze na stanovené pracovním místě
• neobsluhovat stroje u kterých nebylo provedeno seznámení s návodem k obsluze
• nezvedat předměty s nadměrnou hmotností a bez dobrých úchopových vlastností
• nepoužívat nebezpečné pracovní postupy
• nepracovat ve výšce bez řádného zajištění
• ve výšce zajistit předměty proti pádu
• neshazovat předměty a zbytky stavebního materiálu na nezajištěná místa dopadu

A
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i)

Výkopové práce (riziko - sesutí a zasypání, pádu osob a předmětů do hloubky,...)
• stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí
• okraje výkopů musí být zajištěny proti pádu do výkopu
• při ručním provádění výkopových prací musí být pracovníci rozmístěni aby se
navzájem neohrožovali
• na odlehlém pracovišti nesmí práce od hloubky 1,3 m provádět pracovník osamoceně

j)

Práce ve stravovacím provozu (riziko - práce epidemiologicky
závažná, kluzké podlahy
a komunikace a nebezpečí pádu, horké látky a možnost spálení a opaření, horké předměty
a možnost popálení, ostré předměty a možnost řezných a bodných ran, rotační stroje
a jejich částí a možnost řezných a tržných poranění, pády předmětů, ...)
• pro práci a způsobilost musí být vystaven zdravotní průkaz
• dodržovat stanovené hygienické zásady
• neporušovat provozní řád
• nosit osobní ochranné prostředky zejména pracovní oděv, obuv a při přípravě stravy
pokrývku hlavy a ve zvláštních případech ochranné rukavice
• neopouštět provozovnu v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní
obuvi
• dbát aby pracovní obuv měla funkční protiskluznou podešev
• nepoužívat nebezpečné pracovní postupy při práci na mlecích, hnětacích a ostatních
strojích
• dbát opatrnosti při práci s horkými předměty nebo látkami
• do zázemí provozovny nepřipustit vstup nepovolaných osob a zvířat
• pomůcky určené k hrubému úklidu odkládat odděleně od pomůcek na čištění
pracovních ploch

k) Práce spojené s obsluhou jiných osob (riziko - nadměrné zátěže hmotností a nenadálým
pohybem, poranění pohybového
aparátu, biologické činitele, ohrožení infekcí,
nebezpečí
napadení druhou osobou,
zhmožděniny,...)
• při práci používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky
• manipulaci osob provádět vzhledem k jejich hmotnosti mechanizačními prostředky
• v případě ruční manipulace přivolat další osoby k bezpečnému zvládnutí hmotnosti
• používat ochrannou nebo pracovní obuv s protiskluznou podešví
• dodržovat zásady osobní hygieny
• na pracovištích s režimem podléhajícímu povinnosti očkování nepracovat pokud
očkování nebylo provedeno nebo nebyla prokázána imunita
v
pracovním a ochranném oděvu nevycházet na jiná nebo veřejně přístupná místa, pokud
Místní provozní řád nestanoví jinak
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Příloha č.4
v

Doporučený postup střediska P M S CR v případě zajištění výkonu trestu O P P u klienta,
jemuž byl trest O P P uložen opakovaně a který má vykonat tresty OPP, u nichž součet
uložených hodin převyšuje horní hranici výměry stanovené ustanovením § 45a odst. 1 tr.
zákona
V případě, kdy klientovi byl uložen trest OPP a již byl soudem nařízen i výkon tohoto trestu
OPP, středisko postupuje způsobem popsaným v materiálu „Návrh metodického postupu
PMS při ukládání a zajištění výkonu trestu OPP včetně součinnosti PMS s ostatními
zainteresovanými institucemi".
V průběhu zajištění výkonu trestu OPP nicméně může nastat situace vyžadující specifický
postup střediska PMS a to v případech popsaných níže:
I. Situace:
Trest OPP byl pravomocně uložen, výkon trestu nařízen a současně je uložen další trest OPP
Specifický postup střediska PMS nastane v případě, kdy bude klientovi v době výkonu trestu
OPP uložen další trest OPP a součet dosud neodpracovaných hodin z prvního uloženého trestu
OPP a hodin uložených v rámci druhého trestu OPP bude vyšší než horní hranice výměry
stanovené trestním zákonem - tedy více než 400 hodin (blíže viz znění ustanovení § 36
trestního zákona). V tomto případě bude klient nadále pokračovat ve výkonu prvního
uloženého trestu OPP, přičemž v případě zajištění výkonu trestu OPP uloženého jako
druhého, bude středisko PMS postupovat následujícím způsobem:
Při zjištění výše uvedené skutečnosti středisko PMS bez zbytečných průtahů vypracuje podnět
ke stížnosti pro porušení zákona adresovaný odboru organizace a dohledu Ministerstva
spravedlnosti ČR. Součástí tohoto podnětu bude zpráva střediska PMS stručně shrnující
vzniklou situaci včetně uvedení spisových značek obou trestních spisů. O svém postupu
•nformuje příslušný soud.

Příklad 1:
Panu Macháčkovi
byl uložen trest OPP v celkovém počtu 350 hodin, z jehož výkonu má
v
době uložení dalšího trestu OPP (v celkovém počtu 100 hodin) odpracováno
50 hodin.
Součet zbývajících (tj. dosud neodpracovaných)
hodin OPP z prvního trestu (tj. 300 hodin) a
hodin uložených v rámci druhého trestu OPP (100 hodin) činí 400 hodin. V tomto případě
Výkonu obou uložených trestů OPP nic nebrání.

Příklad 2:
^případě, kdy by pan Macháček měl v době uložení druhého trestu OPP odpracováno
pouze
Í5 hodin z prvního uloženého trestu OPP, součet zbývajících
(tj. dosud
neodpracovaných)
^din (335 hodin) a hodin uložených v rámci druhého trestu OPP (100 hodin) by již
Převyšoval horní hranici výměry stanovené trestním zákonem (jednalo by se celkem o 435
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hodin výkonu TOPP). V tomto případě by pan Macháček pokračoval
ve výkonu
prvního
uloženého trestu OPP, výkon trestu OPP uloženého jako druhého v pořadí by nebyl zahájen a
zároveň by středisko o celé vzniklé situaci informovalo odbor organizace a dohledu MSp ČR
a vypracovalo by podnět ke stížnosti pro porušení
zákona.
II. Situace:
Trest O P P byl pravomocně uložen, ale výkon trestu O P P ještě nebyl nařízen a současně
byl uložen další trest O P P
V tomto případě středisko taktéž postupuje výše popsaný způsobem, tedy zajistí podmínky
výkonu prvního uloženého trestu OPP a rovněž o vzniklé situaci bez odkladu informuje
prostřednictvím podnětu ke stížnosti pro porušení zákona odbor organizace a dohledu MSp
ČR. Podnět střediska se zároveň s odesláním na MSp v kopii zasílá i na místně příslušné
krajské státní zastupitelství. Kopie rozhodnutí v dané věci není potřeba na KSZ zasílat neboť
si KSZ v rámci svého projednávání věci vyžádá všechny soudní spisy, v nichž byly dosud
nevykonané tresty OPP uloženy.
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Příloha č.5
Dohoda o realizaci v ý k o n u trestu obecně prospěšných prací (OPP)
Na základě usnesení soudu v
trestu OPP
ze

dne

č.j

počet

hodin

o nařízení výkonu

místo

výkonu

se odsouzený/á:
narozen/a:
bytem:
a městský, obecní úřad, nezisková organizace (poskytovatel místa výkonu trestu OPP)
dohodli na výkonu trestu O P P takto:
1. Odsouzený(á) zahájí výkon trestu OPP dne
a práce budou dokončeny
nejpozději do dohodnutého termínu, tedy dne
(doba trvání nesmí
překročit lhůtu jednoho roku od nařízení výkonu trestu OPP).

j

2.

Poskytovatel místa výkonu trestu OPP poučil odsouzeného o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a požární ochraně v rozsahu daném příslušnými právními předpisy pro
dohodnutý druh práce a učinil o tom písemný záznam, podepsaný odsouzeným, který
je přílohou této dohody. V případě potřeby poskytovatel místa výkonu trestu OPP
předá proti podpisu odsouzenému kromě nářadí a pracovních pomůcek také ochranné
pracovní pomůcky. Odsouzený se zavazuje je řádně používat a v případě jejich ztráty
nebo svévolného poškození je povinen je nahradit, jinak mu nebude umožněno
pokračovat ve výkonu trestu OPP.

3.

Harmonogram výkonu trestu OPP je zpracován na základě potřeb poskytovatele místa
výkonu a dle časových možností odsouzeného. Odsouzený/á se na jeho vypracování
podílí
a dohodnuté termíny jsou pro něj/ni závazné. Odsouzený/á bere na vědomí, že
pokud se bez omluvy opakovaně nedostaví ve sjednaném termínu, může být tato
dohoda ze strany poskytovatele místa výkonu zrušena ještě před jejím
ukončením.

4.

Odsouzený/á bere na vědomí poučení, že je povinen/povinna provádět určené práce
osobně, bezplatně, a že poskytovatel místa výkonu OPP
bude hlásit Probační
a mediační službě - středisku
nejméně l x za 2 měsíce počet
odpracovaných hodin, datum ukončení
výkonu trestu či veškerá neplnění
dohodnutých podmínek výkonu trestu OPP, zejména jestliže určené práce nejsou bez
závažného důvodu prováděny vůbec, nebo nejsou prováděny ve stanovené době nebo
kvalitě.
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Po ukončení výkonu trestu OPP bude kopie této dohody zaslána místně příslušnému středisku
PMS ČR.
v

dne

podpis odpovědného zástupce+ razítko organizace

podpis odsouzené(ho)

Hodnocení výkonu trestu OPP:
Výkon

trestu

obecně

prospěšných

prací

byl

Celkem bylo na určené práci odpracováno
Tím

byl

-

dne

hodin

nebyl splněn výkon trestu obecně prospěšných prací

Celkové

Oznámeno

ukončen

zhodnocení

Probační
dne

a

trestu

mediační

službě

OPP

středisko

podpis odpovědného zástupce + razítko
organizace

i
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Vzor č. 1
Stanovisko o b v i n ě n é h o k uložení trestu obecně p r o s p ě š n ý c h prací

Jméno a příjmení klienta:
nar.:

RČ:

č. OP:
trvale bytem:
přechodně bytem:
zaměstnání:
pracovní dovednosti:
Dnešního dne jsem byl/a probačním úředníkem (asistentem)
poučen/a o podmínkách
T O P P a dotázán/a na stanovisko k případnému uložení trestu o b e c n ě prospěšných prací ve
smyslu §45a odst. 2 trestního zákona.
Prohlašuji, ž e k d n e š n í m u dni mi nejsou z n á m a ž á d n á zdravotní omezení, která by bránila ve
výkonu trestu o b e c n ě prospěšných prací 2 . Pokud mi tento trest bude rozhodnutím soudu
uložen, budu jej řádně vykonávat dle dohodnutého č a s o v é h o harmonogramu.
Poučení:
Byl/a jsem poučen/a, ž e trest o b e c n ě prospěšných prací musím vykonat o s o b n ě a bezplatně
ve svém volném č a s e , dle dohodnutého harmonogramu, nejpozději však do jednoho roku
ode dne, kdy soud výkon tohoto trestu nařídil. Pokud bych ve s t a n o v e n é d o b ě uložený trest
zaviněně nevykonal/a, tento s e přeměňuje na trest nepodmíněný, a to tím z p ů s o b e m , ž e
každé i jen z a p o č a t é dvě hodiny nevykonaného trestu o b e c n ě prospěšných prací s e počítají
za jeden den trestu odnětí svobody. Po celou dobu výkonu trestu o b e c n ě prospěšných prací
Povedu řádný život, nedopustím s e žádných trestných činů ani přestupků a budu
spolupracovat s pracovníky PMS ČR.
Jméno a příjmení
+
podpis klienta

J m é n o a příjmení, podpis+razítko
probační úředník/asistent PMS ČR
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Vzor č.2
Projednání p o d m í n e k v ý k o n u trestu obecně prospěšných prací
podklad pro vydání usnesení o nařízení trestu
J m é n o a příjmení klienta:
Datum narození:
Bydliště:
Povolání:
Pracovní dovednosti a zkušenosti:
Zdravotní stav, o m e z e n í (dlouhodobé léčby, operace,
alergie):
Překážky pro výkon trestu O P P (základní vojenská služba, mateřská dovolená):

Soudem uložené přiměřené povinnosti či omezení:

Projednané místo výkonu trestu OPP:

(např. Obecní úřad v)
kontaktní o s o b a :
tel:

Druh prací:
Výměra trestu OPP: počet hodin
Časové možnosti:

(např. pondělí - pátek od - do, víkendy od - do)
Klient s e zavázal odpracovat uložený trest v dohodnuté lhůtě
od převzetí u s n e s e n í o nařízení trestu.

^odpisem stvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o zákonných podmínkách výkonu trestu obecně
Prospěšných prací (§§45, 45a TrZ a §§335-340b TrŘ). Jsem si vědom(a), že tento trest musím
v
ykonat: osobně, bezplatně, ve svém volném čase, dle dohodnutého časového harmonogramu
sjednaného s institucí. Pokud v době odsouzení do skončení výkonu trestu nepovedu řádný život, nebo
*aviněně nevykonám ve stanovené době uložený trest, přemění soud trest OPP nebo jeho zbytek
v
trest odnětí svobody, přitom každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaného trestu OPP se počítají za
jeden den odnětí svobody. Pokud se vyskytnou překážky v práci, budu okamžitě informovat
Probačního úředníka (asistenta) a odpovědného zástupce příslušné instituce.
Záznam z projednání podmínek s e vyhotovuje čtyřikrát; po jednom vyhotovení obdrží klient,
s
oud, instituce, ve které b u d e trest vykonáván a jedno s e založí do probačního spisu.
V.....
.'...dne
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Vzor č.3
Poslední výzva k nástupu v ý k o n u trestu obecně prospěšných prací
Vážený pane/vážená paní,
rozsudkem/trestním příkazem
soudu v
Č.j
, který nabyl právní moci dne
obecně prospěšných prací ve výměře
hodin.
Tento trest Vám byl usnesením soudu ze dne
vykonat v

ze dne

,
Vám byl uložen trest

č.j

Obecní úřad/nezisková organizace nám sdělila, že trest řádně nevykonáváte,
uzavřený harmonogram prací a máte odpracováno pouze
hodin.

nařízen

neplníte

Důrazně Vás tímto naposledy vyzývám, abyste se ihned dostavil na určené místo výkonu
trestu a začal trest obecně prospěšných prací řádně vykonávat dle sjednaného
harmonogramu. Tato skutečnost bude do 14 dnů ověřena. V případě, že nadále
nebudete trest řádně vykonávat, podáme soudu návrh na přeměnu zbytku trestu OPP
na trest nepodmíněný. Ve Vašem případě se jedná o
dnů odnětí svobody.
Máte-li závažné důvody, pro které nemůžete trest obecně prospěšných prací vykonávat,
kontaktujte mne ihned na tel:

S pozdravem

razítko a podpis probačního
pracovníka

Ha vědomí: soud, příslušná instituce
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Vzor č.4
Návrh na p ř e m ě n u trestu O P P
Věc:

návrh Probační a mediační služby ČR, střediska
, na přeměnu trestu
obecně prospěšných prací (zbytku trestu) ve výměře
hodin uloženého
odsouzenému
rozsudkem Okresního soudu v
ze dne
sp. zn
na trest odnětí svobody

Odsouzenému
, nar
bytem
byl rozsudkem Okresního soudu
v
ze dne
sp. zn
za trestný čin
podle §
tr.
zákona uložen trest o b e c n ě prospěšných prací ve výměře
hodin. Citovaný rozsudek
nabyl právní moci
Usnesením Okresního soudu v
z e dne
sp. zn
bylo podle § 336 odst. 2
tr. řádu rozhodnuto, ž e o d s o u z e n ý bude trest o b e c n ě prospěšných prací vykonávat při
Obecním úřadu v
na úklidu a údržbě veřejných prostranství.
Odsouzený s faktickým výkonem uloženého trestu nikdy nezapočal (odpracoval pouze....,
naposledy pracoval dne
)
Odsouzený
byl pozván k projednání vzniklé situace do střediska Probační a mediační
služby v
d n e (ve d n e c h )
K jednání s e však nedostavil. Na p í s e m n é výzvy
k nástupu výkonu trestu o b e c n ě prospěšných prací z e d n e
z a s l a n é Probační a
mediační službou, středisko
odsouzený nereagoval ani přes upozornění, že mu m ů ž e
být trest o b e c n ě prospěšných prací přeměněn na trest nepodmíněný, pokud s e k výkonu
trestu ve lhůtě 14 dnů nedostaví.
H u v e d e n é h o je tedy zřejmé, ž e o d s o u z e n ý s e výkonu uloženého trestu o b e c n ě prospěšných
prací bez vážných důvodů vyhýbá, když na výzvy k výkonu uloženého trestu nereagoval.
P o u k a z u j e m e na ustanovení § 45a odst. 4 tr. zákona, podle n ě h o ž soud přemění trest
obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, jestliže o d s o u z e n ý zaviněně nevykonal
Ve s t a n o v e n é d o b ě uložený trest.
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem
navrhujeme,
aby Okresní soud v
rozhodl, ž e s e podle § 45a odst. 4 tr. z á k o n a za použití § 340b
odst. 1 tr. řádu p ř e m ě ň u j e o d s o u z e n é m u
nevykonaný trest o b e c n ě prospěšných prací
z rozsudku Okresního soudu v
ze dne
sp. zn
na trest odnětí svobody.
Informujte, prosím, naše středisko o dalším řízení v této věci, děkujeme.

Na vědomí: místně příslušné státní zastupitelství

J m é n o a příjmení
úředník PMS ČR
středisko+razítko
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Vzor č.5
Podnět střediska P M S Č R k podání stížnosti pro porušení zákona

(Okresním) soudem v
bylo dne
rozhodnuto v trestní věci ods
nar
vedené pod spisovou značkou OS ... sp. zn
o uložení trestu OPP v délce ....
hodin. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne
V současné době ods
tento trest
vykonává/nevykonává a z počtu uložených hodin TOPP má k dnešnímu dni odpracováno ....
hodin.
Dne

bylo (okresním) soudem v
rozhodnuto v trestní věci téhož odsouzeného
nar
o uložení dalšího trestu OPP v délce
hodin. Tato trestní věc je vedena u
OS .... pod sp. zn
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne
V době rozhodnutí OS v
o uložení dalšího trestu OPP nebyl prvně uložený trest
OPP vykonán - z celkového počtu hodin TOPP uložených v rámci prvního rozhodnutí bylo
vykonáno .... hodin (popřípadě s výkonem trestu OPP nebylo vůbec započato apod. - nutné
doplnit dle okolností daného případu).
V důsledku těchto okolností pak bylo střediskem PMS ČR v
dne
zjištěno, že
v případě ods
činí počet takto uložených a dosud nevykonaných hodin trestu OPP
celkem
což znamená, že celkový počet uložených a zároveň dosud nevykonaných
hodin trestů OPP je vyšší než horní hranice výměry stanovené trestním zákonem.

podpis pracovníka a razítko

Přílohy: kopie rozhodnutí soudu, sdělení příslušné instituce o počtu již vykonaných hodin
trestu OPP, kopie usnesení o nařízení výkonu trestu

Alternativní trest obecně prospěšných prací

Vzor č.6
H A R M O N O G R A M V Ý K O N U T R E S T U O B E C N Ě P R O S P Ě Š N Ý C H PRACÍ
Pokud se odsouzený/á nemůže v dohodnutém termínu k výkonu prací dostavit, musí se
předem
omluvit a doložit důvod nepřítomnosti (např. lékařské potvrzení)
odpovědné kontaktní osobě
tel:
dohodnut
ý

podpis
odsouzenéh
o

termín
(datum)

náplň práce a
konkrétní počet hodin
místo výkonu trestu OPP
vykonaného
trestu OPP

poznámky

podpis
kontaktní
osoby

Pozn. Pří nedostatku kolonek v tabulce harmonogramu je nutno zbývající počet hodin
přiložit na dalším listě.
Pozn. : Tato stránka není již vzorem, ale příkladem pro sestavení harmonogramu
OPP
H A R M O N O G R A M V Ý K O N U T R E S T U O B E C N Ě P R O S P Ě Š N Ý C H PRACÍ
Pokud se odsouzený/á nemůže v dohodnutém termínu k výkonu prací dostavit, musí se
předem
omluvit a doložit důvod nepřítomnosti (např. lékařské potvrzení)
odpovědné kontaktní osobě
tel:

dohodnut
ý
termín
Xdatum)
Příklad:

podpis
odsouzenéh
0

náplň práce a konkrétní
místo výkonu trestu OPP

počet hodin
vykonaného
trestu OPP

pozn.

podpis
kontaktní
osoby

Xy

Hrabání listí park xy

0

nedostavil
se
(popř.
omluven)

xy

Xy

Natírání plotu ul. xy (60
hodin)

20

Provedeno
pouze

xy

a)
hodinová
Jttáce
6. 5. 2003

b)

úkolová
£ráce
6.-12. 5.
1003
Pozn.

Pří nedostatku kolonek v tabulce harmonogramu je nutno

přiložit na dalším listě.

zbývající počet hodin

Alternativní trest obecně prospěšných prací

Příloha č.6
Informační letáky pro klienty P M S

LI

O f

l h #

PROBAČNÍ
A MEDIAČNÍ SLUŽBA
ČESKÉ REPUBLIKY

INTEGRACE PACHATELE I PARTICIPACE POŠKOZENÉHO I OCHRANA SPOLEČNOSTI

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Informace pro klienty PMS
„Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou
činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních
trestů
a opatření s důrazem na ochranu komunity,
potřeby oběti a prevenci kriminality."

1 = 1
I

I
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PROBAČNÍ
A MEDIAČNÍ SLUŽBA
ČESKÉ REPUBLIKY

OBECNĚ
PROSPESNÉ
HU
pmfis.i.fjfS EStem OPP
pro klienty PMS ČR

Integrace p
Participace pošk
Ochrana společnos

