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Abstrakt
Ve své práci popisuji institut probace a zabývám se dále jejím vznikem. Navazuji nynější
českou trestněprávní úpravou, která tento moderní prvek také přijala za vlastní. Zabývám
se konkrétními případy, ve kterých je účast probačního úředníka zcela nezbytná. Jde
v praxi především o přečiny, kdy není v zásadě nutné ukládat tvrdý trest odnětí svobody.
Spíše, než jen potrestání, je zde vyžadována spoluúčast pachatele na urovnání
konfliktního stavu s poškozeným.
V empirické části uvádím některé statistiky Probační a mediační služby ČR. K nim je
zpracován i potřebný komentář. Jednoznačně se ukazuje, že nejvytíženější je probační
úředník v souvislosti s uložením trestu obecně prospěšných prací. Tato činnost je pro
něho náročná i časově, protože musí pracovat nejen s odsouzeným, ale i s poskytovatelem
tohoto druhu trestu. Naopak nově zavedené tresty domácího vězení a zákazu vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské akce se v praxi zatím příliš často neaplikují.
Mou práci obohatily výstupy řízených rozhovorů, které mi poskytli odborníci z oblasti
probace i ostatních přímo zainteresovaných institucí. Účelově jsem zvolil tuto metodu
výzkumu, protože mi umožnila realizovat řadu osobních setkání s odborníky, kteří se
probací v praxi zabývají. Kromě probačních úředníků to byli soudci, státní zástupci a
policisté.
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Abstract
In my thesis I, first of all, describe the probation institute and I deal with its history
as well. Then I continue with a present Czech criminal legislation adopting
probation as a modern element in Czech legislation. I deal with the specific cases,
where a participation of a probation officer is considered to be necessary. In
practice, misdemeanours are mainly concerned; the cases where a sentence of
imprisonment is not necessary to be imposed. The culprit´s contribution to the
settlement of dispute with an aggrieved person is required here more than
punishment.
In the empiric-experience part of my thesis I present some Czech Probation and
Mediation Service statistics, including an adequate commentary. Unambiguously
we can say that the heaviest probation officer´s workload is done in terms of
community service imposition. This works is for him very time-consuming; he has
to communicate with both the convicted person and the punishment provider. On
the opposite, the new kinds of punishment, namely, house arrest, prohibition to
attend sport, cultural and other kinds of events and activities, are not applied very
often.
My thesis has been enriched by the outcomes of directed interviews, provided by
the specialists within the field of probation and other institutions concerned. This
research method has been used on a purpose; I have been enabled to carry out
number of interesting encountering with probation experts, judges, attorneys and
police officers.
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1. Úvod
Svojí rigorózní práci jsem se záměrně rozhodl napsat na katedře trestního práva. Delší
dobu se totiž zajímám o moderní trestněprávní principy především pak z oblasti
restorativní justice. Svůj zájem směřuji zejména k problematice probačního dohledu, dále
pak k ukládání a výkonu alternativních trestů.
Ve své práci nejdříve zmíním historický vývoj v trestání pachatelů trestných činů.
Zdůvodním zde potřebu chápat trest nejen jako represivní prvek, ale i jako jednu
z možností, jak urovnat konfliktní vztah mezi pachatelem a poškozeným. Zároveň budu
vycházet z vlastního poznání, které mi umožnilo vnímat trestní sankci hned z několika
různých pohledů. Protože jsem se ve svém profesním životě setkal s mnoha různými
pachateli, tak mohu říci, že nelze ukládat všem provinilcům trest podle naprosto stejného
vzoru. Naopak je velmi důležité každého pachatele z hlediska potrestání posuzovat
individuálně. A to nejen podle druhu spáchaného deliktu, ale taktéž s přihlédnutím k jeho
osobnostním rysům. Zde zjišťuji, že ne vždy bude na místě ukládat trest podle
nejpřísnější možné sazby. Budu proto názorově směřovat spíše k alternativním trestům a
upřednostním v některých méně závažných případech restorativní justici před tou
retributivní.
V exkurzu se nutně vrátím k úplným začátkům probačního institutu. Bez těchto
historických postřehů bych nemohl předmětnou problematiku náležitě popsat.
V navazující části pak vylíčím další vývoj probačního prvku a zmíním kompetence
probačního úředníka. Zde budu k popisu využívat zejména platnou trestněprávní úpravu
a další souvisejícími právním předpisy České republiky. V souvislosti s legislativou
rovněž uvedu právní dokumenty a doporučení, které byly vytvořeny především OSN a na
půdě Rady Evropy. Ke konci této části popíši základní probační modely, které se
uplatňují i v dalších evropských zemích.
Pokusím se vysvětlit, jakým způsobem probační úředník vyvažuje trestní represi a jakých
metod při své práci v zásadě využívá. Odůvodním, proč probační úředník není jen
dohledovým článkem, ale též pomocníkem a rádcem v těch nejsložitějších životních
situacích pachatele. Neopomenu závěrem této části zmínit některé alternativní tresty, kde
se s asistencí probačního úředníka musí nutně počítat.
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V praktické části se potom pokusím analyzovat probační činnost v běžném všedním
životě. Do jaké míry se daří formální náležitosti probačního dohledu vkládat do aplikační
praxe. Empirickou část obohatím o řízené rozhovory, které se budu snažit zpracovat ve
střediscích Probační a mediační služby ČR a u dalších zainteresovaných institucí. Tato
zmíněná metoda přispěje především k faktickému zjištění, zda je vzájemná spolupráce
mezi probačními úředníky, soudy a státními zástupci náležitě funkční. Zda se opravdu
daří naplňovat cíle, předpokládané v právní teorii, případně nabízejí li se nějaká další
vhodná řešení pro probační postup.
Na konec ve své práci zveřejním statistické údaje a nad probační činností se ještě znovu
hlouběji zamyslím. Své poznatky zahrnu do závěru, ve kterém se pokusím uvést možné
aplikační změny tak, aby se proces trestání stal co možná nejefektivnějším. A to
především z pohledu zástupců Probační a mediační služby ČR, což je vlastně podstatou
této mé písemné práce.
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2. Restorativní justice
2.1 Vznik restorativní justice
Trestní spravedlnost, stejně jako společenská reakce na spáchaný trestný čin, je
podmíněna kulturně i historicky. Liší se v jednotlivých kulturně-civilizačních oblastech, a
zcela zásadně se mění i v průběhu doby. Intenzita těchto změn je dána především právní
vyspělostí jednotlivých zemí.
Dávné vnímání trestní spravedlnosti tak, jak o ní máme ověřitelné historické doklady,
bylo založeno nejdříve na odplatě a vyrovnání. Známý princip „oko za oko, zub za zub“
vyjadřoval nejen záměr způsobit pachateli stejnou újmu, jakou on způsobil své oběti, ale
obsahoval i snahu „vyrovnat“ vzniklou konfliktní situaci mezi pachatelem a poškozeným.
Časem bylo možné tohoto „vyrovnání“ dosáhnout i nepřímo, tedy kompenzací. To bylo
základní podstatou různých druhů „vykoupení se z hrozícího trestu“. Nabízela se tak
volba, která umožňovala pachateli vyhnout se přímé odplatě například náhradou škody
jeho oběti. Tyto postupy byly postupně vnímány jako spravedlivé ve většině známých
civilizací, a to v různých etapách jejich kulturního vývoje.
Kompetence k projednávání různých deliktů prošly v průběhu doby výraznými změnami.
V původní podobě byly tyto pravomoci ponechány jen nejužšímu okruhu zúčastněné
rodiny. Tak jak se vyhraňovala moc jednotlivých řídících subjektů1 uvnitř rodiny,
omezovala se zároveň možnost přímých účastníků daného konfliktu rozhodnout věc
podle svých představ.
Postupem času pozbyly jednotlivé delikty zcela svůj původní „soukromoprávní
charakter“. Přestaly být primárně záležitostí, kterou mohly zúčastněné rodiny řešit mezi
sebou. Do trestání začínal zasahovat státní aparát. Ten si pomalu vytvářel jakýsi vlastní
trestní monopol. Tento postup státu se rozšířil na všechny delikty a trestné činy se tak
plně dostaly do sféry práva veřejného.
Až ve druhé polovině 20. století, zejména v souvislosti s všestranným posilováním
významu lidských a občanských práv a jejich ochrany, se rozvíjí hledání nové podoby
trestní spravedlnosti. Postupně se prosazují názory, které se přiklánějí k omezování

1

Např. náčelníků, vládců apod.
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pravomocí státu při řešení trestních věcí 2. Společně s tím vzniká znovu snaha a o posílení
role přímých účastníků, tedy pachatelů a obětí, při řešení těchto konfliktů a jejich
následků. Celková efektivita sankcionování pachatelů trestných činů začíná být najednou
podrobována časté kritice. Jsou slyšet názory, podle kterých trestní řízení ve své klasické
podobě, ani sankce na něj navazující neplní svůj základní cíl, tedy redukci kriminality.
Dokonce se tvrdí, že mohou v určitém směru kriminalitu spíše produkovat a posilovat.3
Začínají se stále hlasitěji formulovat představy o principech restorativní justice4, které
mají retributivní způsob nahlížení na trestní spravedlnost redukovat.5
V modelu justice retributivní6 je stát chápán jako primární oběť trestného činu. Pozornost
se soustřeďuje především na pachatele a vlastní oběť je do značné míry přehlížena,
přičemž je jí přisuzováno spíše pasivní postavení. Naproti tomu pojetí restorativní justice
vychází z předpokladu, že trestný čin je konfliktem mezi dvěma popř. i více jednotlivci či
stranami, tedy pachatelem a osobou trestným činem poškozenou. Proto jej lze účinně
vyřešit jen za podmínky aktivní participace všech zúčastněných subjektů, tj. pachatele,
oběti a příslušného sociálního prostředí, v němž se pachatel i oběť pohybují.
U restorativní justice se naplňování spravedlnosti odvíjí především od potřeb
poškozených. Restorativní justice usiluje o maximální míru obnovy toho, co bylo
protiprávním jednáním narušeno, a to v konkrétní i symbolické podobě. Zaměřený
restorativní přístup vyžaduje, aby se justice věnovala potřebám poškozených i v případě,
že pachatel není znám nebo nebyl zadržen.
Cílem restorativní justice je poskytnout všem zúčastněným zkušenost s hojivým a
ozdravným procesem. Pachatelé jsou výkonem uloženého trestu vedeni především
k tomu, aby porozuměli důsledkům svého chování. Zároveň je jim, pokud možno na
svobodě, dána možnost napravit škodu, kterou poškozenému způsobili. Nepochybně má
být materiální vyrovnání základním aspektem procesu urovnání konfliktního stavu, přesto
jej není možné považovat za jediný či nejdůležitější aspekt takového procesu. Z hlediska
výchovného působení na obviněného je totiž zřejmě ještě daleko důležitější poskytnutí
2

Karabec, Z. Historické souvislosti, s. 6 an. In: Z. Karabec. Restorativní justice: Sborník příspěvků a
dokumentů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. ISBN 80-7338-021-8.
3
Ludwig, W., Diversion: Strafe im neuen Gewand. Berlin: De Gruyter, 1989, s. 1 In: F. Ščerba.
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Krize trestu odnětí svobody. Praha: Leges, 2011. ISBN
978-80-87212-68-4. s. 19-21.
4
Tj. obnovující
5
Zehr, H. Úvod do restorativní justice, s. 14. Překlad In: L. Hamanová, L. Ouředníčková. Restorativní
principy. Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003. ISBN 80-902998-1-4.
6
Tj. trestající, odplatné
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morální satisfakce poškozenému a jeho aktivnější zapojení do řešení celé trestní věci.7
Potřeba angažovanosti spočívá v tom, že strany trestního konfliktu – poškozený, pachatel
a členové komunity se významným způsobem na procesu řešení konfliktu společně
podílejí.8
Základní výchozí principy restorativní justice, které platí dodnes lze stručně shrnout
takto:
•

Zločin nemá být považován za porušení společenského pořádku ani za překročení

abstraktních právních a morálních pravidel, ale má být chápána především jako újma,
která byla způsobena oběti a jako hrozba pro bezpečnost společnosti. Hovoříme zde o
jednom z nejzákladnějších principů, kdy se konečně i sama oběť stává účastníkem
v řešení nastalé konfliktní situace.
•

Škodu způsobenou oběti je třeba chápat široce, jde o újmu materiální, fyzickou,

psychickou, o ztrátu společenského postavení, narušení sociálních vazeb, osobního a
rodinného života. Nejde tedy jen o prosté porušení právního předpisu ze strany pachatele,
ale zohledňují se i subjektivní zájmy poškozeného.
•

Reakce na zločin má přispět ke snížení nebo odstranění této škody a hrozby.

•

Hlavním účelem společenské reakce na spáchaný čin nemá být potrestání pachatele,

ani jeho převýchova nebo odstrašení, ale vytvoření takových podmínek, aby mohly být
odstraněny následky trestné činnosti.
•

Tendence ke zpřísňování trestní represe je kontraproduktivní, zejména u mladistvých

pachatelů. Ti jsou totiž zpravidla na úplném začátku své kriminální kariéry a nabízí se
ještě možnost s nimi pracovat. Často se nabízí dostatek prostoru, jak mladistvého
pachatele nenásilným způsobem a pozitivním působením motivovat k řádnému způsobu
života.
•

Pachatel se má aktivně podílet na náhradě způsobené škody a přitom mu mají být

zachována všechna práva jako ostatním občanům.

7

K participaci poškozeného v rámci trestního řízení srov.: van Dijk, J. J. M. Victim Rights: A Right to
better Services or a Right to Active Participation? In: Criminal Law in Action. An onerview of current
issues Western societies. Ed. J. van Dijk et al. Deventer: Kluwer law and taxation publishers, 1988, s. 351 –
375 In: F. Ščerba. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Restorativní justice-nový přístup
k trestnému činu a jeho řešení. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-68-4. s. 23.
8
Zehr, H. Úvod do restorativní justice, s. 14. Překlad In: L. Hamanová, L. Ouředníčková. Restorativní
principy. Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003. ISBN 80-902998-1-4.
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•

Jestliže pachatel nehodlá participovat na tomto odstranění následků a na náhradě

škody, je k tomu donucen soudem. Zde se dá hovořit o ukládání jednotlivých alternativ
k trestu odnětí svobody.
•

Státní orgány se mají v systému restorativní justice angažovat pouze tehdy, jestliže

čistě vyjednávací postup mezi pachatelem a obětí nevede k cíli nebo jestliže spáchaný
trestný čin je takového druhu a závažnosti, že klasický trestní proces je zcela nezbytný.
•

Oběť trestného činu nemůže být nucena k vyjednávání s pachatelem o způsobu a

rozsahu kompenzace za způsobenou škodu.9
Tyto zmíněné principy jen dokreslují skutečnost, že ne vždy je zcela na místě ukládat
pachateli okamžitě bez individuálního uvážení přísný trest. Vycházet by se mělo
především z faktu, že výkon trestu odnětí svobody má povahu „ultima ratio“ a jeho
využití by tak mělo přicházet do úvahy až poté, co mírnější způsoby trestání nebudou
účinné. O problémech, které doprovázejí trest odnětí svobody, se zmíním v následující
kapitole.
Právě na těchto zjištěných závěrech je restorativní spravedlnost postavena. Pro dosažení
pozitivních výsledků těchto principů je velmi důležité vnímat pachatele nejen jako objekt
nápravného zacházení, ale dosáhnout také jeho aktivní účasti na tomto procesu.
Kriminogenní defekty pachatelovy osobnosti mohou být často překonány pouze rozvojem
pachatelovy osobnosti, posilováním jeho pozitivních vlastností a zvyků či podporou jeho
zájmů apod.10 Snahou je, aby se uvedené zásady promítly co možná nejvíce cíleně do
konkrétní praxe.
2.2 Naplňování restorativních principů
Alternativnímu pohledu na trestání, které bylo zmíněno výše, prospívají zjištění11 , že
vězení často působí negativně na ty, kteří se v něm nacházejí. To je důvod, proč se této
problematice musíme opravdu vážně věnovat. Ne vždy je přece nutné pachatele, zejména
méně závažného trestného činu, umístit k výkonu trestu odnětí svobody do věznice. Dnes
9

Srov. Závěry z I. Mezinárodní konference o restorativní justici pro mladistvé. Belgie, Leuven, květen
1997, In: Z. Karabec Restorativní justice. Praha: Sborník příspěvků a dokumentů, Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2003. s. 8-9. ISBN 80-7338-021-8.
10
Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část, s. 35 In: O. Novotný, M.
Vanduchová, P. Šámal. Trestní právo hmotné – I. Obecná část, 6. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2010. ISBN
978-80-7357-509-0.
11
Srov. například Zvekic, U., Harris, R. Probace – poznatky ze zahraničí, Prosazování probace na
mezinárodní úrovni, s. 19. Překlad In: J. Válková. Funkce a dysfunkce tradičních sankcí nespojených
s odnětím svobody. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. ISBN 80-7338-005-6.

13

se již nabízí celá řada moderních alternativ, jak případné uvěznění pachatele adekvátním
způsobem nahradit. Aby toto tvrzení bylo náležitě pochopeno, je na místě zmínit některé
důležité negativní prvky, které se na trest odnětí svobody nepochybně váží.
Výkon trestu odnětí svobody přináší řadu nežádoucích efektů, jako je např. devastující
vliv vězeňského prostředí na osobnost odsouzeného, přerušení pozitivních sociálních
vazeb s původním prostředím, přerušení pracovních aktivit a vztahů, ztížené uplatnění
v životě po propuštění apod. Jde o naprostou izolaci od běžného způsobu života. Pak
zákonitě nastávají potíže z reintegrací pachatele po jeho propuštění zpět na svobodu.
Propuštěný po výkonu takového trestu ztrácí své sociální návyky a může se stát, že bude
mít potíže s návratem ke své rodině, s hledáním nové pracovní příležitosti apod. Pak je už
jen malý krůček k tomu, aby se propuštěný nechal svést k opakování trestné činnosti a
následně se zaviněně za zdi vězení opět vrátil.
Je zjištěno, že delší pobyt ve věznici nutně vede k určité adaptaci na vězeňské prostředí a
k pasivnímu přizpůsobení daným podmínkám. Toto potlačení individuality odsouzených
osob vede až ke ztrátě pocitu odpovědnosti za vlastní rozhodování, což může po
propuštění z dlouhého trestu odnětí svobody vést až ke ztrátě sociální a psychické
způsobilosti k životu na svobodě.12
Existují i další závažné důvody, které jen potvrzují, jak je důležité zahrnout alternativní
tresty do systemizace trestního práva. Na pachatele méně závažné trestné činnosti může
mít vliv věznění velmi nežádoucí důsledky. Za branami věznice společně se ztrátou
svobody přicházejí zároveň o vlastní sebeúctu. K tomu si přivykají na prostředí, kde se
nacházejí společně se spoluvězni, kteří spáchali daleko závažnější trestnou činnost než
oni sami. A takovým prostředím jsou nepochybně nevhodným způsobem ovlivňováni.
Dochází ke změně jejich osobnosti a to se může stát překážkou na cestě k jejich účinné
nápravě.

Dále je nutno zmínit i důvod humanitní, který se opírá o stanovisko, že ne každý pachatel
představuje pro společnost takové riziko, které by nevyhnutelně vyžadovalo jeho
uvěznění. Ostatně princip humanity se dnes prokresluje i do výkonu sankcí, které přímo
s odnětím svobody spojené nejsou.
12

Karabec, Z. Koncept restorativní justice, Úvodní poznámka, s. 5 In: Z. Karabec. Restorativní justice,
Sborník příspěvků a dokumentů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. ISBN 80-7338021-8.
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Teoretik trestního práva s přihlédnutím ke zmíněné humanitě dodává, že rovněž tak
sankce vykonávané na svobodě, jež tvoří významnou část takových alternativ, by měly
„mít takovou podobu, jakou člověk s přiměřenou vnitřní silou dokáže se sebeovládáním
snášet“.13 Tokijská pravidla stanoví, že „důstojnost pachatele vykonávajícího opatření
nespojené s odnětím svobody je vždy chráněna.“14 Toto Pravidlo doplňuje další
ustanovení, chránící právo na soukromí pachatele i jeho rodiny při výkonu opatření
nespojeného s odnětím svobody.15

V souvislosti s uvězněním také nastávají problémy s finančním zajištěním výkonu trestu.
Nápravné působení na pachatele vně vězení je mnohem levnější než přímý výkon trestu
odnětí svobody. V zemích, kde roste počet uvězněných osob, se náklady na vězeňství
stávají neúnosným břemenem pro státní rozpočty. Financovat není potřeba jen samotný
výkon trestu, ale musí se počítat i s personálem a s investicemi do vhodných programů.
Stále vysoký počet vězeňské populace a důsledky tohoto vývoje vedou k oprávněným
pochybnostem o účinnosti sankční politiky a celého systému trestní justice.16
Ekonomická stránka souvisí také s tím, že umístěním odsouzeného do věznice ztrácí jeho
rodina potřebné finanční příjmy. Tak se zbytek rodiny dostává do nepříznivé sociální
situace, která si opět nutně vyžaduje pomoc státu. Neblahý dopad tento fenomén může
mít především na děti odsouzeného, které ke svému zdravému vývoji potřebují mít i
náležité finanční zázemí. Alternativní trest umožňuje odsouzenému, aby i při jeho
vykonávání stále pracoval a tak mohl vlastní rodinu pravidelně řádně zajišťovat.
Další důvod, proč v určitých případech ukládat spíše alternativní tresty, je ryze
pragmatický.17 Spočívá v tom, že pomáhá pachatelům zachovat si ve svém okolí určité

13

A. von Hirsch, „The Ethics of Community-Based Sanctions“ (1990) 36, Crime and Delinquency, s. 163–
173 In: Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment. Úřad OSN
pro drogy a kriminalitu ve Vídni. New York: Edice Příručky v trestní justici, 2007, ISBN 978-92-1148220-1 In: Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti alternativních opatření k uvěznění.
Možné alternativy k trestům odnětí svobody. Praha: Ústav pro kriminologii a sociální prevenci, Překlad:
Agentura Pylon, 2010, ISBN 978-80-7338-093-9. s. 26.
14
Pravidlo 3.9. (Tokijská pravidla).
15
Pravidlo 3.11. (Tokijská pravidla).
16
Karabec, Z. Koncept restorativní justice, Úvodní poznámka, s. 5 In: Z. Karabec. Restorativní justice,
Sborník příspěvků a dokumentů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. ISBN 80-7338021-8.
17
Inciardi, J. A. Trestní spravedlnost, Praha: Victoria publishing, 1994, s. 662 In: V. Černíková, V.
Makariusová. Sociální ochrana. Praha: Policejní akademie ČR, Katedra kriminologie, 1996. ISBN 8085981-36-X, s. 108.
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společenské postavení, což výkon trestu logicky vylučuje.18 Uvnitř věznice je odsouzený
pouze anonymním článkem a musí zde sám projevit snahu, aby tomu tak nebylo. Izolace
odsouzeného ve věznici i přes veškeré snahy personálu věznic radikálně snižuje možnost
docílit toho, aby se odsouzený po svém propuštění zapojil znovu do svého původního
profesního života.19
Třeba jen krátká doba trvání trestu odnětí svobody představuje vysokou míru rizika
spojeného s uvedenými škodlivými faktory uvěznění. U pachatelů méně závažné trestné
činnosti proto lze do určité míry vycházet z přesvědčení, že snadněji a reálněji lze
dosáhnout jejich nápravy a resocializace na svobodě. Aby nešlo pouze o vyjádření
loajality, ale aby i alternativní trest zůstal trestem, je zde samozřejmě nutná také nedílná
součást tohoto systému – institut probace.20
Všechny tyto zmíněné postřehy vytvářejí snahu nalézt vhodný teoretický koncept,
v jehož rámci by bylo možno překonat všeobecně známé problémy při stíhání a trestání
pachatelů, při kontrole kriminality, při efektivní ochraně společnosti před trestnou
činností za současného garantování základních práv občanů, tedy snahou nově
formulovat principy trestní spravedlnosti.
Hledají se cesty, jak vytvořit z trestu účinnější prostředek ochrany společnosti. Stát se
konečně začíná zajímat nejen o úlohu distributora vhodného trestu, ale všímá si rovněž
sociálních účinků své trestní politiky. Probace a podmíněné odsouzení jsou produktem
tohoto snažení a přirozeného vývoje trestní politiky, který spočívá v odklonu od
tradičního pojetí trestání. Postupně se zcela pochopitelně opouští myšlenka odplatného
chápání trestu a uvažuje se více o sociální účelnosti trestání.21
Odplatná forma trestní spravedlnosti není adekvátní reakcí společnosti na nárůst
kriminality, nevede k dlouhodobé ochraně jednotlivce ani společnosti. Snahy o vytvoření

18

Černíková, V., Makariusová, V. Alternativní tresty, s. 108 In: V. Černíková, V. Makariusová. Sociální
ochrana. Praha: Policejní akademie ČR, Katedra kriminologie, 1996. ISBN 80-85981-36-X.
19
Srov. např. Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. Trestní právo hmotné. Obecná část.
3. vydání. Praha: Codex, 1997, s. 229.
20
Ščerba, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Alternativy k uvěznění. Praha: Leges,
2011. ISBN 978-80-87212-68-4. s. 21-22.
21
Kallab, J. Trestní právo hmotné. Praha 1935, s. 9 In: B. Repík. Tresty bez odňatia slobody. Korene
probácie a podmienečného odsúdenia. Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti SSR
v Bratislavě, Překlad: autor rigorózní práce, 1978. s. 8.
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restorativní justice vycházejí proto z názoru, že tradiční trestní politika již vyčerpala své
možnosti a není schopna zabránit růstu kriminality.22
V restorativním pojetí trestní justice jsou naopak hojně zastoupeny prvky zdůrazňující
práva obětí a jejich ochrana, což je jeden z důležitých předpokladů k rychlému vyřešení
vzniklého konfliktu. Pravdou však je, že zastánci restorativní justice23 jsou zejména
sociologicky orientovaní kriminologové. Naproti tomu juristicky zaměření kriminologové
upozorňují na nebezpečí, které může přinést přílišné uvolnění nebo opuštění klasických
zásad trestního práva a trestního procesu pro ochranu základních lidských práv a svobod
a pro ochranu společnosti.24
Osobně se přikláním k přístupu, který by nesl jak prvky sankční trestní politiky, tak i
znaky restorativní justice. Myslím si, že by se obě tyto koncepce měly vzájemně
doplňovat. Zejména by se měli řádně individualizovat pachatelé, kteří jsou trestání.
Důležitým určovatelem, jakým způsobem trestat, by měla být osobnost pachatele. Zda má
snahu se napravit, a jakou má kriminální minulost. Někdy už jen samotné projednávání
jeho případu před soudem je dostatečnou zárukou následné nápravy. Naopak u
opakované trestné činnosti a u pachatelů závažné trestné činnosti bych se přikláněl
k tvrdšímu postihu. Je nutné poukázat na druh a způsob spáchaného trestného činu, což
pomůže vyřešit otázku jakým způsobem pachatele potrestat. Soud by se měl před svým
rozhodnutím důsledně seznámit se všemi skutkovými okolnostmi případu. A dle
závažnosti tohoto činu pak spravedlivě rozhodnout o způsobu potrestání pachatele.
U aplikace alternativ zastávám názor Solnaře a Vanduchové, že by se „velkorysé“
působení na pachatele nemělo příliš přeceňovat, přehlížet se nesmí náprava pohrůžkou
s možností uložení nepodmíněného trestu, která je pro tuto oblast práva tolik specifická.25
22

Karabec, Z. Koncepce restorativní justice, s. 8 In: Z. Karabec. Restorativní justice, Sborník příspěvků a
dokumentů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. ISBN 80-7338-021-8.
23
Na prosazování principů restorativní justice se zaměřují různé instituce, zejména nevládní organizace,
např. pracovní skupina, která byla zřízena Aliancí nevládních organizací působících při OSN v oblasti
prevence zločinnosti a trestní justice se sídlem v New Yorku. Podkladové materiály této pracovní skupiny
byly předloženy jako oficiální dokumenty na jednání X. kongresu OSN o prevenci zločinnosti a zacházení
s pachateli (Vídeň 2000). Na tomto kongresu byly v rámci doprovodného programu projednávány možnosti
rozvoje a uplatňování principů restorativní justice, srov. Karabec, Z. Prosazování principů restorativní
justice, s. 14 In: Z. Karabec. Restorativní justice, Sborník příspěvků a dokumentů. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2003. ISBN 80-7338-021-8.
24
Karabec, Z. Koncepce restorativní justice, s. 8 In: Z. Karabec. Restorativní justice, Sborník příspěvků a
dokumentů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. ISBN 80-7338-021-8.
25
Solnař, V., Vanduchová, M. Účel trestu v českém trestním právu, s. 30-31 In: V., Solnař, J., Fenyk, D.,
Císařová, M., Vanduchová. Systém českého trestního práva Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. ISBN 978-80254-4033-9.
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Nestačí totiž pachatele pouze motivovat pozitivně, ale je nutno v případě potřeby využít i
tvrdší postih, je li to vzhledem k osobě pachatele na místě.
2.3 Vývoj a právní rámec restorativní justice
Změny systému trestních sankcí, k nimž došlo v uplynulých 20 letech lze vnímat jako
projev tendence omezování dominantního postavení nepodmíněného trestu odnětí
svobody. Významným dokumentem, který podstatným způsobem ovlivnil i českou
legislativu je, Doporučení R (92) 16 k Evropským pravidlům v oblasti společenských
sankcí a opatření, které přijal Výbor ministrů Rady Evropy v říjnu roku 1992. Tento
dokument přinesl standard vytváření a aplikace systému alternativních trestů včetně
základních principů, jakými jsou zákonnost, respektování základních lidských práv,
spolupráce odsouzeného a sledování a vyhodnocování alternativních sankcí. Jedná se o
principy, jejichž respektování je nezbytným předpokladem pro efektivní uplatnění
alternativního trestání. Tato pravidla přitom nejsou chápána jako modelový systém,
formulují pouze základní požadavky, které by měly být v národním měřítku citlivě
akceptovány.26

K prvnímu prosazování myšlenky alternativního trestání v podmínkách České republiky
dochází asi o dvacet let později než v zemích západní Evropy. To mělo nespornou
výhodu především v souvislosti se získanými zkušenostmi okolních států, které se tak
daly v naší nové trestněprávní úpravě uplatnit. Tak se stalo zejména při zavádění trestu
obecně prospěšných prací, institutu probačního dohledu, odklonů v trestním řízení apod.
Přesto však některé důležité změny proběhly až příliš rychle, aniž bylo vytvořeno
potřebné zázemí pro jejich realizaci. Například nebylo dostatečně zajištěno personální
obsazení Probační a mediační služby. To byl problém, protože efektivita ukládaných
alternativních sankcí byla na této instituci doslova životně závislá. Dále nebyly na takové
překotné změny v legislativě připraveny orgány činné v trestním řízení, aby mohly
spolehlivě využívat nových institutů. To se pochopitelně negativně projevilo
v počátečním období při prosazování alternativních trestů vůbec.27 Tyto počáteční
problémy se však postupně podařilo poměrně úspěšně odstranit.
26

Kalvodová, V. Trendy alternativního trestání, s. 237 In: T. Machalová. K odkazu Jaroslava Kallaba.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, ISBN 978-80-7380-070-3.
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Blíže viz. Kalvodová, V. Postavení trestu odnětí svobody a systému trestněprávních sankcí. Brno: MU,
2002 In: T. Machalová. K odkazu Jaroslava Kallaba. Trendy alternativního trestání. Kalvodová, V. Plzeň:
Aleš Čeněk, 2007, ISBN 978-80-7380-070-3. s. 236.
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Nadále do české justice pronikají stále nové prvky principů restorativní justice. Dá se říci,
že od svého počátku se legislativa v tomto směru neustále hýbe a vyvíjí. Z institutů, které
jsou součástí našeho právního řádu již delší dobu, jde zejména o institut narovnání dle §
309-314 TrŘ28 a podmíněného zastavení trestního stíhání dle § 307 TrŘ, kdy je kromě
jiného dána pachateli možnost, aby s obětí svého činu uzavřel dohodu o způsobu náhrady
způsobené škody.
Důležitým prvkem v trestněprávní úpravě je taktéž institut probačního úředníka, který
svým dohledem29 přispívá k efektivnímu plnění soudem uložených povinností.30 Novému
trestněprávnímu pojetí přispívá i rozšíření katalogu sankcí o další nové alternativní
tresty.31
Že tomu v praxi skutečně tak je, o tom svědčí řada přijímaných novel a nových zákonů32,
které se snaží lépe upravit postavení poškozeného a zavést nové, neformální řešení
trestních věcí. Také statistické údaje Ministerstva spravedlnosti prokazují tyto změny
trestní politiky na konkrétních číslech.33
Restorativní justice je v současnosti uznávána vládními subjekty i občanskými
iniciativami působícími v oblasti prevence a řešení trestné činnosti po celém světě.34 Bylo
by jistě vhodné, pokud by se prvky tohoto nahlížení na trestání ve vhodných případech
využívaly častěji.
28

Zák. č. 141/1961 Sb., ze dne 29. listopadu 1961, o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
29
Srov. § 49-51 TrZ
30
Zákonem č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001. V této
souvislosti je vhodné upozornit i na zákon č. 209/1997 Sb. o peněžité pomoci obětem trestných činů – ve
znění novel provedených zákony č. 265/2001 Sb., č. 204/2006 Sb. a č. 41/2009 Sb. – podle kterého je
možno za stanovených podmínek poskytnout oběti, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na
zdraví, finanční paušální pomoc.
31
Viz. Nově zavedené tresty Domácí vězení §60 TrZ, Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce § 76 TrZ.
32
K vyjádření principu subsidiarity výkonu trestu odnětí svobody srov. novelu trestního zákoníku, účinnou
od 1. 12. 2011, cit.“ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č.
81/2011 Sb., se mění takto: V § 55 odst. 2 se slova "tři léta" nahrazují slovy "pět let". Dříve cit. § 55 odst. 2
TrZ“ Za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje tři léta, lze uložit
nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného
trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život.“
33
Blíže srov. Válková, H. Česká trestněprávní úprava s prvky restorativních přístupů, s. 24 In: Z. Karabec
a kol. Ve službách práva, Sborník příspěvků. Praha: Sborník příspěvků a dokumentů, Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2003. ISBN 80-7338-021-8.
34
Zehr, H., Úvod do restorativní justice, Zní otázka buď, anebo? Good Books: 2002, s. 41, Překlad In: L.
Hamanová, L. Ouředníčková. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003. ISBN 80-902998-1-4.
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3. Probace
3.1 Pojem, vznik a účel probace35
I když se sluší přiznat, že nepodmíněný trest odnětí svobody bude hrát i nadále důležitou
roli v našem trestním systému, tak důraz je stále více kladen na výchovu mimo vězení,
ponechávajíce pachatele na svobodě, v jeho domácím prostředí. Za nejzpůsobilejší
základnu pro rozvoj této výchovy je považována probace.36
Příliš široké vymezení probace, které by mělo vyčerpávajícím způsobem obsáhnout rysy
všech jejích forem, s nimiž je možno se setkat, by nebylo možné ani žádoucí. Takové
vymezení by v sobě totiž nutně skrývalo nebezpečí zabřednutí do množství detailních
rysů. Proto je daleko příkladnější prohlédnout si tuto problematiku z praktického
hlediska.
Funkční systém probace existuje již spoustu let ve Spojených státech, Anglii, ale dnes už
i v zemích mimo angloamerickou oblast. Jejich poznatky byly z hlediska našich
reformních snah zvláště důležité. Vždyť mnohé z evropských zemí aplikovaly původní
angloamerickou myšlenku probace tak, že modifikovaly instituty známé i našemu
trestnímu právu. A to i přesto, že jinak podobně jako náš právní systém, zůstaly systému
angloamerického práva dost vzdáleny.
Zcela typickým pro institut probace je odklad trestu odnětí svobody, tj. především odklad
výroku o trestu odnětí svobody, resp. jeho výkonu37. Dalším podstatným znakem probace
je pak nepochybně zkušební doba, v níž má pachatel, který zůstává ve společnosti,
ukázat, že je způsobilý se napravit. Zkušební doba je spjata se dvěma opatřeními, jež mají
zabezpečit skutečně účinnou nápravu odsouzeného. Především jsou odsouzenému
uloženy podmínky směřující k tomu, aby vedl řádný život a začlenil se opět do
35

Jde o souhrnný termín pro služby zaměřené na pomoc, poradenství a kontrolu chování pachatelů
trestných činů, kteří svůj trest nebo opatření vykonávají na svobodě. Z latinského termínu "probare" =
zkoušet, ověřovat.
36
Le Régime De la Probation (plus particuliérement dans le cas de adultes) Et Autres Mesures Non
Privatives De Liberté, Document De Travail Préparé par Le Secrétariat, Troisiéme Congrés Des Nations
Unies Pour La Prévention Du Crime Et Le Traitement Des Délinquants, Stockholm: Nations Unies, 1965,
s. 18 In: J. Nezkusil. Sborník prací z trestního práva k sedmdesátým narozeninám prof. Solnaře.
K některým stránkám institutu probace. Praha: Univerzita Karlova, 1969. s. 43.
37
Le Régime De la Probation (plus particuliérement dans le cas de adultes) Et Autres Mesures Non
Privatives De Liberté, Document De Travail Préparé par Le Secrétariat, Troisiéme Congrés Des Nations
Unies Pour La Prévention Du Crime Et Le Traitement Des Délinquants, Stockholm: Nations Unies, 1965,
s. 18 In: J. Nezkusil. Sborník prací z trestního práva k sedmdesátým narozeninám prof. Solnaře.
K některým stránkám institutu probace. Praha: Univerzita Karlova, 1969. s. 45.
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společnosti. Tomu odpovídá jeho závazek uložené podmínky zachovávat. Dále je pak
odsouzený umístěn během zkušební doby pod dohled probačního úředníka, čímž má být
zajištěna jednak informovanost soudu o pokrocích učiněných odsouzeným během
zkušební doby, a jednak pomoc odsouzenému, aby co nejlépe využil možností, které mu
zkušební doba poskytuje.
K charakteristice probace patří konečně také právní důsledky spojené s chováním
odsouzeného během takto uložené zkušební doby. Vyhověl li odsouzený uloženým
podmínkám a osvědčil se, výrok o trestu odnětí svobody není vynesen, resp. nedojde již
k jeho výkonu. Naopak však, jestliže selhal, může být potrestán pro původní trestný čin
(stejně jako pro jakýkoliv jiný trestný čin, kterého se po něm dopustil), případně se musí
podrobit výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl dříve podmíněně odložen.38
Vraťme se však do historie pro lepší pochopení probačního institutu. Už ve středověkém
právu se mohlo odložit uložení nebo výkon trestu pod podmínkou, že pachatel nespáchá
další trestný čin39. Probace jako alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody však
našla své uplatnění40 přibližně až v polovině 19. století v USA. Existovalo tehdy několik
způsobů dočasného odložení trestu jako soudcovský odklad, provisional release on bail –
propuštění na kauci, recognizance – závazek obviněného41 a provisional filing of cases –
dočasné odložení či zastavení věci.42 Kombinace těchto prvků vedla v roce 1878 k prvnímu
uzákonění probace ve státě Massachusetts.43
38

Le Régime De la Probation (plus particuliérement dans le cas de adultes) Et Autres Mesures Non
Privatives De Liberté, Document De Travail Préparé par Le Secrétariat, Troisiéme Congrés Des Nations
Unies Pour La Prévention Du Crime Et Le Traitement Des Délinquants, Stockholm: Nations Unies, 1965,
s. 18 In: J. Nezkusil. Sborník prací z trestního práva k sedmdesátým narozeninám prof. Solnaře.
K některým stránkám institutu probace. Praha: Univerzita Karlova, 1969. s. 46.
39
La probation et les measures analogues. Melun 1953, s. 16. Dále Kalláb, J.: Publikace prvního vědeckého
sjezdu českých právníků. Praha, 1904, sekce III, otázka č. 2 „Doporučuje se v Rakousku zavedení instituce
podmíněného odsuzení?“, s. 2 In: B. Repík. Tresty bez odňatia slobody. Vznik a vývoj probácie a
podmienečného odsúdenia v buržoaznom práve. Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti
SSR v Bratislavě, Překlad: autor rigorózní práce, 1978. s. 11.
40
Vznik probace a předtím i podmíněného odsouzení byl v počátku výsledkem reakce proti
nediferencovanému pohledu na pachatele trestných činů, byl i výsledkem reakce proti zásadě odplatné
funkce trestu a potažmo i proti trestu odnětí svobody samému (tolik k prosazování probace v rámci
myšlenky restorativní justice).
41
„Recognizance“ byla nejčastěji spojována s počátky probace. Původně jí uzákonil Eduard III., roku 1361
jako preventivní justiční prostředek. Šlo o závazek osoby vyslovený před soudem, kterým se zavázala, že
zaplatí Koruně určitou sumu, jestliže znovu spáchá trestný čin. Recognizace mohla být zajištěna také
ručitelstvím dalších osob.
42
Repík, B. Tresty bez odňatia slobody. Vznik a vývoj probácie a podmienečného odsúdenia v buržoaznom
práve. Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti SSR v Bratislavě, Překlad: autor rigorózní
práce, 1978. s. 11
43
Srov. např. Kallab, J. Trestní právo hmotné. Praha 1935, s. 9 In: B. Repík. Tresty bez odňatia slobody.
Korene probácie a podmienečného odsúdenia. Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti SSR
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Institut probace se do konce devatenáctého století v legislativní formě objevil ještě
v dalších asi šesti amerických státech. Tyto zákony se však v některých náležitostech
odchylovaly od systému státu Massachusetts. Některé upravovaly probaci jen pro
mladistvé, jiné jí výslovně u některých trestných činů zcela záměrně vylučovaly. Například
podle zákonů států Missouri a Minnesota se neodkládal výrok o trestu, ale samotný jeho
výkon. Státy New York a Maryland zase uzákonili odklad výroku o trestu, ale bez
probačního dohledu.44
Bouřlivější rozvoj zažívá probační dohled až po druhé světové válce. I přes tuto skutečnost však
probační služba stále zaostávala za skutečnými potřebami a nedokázala tak pružně reagovat na
prudký nárůst kriminality. V tu dobu se totiž jen velmi těžko prosazovaly přísné požadavky na
probačního úředníka.45 Ten měl být dle žádoucího vzoru dostatečně vzdělaný a charakteristicky
vyspělý. V tomto období nebylo snadné nalézt potřebné množství zájemců, kteří by splňovali tyto
náročné podmínky. I přesto se počet probačních úředníků postupně daří navyšovat.46

Ani dnes není probace ve Spojených státech unifikovanou institucí a mezi jednotlivými
právními úpravami existují velké rozdíly. Volnost soudu při aplikaci probace je zpravidla
dosti velká. Jen málo zákonodárců v tomto směru omezuje volnou úvahu soudu tím, že
probaci zcela vyloučí v případech, kdy má za sebou pachatel již nějakou kriminální
minulost. Novější zákony dokonce obsahují jen všeobecnou směrnici pro soudy, že mají
dbát pouze na požadavky individuální a generální prevence.
Základním praktickým vodítkem, zda má soud probaci aplikovat, je tzv. předrozsudková
zpráva47 probačního úředníka o osobě pachatele, jeho minulosti, prostředí ve kterém žije
apod. Do předrozsudkové zprávy se uvedou potřebné informace o pachateli a pak se
předává soudu. Soud po zvážení všech důležitých aspektů rozhodne o případném uložení
probace. Probace je během dohledu zajišťována úředníky. Ti dohlížejí na dodržování
uložených povinností a jsou s pachatelem v pravidelném kontaktu.

v Bratislavě, Překlad: autor rigorózní práce, 1978. s. 8. cit. „Zákon amerického státu Massachusetts z roku
1878, zřídil první placené probační úředníky nejprve jen pro nižší soudy města Boston, postupem času pak
pro celý stát a pro všechny soudy. Byla zde upravena pravomoc těchto úředníků, ale samotný režim
odkladu trestu se i nadále zakládal na „common law“.“
44
Tedy přesný opak toho, co bylo uzákoněno ve státě Massachusetts.
45
Srov. např. Badinter a Bredin, La justice en question, Le Monde z 31. 10. 1969 In: B. Repík. Tresty bez
odňatia slobody. Rozvoj probácie. Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti SSR v Bratislavě,
Překlad: autor rigorózní práce, 1978. s. 18.
46
Z 9320 probačních úředníku v roce 1957 na počet 24758 v roce 1970 In: B. Repík. Tresty bez odňatia
slobody. Rozvoj probácie. Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti SSR v Bratislavě,
Překlad: autor rigorózní práce, 1978. s. 20.
47
„presentence repost“
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Důvodem pro odvolání probace je porušení kterékoli z uložených podmínek. Odvolání
však není obligatorní a soud má právo podle okolností buď probaci odvolat či podmínky
probace vhodným způsobem změnit. Může též jednoduše ponechat původní rozhodnutí
v platnosti. Vždy však bude záležet na posouzení konkrétního případu.48
Předrozsudková zpráva by jistě byla vhodným probačním opatřením i v našich
podmínkách v rámci přípravného řízení. Včasná práce s obviněným by totiž mohla celý
proces probace učinit ještě efektivnějším. Navíc by měl soud možnost objektivního
posouzení osobnostních rysů pachatele i celého souvisejícího případu a mohl by tak
vhodně prvek probace uložit. Zároveň by bylo ve vhodných případech možné již ve fázi
přípravného řízení urovnat konfliktní stav mezi pachatelem a poškozeným.
3.2 Probace v Evropě
Probace se postupně formovala a vytvářela svůj právní základ i mimo kontinent
Spojených států, brzy si své místo našla v roce 1907 také v Anglii.
Anglický „Summary Jurisdiction Act“ z roku 1879 poskytoval právo odložit výrok o
trestu na základě závazku (recognizace) obviněného, ale nezmiňoval možnost probačního
dohledu. „Probation of first Offenders Act“ z roku 1887 pouze rozšířil působnost zákona
z roku 1879 na všechny druhy soudů, ale dohled byl i nadále vykonáván jen pracovníky
dobrovolných spolků bez řádného zákonného podkladu. Klasickým legislativním
vyjádřením, které zcela vystihuje pojem probační činnosti, je vlastně až anglický
„Probation of Offenders Act“ z roku 1907. Tento zákon platil s některými změnami
v podstatě až do roku 1948.49 K dalšímu rozvoji probačního institutu dochází postupně i
v dalších evropských zemích.
V kontinentální Evropě se probace vyvíjela z klasického podmíněného odsouzení. I zde
se však postupně začaly objevovat první probační prvky.50 Hlavní rozdíl mezi angloamerickou probací a evropským typem podmíněného odsouzení byl zejména v tom, že při
probaci byl podmíněný odklad trestu spojen s ochranným dozorem prováděným
48

Repík, B. Tresty bez odňatia slobody. Rozvoj probácie. Bratislava: Právnický ústav Ministerstva
spravedlnosti SSR v Bratislavě, Překlad: autor rigorózní práce, 1978. s. 18.
49
Repík, B. Tresty bez odňatia slobody. Vznik a vývoj probácie a podmienečného odsúdenia v buržoaznom
práve. Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti SSR v Bratislavě, Překlad: autor rigorózní
práce, 1978. s. 13.
50
Rozum, J. Vznik, podstata a význam probace, s. 8 an In: J. Rozum. Výzkum nově zavedených prvků
probace do trestního práva ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. ISBN 80-8600877-0.

23

zvláštním orgánem, zatímco u podmíněného odsouzení tento speciální dozor chyběl.
Podmíněné odsouzení je historicky, alespoň na evropském kontinentě, staršího data než
uvedená probace. Velmi důležitou úlohu sehrálo prosazování myšlenky, že trest má
odpovídat typovým i konkrétním zvláštnostem jednotlivého případu. Podařilo se tak
omezit ukládání trestu odnětí svobody na závažnější případy. Pro uplatnění probace
hovoří i další kvalifikovaná zjištění. Lze totiž říci, že při podmíněném odsouzení je
odsouzený v podstatě ponechán sám sobě. Pokud se ve zkušební době nedopustí trestného
činu, soud se ani příliš nezajímá o to, jak se ve zkušební době choval. Hlavním nástrojem
působení na podmíněně odsouzeného, který má zabránit recidivě, zůstává tak pouhé
zastrašení, hrozba uložení podmíněně odloženého výkonu trestu odnětí svobody. Probace
je zákonnou metodou potrestání pachatele, opírající se o trestně politická a sociálně
pedagogická kritéria. Její výkon je kombinací dohledu a pomoci, je rozvinutou probační
službou. Dohled, pomoc a celá probační služba překračují rámec trestního práva a
posouvá probaci do sféry humanitární solidarity s pachateli, kteří se potýkají s těžkostmi
a problémy.51
Hovoříme li o vzniku vlastní probace na evropském kontinentu tak výsadní postavení
v této souvislosti má nepochybně Skandinávie. Například v Dánsku pomáhaly soukromé
organizace propuštěným vězňům již přibližně od roku 1850, a již v roce 1905 byla
probační služba vykonávána s vězni propuštěnými se zvláštní podmínkou. V roce 1870
(kdy bylo Finsko součástí Ruské říše) pracovaly ve Finsku ve věznicích soukromé
organizace financované křesťanskými charitami, jež posílaly do věznic dobrovolníky,
kteří pomáhali vězňům přiměřeným způsobem přežít trest a pokoušeli se „vyléčit“
propuštěné trestance pomocí náboženské výuky a výchovy. V Norsku byla v prvních
desetiletích 19. století vytvořena státní komise, jejímž cílem bylo učinit první kroky
k vytvoření probačních činností, výsledkem bylo založení soukromých organizací
působících v oblasti probačních služeb již kolem poloviny 19. století.
Brzy nato se probačními aktivitami začaly zabývat i jihoevropské státy. Rovněž v 19.
století už pomáhali ve Švýcarsku křesťanské charity propuštěným vězňům a první
organizace zaměřená na probační služby v Nizozemí je datována do roku 1823. Ve
Francii druhé poloviny 19. století byla práce s trestanci před i po uvěznění jako jediným
51

Srov. Probation in Europe. The European Assembly for Probation and After – Care, s. 22-23, 1981 In:
Suchý, O. Probace, postavení a úloha probačních úředníků v mezinárodním srovnání, s. 272 In: Právní
rozhledy. Právní periodikum. Praha: C. H. Beck, 7, 1995. ISSN 1210-6410.
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organizacím svěřena „klubům“ a „společnostem“ s křesťanským charitativním původem,
již v roce 1885 se tyto organizace osamostatnily a prostřednictvím vládního zákona
získaly přístup ke státním financím.52
Trestní právo bylo čím dál více individualizováno a věnovalo více pozornosti rehabilitaci
a bezproblémovému zařazení pachatelů trestných činů zpět do společnosti. Preventivní
opatření měla zabránit dalším deliktním jednáním ještě před jejich vznikem. Tento
významný proces otevřel cestu rozvoji moderního trestního systému, v němž se začaly
uplatňovat a rozvíjet probační služby a další formy alternativních trestů. Tomuto novému
pohledu na uplatnění spravedlnosti svým způsobem pomohla i strnulost klasického
vězeňského systému a skutečnosti, že nová sankční politika směřovala stejným směrem
jako hlediska v oblasti probace. To vše se výrazně odrazilo právě v rostoucí úloze
probace uvnitř trestněprávní problematiky. Probační činnost si tak našla své místo při
uplatňování moderních trestních opatření. 53
3.3 Organizace a využití probace v současné Evropě
Úspěšná sociální práce vyžaduje především odhodlání, jasné cíle a funkční strategii.
Probační organizace však nemají ve všech zemích svá poslání konkrétně vyjádřena,
dokladem toho může být například Lucembursko, Švýcarsko a některé německé spolkové
země. V těchto zemích působí probační služby na základě explicitně formulovaných
strategických cílů, jež zahrnují pouze nepřímá vyjádření svého poslání.
V jiných státech (Malta, Švédsko, Anglie, Wales a Norsko) se poslání odvozuje od
obecného vyjádření poslání služby nebo oblasti, do jejíž pravomoci probační služba
spadá. Probační služby např. na Maltě nebo v Norsku jsou nedílnou součástí systému
nápravných služeb, což znamená, že sdílejí stejnou klíčovou úlohou, jakou je snaha
přispět k zabezpečení komunity. Jak praví motto nápravných služeb v Norsku: „Aktivní
nápravné služby – bezpečnější společnost“.
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Ve Švédsku má vězeňská služba a probační služba jednotné poslání – tj. snížit kriminalitu
a chránit občany před zločinem – a prvotním cílem probační služby je uplatňovat soudní
rozhodnutí. Švédský trestní zákon z roku 1965, ve znění z roku 1990, upravuje probaci a
její výkon v hlavě č. 28. Švédská probační služba je organizována v územních obvodech.
Zvláštní příkazy za účelem efektivní probace vydává tzv. dohlédací výbor. Probační
úředníci ve Švédsku jsou státními civilními zaměstnanci a příkazy dohlédacího výboru
respektují. Jejich orgánem je Celostátní vězeňská a probační správa, která spadá pod
Ministerstvo spravedlnosti. Probaci zde lze uložit za trestný čin, který není příliš závažný
a nepostačuje zde například peněžitý trest. Lze ji však úspěšně kombinovat i
s krátkodobým trestem odnětí svobody. Probační doba je přitom zákonem stanovena na
tři léta. Samotný dohled nad odsouzeným je pak už v rukou probačního úředníka. Ten
v rámci své kompetence ustanoví dohlížitele nad odsouzeným, pokud tak již neučinil
přímo soud ve svém rozhodnutí. Probační úředník může určit jednu nebo dokonce více
osob, aby mu při dohledu vypomáhaly. Odsouzený je povinen informovat dohlížitele o
svém pobytu, zaměstnání a jiných významných okolnostech. Zároveň odsouzený
dohlížitele navštěvuje a podle pokynů s ním udržuje osobní kontakt. Probační úředník se
pak skrze dohlížitele dozví podstatné informace, které se uložené probace mohou týkat.
V probační době je odsouzený povinen vést řádný život a musí též nahradit škodu
způsobenou trestným činem, jinak mu hrozí uložení přísnějšího postihu.54
V současné Anglii je probace právně upravena zákonem o trestním soudnictví „Criminal
Justice Act“ z roku 1991, čl. 8. Soud zde rozhoduje o probaci příkazem. Probaci může
uložit pachateli, který dovršil šestnáctý rok svého věku na dobu nejméně šesti měsíců a
nejvýše pak tří let. Probační příkaz lze vydat pouze tehdy, jestliže pachatel souhlasí
s plněním požadavků obsažených v příkazu. To je pro další vzájemnou spolupráci velice
důležitý prvek. Probační příkaz lze kombinovat s peněžitým trestem nebo s jiným
trestem, vykonávaným na svobodě.
Probační služba je v Anglii a Walesu organizována v jednotlivých územních probačních
obvodech. Za svou činnost odpovídá probačním výborům složeným z policejních soudců.
Členy těchto výborů jsou experti z různých potřebných profesí. V čele probační služby
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stojí pak v jednotlivých obvodech hlavní probační úředníci. Celý probační institut
podléhá ministerstvu vnitra.55
V Anglii a Walesu je implicitní poslání probace součástí obecných cílů vládní trestní
politiky, tj. prostřednictvím účinného a výkonného vyšetřování, stíhání, procesu a
odsouzení a prostřednictvím podpory obětí zločinu dosahovat spravedlnosti a účinným
výkonem trestu snižovat opětovné páchání trestných činů, a chránit občany. Tyto cíle se
pak objevují ve vyjádření poslání probace téměř ve všech evropských státech, ať již
přímo či spíše implicitně. Je zajímavé, že téměř všechny státy mají tendenci spojovat
probační práci ne tolik s koncepty a hodnotami tradiční sociální práce, ale spíše
přizpůsobit tyto aktivity a jejich cíle východiskům a cílům jiných orgánů trestního
soudnictví. Tyto tendence se odrážejí ve vyjádření poslání téměř všech evropských
systémů probačních služeb. Velký důraz je kladen na ochranu občanů, hodnocení rizik a
účinný výkon trestů.
Ztotožňuji se s tímto způsobem uplatňování probace, protože jsou zde jasně vytyčeny
cíle, kterých se má pomocí tohoto institutu dosáhnout. Dále je zde nepřímo vyjádřena
nutnost aplikovat probaci takovým způsobem, aby následně byla celá společnost co
nejvíce chráněna před dalším kriminálním jednáním pachatele.
Pozoruhodným elementem ve vyjádření poslání v Rakousku je výslovné upřednostňování
pomoci spíše než trestu, a přímý důraz na princip dobrovolnosti. Činnost probačního
úředníka je vykonávána jako povolání nebo jako čestná funkce. Služebny probační
pomoci zřizuje Spolkové ministerstvo spravedlnosti, které tak celou probační službu
v Rakousku zaštiťuje. Jednotlivé služebny se zřizují v sídlech trestních soudů prvního
stupně. Samotného probačního úředníka pak ustanovuje soud. Tomu také probační
úředník musí pravidelně podávat zprávy o své činnosti a poznatcích.56
Dánský systém vězeňských a probačních služeb uvádí jako svůj prvotní cíl realizaci
uložených trestů. Východiskem je tvrzení, že by nemělo být uplatňováno více kontroly,
než je nezbytně nutné a že je potřeba odsouzené podporovat a motivovat pro život bez
páchání trestné činnosti, a to prostřednictvím podpory jejich osobního, společenského,
profesionálního a vzdělávacího rozvoje: kontrola a bezpečnost versus podpora a
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motivace. Tento koncept odráží rovněž vyjádření poslání Finské probační asociace, jež se
vztahují k nevězeňským opatřením.
V Německu je probační úředník ustanoven soudem. Soud může také dávat probačnímu
úředníkovi pokyny k jeho směřované činnosti. Probace je uložena zpravidla tehdy,
jestliže soud rozhodne o krátkodobém trestu odnětí svobody a odsouzený ještě nedovršil
dvacátý sedmý rok svého života. Probační úředník je odsouzenému nápomocen a pečuje
o něj. Současně však dohlíží na dodržování podmínek a plnění příkazů ze strany
odsouzeného. Hrubé nebo trvalé porušování pravidel oznamuje probační úředník
okamžitě soudu.57
V ostatních státech zdůrazňují poslání jiné priority. Ve Francii je obecným cílem SPIP
(probační služba) poskytovat pachatelům soustavnější a účinné služby v oblasti podpory,
péče a rehabilitace. Francouzský probační model je také pozoruhodný účastí vícero
subjektů na jejím výkonu. Výkon probace je zde upraven jednotlivými správními
prováděcími předpisy, resp. dekrety, což umožňuje reagovat přesněji na změněnou situaci
a na nové požadavky mimo rámec mnohdy zdlouhavého a méně pružného legislativního
procesu. Výkon probačních opatření a povinností kontroluje penitenciární soudce.
Územně příslušným je ten soudce, v jehož obvodu má odsouzený své bydliště. Účelem
probační pomoci je kromě dohledu také podpora a motivace odsouzeného. Jde tady o
pomoc morální, případně i materiální. Tuto pomoc poskytuje probační úředník a na jeho
žádost i organizace poskytující sociální pomoc. Penitenciární soudce může z úřední
povinnosti nebo na návrh státního zastupitelství modifikovat jednotlivé povinnosti
odsouzeného nebo je i zrušit. Probační úředník udržuje s odsouzeným pravidelný kontakt,
navštěvuje ho v jeho bydlišti a penitenciárnímu soudci podává čtvrtletní zprávy o chování
odsouzeného. Jestliže se odsouzený vyhýbá svým povinnostem, musí o tom probační
úředník neprodleně vyrozumět penitenciárního soudce. Zde probační úředník navrhuje
další vhodná řešení.58
V Irsku je prvořadým úkolem probace pečovat o obecnou bezpečnost a přispívat
k obecnému blahu prostřednictvím docenění a využití alternativních trestů a opatření a
snižovat tak stupeň výskytu opětovného páchání trestné činnosti. Prevence výskytu
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opětovného páchání trestné činnosti je klíčová také ve vyjádření poslání v Holandsku a
Portugalsku, spolu se společenským urovnáním těch, kteří se dostali do konfliktu se
zákonem. Portugalské vyjádření poslání uvádí za cíl i pomoc nezletilým a jejich rodinám
v průběhu ochranné vazby prostřednictvím úzké spolupráce s vězeňskými službami,
usnadněné využití komunitní vazby a prosazování společenské a profesní rehabilitace
vězňů. Hlavní cíl je obsažen i ve vyjádření, jež se zřídka objevuje v jiných vyjádřeních
poslání, tj. informovat, podporovat a zainteresovat komunitu do řešení problémů
spojených s kriminalitou.
V těchto exkurzech jsou obecně popsány nejzákladnější linie probační politiky, jež
zásadně nelze oddělovat od specifických jurisdikcí a systémů trestního soudnictví,
v nichž daná probační služba působí.59 Každý stát si vytváří své vlastní podmínky pro
realizace probačních opatření. Proto je zde určitá záruka, že nebude docházet k nemístné
shovívavosti a bude naopak zajištěna patřičná ochrana celé společnosti.60

Uveďme závěrem přehled základních modelů uplatňované probace:
•

Nesystematický, příležitostně vykonávaný dohled dobrovolných organizací a jednotlivců.
Mezi dohledovými orgány, soudem a případně i dalšími orgány, které jsou
zainteresovány na resocializaci pachatel, neexistují stálé vztahy a jejich činnost tak není
vhodně koordinována. Tento model existoval v anglosaských krajinách před vydáním
příslušné legislativy o probaci. V některých zemích existuje i nadále.

•

Zákon pověří výkonem dohledu dobrovolné organizace nebo jednotlivce a upravuje jejich
vztahy k soudům a vymezuje také jejich pravomoc vůči odsouzeným. Stát má výhradní
právo odborného vedení tohoto institutu a zároveň kontroluje výkon dohledu a poskytuje
dobrovolným spolkům svou podporu. Činnost probačních úředníků je daleko širší a
obsahuje taktéž dohled nad podmíněně propuštěnými, postpenitenciární péči, sociální
službu ve věznicích apod. Tento model existoval ve většině evropských zemí před
vytvořením profesionální probační služby.
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•

Výkon dohledu je svěřený veřejnému orgánu, který je buď pomocným orgánem soudu,
nebo jde o administrativní orgán, který je začleněný do justiční, popř. vězeňské správy.
V kontinentální Evropě je profesionální probační služba podřízena justiční správě.
Vyskytují se zde často návrhy začlenit probační službu do všeobecné sociální péče.

•

Nejčastější je model smíšený, ve kterém profesionální a dobrovolná složka probační
služby tvoří vzájemně propojený systém.61
V současné době se probačními službami v Evropě zabývají jak dobrovolníci, tak i
profesionálové. Tato fakta stále více přispívají k rozvoji probace a zároveň se vracejí k
jejímu prvotnímu poslání.62
Domnívám se, že probace výrazně posunuje význam alternativních opatření do popředí.
Pokud totiž odsouzený skutečně nahradí způsobenou škodu, pokud projeví určitou lítost
nad svým protiprávním jednáním a pokud i za pomoci probačního úředníka začne
v budoucnu žít lépe – pak má celý tento institut v systému našeho trestního práva svůj
smysl.
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4. Probační a mediační služba ČR
4.1 Vznik a právní rámec probačního dohledu v ČR
Základním pilířem legislativy, která upravuje činnost Probační a mediační služby v České
republice je zákon č. 257/2000 Sb, o Probační a mediační službě. Ten se funkčně
vztahuje k základním trestněprávním předpisům, kterými jsou dále zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním – trestní řád, ve znění
pozdějších předpisů.63
V trestním zákoně bylo dříve možné identifikovat dva instituty, které splňovaly znaky
probace v užším právním smyslu, a to podmíněné odsouzení s dohledem64 a podmíněné
upuštění od potrestání s dohledem.65 Oba tyto instituty bylo možné aplikovat pouze poté,
co byla soudem vyslovena vina, docházelo k odložení trestu odnětí svobody, resp.
odložení výroku o trestu a pachatel byl podroben dohledu probačního úředníka. V případě
porušení stanovených podmínek dohledu pak soud nařídil ve věci výkon trestu odnětí
svobody.
Zmínit je nutno i poněkud specifickou situaci, ve které zákon umožňoval pachatele
podrobit dohledu, totiž rozhodnutí podle § 60 odst. 1 písm. a) trestního zákona č.
140/1961 Sb. na základě tohoto ustanovení mohl soud ponechat podmíněné odsouzení
v platnosti i poté, jestliže pachatel svým chováním zavdal příčinu pro výkon trestu odnětí
svobody. V rámci zostření podmínky však v takovém případě soud nad pachatelem
stanovil současně také dohled probačního úředníka. Charakteru probace odpovídalo i
vymezení podmínek a účelu dohledu v ustanovení. § 26a a 26b citovaného zákona.
Zejména ustanovení § 26a odst. 2 obsahovalo jednoznačně zřetelné spojení prvků
kontroly a dohledu, tedy jednak sledování a kontrolu pachatele a jednak odborné vedení a
pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život. Sankce spojené
s dohledem představovaly jedinou skupinu alternativních opatření, u nich se stát
prostřednictvím činnosti probačních úředníků sám snažil aktivně přispět k nápravě
pachatele.
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Jedno opatření s dohledem, které předchozí trestní zákon z roku 1961 s probačními rysy
spojoval ve smyslu ustanovení § 26a a 26b bylo podmíněného propuštění s dohledem.66
Jelikož nezbytnou podmínkou pro možnost podmíněného propuštění byl výkon části
uloženého trestu67, nebyl při aplikaci odkládán výkon trestu jako takový, nýbrž pouze
výkon zbytku trestu. Tento institut proto bývá označován v praxi specificky, jako tzv.
parole.68
Období následného budování probace a mediace v Čechách se prvotně váže k Usnesení
vlády č. 34/1994 v rámci programu Prevence kriminality, kterým vláda uložila ministru
spravedlnosti, aby zřídil místa probačních úředníků v souvislosti s již přijatými i
připravovanými instituty alternativních opatření a trestů. Od 1. ledna 1996 bylo toto
usnesení zrealizováno a na většině okresních a několika krajských soudech byla zřízena
místa probačních úředníků. Plněním úkolů spojených s probačními činnostmi byli
většinou pověřeni pracovníci odborného aparátu soudů a vyšší soudní úředníci, kteří se
zaměřovali zejména na zajištění administrativně technického výkonu trestu obecně
prospěšných prací a na formální kontrolu chování pachatelů v rámci trestů spojených
s uložením zkušební doby s dohledem nebo přiměřenými povinnostmi a omezeními.
Svoji činnost zahájila Probační a mediační služba ČR dne 1. ledna 2001 zákonem č.
257/2000 Sb. Tato služba je organizační složkou státu, která provádí úkony probace a
mediace ve vhodných případech trestního řízení. Podstata probace je postavena na
principu, že samotné trestní právo vychází ze zásady pomocné úlohy trestní represe. To
znamená, že státní donucení trestněprávními prostředky je třeba používat pouze tehdy,
když neexistují jiná řešení, jak dosáhnout souladu chování lidí s právem.
Dnes tuto důležitou agendu zastává institut probačního úředníka.69 Právní východiska
Probační a mediační služby vycházely ve svém počátku z těchto principů restorativní
justice:
•

Motivace pachatele k odpovědnosti za spáchaný trestný čin, zde se uplatní především
snaha odškodnit způsobenou škodu,

66

Dle § 61 a 63 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
Jedna polovina, resp. dvě třetiny či dvacet let z doživotního trestu odnětí svobody, srov. § 61 odst. 1, § 62
trestního zákona č. 140/1961 Sb.
68
Ščerba, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Probace v trestním zákoně z roku 1961.
Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-68-4. s. 166-167.
69
Viz. §4, §7 zák. č. 257/2000 Sb.
67
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•

motivace pachatele k životu bez konfliktu se zákonem, tady se projevuje motivační práce
probačního úředníka, který vede pachatele k tomu, aby v budoucnu vedl řádný život,

•

poskytnutí prostoru k participaci na odstranění následků a nežádoucího chování, zde se
nabízí „pomocná ruka“ probačního úředníka například při snaze najít pro pachatele
vhodné a žádoucí zaměstnání,

•

eliminace efektu labelingu, kdy se zamezí ztrátě sociálního uplatnění v souvislosti
s případným uložením trestu odnětí svobody,

•

efektivní řešení případu, rychlé a dostačující,

•

zplnomocnění oběti trestného činu, poskytnutí příležitosti stát se aktivním aktérem řešení
případu, možnosti vyjádřit postoj ke spáchanému skutku a své představy o formě nápravy
způsobené újmy,

•

respektování zájmu společnosti a budování její ochrany, působení v oblasti sekundární a
zejména terciární prevence,

•

účinná kontrola pachatelů, především dohled a monitoring jeho chování v období
uloženého dohledu.

•

spravedlnost jako změna vztahu mezi účastníky konfliktu, jehož míra narovnání se
posuzuje podle subjektivního měřítka dostatečnosti řešení.

Vzhledem k těmto principům někteří chápou probaci jako určité osvobození pachatele.
V mínění veřejnosti se pak toto mylné chápání zrcadlí v názorech, že probace je formou
nebezpečné shovívavosti. Takový výklad vede k úvaze, že probace je pouze jakýmsi
únikem a nejde v podstatě o trest.
Zastávám ale s Nezkusilem70 názor Jonese71, podle něhož není pachatel beze všeho
propuštěn na svobodu, nýbrž je na něm žádáno, aby splnil určité podmínky a pakliže tak
řádně neučiní, bude se muset podrobit trestu.72 Součásti systému alternativních opatření a
konceptu restorativní justice jsou v zásadě nutně spojeny s existence speciálního orgánu,
který bude tuto práci vykonávat a který se na výkonu alternativních sankcí bude svou
70

Prof. JUDr. Jiří Nezkusil, DrSc., průkopník české probace, bývalý vedoucí vědecký pracovník v oblasti
kriminologie a trestní politiky, publikačně činný.
71
Z citace práce Jones, Crime and he Penal Systém, University Tutorial Press LTD, Clifton House, Euston
Road, London: Third Edition, 1965, s. 254 In: J. Nezkusil. Sborník prací z trestního práva k sedmdesátým
narozeninám prof. Solnaře. Postavení probace, její povaha a přednost oproti převýchově v uzavřených
ústavech. Praha: Univerzita Karlova, 1969. s. 53.
72
Nezkusil, J. Sborník prací z trestního práva k sedmdesátým narozeninám prof. Solnaře. Postavení
probace, její povaha a přednost oproti převýchově v uzavřených ústavech. Praha: Univerzita Karlova, 1969.
s. 53.
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činností podílet. Tímto speciálním orgánem je i v našich podmínkách již zmiňovaná
probační služba, jejíž pracovníci mají svou prací přispívat k efektivitě alternativního
řešení trestních věcí.
Probační služba se podílí na zajištění výkonu alternativních opatření a svou činností
přispívá také k tomu, aby alternativní způsoby sankcionování nebyly využívány v méně
vhodných případech, tj. u pachatelů, kteří by takové řešení trestní věci vnímali spíše jako
projev benevolence ze strany státu a u kterých by takové opatření ztrácelo svůj skutečný
význam.
Probační služba tak představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů při posuzování a
uplatňování moderního přístupu k sankcionování trestné činnosti založené na modelu
restorativní justice.73 Činnost probačního pracovníka je ve vhodných případech naprosto
nedílnou součástí trestního procesu, koncipovaného ve smyslu restorativní justice.
Probační a mediační služba74 by měla vytvářet předpoklady k tomu, aby konkrétní věc
mohla být ve shodných případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního
řízení, nebo mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo vazba
byla nahrazena jiným opatřením. Úkolem probačního úředníka ve vlastní práci
s odsouzenými je především nutnost chápat skutečné pozadí pachatelovy činnosti, tkvící
zejména v jeho osobě, a na tomto základě mu poskytnout vše nezbytné, aby byla zajištěna
jeho převýchova.75 Za tím účelem bude poskytovat zmíněná služba obviněnému odborné
vedení a pomoc, bude sledovat a kontrolovat jeho chování a spolupracovat s rodinným a
sociálním prostředím, ve kterém obviněný žije a pracuje, s cílem, aby obviněný
v budoucnu vedl řádný život.76
Kromě probačních úředníků by bylo jistě vhodné počítat též s širší účastí dobrovolníků na
výkonu probace. Profesionální úředníci by měli především organizovat a řídit práci
dobrovolníků, odborně je vést a pouze ve složitých případech osobně převzít dohledovou
činnost. I tento trend by však mohl mít své organizační nedostatky. Soud může mít někdy
opravdu problém nalézt vhodného dobrovolníka, kterému by mohl pachatele bez omezení
73

Ščerba, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Probační služba jako nástroj alternativního
sankcionování. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-68-4. s. 27.
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Dále jen PMS.
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Nezkusil, J. Probace, mediace a odklon v trestním řízení, s. 8 In: Karlovarská právní revue. Právní
periodikum. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s., 1, 2007. ISSN 1801.2193.
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Větrovec, V. a kol. Probační a mediační služba, Zřízení, organizace a činnost probační a mediační služby,
s. 8 In: V. Větrovec. Zákon o mediaci a probaci Komentář. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 8086432-32-7.
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svěřit. Dobrovolníci totiž mohou případu věnovat pouze svůj volný čas, který bývá velmi
často omezen. Dobrovolníkům je navíc potřeba poskytovat i určité minimum vědomostí,
aby byli dále sami schopni plnit svěřený úkol tím správným způsobem.77
Široké možnosti komplexního využití probace při alternativním řešení trestních věcí
otevírá v našich podmínkách rozsáhlá škála alternativních trestů a opatření nespojených
s izolací obviněného ve vězeňském zařízení78. Při jejich postupném rozšiřování se
vycházelo z poznání, že nepodmíněný trest odnětí svobody není vždy nejlepší formou
reakce státu na porušení práva. Jeho odstrašující účinek nebývá často dostatečný a
zpřísnění trestů zpravidla nevede ke snížení kriminality a recidivy trestné činnosti. Na
druhé straně řada alternativních trestněprávních sankcí, včetně většiny ochranných
opatření uplatňovaných v rámci alternativního řešení trestních věcí, je spojena s poměrně
velkým omezením běžného způsobu života obviněného a představuje tedy pro něj
zpravidla citelnou újmu, i když nikoliv ve smyslu trestněprávně represivním, neboť jejich
primárním smyslem nepozitivně motivující působení. Obecně tedy není možné považovat
jejich uplatněné za projev zmírnění trestní politiky.79
Působení probačních úředníků zároveň vytváří podmínky pro individualizaci přístupu
k pachatelům a poškozeným a velice operativní modifikaci a inovaci připravených
programů s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu a motivům trestné činnosti.80
4.2 Základní činnost a odborná kvalifikace probačního úředníka
Na jednotlivých střediscích Probační a mediační služby by podle dikce zákona měli jako
zaměstnanci působit úředníci a asistenti vykonávající jak probační tak i mediační činnost.
Zatímco úředníci řeší náročnější odborné úkoly, asistenti provádějí a zabezpečují méně
složité úkony probační mediační činnosti, včetně administrativně technických prací.
S přihlédnutím k povaze této specifické činnosti se pro každého asistenta stanoví jako
předpoklady pro výkon této práce dosažení věku dvaceti jedna let a získání úplného
středoškolského vzdělání v oblasti společenskovědní.
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Repík, B. Tresty bez odňatia slobody. Dozor. Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti SSR
v Bratislavě, Překlad: autor rigorózní práce, 1978. s. 98.
78
Dále viz. Zák. č. 41/2009 Sb., trestní zákoník
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Svoboda, I. Podstata probace, s. 36 In: I. Svoboda. Úvod do studia Mediace a probace. Zlín: Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut, Ústav pedagogických věd, 2005. ISBN 80-7318-261-0.
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Úředník probační a mediační služby, kterým z povahy věci, byť to zákon na rozdíl od
asistenta výslovně nestanoví, může být jen fyzická osoba a musí splňovat tyto
předpoklady:
•

bezúhonnost, ta se bude prokazovat výpisem z rejstříku trestů81

•

plnou způsobilost k právním úkonům,

•

magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní a

•

odbornou zkoušku úředníka Probační a mediační služby82.

Vysoké nároky na odbornou připravenost zaměstnanců Probační a mediační služby jsou
odůvodněny

specifickou

povahou

jejich

činností

a

s ní

spojenou

potřebou

interdisciplinárního přístupu k řešení problémů, jakož i skutečností, že výsledek jejich
aktivit do značné míry závisí na jejich přirozené autoritě. Takové náročné požadavky
však není jednoduché splnit. Tím se značně omezuje příležitost této práce pro širší okruh
veřejnosti. Ne každý může vzhledem ke svým schopnostem a vzdělání tuto práci
vykonávat. Dalším problémem zůstává rovněž ne zcela adekvátní ohodnocení probačního
úředníka. Je třeba si uvědomit, že jde vždy o jedince s vysokoškolským vzděláním a
potřebnou praxí. S takovým profesním vybavením má aspirant vždy možnost nalézt
celkem jednoduše vhodné uplatnění na trhu práce v úplně jiném odvětví.
Předpokladem úspěšného výkonu funkce úředníka Probační a mediační služby jsou vedle
již zmíněných skutečností také dobré komunikativní schopnosti a dovednosti, umění
předcházet konfliktům a řešit samotné konfliktní situace. Zejména z tohoto hlediska je
nezbytným, nikoli však postačujícím kvalifikačním předpokladem úspěšné dosažení
vysokoškolského vzdělání v oblasti společenskovědní absolvováním magisterského
studijního programu83, např. v oblasti práva, filozofie, sociologie, pedagogiky, případně i
dalších příbuzných oborech.
Dalším nezbytným předpokladem je složení odborné zkoušky po absolvování základního
kvalifikačního vzdělání. Podrobnosti ohledně rozsahu a obsahu kvalifikačního vzdělání a

81

Srov. zák. č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů
§ 6 odst. 2 zák. č. 257/2000 Sb.
83
§ 46 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů
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odborné zkoušky pro úředníky Probační a mediační služby stanoví Statut probační a
mediační služby.84
Úředníci, případně i asistenti Probační a mediační služby se mohou zejména ve větších
střediscích v sídlech více soudů specializovat buď na výkon probace, nebo na provádění
mediace. K provádění probačních i mediačních činností se stanoví úředníkům probační a
mediační služby oprávnění a povinnosti, které musí dodržovat. Pro případ nedodržení
těchto povinností se stanoví předsedovi senátu nebo samosoudci a v přípravném řízení
státnímu zástupci oprávnění projednávanou věc úředníkovi Probační a mediační služby
odejmout.
Kromě oprávnění (viz. např. dožádání o sdělení potřebných údajů.85) jsou úředníci i
asistenti vázáni při své činnosti řadou povinností. Zejména je úředník povinen řídit se
zákony, jinými právními předpisy a pokyny předsedy senátu nebo samosoudce a
v přípravném řízení státního zástupce.
Práce probačního úředníka vycházejí z těchto zásad:
•

Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální pracovníci
proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny
v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte. Dále se řídí
zákony tohoto státu, které se od těchto kodexů odvíjejí.

•

Sociální pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ,
etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální
orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to,
jak se podílí na životě celé společnosti.

•

Sociální pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby
současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob.

•

Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a dobrovolným
společenským organizacím svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich
rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků.
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Větrovec, V. a kol. Probační a mediační služba, Zřízení, organizace a činnost probační a mediační
služby, Postavení úředníků a asistentů, s. 89-92 In: V. Větrovec. Zákon o mediaci a probaci Komentář.
Praha: Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-32-7.
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Součinnost Probační a mediační služby se státními orgány a dalšími institucemi.
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•

Sociální pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými
zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni86.

Selháním v některém z těchto okruhů může dojít k poškození zájmů klienta a zmaření
smyslu probační a mediační činnosti. Kromě rizik, vyplývajících z osoby probačního
pracovníka, přicházejí v úvahu ještě rizika ze strany klienta v podobě jeho agresivního
chování, ať již verbálního nebo fyzického. Pro případ možné fyzické agrese platí určitá
pravidla prevence z hlediska vybavení kanceláře. Situační prevence by zde měla spočívat
v tom, že návštěva např. sedí v hlubokém křesle, takže z něho nemůže okamžitě vstát a
zaútočit. Z bezprostředního dosahu návštěvy by také měly být odstraněny všechny
předměty, které může aktuálně použít jako zbraň vůči navštívenému, např. popelník,
květináč, psací stroj, apod.87. Zároveň je třeba dodržovat zásadu, že probační pracovník
by měl mít vždy zajištěnou cestu k ústupu z místnosti, ve které s klientem jedná. 88
Důležitým orgánem Probační a mediační služby je také Rada. Úkolem Rady pro probaci
a mediaci89 je projednávat koncepci činnosti Probační a mediační služby a metodické
materiály připravené Ministerstvem spravedlnosti, čímž se bude významně podílet na
usměrňování činnosti sítě jejich středisek a ve vhodných případech koordinovat jejich
vzájemnou součinnost i spolupráci s dalšími subjekty věnujícími se probační a mediační
činnosti.90
Činnost Probační a mediační služby je vymezena v ustanovení § 4 již citovaného zák. č.
257/2000 Sb. Probační a mediační služba vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být
ve vhodných případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo
aby mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo aby vazba byla
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90
Větrovec, V., a kol. Probační a mediační služba, Zřízení, organizace a činnost probační a mediační
služby, Rada pro probaci a mediaci, s. 108 In: V. Větovec aj. Zákon o mediaci a probaci Komentář. Praha:
Eurolex Bohemia, 2002. ISBN 80-86432-32-7.
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nahrazena jiným opatřením. Za tím účelem poskytuje obviněnému odborné vedení a
pomoc, sleduje a kontroluje jeho chování a spolupracuje s rodinným a sociálním
prostředím, ve kterém žije a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl řádný život.
Probační a mediační činnost spočívá zejména:
•

V obstarávání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu zázemí,
potřebné zjišťování informací o obviněném,

•

ve vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro
schválení narovnání, zejména projednání a uzavření dohody mezi obviněným a
poškozeným o náhradě škody nebo dohody o narovnání, případně podmínek pro další
takové procesní postupy či tresty nespojené s odnětím svobody,

•

ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy bylo rozhodnuto o
nahrazení vazby dohledem, následným vypracováním zprávy zda se obviněný ve
zkušební době osvědčil,

•

ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy byl dohled uložen,
zde jde o princip kontroly obviněného,

•

ve sledování a kontrole obviněného v průběhu zkušební doby podmíněného upuštění od
potrestání s dohledem a podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody,

•

v kontrole výkonu dalších trestů nespojených s odnětím svobody, zejména trestu
domácího vězení, obecně prospěšných prací a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní
a jiné společenské akce, probační úředník může z pokynu soudu vstupovat jako kontrolní
článek i do výkonu dalších uložených druhů trestů,

•

ve sledování výkonu některých ochranných opatření,

•

ve sledování a kontrole chování odsouzeného v průběhu zkušební doby v případech, kdy
bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody.
Činnost PMS se však neomezuje pouze na výkon probačního dohledu nebo činnosti
vztahující se k přiměřeným omezením či přiměřeným povinnostem, náleží do ní též:

•

tzv. Zpráva před rozhodnutím spočívající ve shromažďování podkladů a aktuálních
informací o pachateli, jeho sociální situaci, finančních poměrech, jež slouží soudu
k posouzení osoby pachatele před rozhodnutím o věci, zejména z hlediska uložení trestu.
Probační úředník zde získává informace tím způsobem, že na základě žádosti státního
zástupce nebo soudce kontaktuje pachatele a s jeho souhlasem s ním projednává otázky
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jeho osobní a rodinné situace, kontaktuje osoby z jeho okolí (např. rodina, zaměstnání,
škola, přátelé). Zároveň již zde může poskytnout pomoc obviněnému či rodině při řešení
aktuálních problémů, psychosociální pomoc, poradenství.
•

tzv. Předjednání možnosti nahrazení vazby směřující k tomu, aby na základě souhlasu
obviněného umístěného ve vazbě probační úředník připravil podklady k takovému
rozhodnutí státního zástupce nebo soudu. Pokud byla vazba nahrazena dohledem
probačního úředníka, je pak obviněný povinen se podrobit jeho dohledu a omezujícím
podmínkám z něj vyplývajícím dle § 73 odst. 1 písm. c), odst. 3 TrŘ. Jde zde o
alternativu k pobytu obviněného ve vazbě.

•

Preventivní působení, které má za cíl bránit recidivě trestné činnosti osob podrobených
probačnímu dohledu.

•

Pomoc při odstraňování následků trestného činu.

•

Péče poskytovaná mladistvým obviněným91 a obviněným ve věku blízkém věku
mladistvých. Kromě jiného pro ně, podobně jako pro uživatele omamných a
psychotropních látek, koordinuje vhodné sociální a terapeutické programy apod.92
Jistěže je velmi žádoucí mít dokonale zpracovaný legislativní rámec, který umožní
probačním úředníkům vykonávat jejich speciální práci. Nakonec však bude stejně
nejdůležitější způsob, jakým se ho podaří uplatnit v praxi. Výkon probačního dohledu
bude ovlivněn řadou faktorů, které se k této práci neodmyslitelně váží.
Nutná bude například také spolehlivá součinnost středisek Probační a mediační služby
s dalšími zainteresovanými institucemi. Pakliže bude tato vzájemná spolupráce
dostatečně pružná a na vysoké profesionální úrovni tak se pravděpodobně všechny
očekávané principy dohledu probačního úředníka podaří naplnit.

91

Srov. zák. č. 218/2003, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o
změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), viz. Díl 4, Výchovná opatření, § 16, §17.
92
Púry, F., Válková, H. Náplň činnosti Probační a mediační služby, s. 594 – 595 In: P. Šámal a kol. Trestní
zákoník I, Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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5. Trestněprávní aspekty dohledu probačního úředníka
5.1 K pojmu a účelu dohledu
Dohled93 ovlivňuje celou strukturu institutu podmíněného odkladu trestu. Dohledem není
míněno jen pasivní sledování chování pachatele, ale přihlídne se také k dodržování
podmínky, že pachatel nespáchá ve zkušební době další trestný čin.
Provádění dohledu v případech, kdy soud uložil pachateli některé z opatření spojené
s dohledem, je jednou z činností, kterou zákon exkluzivně svěřuje Probační a mediační
službě.94 Celkový charakter a metody jeho provádění jsou vymezeny především ve
spojení kontrolní a pomocné funkce, jak to také stanoví zákon.95 96
Dohled společně s podmínkami odkladu trestu tvoří hmotněprávní a penologický obsah
probace. Přesto však dohled nad obviněným nelze považovat bezvýhradně za
neoddělitelnou součást probace. Takový názor by vedl nutně k tomu, že za probaci
bychom museli považovat každý odklad trestu nebo jeho výkonu, nezávisle na tom, zda
by byl dohledem provázen či nikoli.97
Podstata probace spočívá také v tom, že se kromě dohledu nad pachatelem, poskytuje
dotyčnému i pozitivní pomoc při jeho úsilí napravit se. Proto možná termín „dohled“ či
„dozor“ není zcela vhodnou zkratkou pro tuto činnost probačního úředníka. Mezi
probačním úředníkem a pachatelem by měl být vzájemný vztah založený na důvěře. Mělo
by jít o reálný a upřímný vztah bez prvků nadřazenosti. Zde je na místě citlivý a trpělivý

93

Pro vysvětlení pojmu srov. Solnař, V., Vanduchová, M. Trest odnětí svobody, s. 94 In: V., Solnař, J.,
Fenyk, D., Císařová, M., Vanduchová. Systém českého trestního práva Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. ISBN
978-80-254-4033-9, cit. „Od probačního dohledu ve smyslu platné právní úpravy je nutno odlišit ochranný
dohled podle zák. č. 44/1973 Sb., který u nás existoval do roku 1990. Jednalo se totiž o formu nucené
postpenitenciární péče, ukládané soudy vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody. Ochranný dohled měl
povahu ochranného opatření. Jeho realizací byly pověřeny policejní orgány. Po obsahové stránce
převažovaly povinnosti a omezení represivního charakteru, jako např. povinnost hlásit se v určených
lhůtách na policii, strpět vstup do obydlí apod., zatímco výchovné prvky zůstaly opomenuty.“
94
Srov. § 49 odst. 3 TrZ.
95
Dle § 49 odst. 2 TrZ. Dále dle § 49 až 51 TrZ.
96
Ščerba, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Zajištění výkonu dohledu. Praha: Leges,
2011. ISBN 978-80-87212-68-4. s. 372.
97
Nezkusil, J. Probace, mediace a odklon v trestním řízení, s. 3 In: Karlovarská právní revue. Právní
periodikum. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s., 1, 2007. ISSN 1801.2193.
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přístup ze strany probačního úředníka. Je nežádoucím jevem, když se cizí vzory a metody
vtělí do právního systému bez adaptace na místní poměry a kulturní tradice.98
Dohledem99 se pro potřeby výkladu zák. č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku rozumí
pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační a mediační služby, dále
spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu ve zkušební době a
kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo vyplývajících přímo ze
zákona.100
Úlohou probačního dohledu není jen snaha zabránit pachateli ve spáchání dalšího
trestného činu pomocí sledování a kontroly jeho chování. Jeho cíl je mnohem hlubší a
spočívá v nápravě pachatele tak, aby žil řádným životem i po uplynutí zkušební doby.
Tohoto cíle lze dosáhnout jen readaptací pachatele na běžný společenský život. Proto je
funkce probačního úředníka tak profesně rozmanitá. Na jedné straně působí na osobu
pachatele, na straně druhé se musí zajímat i o sociální prostředí, ve kterém pachatel žije,
jeho vztahem k rodině, k zaměstnání apod. Nestačí změnit jen osobnost pachatele nebo
působit jen na jeho společenské okolí. Nutností je zabývat se oběma faktory.
Probační pracovník musí naučit pachatele, aby se vyhýbal kriminogennímu prostředí,
které na něho může stále ještě působit. Musí ho naučit, aby dokázal sám čelit negativním
podnětům a zvládal tlaky i pokušení ve svém blízkém okolí. Proto, aby tato směřovaná
činnost byla co nejvíce efektivní, je důležitá také podpora probace ze soukromého
sektoru, pomoc některých institucí a veřejnosti vůbec.101
Účelem dohledu podle trestního zákoníku je sledování a kontrola osoby pachatele. Touto
kontrolou je zajišťována ochrana společnosti a snižuje se riziko, že bude pachatel svoji

98

Repík, B. Tresty bez odňatia slobody. Dozor. Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti SSR
v Bratislavě, Překlad: autor rigorózní práce, 1978. s. 94.
99
K probaci a soudnímu dohledu také srov. Handbook of basic principles and promising practices on
Alternatives to Imprisonment. Úřad OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni. New York: Edice Příručky
v trestní justici, 2007, ISBN 978-92-1-148220-1 In: Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti
alternativních opatření k uvěznění. Specifické tresty nespojené s odnětím svobody. Praha: Ústav pro
kriminologii a sociální prevenci, Překlad: Agentura Pylon, 2010, ISBN 978-80-7338-093-9. s. 28-35. cit.“
Probační služba musí být především schopna realizovat soudní příkaz k probaci tím, že poskytne podporu a
dohled nad dalšími podmínkami, jež soud uloží. To může zahrnovat výkon dalších alternativních opatření,
jako je náhrada škody oběti, podmíněné či odložené tresty, a dokonce tresty obecně prospěšných prací či
domácího vězení. Tokijská pravidla zmiňují soudní dohled ve stejném kontextu jako probaci. I když soudy
nemohou vykonávat dohled přímo, mohou do této činnosti zapojit společenské organizace.“
100
Viz. § 49 TrZ, Dohled
101
Repík, B. Tresty bez odňatia slobody. Dozor. Bratislava: Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti
SSR v Bratislavě, Překlad: autor rigorózní práce, 1978. s. 96.
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trestnou činnost opakovat.102 Jde o nezbytný aspekt v rámci vykonávaného dohledu. Bez
ní by nebylo možné zjistit, zda pachatel ve zkušební době vedl řádný život,103 zda splnil
další podmínky a osvědčil se, nebo zda naopak nevyhověl všem uloženým podmínkám a
je nutné uložit mu trest104, nařídit výkon podmíněně odloženého trestu105, resp. v krajním
případě nařídit výkon zbytku trestu odnětí svobody.
V ustanoveních § 49 až 51 trestního zákoníku nalezneme obecnou úpravu dohledu jako
významného institutu souvisejícího s alternativními způsoby trestání méně závažné
kriminality. Dosah a význam těchto ustanovení je značně široký, neboť na jejich
přiměřené uplatnění odkazuje trestní zákoník u řady trestněprávních postupů a opatření,
zejména pak v případě zajištění výkonu sankcí nespojených s odnětím svobody pachatele
nebo po jeho podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Konkrétně zde
půjde o podmíněné upuštění od potrestání s dohledem106, podmíněné odsouzení k trestu
odnětí svobody s dohledem107, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za
současného vyslovení dohledu108 a ukončení ochranného léčení, jehož účelu nelze
dosáhnout109. Dohled jako zostřující prostředek je však například možné uložit i
dodatečně poté, co pachatel zavdal důvod k přeměně trestu obecně prospěšných prací
nebo jeho zbytku v trest odnětí svobody nebo k nařízení výkonu podmíněně odloženému
trestu odnětí svobody110. Porušení podmínek probace odsouzeným vyvolává důsledky
jeho původního činu, které byly nahrazeny, resp. odsunuty probací.111 Zcela specifický
případ dohledu probačního úředníka je pak uplatněn v případě, že půjde o jeden
z prostředků nahrazujících vazbu, jako zajišťovací institut.

102

Viz. § 49 odst. 2 písm. a) TrZ
Srov. např. R 19/1976, (cit.“ Jedním ze základních znaků řádného života je dodržování právního řádu.
Jestliže podmíněně odsouzený ve zkušební době závažným způsobem poruší právní normy zejména tím, že
spáchá úmyslný trestný čin, svědčí to zpravidla o tom, že se neosvědčil, že podmíněné odsouzení nesplnilo
svůj cíl a že podmíněně odložený trest je třeba vykonat.“), dále např. R 56/1973, (cit.“Při zjišťování, zda
podmíněně odsouzený nebo podmíněně propuštěný vedl ve zkušební době řádný život, je nezbytné
zkoumat i to, zda plnil řádně, popř. podle svých možností svou zákonnou povinnost vyživovat nebo
zaopatřovat jiného.“).
104
Dle § 48 odst. 6 TrZ
105
Dle § 86 odst. 1 TrZ
106
Dle § 48 odst. 2 TrZ
107
Dle § 84, § 86 TrZ
108
Dle § 89 odst. 1 TrZ
109
Dle § 99 odst. 6 TrZ
110
Dle § 65 odst. 3 písm. a, § 83 odst. 1 písm. a) TrZ
111
Nezkusil, J. Probace, mediace a odklon v trestním řízení, s. 4 In: Karlovarská právní revue. Právní
periodikum. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s., 1, 2007. ISSN 1801.2193.
103
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Podobně jako dohled je definován pojem probace112 v souvisejícím právním předpise,
konkrétně v zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Zjistíme zde, že probace
je vymezena jako organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným
nebo odsouzeným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně
uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době
podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc
obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním
zástupcem uloženým podmínkám, a aby tím došlo k obnově narušených právních i
společenských vztahů.113
Kromě klasického kontrolního prvku dohledu je též snahou probačního úředníka, jak bylo
naznačeno, pachateli poskytnout podporu a nabídnout mu v případě potřeby pomocnou
ruku. Tím je rovněž vyjádřen individuálně preventivní účinek těchto opatření.
Předpokladem odborného vedení a pomoci pachateli je vysoká odborná kvalifikace
probačního

úředníka a jeho

schopnost

poradit

pachateli

v jeho

problémech,

zprostředkovat mu součinnost s jinými orgány, institucemi či osobami k jejich řešení.
Pomoc spočívá ve spolupráci probačního úředníka a pachatele, na které se pokud možno
společně dohodli a vtělili ji do probačního plánu dohledu. Probační úředník pomáhá
pachateli řešit také ty situace, které omezují jeho schopnosti a možnosti žít v souladu
s normami společnosti.
Pomoc můžeme vyjádřit především jako následující aktivity probačního úředníka:
•

podpora schopností pachatele žít v souladu s normami společnosti

•

motivace pachatele pro činnosti, které mu napomohou začlenit se do společnosti (např.
dokončit si nebo doplnit si vzdělání, najít si zaměstnání a získat potřebné pracovní
dovednosti a návyky, pravidelný denní režim)

•

vyhledání a poskytnutí potřebných léčebných, vzdělávacích a pracovních programů (např.
k léčení závislosti na omamných a psychotropních látkách, alkoholu)

•

zprostředkování psychosociálních služeb114

112

Dle § 2 odst. 1 zákona o PMS.
Púry, F., Válková, H. Probace v širším smyslu, s. 586 – 588 In: P. Šámal, a kol, Trestní zákoník I,
Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
114
Púry, F., Válková, H. Odborné vedení a pomoc pachateli, s. 592 – 593 In: P. Šámal, a kol, Trestní
zákoník I, Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
113
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Jednou z povinností, kterou trestní zákoník115 výslovně ukládá probačnímu úředníkovi, je
i pomoc pachateli při řešení jeho záležitostí. Probační úředník však není povinen řešit
místo pachatele jeho soukromé záležitosti, jako jsou např. hádky s partnerkou, zklamání
z prohry oblíbeného fotbalového klubu, jehož je fanouškem, aktuální nedostatek
finančních prostředků. Pokud by však tyto osobní problémy hrozily přerůst v psychickou
krizi, resp. patologicky by se vystupňovaly tak, že by mohly nepříznivě ovlivnit další
průběh a cíle sledované uloženým dohledem, bude jistě namístě, aby byl probační
úředník pachateli nápomocen při jejich řešení, např. zprostředkováním vhodného
odborníka z oboru psychologie, popřípadě psychiatrie, sociálního kurátora, zaměstnance
úřadu práce.116
Nejdůležitější pro úspěšné plnění zmíněných úkolů v rámci probačního dohledu, pro
uvedenou kontrolu i pomoc, je pravidelný osobní kontakt s pachatelem. Jen osobní
kontakt může zaručit, že se probační úředník důkladně seznámí s osobou pachatele, s jeho
životní situací, s problémy, které s ním má řešit, a jen touto formou pak může probační
úředník využít své odborné kvalifikace, schopností a dovedností k odbornému vedení
pachatele, k psychosociálnímu působení na něj, k poradenské činnosti a k pomoci
v řešení potíží či problémů pachatele. Bez pravidelného osobního kontaktu pak mnohdy
nebude možné pachateli zprostředkovat plnění některých přiměřených omezení nebo
přiměřených povinností, pokud mu byly uloženy, zejména spočívají li v povinnosti
podrobovat se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace, podrobit se vhodnému
programu sociálního výcviku a převýchovy, podrobit se léčení závislosti na návykových
látkách nebo programům psychologického poradenství.117 Vzhledem k nutnosti osobního
kontaktu s pachatelem bude jistě žádoucí občasná návštěva probačního úředníka v místě,
kde se pachatel zdržuje. Taková návštěva bude nezbytným předpokladem k tomu, aby
probační úředník rozpoznal možná rizika selhání pachatele, stejně jako nutnost řešit jeho
specifické sociální potřeby.118 Je nutné položit si také otázku, jak často bude nutné se
s pachatelem osobně stýkat a jaké intervaly by měl probační úředník při kontrole v rámci
dohledu zvolit.
115

Dle § 51 odst. 1 TrZ
Púry, F., Válková, H. Rozsah pomoci pachateli, s. 612 In: P. Šámal, a kol, Trestní zákoník I, Komentář,
Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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Viz. § 48 odst. 4 písm. a), b), c), d.) TrZ
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Púry, F., Válková, H. Pravidelný osobní kontakt, s. 588 In: P. Šámal, a kol, Trestní zákoník I, Komentář,
Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.

116

45

Půjde hlavně o tyto atributy:
•

Typ spáchaného trestného činu – intenzivní kontakt úředníka s podmíněně propuštěným
je zcela na místě u pachatele odsouzeného za závažné trestné činy spojené s násilím.
Intenzitou není myšlena jen frekvence kontaktu, ale rozumí se tím i způsob výkonu
dohledu. Kromě pravidelných konzultací ve středisku musí úředník pachatele navštívit
v místě, kde žije, hovořit s lidmi z jeho okolí.

•

Délka pobytu ve vězení – pachatelům, kteří se na svobodu vrací z dlouhodobého pobytu
ve vězení, tj. po 2,5 letech a více, musí úředník věnovat větší pozornost.

•

Kriminální minulost pachatele – intenzivnější výkon dohledu je namístě u těch pachatelů,
kteří nebyli odsouzeni poprvé, a zvlášť u těch, kteří již ve výkonu trestu odnětí svobody
byli.

5.2 Probační plán dohledu
Důležitý prvek výkonu dohledu představuje sestavení probačního plánu dohledu, o
kterém je zmínka v § 49 odst. 1 a § 50 písm. a) TrZ. Probační plán dohledu si klade za cíl
specifikaci obsahu uloženého dohledu a jeho konkrétní podobu.119 Je třeba v něm vyjádřit
povinnosti odsouzeného ve vztahu k probačnímu úředníkovi.
Mezi podstatné náležitosti probačního plánu dohledu patří:120
•

časové vymezení platnosti probačního plánu, tedy určení časového prostoru, v němž bude
probační úředník s odsouzeným spolupracovat

•

vymezení způsobu plnění a kontroly přiměřených omezení a povinností, pokud byly
soudem uloženy

•

vymezení konkrétních cílů realizace probačního plánu dohledu, jasná specifikace dílčích
kroků121

•

určení způsobu, jímž bude probační dohled realizován, zejména formy komunikace,
stanovení intervalu konzultací odsouzeného s probačním úředníkem, způsoby omluv
z konzultací, vymezení postupů v případě porušení stanovených povinností apod.
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Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139, s. 589 In: P. Šámal a kol Trestní zákoník. Komentář.
Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-109-3..
120
Dle Metodického standardu – dohled.
121
Např. úhrada prvních splátek v rámci náhrady škody poškozenému apod.
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Při sestavování probačního plánu dohledu musí probační úředník respektovat skutečnost,
že jím nesmí být odsouzenému ukládány další povinnosti, než ty, které vyplývají
z ustanovení § 50 TrZ či z obsahu samotného odsuzujícího rozsudku.122
Na druhou stranu se na bázi dobrovolnosti může sám odsouzený podrobit některým
aktivitám, které přesahují rámec rozhodnutí soudu. Typickým příkladem je účast na
různých typech resocializačních programů. Tyto programy sice může nařídit i soud, když
ukládá odsouzenému přiměřená omezení a povinnosti123, ale ten může tyto zmiňované
programy absolvovat rovněž dobrovolně. V takové podobě mohou tyto programy
představovat účinný prostředek pomoci a podpory při jeho vlastním úsilí vést v budoucnu
řádný způsob života.
Probační úředník musí probační plán dohledu pravidelně aktualizovat, a to s přihlédnutím
k výsledkům dohledu, k osobním, rodinným a jiným důležitým poměrům osoby
pachatele.124 I při této činnosti se počítá s aktivní spoluúčastí odsouzeného.
Je v samotné kompetenci probačního úředníka, aby stanovil, jakým způsobem s ním bude
muset pachatel spolupracovat. Za účelem příznivé nápravy pachatele vytváří probační
úředník tzv. probační plán dohledu, který byl již v obecné rovině zmíněn výše.
Pokud jde o spolupráci při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu ve zkušební
době, zákon zde vychází ze skutečnosti, že úspěšnost vykonávaného dohledu a dosažení
jeho cíle jsou přímo závislé taktéž na vlastní aktivitě pachatele a na jeho pozitivní
motivaci k tomu, aby se podřídil vykonávanému dohledu a případně uloženým
přiměřeným omezením a přiměřeným povinnostem, aby splnil všechny stanovené
podmínky, odstranil negativní vliv kriminogenních faktorů na své chování, a nadále vedl
řádný život. Proto je nanejvýš vhodné zapojit pachatele již do přípravy probačního plánu
dohledu. Od jehož kvality se pak odvíjí i jeho samotná úspěšnost dohledu. Probační plán
by proto neměl být pachateli jednostranně vnucován, byť iniciativa při jeho vytváření
bude zpravidla vycházet od probačního úředníka.
Konkrétní obsah probačního plánu dohledu stanovuje probační úředník ve spolupráci
s pachatelem. Probační plán slouží k individuální specifikaci obsahu dohledu a jeho
konkrétní podoby. Před stanovením probačního plánu poučí probační úředník pachatele o
jeho právech a povinnostech, jako např. o své spolupráci s policií v průběhu dohledu, o
122

Srov. § 330a odst. 1 TrŘ, na který odkazují § 331 odst. 5 TrŘ a ů 359a TrŘ.
Srov. § 48 odst. 4 písm a) až d) TrZ.
124
Dle § 51 odst. 1 TrZ.
123
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svých kontaktech s poškozeným apod. Pro tento účel používá probační úředník
standardizované „Poučení o výkonu dohledu“.
Volba adekvátního a účelného obsahu probačního plánu dohledu se odvíjí jednak od
pravomocného rozhodnutí soudu, jehož východiskem je zákonné vymezení dohledu,
doplněné případně dalšími přiměřenými povinnostmi a přiměřenými omezeními, jednak
od individuální situace pachatele a specifických okolností souvisejících s příčinami
páchání trestné činnosti. Probační plán dohledu vymezuje postupy, které probační
úředník realizuje s pachatelem v průběhu dohledu, jako např. časový rámec, pro který se
probační plán dohledu stanovuje, interval provádění osobního kontaktu probačního
úředníka s pachatelem a způsoby provádění kontaktu (docházení pachatele na středisko
Probační a mediační služby, návštěva probačního úředníka v místě bydliště), místo jeho
bydliště nebo pobytu, kde se pachatel bude zdržovat a přebírat poštu, způsob jak bude
pachatel informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání, zdrojích obživy
apod. Probační plán dohledu popisuje také způsoby a postupy, jak bude probační úředník
provádět kontrolu dodržování stanovených podmínek či přiměřených povinností a
přiměřených omezení (např. jak konkrétně bude zajištěna povinnost pachatele zdržet se
užívání návykových látek, podrobit se programu psychologického poradenství).
Probační úředník zvolí probační plán vždy též s přihlédnutím k potenciálním rizikům
dalšího kriminálního selhání ze strany pachatele a současně též k jeho opodstatněným
potřebám (např. doplnit si vzdělání, zahájit léčbu své závislosti, vyrovnat se morálně a
finančně s poškozeným). V probačním plánu dohledu je přihlédnuto rovněž k zájmům
poškozeného tak, aby pachatel odčinil jím způsobenou hmotnou škodu, případně se jiným
způsobem vyrovnal s poškozeným.125 Je povinností pachatele, aby dodržoval stanovený
probační plán dohledu a plnil podmínky, které jsou na něj kladeny.126
V případě, že probační úředník při průběžném sledování a vyhodnocování výsledků
plnění probačního plánu dohledu odhalí skutečnost, že pachatel i nadále porušuje
stanovené podmínky dohledu, měl by v první řadě objasnit důvody takového chování,
osobně kontaktovat pachatele, shromáždit a ověřit aktuální informace o jeho osobě, o
jeho rodinném a sociálním prostředí a dalších relevantních okolnostech týkajících se
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Púry, F., Válková, H. Spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu, s. 588-589 In: P.
Šámal, a kol, Trestní zákoník I, Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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Púry, F., Válková, H. Informační povinnost probačního úředníka vůči soudu, s. 612 In: P. Šámal, a kol,
Trestní zákoník I, Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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výkonu dohledu. V této souvislosti by měl probační úředník spolupracovat např.
s příslušnými orgány Policie České republiky, od nichž si může vyžádat informace
ohledně porušení podmínek dohledu127, např. zda zde je pachatel v evidenci zadržených
nebo stíhaných osob, nebo může požádat o policejní asistenci v případě nutnosti
provedení osobní návštěvy u pachatele, který by se mohl chovat nebezpečně. Podobně se
probační úředník může obrátit i na Vězeňskou službu ČR se žádostí o zjištění informací
z registru centrální evidence vězňů nebo z registru centrální evidence odsouzených
osob.128,129 Pakliže dojde k závažnému porušení podmínek uloženého dohledu je na
místě, aby probační úředník vyhotovil písemnou zprávu130, kde vylíčí skutkové okolnosti
a tu neprodleně zašle předsedovi senátu soudu. Pokud jde o formu zprávy probačního
úředníka, z obsahu zákonného textu131 lze dovodit, že se zde předpokládá informační
povinnost probačního úředníka ve formě písemné či podobně hmotně zachycené zprávy
zaslané soudu. Navíc by se zpracovaná zpráva, předaná soudu, měla stát součástí
příslušného spisového materiálu a důležitým podkladem pro rozhodnutí o tom, zda se
pachatel ve zkušební době osvědčil či nikoli.132
5.3 Nahrazení vazby dohledem133 probačního úředníka
Instituce vazby má v trestněprávní oblasti výlučně zajišťovací charakter. Tím, že se jejím
uložením výrazně zasahuje do základních lidských práv a svobod obviněného tak musí
být pro její uvalení splněny některé z taxativně vymezených důvodů.134 Přesto není nutné
o vazebním zajištění rozhodnout vždy v neprospěch obviněného. V případě, že půjde
v daném případě o vazbu útěkovou nebo předstižnou135 tak může rozhodující orgán
obviněného ponechat na svobodě nebo ho na svobodu propustit. Vzhledem k okolnostem
pak může zároveň nad obviněným vyslovit dohled136 probačního úředníka, kterým tak
127

Dle 14 PolČR (PolČR, zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů)
Dle § 23a odst. 3 písm. s) VězSl (VězSl, zák. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR,
ve znění pozdějších předpisů)
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Púry, F., Válková, H. Reakce na porušení podmínek dohledu pachatelem, s. 613- 614 In: P. Šámal, a
kol, Trestní zákoník I, Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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Trestní zákoník I, Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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Sb., trestním zákoníku (konkr. § 49 – 50) a v novelizovaném zákoně č. 141/1961 Sb., trestním řádu.
128

49

výkon vazby adekvátně nahradí. Náhrada vazby dohledem je institut zcela specifický,
protože probíhá v době, kdy není rozhodnuto o vině a trestu pachatele, nebo o jeho
nevině. Je nutno na jedné straně ctít zásadu presumpce neviny a nemařit probíhající
vyšetřování, na druhé straně však je potřeba zajistit skutečnou alternativu vazbě
prostřednictvím uloženého dohledu. Není přesně stanoven časový rámec, po který by měl
tento dohled nahrazující vazbu trvat. Ze své podstaty však prakticky potrvá až do
pravomocného rozhodnutí v trestní věci.137
Vyslovení soudu o náhradě vazby dohledem probačního úředníka přináší příležitost, jak
může úředník Probační a mediační služby působit na svého klienta již ve stadiu před
rozhodnutím. To může být velmi pozitivní. Obecně se totiž ukazuje, že i následující
dohled je efektivnější v těch případech, kdy se již s pachatelem pracovalo v přípravném
řízení. I přes veškerou snahu mohou vznikat při samotném dohledu určité potíže. Jde ale
spíše o dílčí nedorozumění. Soudy někdy úředníkům probační a mediační služby vytýkají
ne zcela srozumitelná a ne úplně jasně vyjádřená stanoviska z jejich strany. Probační
úředníci zase poukazují na nedostatečně pružné reakce soudů na zprávy o neplnění
vysloveného dohledu.
Soud a v přípravném řízení státní zástupce může obviněného namísto vzetí do vazby
ponechat na svobodě nebo ho z vazby propustit na svobodu, pokud kromě dalších
možností s ohledem na osobu obviněného a povahu projednávaného případu lze účelu
vazby dosáhnout dohledem probačního úředníka138. V případě náhrady vazby dohledem
je obviněný povinen139 se ve stanovených lhůtách dostavovat k probačnímu úředníkovi.
Místo pobytu může klient změnit pouze s jeho souhlasem. Navíc se klient musí v průběhu
dohledu podrobit uloženým omezením směřujícím k tomu, aby se nedopustil další trestné
činnosti a nemařil průběh trestního řízení. Tato další omezení jsou uvedena ve výroku
rozhodnutí o náhradě vazby dohledem.140 Neplní-li klient povinnosti uložené v
souvislosti s nahrazením vazby a trvají-li důvody vazby i nadále, soud a v přípravném
řízení na návrh státního zástupce soudce rozhodne o jejím výkonu. Pro samotný dohled
probačního úředníka se i v tomto případě přiměřeně použijí ustanovení § 49, § 50 a § 51
TrZ.
137

Tesař, P. Probační činnosti, s. 84 In: P. Štern, L. Ouředníčková, D. Doubravová. Probace a mediace,
Možnosti řešení trestných činů, Praha: Portál s. r. o. 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.
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5.4 Dohled v rámci podmíněného upuštění od potrestání141
Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem probačního úředníka je jedním z novějších
institutů našeho trestního práva, který byl zaveden již do dříve platného trestního zákona
z roku 1961 jeho novelou provedenou zákonem č. 253/1997 Sb. s účinností od 1. 1. 1998.
Základním smyslem podmíněného upuštění od potrestání s dohledem byla snaha vytvořit
další možnou alternativu k potrestání pachatele. Ustanovení § 48 v podstatě odpovídá
tomu, jak bylo upraveno podmíněné upuštění od potrestání s dohledem v ustanovení § 26
tr. zákona. Nový trestní zákoník však jednak rozšířil možnosti podmíněného upuštění od
potrestání s dohledem i na případy nezpůsobilé přípravy a nezpůsobilého pokusu142, a
jednak doplnil demonstrativní výčet přiměřených omezení a přiměřených povinností,
které lze uložit pachateli k tomu, aby ve zkušební době vedl řádný život.143
Zákon v tomto případě nevyžaduje – na rozdíl od institutu podmíněného zastavení
trestního stíhání144 nebo schválení narovnání145 – nutný souhlas pachatele s podmíněným
upuštěním od potrestání s dohledem. I zde ovšem bude mít postoj pachatele určitý
význam pro zvažování, zda lze podmíněně od jeho potrestání upustit. Zejména pak
v případech, kdy pozitivní motivace pachatele podmiňuje úspěšnost realizace
přiměřených omezení a přiměřených povinností, jejichž uložení146 přichází v úvahu.147
Odlišnost podmíněného upuštění od potrestání s dohledem148 od obecného institutu
upuštění od potrestání spočívá v tom, že k odůvodněnému závěru o možnosti dosažení
nápravy pachatele a ochrany společnosti i bez uložení trestu pachateli nestačí pouhé
projednání věci před soudem149 ani samotná nižší závažnost nezpůsobilé přípravy nebo
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Dle § 48 TrZ, Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem
Dle § 46 odst. 2 TrZ
143
Púry, F. Podstata podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, s. 561 – 563 In: P. Šámal, a kol,
Trestní zákoník I, Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
144
Dle § 307 odst. 1 TrŘ
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Dle § 309 odst. 1 TrŘ
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Rozhodnutí soudu podle § 48 odst. 1 není podmíněno ani žádným návrhem či podnětem. Soud může
podmíněně upustit od potrestání a stanovit dohled z vlastního podnětu nebo i na návrh některé strany,
přičemž ale není takovým návrhem vázán.
147
Púry, F. Předpoklady k podmíněnému upuštění od potrestání s dohledem, s. 564 In: P. Šámal, a kol,
Trestní zákoník I, Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
148
Uložení dohledu pachateli trestného činu je dalším předpokladem rozhodnutí soudu o podmíněném
upuštění od potrestání. Z dikce ustanovení § 48 odst. 1, 2 TrZ je zřejmé, že dohled nad pachatelem je
vykonáván pro účely rozhodnutí soudu, protože právě dohled je prostředkem k tomu, aby soud mohl
sledovat chování pachatele, u něhož podmíněně upustil od potrestání (§ 48 odst. 1 i. f. TrZ) a aby podle
výsledků tohoto sledování mohl spolehlivě rozhodnout o tom, zda bude pachateli dodatečně uložen trest či
zda se pachatel osvědčil a uložení trestu není třeba.
149
Dle § 46 odst. 1 TrZ
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nezpůsobilého pokusu150. Soud zde navíc potřebuje po stanovenou dobu sledovat chování
pachatele, k čemuž využívá součinnosti probačního úředníka. Z tohoto hlediska je
podmíněné upuštění od potrestání s dohledem podle § 48 přísnější alternativou oproti
upuštění od potrestání podle § 46 odst. 1, 2.151
Podstatou probačního dohledu je konstruktivní metoda působení na pachatele trestného
činu, které je založeno na účelné kombinaci prvků kontroly, pomoci a poradenství.152
Intenzivní dohled zpravidla spočívá v osobních kontaktech probačního úředníka
s pachatelem, přičemž jejich frekvence je nejvyšší v počátečních fázích a postupem doby
se dle aktuální potřeby snižuje, současně pak v kontrole plnění různých povinností a
omezení, které mu jsou uloženy.153 Probační úředník svou závěrečnou zprávou informuje
soud o tom, zda byly splněny veškeré podmínky dohledu a lze tedy rozhodnout o tom, že
se ve zkušební době pachatel osvědčil. Aby mohl soud následně učinit rozhodnutí o tom,
že se pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, osvědčil, musí být
kumulativně splněny stanovené předpoklady. Nejprve musí uplynout celá soudem
stanovená zkušební doba. V jejím průběhu musí pachatel vést řádný život a zároveň se
vyžaduje, aby byly splněny další uložené podmínky vyplývající z probačního dohledu.
Pokud však pachatel nevyhověl uloženým podmínkám a bylo zjištěno prostřednictvím
probačního úředníka, že nevel ve zkušební době řádný život tak soud naopak rozhodne o
uložení trestu. Soud ovšem takové rozhodnutí může učinit již v průběhu samotné
zkušební doby nebo po jejím uplynutí, a to až do jednoho roku od uplynutí zkušební
doby.154,
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Bylo-li soudem vysloveno, že se pachatel, od jehož potrestání bylo

podmíněně upuštěno, osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na něj, jako
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Dle § 46 odst. 2 TrZ
Púry, F. Odlišnosti od obecných případů upuštění od potrestání, s. 564-565 In: P. Šámal, a kol, Trestní
zákoník I, Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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Púry, F. Stanovení dohledu nad pachatelem, Probační dohled, s. 567-569 In: P. Šámal, a kol, Trestní
zákoník I, Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
153
Osmančík O. Teze o alternativních trestech a probačních úřednících, s. 12-14 In: O. Osmančík.
K problematice alternativních trestů a opatření. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996.
ISBN 80-86008-26-6.
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Dle § 48 odst. 7 TrZ
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Púry, F. Rozhodnutí o tom, zda se pachatel osvědčil ve zkušební době, s. 578-579 In: P. Šámal, a kol,
Trestní zákoník I, Komentář, Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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by nebyl odsouzen.156 I zde je patrný pozitivně motivační prvek tohoto trestu. Pachatel
tak může i po vykonání trestu žít běžným způsobem „bez nálepky trestaného“.
5.5 Dohled nad podmíněně odsouzeným pachatelem
Podmíněné odsouzení patří mezi nejčastěji ukládané alternativy k trestu odnětí svobody.
Je v něm obsažen základní prvek myšlenky restorativní justice. Protože má tento institut
dlouholetou tradici, tak se vrátím k jeho úplnému počátku.
V roce 1841 napadlo úspěšného amerického obuvníka Johna Augusta157, jenž je pokládán
za průkopníka probace, že by mohl pomoci jednomu muži, obviněného z opilství. Ten
neměl dostatek peněz na to, aby zaplatil požadovanou kauci. Augustusovi se podařilo
přesvědčit soudce, aby s vynesením rozsudku počkal nějaký čas a dal tak obviněnému
možnost dodržet slib, který obsahoval tvrzení, že v budoucnu bude vést řádný způsob
života. Augustus se vůbec velmi rád zajímal o dění ve společnosti a často navštěvoval
soudní líčení. Zde zjistil, že soudy příliš často posílají do vězení pachatele, kteří nemají
prostředky pro zaplacení kauce a navíc se dopustili nepříliš závažného trestného činu.
Protože on sám byl majetný, mohl si dovolit za tyto pachatele kauci zaplatit a současně
jim poskytnout potřebnou pomoc i podporu při hledání zaměstnání a ubytování.
V průběhu této doby byl s obviněným v úzkém kontaktu a soudu předkládal zprávy o
tom, jak se jeho způsob života zlepšuje. Následně pak na základě dosažených výsledků
žádal soud o uložení mírnějšího trestu. Dosáhl tak toho, že byl obviněnému většinou
uložen jen peněžitý trest.
Do roku 1858 se Augustus podobným způsobem přimluvil za více než dva tisíce lidí.
Takto se tedy zrodila myšlenka probace jako alternativa k uvěznění, která umožnila, aby
pachatel nepříliš závažného trestného činu zůstal i nadále za určitých podmínek ve
společnosti pod dohledem konkrétní osoby. Augustus svým nápadem motivoval i další
vlnu probačního hnutí, která započala být aktivní nejprve ve státě Massachusetts. Odtud
se dále rozšířila i do ostatních amerických států, kdy např. v roce 1960 převzal soudce

156

Cit. § 48 odst. 8 TrZ (odst. 7 pak zmiňuje zákonnou fikci – cit. „ Neučinil-li soud do jednoho roku od
uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 6, aniž na tom měl pachatel, od jehož potrestání bylo
podmíněně upuštěno, vinu, má se za to, že se osvědčil.“)
157
*1785 - †1859
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Keith Leenhouts v Michaganu Augustusův návrh zapojit do probační činnosti
dobrovolníky, a od té doby jejich podíl na probačním procesu stále narůstal.158
Z hlediska kontinentálního pojetí práva, zahrnujícího i systém českého právního řádu, je
probace spojována zejména s institutem podmíněného odsouzení. To můžeme považovat
za jejího předchůdce v přirozeném vývoji. Podmíněné odsouzení je totiž na evropském
kontinentě staršího data než probace samotná.159
Odlišnost forem a obsahu podmíněného odsouzení je podmíněna odlišnostmi právních
systémů, stejně jako společenských a kulturních podmínek, v rámci kterých vznikly.160
Vzhledem k potřebě přísnějšího zajištění institutu podmíněného odsouzení později vzniká
probace - dohled.161 V případě podmíněného odsouzení s dohledem se již nelze na rozdíl
od podmíněného upuštění od potrestání s dohledem spokojit jen s pouhou pohrůžkou
uložení jakéhokoli trestu, tj. i mírnějšího, ale je nutné vyslovit dohled a také pohrůžku
výkonu konkrétně uloženého trestu odnětí svobody.162
Prosté podmíněné odsouzení bylo poprvé v Evropě uzákoněno koncem 19. století
v Belgii a Francii. Například Kallab uvádí, že se v těchto státech jednalo o formu
podmíněného odkladu výkonu trestu vězení. Kalláb vidí hlavní rozdíl mezi probací anglo
- americkou a francouzskou v tom, že u francouzského modelu postačuje „dobré chování“
viníka, což ovšem dle jeho názoru nelze v trestním právu připustit. Naopak se přiklání
k tvrzení, že na viníka musí zároveň působit také probační úředník.163 Tím se dostáváme
znovu k prosazování metody dohledu.
Kallab vidí uložení podmíněného odsouzení jako smysluplné pouze za předpokladu, že je
nad odsouzeným současně vysloven také dohled. Dohled by pak měl provádět např.
úředník, který by mohl posléze usoudit, zda je jeho odborná asistence potřebná, či naopak
158

Žatecká, E. K institutu podmíněného odsouzení, s. 76 In: T. Machalová. K odkazu Jaroslava Kallaba.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, ISBN 978-80-7380-070-3.
159
Solnař, V., Vanduchová, M. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody a podmíněné odsouzení
k trestu odnětí svobody s dohledem, s. 105 In: V., Solnař, J., Fenyk, D., Císařová, M., Vanduchová. Systém
českého trestního práva Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-254-4033-9.
160
Repík, B. Tresty bez odňatia slobody. Korene probácie a podmienečného odsúdenia. Bratislava:
Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti SSR v Bratislavě, Překlad: autor rigorózní práce, 1978. s. 10.
161
Srov. Solnař, V., Vanduchová, M. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody a podmíněné
odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem, s. 105 In: V., Solnař, J., Fenyk, D., Císařová, M.,
Vanduchová. Systém českého trestního práva Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-254-4033-9.
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Solnař, V., Vanduchová, M. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody a podmíněné odsouzení
k trestu odnětí svobody s dohledem, s. 105 In: V., Solnař, J., Fenyk, D., Císařová, M., Vanduchová. Systém
českého trestního práva Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-254-4033-9.
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Kallab, J. Doporučuje se v Rakousku uvedení instituce podmíněného odsouzení?, s. 32 In: Spisy
II. sjezdu právnického. Praha, 1904.
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marná.164 Dle Kallabova dalšího názoru je nutné vždy vynést rozsudek o výměře trestu, a
to i v případě podmíněného odsouzení.165
Podmíněné odsouzení a to i s dohledem umožňuje snížit počet případů, ve kterých by se
jinak ukládal nepodmíněný trest odnětí svobody.166 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí
svobody je důležitým prostředkem výchovného působení na pachatele a další důležitou
alternativou krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody, zejména u pachatelů
nepříliš závažných trestných činů.167
Trestní zákoník, jak bylo uvedeno, upravuje dvě alternativy podmíněného odsouzení
k trestu odnětí svobod, a to tedy tzv. prosté podle § 81 až 83 TrZ a pak podmíněné
odsouzení s dohledem podle § 84 až 87 TrZ. Oba instituty jsou vázány na splnění
obdobných zákonných podmínek, ale vykazují i některé významné odlišnosti.168 Stejně
jako podmíněné odsouzení je i podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem
jedním z prostředků, jimiž se dosahuje takového působení na pachatele, aby vedl řádný
život, i bez výkonu trestu odnětí svobody.169 Je projevem zásady humanity a pomocné
role trestní represe a má výrazný výchovný charakter. Podmíněné odsouzení k trestu
odnětí svobody s dohledem jen umožňuje další individualizaci v přístupu soudu
k potrestání

pachatelů

trestných

činů

a

je

jednou

z významných

alternativ

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
U podmíněného odsouzení s dohledem soud obligatorně vysloví nad pachatelem dohled
probačního úředníka170 se zkušební dobou na 1 rok až 5 let. Uložení této alternativy bude
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Úprava institutu podmíněného odsouzení s dohledem podle § 84 a 85 nebrání, aby bylo takto rozhodnuto
v řízení před samosoudcem i trestním příkazem (§ 314e až 314f TrŘ) jak je to ostatně možné i v případě
podmíněného odsouzení podle § 81 a 82. Výměra trestu je však limitována ustanovením § 314e odst. 2,
písm. a) TrŘ do 1 roku, přičemž se zde uplatní i omezení podle § 314e odst. 5 TrŘ.
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na místě v případech, kde je bude potřeba odborně působit na pachatele, aby vedl řádný
život.171 Nepostačí zde prostá pohrůžka možným výkonem trestu odnětí svobody, ale je
nutno stanovit současně také dostatečně dlouhou zkušební dobu s probačním dohledem.
K rozhodnutí o ukončení podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem
může dojít ještě v průběhu zkušební doby172 nebo po jejím uplynutí.173
Podle okolností tedy může nastat některá z následujících skutečností:
•

Soud rozhodne, a to popřípadě ještě během zkušební doby, že se vykoná trest odnětí
svobody, protože podmíněně odsouzený nevedl ve zkušební době řádný život nebo
nevyhověl uloženým podmínkám, včetně těch, které vyplývaly z uloženého dohledu.174

•

Soud rozhodne poté, co podmíněně odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu
odnětí svobody a to popřípadě ještě během zkušební doby, že ponechává podmíněné
odsouzení v platnosti a zároveň stanoví nad odsouzeným dohled, přiměřeně prodlouží
zkušební dobu nebo stanoví dosud neuložená přiměřená omezení nebo přiměřené
povinnosti.175

•

Soud rozhodne poté, ač ponechal podmíněné odsouzení s dohledem v platnosti, i když
předtím podmíněně odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, že se vykoná trest
odnětí svobody176, protože podmíněně odsouzený po ponechání podmíněného odsouzení
v platnosti znovu nevedl řádný život nebo nevyhověl uloženým podmínkám

•

Soud po uplynutí zkušební doby, popřípadě dodatečně prodloužené zkušební dobu177
nebo vysloví, že se podmíněně odsouzený osvědčil, protože ve zkušební době vedl řádný
život a vyhověl uloženým podmínkám.

•

Má se za to, že podmíněně odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled, se osvědčil,
protože soud neučinil rozhodnutí do 1 roku od uplynutí zkušební doby.178
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K možnosti sledovat chování podmíněně odsouzeného a k výkonu dohledu lze využít i mezinárodní
spolupráce podle Evropské úmluvy o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými
pachateli ( srov. ustanovení § 458 až 460 TrŘ a sdělení o vyhlášení citované úmluvy pod č. 75/2002 Sb. m.
s. ).
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5.6 Dohled probačního úředníka v rámci podmíněného propuštění – parole
V České republice se probační úředník může v systému podmíněného propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody uplatnit hned ve dvou oblastech. První zahrnuje období,
kdy je odsouzený stále umístěn ve věznici. Druhá oblast, v níž se pak probační úředník
uplatní, je období, kdy byl odsouzený z věznice již podmíněně propuštěn a musí se
podrobit jeho vyslovenému dohledu.179
Podle platné právní úpravy ustanovení § 88 odst. 1 TrZ je pro rozhodnutí o podmíněném
propuštění nezbytné, aby odsouzený vykonal alespoň polovinu uloženého trestu nebo
rozhodnutím prezidenta republiky zmírněného trestu. Je třeba také poukázat na
ustanovení § 88 odst. 2, který umožňuje odsouzeného za přečin podmíněně propustit na
svobodu i předtím, než vykonal polovinu uloženého trestu, jestliže prokázal svým
vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba.
Naopak přísnější kritérium se uplatní u osob odsouzených za některý z trestných činů
uvedených v ustanovení § 88 odst. 4 TrZ nebo osob odsouzených k výjimečnému trestu
odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, ti mohou být podmíněně propuštěni až po
výkonu dvou třetin uloženého trestu.
Zároveň s tímto musí být splněna podmínka, že odsouzený ve výkonu trestu svým
chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení.180 Polepšení je vývojový
proces vnitřní proměny osobnosti odsouzeného, který se navenek projevuje pouze v jeho
chování. Z hlediska dosažení účelu podmíněného propuštění je proto nezbytné posoudit,
zda pozitivní chování odsouzeného ve výkonu trestu je známkou skutečných změn. Zda
nejde jen o vnější projev adaptace odsouzeného na prostředí věznice či zda se nejedná
pouze o účel, jak dosáhnout dříve svobody, aniž by se postoje odsouzeného reálně
změnily.181 Kromě polepšení tu musí existovat také příznivá prognóza dalšího života po
propuštění. Tato prognóza musí vyplývat ze zhodnocení polepšení, jakož i ve zjištění,
v jakém prostředí bude odsouzený žít na svobodě.182
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Novela trestního zákona č. 129/2008 Sb. s účinností od 1. 1. 2009 prohlubuje pojetí
podmíněného propuštění jako motivačního prvku změn chování odsouzeného, když soud
při rozhodování o takovém propuštění přihlédne také k tomu, zda odsouzený včas
nastoupil do výkonu trestu a zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo
jinou újmu způsobenou trestným činem.183
Propuštění je podmíněné, to znamená, že soud stanoví zkušební dobu v trvání jednoho
roku až sedmi let. Pro zesílení výchovného účinku je možné nad odsouzeným současně
vyslovit dohled prováděný probačním úředníkem.184
Dohled nad podmíněně propuštěným je koncipován buď jako speciální forma
postpenitenciární péče (parole), prováděná probačními úředníky185, nebo jako forma
probační činnosti.186 Shodnou podstatou obou řešení je však spojení prvků kontroly a
dohledu.187
Každá osoba, která nastoupí do výkonu trestu odnětí svobody, je poučena o možnosti
spolupráce s Probační a mediační službou ČR188, a to v kontextu a přípravou podkladů
pro své podmíněné propuštění. Za tímto účelem připravuje úředník PMS i tzv. Stanovisko
k podmíněnému propuštění. Toto Stanovisko PMS může odsouzeným pomoci shromáždit
veškeré podrobné informace, důležité pro soud k rozhodování o podmíněném propuštění.
Spolupráce odsouzeného s PMS vychází nejčastěji z jeho vlastní iniciativy, což jen
potvrdí jeho osobní zájem a motivaci.189
Ačkoli povinnost odsouzeného spolupracovat s probačním úředníkem v době před
podáním žádosti o podmíněné propuštění není zákonem vyžadována, tak na základě
příkladů ze zahraniční praxe se u pachatelů závažných násilných trestných činů jeví jako
žádoucí.190
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Pokud má odsouzený zájem o spolupráci s PMS, má možnost požádat svého vychovatele
o formulář s názvem „Podnět ke spolupráci s PMS“. Ten pak může vyplnit buď sám,
nebo s asistencí svého vychovatele. Uvedený formulář je poměrně podrobný a klient je
v něm dotazován na řadu otázek týkajících se mimo jiné i jeho trestné činnosti.
Nalezneme zde rovněž otázky týkající se jeho představ o životě, otázky k jeho sociálnímu
zázemí a pak dotazy přímo zaměřené na jeho postoje ke spáchanému trestnému činu a
k poškozeným.
Ve spolupráci s věznicí úředníci pravidelně pořádají také besedy s odsouzenými, kde jim
vysvětlují možnosti vzájemné spolupráce. Kromě dalšího odsouzené obeznamují s tím, co
vlastně dohled obnáší a s čím je třeba v souvislosti s ním počítat. Vzhledem k tomu, že
zájem odsouzených o spolupráci s Probační a mediační službou je zpravidla větší, než
jaká je kapacita kvalifikovaných pracovníků tak je nutno zvolit ty případy, u nichž se jeví
propuštění na svobodu pod podmínkou dohledu co nejvíce žádoucí.191
Základní snahou probačního úředníka je vyhodnocení rizik spojených s možným
opakováním trestné činnosti odsouzeného. Na základě získaných informací úředník
zpracovává stanovisko k propuštění klienta, a to s doporučením propuštění, popř.
s uložením dohledu nebo s uložením jiných povinností. Úředník nedoporučí propuštění
odsouzeného v případě, že se u něho vyskytují možná rizika v opakované trestné činnosti.
Soud má několik možností, jak se žádostí o podmíněném propuštění naložit. Jednou
z nich je i rozhodnutí o podmíněném propuštění spolu s uložením dohledu probačního
úředníka po dobu trvání zkušební doby v rozmezí jednoho až sedmi let.
V případě, že soud rozhodne o uložení dohledu, je jeho výkonem pověřeno středisko
PMS v místě bydliště odsouzeného. O tom, že odsouzený byl z vězení podmíněně
propuštěn a že mu byl uložen dohled192, se úředník Probační a mediační služby dozví
prostřednictvím informace zaslané věznicí do střediska Probační a mediační služby
v místě, kde se pachatel po propuštění zdržuje. V prvních šesti měsících dohledu se
probační úředník věnuje především adaptačním problémům propuštěného. Obecně se
přijímá názor, že čím delší byla doba výkonu trestu odnětí svobody, tím problematičtější
bude jeho přivykání si na život vně vězení. Úředník na začátku výkonu dohledu mapuje
191
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potřeby propuštěného, které jsou spojeny s jeho návratem do běžného života. V tomto
směru je často v kontaktu s institucemi a zařízeními, jež poskytují různé typy sociálních
služeb, jakovou ubytovny, úřady práce apod. V další fázi se pak probační úředník věnuje
samotnému dohledu a kontrole193, přičemž si stanoví s propuštěným pravidelný osobní
kontakt.194 Účelem dohledu je motivace odsouzeného k vedení řádného života
prostřednictvím profesionálních nástrojů se zaměřením na kontrolu a pomoc. U
podmíněně propuštěných klientů je v případě dohledu důležitá včasná intervence.
Propuštění klienti jsou často zaskočeni „životem venku“ a nevědí, kam mají jít a jaké
služby mohou využít. Účelem dohledu je právě v této „krizové“chvíli zaintervenovat a
pomoci klientovi, který nemůže sám získat ubytování, a to například v součinnosti se
sociálním kurátorem apod.
K výkonu dohledu dochází klient na středisko PMS v období prvních šesti měsíců
intenzivněji. Ke konzultacím se dostavuje dle vlastní potřeby, nejméně však jednou
v měsíci. V případě dobře fungujícího dohledu, kdy se stabilizuje sociální situace klienta,
dochází k prodloužení intervalu mezi jednotlivými konzultacemi. Veškerá spolupráce a
její konkrétní pravidla jsou upraveny v tzv. „Probačním programu“. Ten lze chápat jako
možný kontrakt mezi klientem a probačním úředníkem pro určité dohledové období. Je
možno zde dohodnout například způsob úhrady způsobené škody, popřípadě i platba
nákladů soudních řízení.
Výstupem dohledu bývají obvykle půlroční pravidelné zprávy. Zde se popíše proběh
uloženého dohledu, probační úředník hodnotí klientovu práci a motivaci195 žít řádným
životem. Finálním výstupem bývá pak závěrečná zpráva o celkovém průběhu uloženého
dohledu, ve které probační úředním může vyslovit doporučení soudu, aby mohlo být
konstatováno, že se klient osvědčil či nikoli.196
Existují i další, na první pohled podobné možnosti, kdy lze podmíněně upustit od výkonu
zbytku trestů (§ 90 TrZ). V tomto případě se jedná o uložené tresty zákazu činnosti,
zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Za
193
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splnění zákonem daných podmínek lze zkrátit účinky těchto vyjmenovaných trestů.
Odsouzenému se dává šance, aby prokázal, že i trest vykonaný v kratší výměře může
pozitivně působit a vést ho k nápravě. Na rozdíl od podmíněného propuštění z výkonu
trestu odnětí svobody ale nelze po podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu
činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce vyslovit probační dohled nad odsouzeným. Soud stanoví zkušební dobu až na pět
let, kdy má odsouzený možnost přesvědčit, že se bude nadále řádně chovat. Pokud se
však neosvědčí tak soud rozhodne o tom, že zbytek původního trestu vykoná.197
Pokud byl nařízen výkon zbytku trestu, protože se podmíněně propuštěný ve zkušební
době neosvědčil, je možné opětovné podmíněné propuštění po výkonu poloviny zbytku
trestu198 a v případech uvedených v § 88 odst. 4 po výkonu dvou třetin zbytku trestu.
Opětovné podmíněné propuštění z výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí není
možné. Zbytek trestu se začne vykonávat ve věznici toho typu, v níž byl odsouzený
zařazen před svým podmíněným propuštěním. 199
Propuštění vězně je zkouškou toho, jak účinné byly vězeňské metody zacházení, jaké
schopnosti a možnosti má probační služba, jak je společnost ochotná a schopná dostát
svým povinnostem přispět k nápravě pachatele a konečně je i zkouškou pachatelovy
adaptability. Propuštění vězně má značný význam pro společnost, pro vězně a jeho
rodinu, pro celý proces výchovného působení ve vězení a na svobodě. Podmíněné
propuštění je definováno v odborné literatuře jako komplex mimoústavního odborně
prováděného výchovného působení na pachatele s cílem zajistit jeho úplnou rehabilitaci a
společenskou readaptaci. Bohužel je mezi laickou veřejností a někdy i mezi justičními
pracovníky institut podmíněného propuštění chybně chápán jako dobrodiní pro
odsouzené a nikoli jako významný resocializační a výchovný prostředek, který
jednoznačně obsahuje prvky restorativního nahlížení na spravedlnost.200
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Zastávám názor, že dohledová činnost probačního úředníka se uplatní zvláště ve vztahu
k mladým delikventům, k prvotrestaným a u nedbalostních trestných činů. Pro tento
uplatňovaný postup je žádoucí především individuální přístup kvalifikovaného odborníka,
který s pachateli v rámci uloženého dohledu systematicky pracuje. Při odborně vedené
probační činnosti jistě existuje pravděpodobnost, že se podaří tyto pachatele vhodným
způsobem motivovat a navést je na lepší způsob života. Proto je velmi důležité vhodně
ukládat alternativní sankce s dohledovým prvkem především této cílové skupině
pachatelů a současně se je snažit do řešení vzniklého problému také aktivně zapojovat.
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6. Alternativní možnosti k trestu odnětí svobody dle české právní úpravy
6.1 Vznik alternativních trestů v ČR
Alternativní trestněprávní sankce se od tradičních trestů liší především v tom, že nejsou
zaměřeny pouze na negativní omezení práv a svobod pachatele, ale usilují rovněž o
pozitivní působení a citlivé odborné vedení. Smyslem těchto sankcí je jednak
konfrontovat pachatele s odstrašující reakcí na jeho kriminální jednání v podobě trestu, a
zároveň zmírnit následky spáchaného činu. Neméně důležitou snahou je zde také
následné odškodnění oběti a tím posílení odpovědnosti pachatele k sobě samému i ke
společnosti.201
V posledních třiceti letech se začíná stále více prosazovat názor, že je třeba ve větší míře
v trestním soudnictví uplatňovat právě sankce nespojené s odnětím svobody. Hledání
vhodných alternativ k trestu odnětí svobody přestalo najednou být pouze záležitostí
vědeckých úvah a ocitlo se ve středu faktického zájmu příslušných vládních orgánů ve
většině západoevropských zemí. Svou povahou prosazování trestních alternativ zaujalo
pozornost také nadnárodních institucí. Významnou roli zde sehrála a stále sehrává
zejména Rada Evropy, která v četných rezolucích, studiích a dalších podkladech
iniciativně vysvětluje problematiku trestu odnětí svobody, podmínek jeho výkonu a
upozorňuje na možnosti jeho vhodného nahrazení jinými tresty. Obdobné úsilí vyvíjí
v rámci OSN Výbor pro prevenci a kontrolu zločinnosti a Hospodářská a sociální rada.202
Ze srovnávání současných trestních systému se systémy starými zhruba třicet až čtyřicet
let vyplývá, že téměř ve všech zemích zmizely jednoduché trestní systémy s hlavními
tresty v podobě uvěznění, pokut a podmíněných nebo odložených trestu. Seznam pokut a
opatření se rozšířil a doplnil o radu alternativních trestu jako např. probace, veřejně
prospěšné práce, náhrada škody a navrácení, zprostředkování kontaktu mezi pachatelem a
obětí, kontakt s komunitou, odebrání koncesí, kurzy a školení, vzdělávací a školicí
programy zaměřené na poznávací chování, léčebné programy (obzvláště pro pachatele
drogové a sexuální trestné činnosti), dohled a příkaz k pravidelnému dostavení, umístění
v probačních ubytovnách a denních centrech, příkazy intenzivního dohledu nebo probace,
201
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zákaz vycházení, domácí vazba a elektronický dohled, odložení trestu s dohledem,
rodinná ochranná vazba, kontrolovaná svoboda, kombinační příkazy (složené z
kombinace dvou a více výše uvedených trestu) a mnoho dalších. Zvláštností této nové
kategorie trestu je, že jsou smysluplné pouze tehdy, je-li pachatel ochoten spolupracovat.
V tomto ohledu se zásadně liší od tradičních trestů. Poněvadž vyžadují součinnost
pachatele, téměř všechny legislativy vyžadují též jeho souhlas. Dalším důležitým
ohledem je účast komunity. Mnohé z těchto nových trestu a opatření (zvláště pak veřejně
prospěšné práce, kurzy společenského chování a tresty zaměřené na oběti zločinu)
vyžadují zapojení společnosti; konec konců proto se nazývají komunitní tresty. V souladu
s Doporučením č. R(92) 16 Rady Evropy je třeba komunitní/alternativní tresty a opatření
chápat jako „tresty a opatření, jež ponechávají pachatele v komunitě a uplatňují omezení
jeho svobod skrze ukládání podmínek a/nebo povinností; tyto tresty jsou realizovány
orgány k tomuto účelu stanovenými zákonem“. Tento pojem dále „stanoví jakýkoli trest
uložený soudem nebo soudcem a jakékoli opatření přijaté před vynesením rozsudku o
trestu nebo místo něho, jakož i způsoby prosazování trestu uvěznění mimo prostory
věznic“. Pravou hodnotou těchto nových typu trestu a opatření však musí být více než jen
skutečnost, že pachatel může během výkonu trestu setrvat v komunitě. Skutečná hodnota
a smysl alternativních trestu a opatření spočívá ve skutečnosti, že přispívají k reintegraci
pachatelů do společnosti stimulací a zvyšováním jejich smyslu pro zodpovědnost a
zdokonalováním jejich sociálních schopností prostřednictvím konfrontace následku jejich
trestného chování a zapojením pachatelů do resocializačních činností. Poněvadž
alternativní tresty a opatření zdůrazňují integraci spíše než vyloučení ze společnosti,
znamená to, že účast a zapojení komunity (obzvláště místní) je nepostradatelné.
Alternativní tresty a opatření lze uplatňovat pouze uvnitř komunálně orientované
infrastruktury zaměřené na specifické požadavky těchto trestů. Druhou podmínkou „sine
qua non“ je, že aplikace alternativních trestů do velké míry závisí na existenci organizace,
jejíž pracovní metody, poslání, cíle a stanoviska úzce souvisí s konceptem, na němž jsou
tyto alternativní tresty založeny. Po mnoho let probační služby v mnoha zemích
provázely pachatele, dohlížely na ně a kontrolovaly je, zatímco pachatelé podstoupili
první předzvěst alternativních trestů, jako např. probační příkaz, podmíněný nebo
odložený trest a podmíněné propuštění nebo parole. V tomto ohledu je zřejmé, že v rámci
rozšiřování souboru alternativních trestů a opatření byla hlavní role přisouzena
probačním službám. V mnoha zemích tato role dalece přesahuje původní úlohy probační
služby. Její práce není omezena (tak jako tomu bylo v minulosti) na hodnocení
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přiměřenosti, poradenství, podporu a dohled. Následuje odpovědnost za přípravu,
organizaci a prosazování alternativních trestu v úzké spolupráci se soukromými,
poloveřejnými a veřejnými organizacemi nebo institucemi. Ačkoli tento vývoj přispěl k
vytvoření dalších možností probačních služeb vylepšit si společenský profil, je nemožné,
aby současné probační služby popřely svou odpovědnost coby spoluvykonavatelé trestů a
opatření. Tento fakt měl zřejmě za následek spojení klasického napětí se základním
zaměřením probace, tj. sloužit zájmům pachatelů. Proto v některých zemích (např.
Rakousku) nemusí probační úředník aktivně kontrolovat způsob, jakým pachatel dodržuje
uložená omezení a/nebo podmínky. Je však samozřejmě pokrokem, že si díky
rozšířenému souboru forem trestu a jejich výkonu probace zajistila prostor pro rozvoj
programu a metod specificky zaměřených na jednotlivé pachatele nebo kategorie
pachatelů. Tyto druhy specifických programu jsou často součástí probačního příkazu
nebo kombinovaného příkazu. Například ve Švédsku, Anglii a Walesu byla vyvinuta celá
rada programu, jako např. programy péče o pachatele, programy pro opilé řidiče,
programy kontroly násilí a hněvu, programy boje proti domácímu násilí, programy
zaměřené na sexuální delikventy, programy pro odsouzené páchající trestné činy na
ženách a obecné programy prevence kriminality. Kromě alternativních trestů a opatření
byly jako náhrada trestu odnětí svobody vyvinuty kombinované formy alternativních
trestu. Tyto tresty a opatření nenahrazují beze zbytku tresty odnětí svobody, ale jsou
alternativní formou výkonu krátkých penitenciářích trestu, které již byly uloženy. Ačkoli
jsou opakované zadržení, semidetence, polovazba, zadržení pres víkend, propuštění z
práce, umístění mimo penitenciární ústav, domácí vazba a částečně odložený trest
způsobem výkonu trestu odnětí svobody ve většině evropských státu, nepovažují se za
skutečné alternativy. Ve srovnání s plným nepodmíněným trestem odnětí svobody mají tu
výhodu, že ve vazební části lze uplatnit účinnější proces resocializace a reintegrace, než
by bylo jinak možné. Nicméně při inventuře každodenní praxe ukládání trestu ve většině
státu je třeba připustit, že i pres bohatý arzenál alternativních trestů a opatření vyvinutých
během minulých desetiletí se valná většina z nich používá jen ve velmi malé míře.
Výjimku tvoří veřejně prospěšné práce. Spolu s tradičními alternativami (pokuta,
odložený trest/probace) se veřejně prospěšné práce jeví jako jediná nová náhražka trestu,
jež hrála více než okrajovou roli ve snižování poctu krátkodobých vězňů. V mnoha
zemích je tento trest výkonu neplacené práce pro komunitu třetí na seznamu alternativ k
uvěznění (po pokutě a odloženém trestu/probaci) a počet příkazů k výkonu veřejně
prospěšných prací každoročně narůstá. To je případ především Anglie, Francie a
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Nizozemí, kde je každoročně dospělým pachatelům uloženo více než 47 000, 15 000 a 20
000 (dle výše uvedeného poradí státu) příkazů k výkonu veřejně prospěšných prací nebo
kombinovaných příkazů, a to jako hlavní trest nebo zvláštní podmínka připojená k
uloženému trestu. Od roku 1996, kdy zde byly zavedeny, vykazuje rovněž Česká
republika rostoucí uplatnění příkazu k výkonu veřejně prospěšných prací; v roce 1998 byl
tento nový trest uložen zhruba v 1 800 případech (3% všech uložených trestu). Také ve
Švýcarsku se veřejně prospěšné práce dostávají stále více do popředí, a to i pres zkušební
fázi a omezený rozsah jejich uplatnění. Zvláštní zmínku zasluhuje Irsko, kde poměr
výkonu veřejně prospěšných prací na všech uložených trestech odnětí svobody i
alternativních trestech vzrostl na zhruba 40%. Toto vysoké číslo je třeba přisoudit nárůstu
počtu tří alternativních trestů: odklad trestu, probační příkaz a příkaz k výkonu veřejně
prospěšných prací, které v tomto pořadí dosáhly 41%, 30% a 25% celkového počtu trestu
odnětí svobody v roce 1997. Ačkoli byly původně aplikovatelné pouze jako náhražka
trestu odnětí svobody do jednoho měsíce (od roku 1996 do tří měsíců), bylo v roce 1997
více než 2000 z celkového počtu zhruba 9000 trestů odnětí svobody změněno na výkon
veřejně prospěšných prací. Ve státech jako je Německo, Itálie, Polsko, Portugalsko,
Španělsko a Švýcarsko fungují veřejně prospěšné práce převážně jako alternativa při
nedostavení se k výkonu vazby nebo zadržení pres víkend (Španělsko) a zřídka jako
alternativa hlavních trestů odnětí svobody. Statistiky týkající se počtu nepodmíněných
trestů odnětí svobody uložených během posledního desetiletí obzvláště v zemích, kde se
do velké míry uplatňovaly alternativní tresty, stále ještě naznačují, že nedošlo k
výraznému snížení počtu trestu odnětí svobody nebo populace věznic. Probační služby
tak čeká spousta práce v oblasti dlouhodobého rozšiřování perspektiv a realizovatelnosti
alternativních trestů.203

Problematika alternativních trestů a alternativních opatření představuje dnes jedno
z klíčových témat modernizace celé trestní politiky. Zavádění nových alternativních
trestů do právního systému je i po jejich právním zakotvení stále obtížné. To je dáno
zejména tím, že jejich ukládání nepřináší zpravidla okamžitě viditelné výsledky. Přesto se
alternativní tresty a alternativní opatření pokládají za nutný standard jurisprudence
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Kaltmhout, A. Alternativní tresty a opatření, s. 22-24 In: J., Derks, A., Kaltmhout, A., Stelman, T.,
Gilly, H., Wegener, Ch., Koss. Probace v Evropě. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
překlad J. Žižka, 2002. ISBN 80-7338-007-2.
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demokratických právních států204 a jejich využívání je v dnešní právní úpravě více než
žádoucí.
V České republice již v roce 1997 vešla v platnost novela trestního205 zákona číslo
253/1997 Sb., účinná od 1. ledna 1998, která zavedla do našeho trestního zákona institut
podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem a upuštění od potrestání
s dohledem, s možností soudu uložit podmíněně odsouzenému přiměřená omezení
a přiměřené povinnosti, které je tento povinen ve zkušební době strpět a plnit. V této
souvislosti můžeme hovořit o prvních prvcích probace v našem novodobém právním
systému. Nadále však ještě chyběla její speciální právní úprava a bylo nutné přijmout
zákon, který by upravoval samostatnou probační činnost, zacílenou na výkon
alternativních trestů.
Také proto byl v roce 2000 přijat zákon číslo 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě,
s účinností od 1. ledna 2001. Uvedení tohoto zákona bylo důležité zejména proto, že u
většiny alternativních trestů je realizací výkonu trestu pověřena právě Probační a
mediační služba ČR. K základním podmínkám výkonu alternativních trestů patří
nevyhnutelně nutnost dohledu probačního úředníka nad pachatelem. Probační úředník
v rámci uloženého dohledu vykonává i další odbornou činnost, nezbytnou k nápravě
osoby pachatele. Jen tak se totiž může efektivně zabránit dalšímu páchání trestné
činnosti. Pakliže se přesto stane, že pachatel v průběhu výkonu alternativního trestu
spáchá další delikt, vystavuje se tím reálné hrozbě v podobě možné přeměněny
alternativního trestu na trest odnětí svobody.
K velice zásadní a poměrně čerstvé rekodifikaci však došlo i v oblasti samotného
trestního práva. Nový český trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) nahradil od 1. ledna
roku 2010 předchozí trestní zákon (zák. č. 140/1961 Sb.), který byl v účinnosti
předešlých čtyřicet osm let. Výsledkem reformy trestního práva má být moderní trestní
kodex vycházející plně z demokratických základů a respektující mezinárodní závazky
našeho státu. Není proto překvapivé, že jednou z důležitých oblastí trestního práva
hmotného, do které nový trestní zákoník zasáhl poměrně výrazně, je právní úprava
204
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alternativních trestů. Změn doznala řada již existujících alternativních trestů, avšak
nejvýraznější zásah v tomto směru bezesporu představuje zavedení dvou zcela nových, a
to trestu domácího vězení (§ 60, 61 TrZ) a trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a
jiné společenské akce (§ 76, 77 TrZ).

206

Alternativní tresty, stejně jako trest odnětí

svobody či jiné formy trestu, nesmějí být kruté, nelidské či ponižující. I když takové
nejsou ve své podstatě, mohou porušovat standardy a normy ochrany lidských práv,
pokud nejsou využívány řádně či přiměřeně. Kromě toho, bez ohledu na motivaci k
ukládání určitého alternativního trestu by mělo být zřejmé, že pachatel, jemuž je uložen,
jej bude vnímat jako potrestání.207
Je tak trochu nešťastné, že nová právní úprava představuje pouze poloviční rekodifikaci
trestního práva jako celku. Trestní řád, upravující procesní stránku totiž zůstává ve své
původní podobě, i když se obsahově musel pochopitelně novému trestnímu zákoníku
trochu přizpůsobit. Nový trestní zákoník tak bude působit spolu se starým, mnohokrát
novelizovaným trestním řádem (zák. č. 141/1961 Sb.). Český zákonodárce se bohužel
odchýlil od zásady, že trestní právo procesní je nerozlučně spjato s trestním právem
hmotným, které uvádí v život, a proto by měla být obě odvětví trestního práva takto
zásadně kodifikována současně. Úvahy jsou nyní takové, že nový trestní řád vznikne
teprve s časovým odstupem několika let.208
6.2 Alternativní tresty ukládané namísto trestu odnětí svobody
Protože se při popisu trestů nespojených s odnětím svobody ve světě nepoužívá jednotná
terminologie, tak zůstává snahou, aby se při jejich vhodné aplikaci vycházelo především
z příkladného katalogu uvedeného v Tokijských pravidlech209. Připustit lze i jiné tresty
nespojené s odnětím svobody, pokud však jejich punitivní prvky budou dodržovat
standardy ochrany lidské důstojnosti a vlády práva.
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Dle Tokijských pravidel mezi ně patří:
•

Ústní sankce, jako jsou napomenutí, důtka a výstraha, nebo nepodmíněné upuštění od
potrestání vedle formální či neformální ústní sankce, patří mezi nejmírnější opatření, jež
soud může učinit po rozhodnutí o vině či právní odpovědnosti.

•

Podmíněné upuštění od potrestání je rovněž nenáročné na uložení. Příslušné orgány
nicméně mohou potřebovat, aby na svobodě existoval určitý mechanismus, zajišťující
plnění podmínek stanovených pachateli soudem bez uložení dalšího trestu.

•

Sankce postihující společenské postavení odnímají pachateli určitá práva ve
společnosti. Takový trest může kupříkladu bránit někomu, odsouzenému za podvod,
zastávat určitou pozici spojenou s důvěrou, jako je právník či ředitel společnosti. Může
bránit lékaři, odsouzenému za zanedbání povinností při výkonu praxe, v pokračování
výkonu lékařského povolání. Sankce postihující společenské postavení by měly vztahovat
ztrátu určitého statutu k trestnému činu, a neměly by ukládat pachateli omezení, jež se
spáchaným trestným činem nesouvisejí. Na pohled jsou sankce postihující společenské
postavení také méně nákladnou alternativou trestu odnětí svobody. Soud je může snadno
uložit, má-li příslušné informace o společenském postavení pachatele. Sankce postihující
společenské postavení však mohou zahrnovat skryté náklady. Mohou bránit pachateli
vydělávat si na živobytí, a jestliže jsou pachatelovy schopnosti vzácné, může zákazem
jeho profesionální aktivity trpět celá společnost.

•

Ekonomické sankce patří mezi nejúčinnější alternativy při udržování řady pachatelů
mimo vězení. Existují názory, že stanovení pevných sazeb peněžitých trestů za určité
trestné činy zabrání složitým problémům s určením výše peněžitého trestu v konkrétních
případech. Peněžité tresty s pevnou sazbou však postihují nemajetné osoby mnohem
tíživěji než bohaté. Soudy by tedy měly vyhradit peněžité tresty s pevnou sazbou pro
relativně drobné delikty, u kterých by trest odnětí svobody běžně nebyl zvažován, nebo
pokud lze předpokládat, že všichni pachatelé mají určitý příjem, z něhož mohou peněžitý
trest zaplatit.

•

Propadnutí věci či příkaz k zabavení věci jsou zmíněny v Tokijských pravidlech jako
druh opatření v rámci ukládání trestu. Mnohé právní řády je však vůbec nepokládají za
tresty, jež by mohl uložit soud, ale spíše za důsledek spáchání trestného činu. V některých
zemích spadají mechanismy konfiskace a propadnutí věci mimo pravomoc trestních
soudů. Právní úprava, v jakémkoli odvětví práva, může ukládat úřadům, aby zabavovaly
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výnosy z trestné činnosti, a po zpeněžení nepeněžitého majetku odvedly finanční
prostředky ve prospěch státu. Pro řádné uplatňování trestu propadnutí věci však soudy
potřebují podrobné důkazy o tom, že určité prostředky v majetku pachatele pocházejí z
trestné činnosti, a nejsou legitimním příjmem z jiných zdrojů. Příkazy k zabavení věci se
musejí úzce vztahovat k trestnému činu, jinak se stanou problematickými.
•

Náhrada škody oběti či příkaz k odškodnění se do určité míry překrývají s peněžitým
trestem v tom smyslu, že z pohledu pachatele představují ekonomické sankce. Odborníci
uznávají zadostiučinění pro oběti za významný cíl trestní justice. Zvláštní význam má v
tomto směru Deklarace základních principů spravedlnosti pro oběti trestných činů a
zneužití moci, jež stanoví, že ve vhodných případech by pachatelé měli odškodnit oběti,
jejich rodiny či osoby na nich závislé.210 Toto odškodnění, vysvětluje Deklarace, „by
mělo zahrnovat vrácení majetku či úhradu utrpěných škod či ztrát, náhradu výdajů
vynaložených v důsledku viktimizace, poskytnutí služeb a obnovu práv“.211

•

Podmíněný či odložený trest představují opatření, která soud ukládá bez větších obtíží.
Podmíněný trest, při kterém je uložen trest odnětí svobody, ovšem jeho výkon je odložen
na zkušební dobu za podmínek stanovených soudem, je zjevně atraktivní alternativou
trestu odnětí svobody. Hrozba odnětí svobody je učiněna (a registrována veřejností) a má
snad odstrašující účinek, přičemž v ideálním případě výkon trestu odnětí svobody nebude
muset být nařízen, protože odsouzený splní stanovené podmínky.

•

Probace a soudní dohled nejsou vymezeny Tokijskými pravidly ani zmiňovány v
oficiálním Komentáři k Pravidlům. To možná nepřekvapuje, protože probace bývá
chápána různě. V řadě zemí spočívala historicky role probace téměř výlučně v oblasti
sociální péče. Podrobit pachatele „probačnímu dohledu“ pouze znamenalo, že orgán
sociální péče bude věnovat zvláštní pozornost sociálnímu zabezpečení a dalším potřebám
pachatele. Ačkoliv tento stav v řadě zemí stále trvá, v jiných se probační služba vyvinula
v instituci, jejímž hlavním úkolem je zajistit, aby pachatelé plnili povinnosti uložené
soudem, týkající se toho, co musejí či nesmějí dělat, aby místo uvěznění mohli zůstat na
svobodě. Tato „intenzivní probace“, jak bývá někdy označována212, může být součástí
příkazu k probaci a může pomoci chránit oběti trestných činů před pachateli.

•

Trest obecně prospěšných prací ukládá pachateli vykonat neplacenou práci v určeném
časovém rozsahu nebo splnit určitý úkol. Jak napovídá jeho název, měl by představovat
210

Článek 8 Deklarace základních principů spravedlnosti pro oběti trestných činů a zneužití moci.
Článek 8.
212
Viz. N. Morris a M. Tonry, Between Prison and Probation: Intermediate Punishments in a Rational
Sentencing System, Oxford University Press, New York, 1990.
211
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určitou službu komunitě. Před uložením takového trestu potřebuje soud spolehlivé
informace, že je taková práce k dispozici pod náležitým dohledem. Obecně prospěšné
práce vyžadují přísný dohled nad tím, zda pachatel požadovanou práci vykonává, a zda
není zneužíván či nucen k práci nad stanovený rozsah nebo v nepřijatelných podmínkách.
V řadě zemí nesou odpovědnost za zajištění plnění uvedených podmínek probační služby
či úředníci vykonávající odpovídající funkci.
•

Příkaz k docházení do prezenčního centra, zařízení, kde pachatel tráví den a večer se
vrací domů. Prezenční centra, známá též jako centra denního hlášení, mohou
představovat centralizované místo pro množství terapeutických intervencí. Řada
pachatelů velmi potřebuje terapii či léčbu, z nichž v mnoha zemích je hlavní potřebou
léčba drogových závislostí. Další programy, které taková centra mohou nabízet, se
pohybují od zvládání hněvu po nácvik dovedností. Pachatelé zpravidla spíše na takové
programy reagují pozitivně, jsou-li realizovány v relativní svobodě prezenčních center v
komunitě než ve vězeňském prostředí.

•

Domácí vězení je relativně přísný trest, ale stále méně omezující než trest odnětí
svobody. Bydliště pachatelů se významně odlišují. V některých zemích řada z nich žije
na ulici, jiní ve značně stísněných podmínkách. Je-li domácí vězení uloženo na celých 24
hodin denně, může pro mnoho pachatelových spolubydlících představovat nesnesitelnou
zátěž. Znamenalo by též, že se pachatelův domov stane jeho vězením, s tou výjimkou, že
narozdíl od věznice bude sám odpovědný za uspokojování svých základních potřeb.
Různé typy elektronického sledování, zmíněné níže, mohou dále zvyšovat tvrdost
domácího vězení.213
Z důvodu lepší orientace v české právní úpravě vyjmenuji katalog ukládaných alternativ a
následně i alternativních trestů214 . Je důležité dodat, že ne u všech spáchaných trestných
činů je příležitost těchto alternativních řešení využít. Především zde bude záležet na
všech okolnostech, za kterých byl trestný čin spáchán, na individuální skutkové podstatě
spáchaného trestného činu a v neposlední řadě na samotné osobě dotyčného pachatele.

213

Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment. Úřad OSN pro
drogy a kriminalitu ve Vídni. New York: Edice Příručky v trestní justici, 2007, ISBN 978-92-1-148220-1
In: Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti alternativních opatření k uvěznění. Specifické
tresty nespojené s odnětím svobody. Praha: Ústav pro kriminologii a sociální prevenci, Překlad: Agentura
Pylon, 2010, ISBN 978-80-7338-093-9. s. 28-35.
214
Srov. např. také Ščerba, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Procesní alternativní
opatření. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-68-4. s. 32.
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Uvádím nejdříve jednotlivé možnosti jak se vyhnout buď uvalení vazby (§ 67 TrŘ an.),
anebo přímo uložení trestu odnětí svobody pachateli trestného činu (§ 55 TrZ an)
v přípravném řízení:
•

Nahrazení vazby zárukou, dohledem nebo slibem - § 73 TrŘ

•

Podmíněné zastavení trestního stíhání, jako odklon - § 307 – 308 TrŘ

•

Narovnání, jako odklon - § 309 – 314 TrŘ
Další alternativní možnosti se nabízejí i v samotném řízení před soudem, některé se
opakují z předchozí fáze řízení:

•

Podmíněné zastavení trestního stíhání, jako odklon zajištěný soudem - § 307 – 308 TrŘ215

•

Narovnání - § 309 – 314 TrŘ

•

Upuštění od potrestání - § 46 TrZ

•

Upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací
detence - § 47 TrZ

•

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem - § 48 TrZ
Alternativní tresty:

•

Obecně prospěšné práce - § 62 – 65 TrZ

•

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody - § 81 – 83 TrZ

•

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem - § 84 – 87 TrZ
Ve vykonávacím řízení koncepce Probační a mediační služby systémově navazuje na
činnost před pravomocným rozhodnutím. Služba zde má na starosti organizaci, výkon a
kontrolu těchto alternativních sankcí:

•

Domácí vězení - § 60 – 61 TrZ

•

Obecně prospěšné práce - § 62 – 65 TrZ, § 335 – 340b TrŘ

•

Propadnutí majetku - § 66 TrZ, § 345 – 349 TrŘ

•

Peněžitý trest - § 67 – 69 TrZ, § 341 – 344 TrŘ
215

Podmíněné zastavení trestního stíhání nepochybně splňuje všechny znaky probace. Znamená odklad
rozhodnutí o trestu u osoby, která se doznala ke spáchání trestného činu. Má i další rys probace – zkušební
dobu, v níž má obviněný, který zůstává ve společnosti, ukázat, že je způsobilý se napravit. Srov. Nezkusil,
J. Probace, mediace a odklon v trestním řízení, s. 2 In: Karlovarská právní revue. Právní periodikum.
Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s., 1, 2007. ISSN 1801.2193.
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•

Samostatný trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty - § 72 TrZ, § 349b TrŘ

•

Zákaz činnosti - § 73 – 74 TrZ, § 350 TrŘ

•

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - § 76 – 77 TrZ, § 350i –
350j TrŘ
Česká trestněprávní úprava obsahuje též možnosti podmíněného propuštění z již
uloženého výkonu trestu odnětí svobody, avšak za splnění určitých podmínek (viz.
podrobnější pojednání v kapitole „Dohled probačního úředníka v rámci podmíněného
propuštění – parole“ / § 88 – 91 TrZ /).216
Probační úředník na základě obsahu většiny těchto ustanovení vykonává zprostředkovaně
dohled nad obviněným či odsouzeným spočívající jednak v pozitivním vedení a pomoci
obviněnému a jednak v kontrole jeho chování v případech, kdy byl dohled uložen.
Provádí současně úkony směřující k tomu, aby obviněný vedl ve zkušební době řádný
život.217 Je možné říci, že kromě trestů, kde je dohled probačního úředníka přímo
vysloven, se jeho přístup pozitivně uplatní i u výkonu dalších alternativních trestů. Soud
tak vlastně uložené alternativní tresty zpřísňuje tím, že probačního úředníka užívá ke
kontrole a k dohledu nad pachatelem. V praxi se jedná především o činnosti kolem
dohledu nad výkonem obecně prospěšných prací, podmíněného propuštění s dohledem –
tzv. parole, nově též domácího vězení v kombinaci s elektronickým dohledem218 nebo
namátkovou kontrolou odsouzených při uloženém trestu zákazu vstupu na sportovní,
kulturní a jiné společenské akce.219 Kromě těchto činností je ovšem žádoucí také
spolupráce probačního úředníka s celou rodinou odsouzeného, protože ta má určitě
rovněž vliv na jeho další prospěch a uplatnění se v běžném civilním životě.

216

Doubravová, D. Funkce a cíle PMS v systému a jednotlivých fázích trestního řízení, s. B4 In: D.
Doubravová a kol. Příručka pro probaci a mediaci. Praha: Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní
justici, Institut pro probaci a mediaci, 2001. ISBN 80-902998-0-6.
217
Srov. např. ČR 4 Tz 16/2003, cit. „Řádným životem je nutno rozumět to, že odsouzený dodržuje právní
řád, plní si své povinnosti vůči státu a společnosti, např. vyživovací povinnost, nezneužívá svých práv,
nenarušuje občanské soužití, nedopouští se přestupků, jiných deliktů a trestných činů.“
218
Zatím ještě nebylo ukončeno výběrové řízení pro společnost, která by tzv. elektronické náramky
dodávala.
219
Štern, P. Období po roce 1989, s. 15. In: P. Štern, L. Ouředníčková, D. Doubravová. Probace a mediace,
Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.
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6.3 Některé alternativní tresty s uplatněným probačním prvkem
•

§ 60 TrZ, Domácí vězení
Trestní zákoník zavádí do systému trestních sankcí nově trest domácího vězení. Domácí
vězení jako takové mělo však svého dávného předchůdce již v ustanovení § 262 zákona č.
117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, který byl účinný až do roku 1950,
kdy byl zrušen trestním zákonem č. 86/1950 Sb., poplatným již tehdejšímu politickému
režimu, s výraznými rysy sovětského trestněprávního modelu.
Ustanovení § 262 výše citovaného zákona z roku 1852 umožňovalo uložit domácí vězení
namísto vězení prvního stupně. Podmínkou pro to, aby soud ponechal pachatele na
svobodě, byl buď jeho slib, že se pod „nižádnou záminkou nevzdálí z domu“ (§ 246), a
pokud soudu takový slib nepostačoval, postavení stráže před jeho příbytek. Dalšími
podmínkami takového soudního rozhodnutí byly jednak dosavadní bezúhonnost pověsti
odsouzeného, jednak to, že by nemohl v případě uvěznění vykonávat své zaměstnání,
resp. zajišťovat si obživu. Pokud odsouzený nedodržel stanovenou povinnost nevzdalovat
se ze svého příbytku, byl uložený trest, resp. jeho zbytek, vykonán ve věznici.220
Dnes se tedy po šedesáti letech tento staronový institut domácího vězení vrací zpět do
našeho sankčního systému, byť v pozměněné podobě a vycházející z poněkud jiných,
současné době a vývoji korespondujících východisek tzv. restorativní justice221, kladoucí
důraz na znovuobnovení trestným činem narušených sociálních vztahů, včetně nápravy
pachatelem způsobených materiálních i nemateriálních škod.222 Nový trestní zákoník
v této oblasti zároveň zakotvil prvky preventivního charakteru, které kromě jiného kladou
důraz na integraci pachatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí, a tím se vylučuje
nežádoucí kriminogenní vliv vězeňské populace.223
Možnost ve vhodných případech ponechat odsouzeného ze zákona stanovených
podmínek v domácím prostředí lze zpravidla považovat za lepší řešení nejen pro něj
samotného a jeho nejbližší sociální okolí, ale i pro poškozeného, který tak má větší šanci
220

Polášek a kol. Československé trestní zákony. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství, 1947, s.
150 až 154.
221
Kuchta, J., Válková, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 6, 179,
290. ISBN 80-7179-813-4.
222
Válková, H. Návaznost na právní úpravu platnou do roku 1950, s. 711-713 In: P. Šámal a kol. Trestní
zákoník I, Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
223
Čádová, J. Trest domácího vězení, s. 149 In: P. Štern, L. Ouředníčková, D. Doubravová. Probace a
mediace, Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.

74

obdržet plnou a včasnou kompenzaci utrpěné újmy než od pachatele, který by byl
výkonem nepodmíněného trestu odnětí svobody sociálně izolován se všemi z toho
vyplývajícími důsledky. Nejpodstatnějším prvkem v obsahu trestu domácího vězení, je
povinnost pachatele zdržovat se v určeném obydlí v zákonem nebo soudem stanovené
době, s výjimkou případů, které zákon příkladmo uvádí.224 I když nejde absolutně o
tvrdý trest odnětí svobody, přesto je z tohoto pohledu zřejmé, že tato sankce citelně
omezuje ústavně chráněnou svobodu pohybu. Na druhou stranu je však takto způsobená
újma nesrovnatelně nižší, než jakou by pro odsouzeného znamenal výkon, byť jen
krátkodobého trestu odnětí svobody.225
Podmínkou uložení trestu domácího vězení je v první řadě to, že se pachatel dopustil
přečinu226. Dále musí soud svým zvážením dospět k závěru, že vzhledem k povaze a
závažnosti spáchaného přečinu a dalším okolnostem uložení tohoto konkrétního trestu
k nápravě pachatele postačí. Navíc musí dát pachatel písemný slib, že se ve stanovené
době bude zdržovat v obydlí na uvedené adrese a při výkonu kontroly poskytne
potřebnou součinnost. Všechny tyto podmínky musí být ze zákona splněny kumulativně.
Aby mohl soud dospět ke spravedlivému a zákonnému rozhodnutí o výkonu trestu
domácího vězení, měl by vždy vycházet pouze z relevantně zjištěných a popř. i
ověřených skutečností. K tomu musí mít ovšem k dispozici řadu informací, které
zpravidla bude zjišťovat výslechem obviněného v souvislosti s uvedeným písemným
slibem. Na druhé straně nelze vyloučit, že bude třeba určité skutečnosti ještě dodatečně
ověřit. K tomu může soud ještě před rozhodnutím o uložení tohoto trestu využít i
probačního úředníka, kterého může požádat o tzv. předběžné šetření v místě, kde se má
pachatel v případě uložení domácího vězení v úmyslu zdržovat. Probační úředník může
v rámci svého šetření zjistit i postoj obviněného k jeho trestné činnosti, jeho zájem
odčinit důsledky svých činů, včetně konkrétních kroků ke kompenzaci jím způsobené
materiální i morální škody. O místním šetření informuje probační úředník příslušný soud
prostřednictvím písemné zprávy. Zpráva probačního úředníka shrnující výsledky
předběžného šetření může představovat cenný informační zdroj pro soudní rozhodování o
uložení trestu domácího vězení konkrétnímu pachateli, a proto by k jejímu vyžádání měl
224

Např. jako jsou výkon zaměstnání nebo povolání, poskytnutí zdravotní péče apod. a osobní účast na
bohoslužbách nebo jiných náboženských shromážděních, pokud je odsouzenému povoleno soudem jejich
navštěvování.
225
Válková, H. Obsah a význam domácího vězení (k § 60 Domácí vězení), s. 714 In: P. Šámal a kol.
Trestní zákoník I, Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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soud přistoupit zejména v případech, kdy je třeba prošetřit některé údaje obviněného, aby
pak takový uložený trest mohl splnit svůj účel.227 Z uvedeného vyplývá, že se od počátku
na realizaci tohoto alternativního trestu Probační a mediační služba značnou měrou
podílí.
Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se po dobu výkonu
tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém období,
nebrání-li mu v tom však důležité důvody. Zejména půjde o výkon zaměstnání nebo
povolání nebo poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v důsledku jeho
onemocnění nebo úrazu.228 Zde aktuálně novelizací vzniká prostor pro individuální
uvážení soudu, který sám vzhledem ke konkrétnímu případu, stanoví časové období, ve
kterém je odsouzený povinen se zdržovat v určeném obydlí nebo jeho části. Při své úvaze
soud přihlédne především k pracovní době odsouzeného, k času potřebnému k cestě do
zaměstnání, k péči o nezletilé děti a k vyřizování nutných osobních a rodinných
záležitostí.
Je obligatorně stanovena nejdéle přípustná doba trvání tohoto trestu, kterou nelze
překročit, a to v délce dvou let.
Soud tedy není vázán pouze trvalým bydlištěm odsouzeného, ale má možnost stanovit
místo výkonu trestu dle momentálně nejvhodnější situace. 229
Soud však není omezen ani časovým vymezením, ani počtem hodin, který vyplývá ze
zákonné úpravy, což je pochopitelné, když je povinen vyměřit trest domácího vězení
vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele. Jde o
to, že někdo může např. vykonávat vedle hlavního pracovního poměru ještě vedlejší
pracovní poměr. Jiný pachatel může být nezaměstnaný a navštěvuje krátkodobé
rekvalifikační kurzy anebo si pouze hledá zaměstnání. Bez významu také není rodinná
situace, nutnost zajišťování péče o nezletilé děti, návštěva školských zařízení, popř.
zájmových kroužků, sportovních a jiných aktivit dětí apod. Dále zdravotní stav pachatele,
227

Válková, H. Zjišťování a ověřování skutečností a informací pro rozhodnutí, s. 718-719 In: P. Šámal a
kol. Trestní zákoník I, Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
228
Novela trestního zákoníku, účinná od 1. 12. 2011 reaguje na situace, kdy nebude možné, aby se
odsouzený z některých vážných důvodů zdržoval v určeném obydlí ve dnech pracovního klidu a
pracovního volna po celý den a v ostatních dnech fixně v době od 20.00 hodin do 05.00 hodin, viz. § 60
odst. 3, 4 novely č. 300 ze dne 7. října 2011, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),ve znění pozdějších
předpisů.
229
Dle § 334 odst. 3 TrŘ. Viz. dále Válková, H. Podmínky uložení a doba trvání domácího vězení, s. 715718 In: P. Šámal a kol. Trestní zákoník I, Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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např. nutnost pravidelných návštěv lékaře, rehabilitace. Tento postup však musí soud
z uvedených hledisek náležitě ve svém odsuzujícím rozsudku odůvodnit, aby uložení
trestu domácího vězení v konkrétním případě nevykazovalo prvky libovůle.230
Počátek vlastního výkonu trestu domácího vězení stanoví soud tak, aby si odsouzený
mohl obstarat své osobní záležitosti. Na kontrole výkonu trestu domácího vězení se opět
zásadním způsobem podílí úředník Probační a mediační služby, který provádí dohled nad
odsouzeným a také je mu schopen v případě potřeby poskytnout pomoc. V budoucnu se
počítá i s tím, že by k výraznějšímu ulehčení práce probačního úředníka měl přispět
elektronický kontrolní systém. Trestní zákoník už nyní počítá s moderní a přesnou
formou kontroly, Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba se momentálně
snaží nalézt finanční zdroje a prosadit zprovoznění elektronické kontroly odsouzených
v co možná nejkratší době. Na financování nákladů domácího vězení se bude
spolupodílet i sám odsouzený. I přes tuto modernizaci systému kontroly se však nadále
bude uplatňovat osobní přístup probačního úředníka, který tak svým kvalifikovaným
přístupem bude elektronický dohled vhodně doplňovat.231
Probační úředník zaměřuje svoji pozornost především na to, zda trest plní svůj účel a
odsouzený dodržuje podmínky uložené soudem nebo vyplývající mu ze zákona. Zda
se ve stanovenou dobu nachází na určeném místě, jak případně řeší náhradu škody
z trestného činu, zda řádně platí náklady trestu domácího vězení a také jakým způsobem
plní soudem uložené povinnosti a omezení. Současně pomáhá odsouzenému při řešení
jeho osobních problémů. Po dobu výkonu trestu domácího vězení je probační pracovník
v kontaktu také s jeho rodinou, což může přispět k efektivnějšímu průběhu výkonu
uloženého trestu.232
Probační úředník po celou dobu výkonu trestu sleduje, zda nedochází k jeho účelovému
maření. Právě v naznačených směrech je role a funkce probačního úředníka při výkonu
domácího vězení pro objektivní a spravedlivé rozhodování soudu nezastupitelnou.
Důležitou činností probačního úředníka je zejména samotná kontrola dodržování všech
uložených podmínek. Probační úředník za tímto účelem vede kompletní spisovou
230

Válková, H. Konkretizace obsahu trestu domácího vězení, s. 720-723 In: P. Šámal a kol. Trestní zákoník
I, Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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Čádová, J. Trest domácího vězení, s. 151 In: P. Štern, L. Ouředníčková, D. Doubravová. Probace a
mediace, Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.
232
Čádová, J. Trest domácího vězení, s. 157 In: P. Štern, L. Ouředníčková, D. Doubravová. Probace a
mediace, Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.
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dokumentaci odsouzeného k trestu domácího vězení, aby mohl soudu podávat zprávy o
průběhu jeho výkonu. V případě, že dojde odsouzeným, kterému byl uložen trest
domácího vězení, k jeho zmaření, probační úředník o tom informuje příslušný soud. Ten
na základě zjištěných skutečností v případě potřeby rozhodne ve veřejném zasedání233, o
výkonu náhradního trestu odnětí svobody. Soud tak může vzhledem k uvedenému trest
domácího vězení přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon, na trest odnětí
svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každý i jen započatý jeden
den nevykonaného trestu domácího vězení se počítá za jeden den odnětí svobody. 234
Závěrem je vhodné zmínit zajímavost uplatnění institutu domácího vězení v souvislosti
z aplikací dalšího alternativního trestu obecně prospěšných prací. Zde totiž plní funkci
přísnější sankce, která může být uložena přeměnou, pakliže se odsouzený výkonu obecně
prospěšných prací záměrně vyhýbá (viz. níže v kapitole „§ 62 TrZ, Obecně prospěšné
práce“).235
Lze snad jen říci, že tento nový druh trestu důstojně doplňuje katalog alternativ k trestu
odnětí svobody. Teprve v budoucnu se ukáže, zda je možné s ním plnohodnotně počítat.
K efektivitě tohoto trestu nesporně přispěje včasné zavedení elektronického236
kontrolního systému.
•

§ 62 TrZ, Obecně prospěšné práce
Trest obecně prospěšných prací se v naší trestněprávní úpravě vyskytuje již řadu let. Do
trestního zákona byl zaveden novelou č. 152/1995 Sb. s účinností od 1. 1. 1996. Již jeho
prvotní myšlenkou bylo, že půjde o klasický alternativní trest, jehož uložení mělo
přicházet v úvahu právě v případech, kdy by pachatel mohl být odsouzen k trestu odnětí
svobody. Podle důvodové zprávy k této novele jsou podmínky pro uložení tohoto trestu
233

Srov. § 334g TrŘ
§ 61 odst. 1 TrZ po novele č. 300 ze dne 7. října 2011, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),ve
znění pozdějších předpisů cit.“ Jestliže se pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu
domácího vězení vyhýbá nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu
trestu domácího vězení, jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve stanovené době
uložený trest, může soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon, trest domácího vězení
nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každý i jen
započatý jeden den nevykonaného trestu domácího vězení se počítá za jeden den odnětí svobody."
235
§ 65 odst. 2 písm. a) po novele č. 300 ze dne 7. října 2011, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),ve
znění pozdějších předpisů.
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Z praxe srov. zahraniční zkušenost např. Stelman, A. Anglie, Wales – elektronické sledování, s. 56 In:
J., Derks, A., Kaltmhout, A., Stelman, T., Gilly, H., Wegener, Ch., Koss. Probace v Evropě. Praha: Institut
pro kriminologii a sociální prevenci, překlad J. Žižka, 2002. ISBN 80-7338-007-2.
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vymezeny tak, aby se tento druh uplatnil u pachatelů méně závažných trestných činů a
provinění, na něž není třeba reagovat okamžitým trestem odnětí svobody. Důvodová
zpráva zároveň předpokládá, že se ukládání tohoto druhu trestu uplatní především za
projevy vandalství, výtržnictví nebo za méně závažnou majetkovou trestnou činnost.
Významným úspěchem je též nárůst aplikace nového alternativního trestu obecně
prospěšných prací. V roce 2002 počet obecně prospěšných prací poprvé převýšil počet
uložených nepodmíněných trestů odnětí svobody a tento trend zůstal zachován i
v následujících letech.237
Právní úprava obecně prospěšných prací byla dále novelizována zákonem č. 265/2001
Sb., která s účinností od 1. 1. 2002 pozměnila formulaci alternativního charakteru tohoto
trestu. Bylo výslovně stanoveno, že práce v souvislosti s uložením tohoto trestu nesmí
sloužit k výdělečným účelům. Nově byla též zakotvena povinnost při ukládání trestu
obecně prospěšných prací přihlížet vedle zdravotního stavu i ke konkrétnímu stanovisku
pachatele. Změny doznala také úprava vykonávacího řízení, přičemž tou nejvýznamnější
se stala účast probačního úředníka na výkonu tohoto trestu.238 Tím bylo možné výkon
trestu daleko lépe kontrolovat a zefektivnit jeho průběh. I proto se postupně trest obecně
prospěšných prací začal v soudní praxi stále více uplatňovat239. To byl velmi příznivý
ukazatel, protože současně s jeho ukládáním začalo docházet ke snižování vězeňské
populace.
Po uvedení nového trestního zákoníku jsou v České republice obecně prospěšné práce i
nadále silně zastoupeným trestem. Podstata této alternativy zůstává stále stejná, přesto se
však její určité změny v nové právní úpravě objevily.
Jak například vyplývá z důvodové zprávy k návrhu trestního zákoníku, zcela nové
ustanovení § 62 odst. 2 je výsledkem zkušenosti z praxe, protože trest obecně
prospěšných prací byl někdy ukládán opakovaně bez ohledu na to, že odsouzený pachatel
v předchozích případech buď vůbec mařil výkon tohoto trestu, anebo ho řádně
nevykonával. Tím se zbytečně kumulovaly nevykonané tresty tohoto druhu. Soud tedy
v takových případech zpravidla neuloží trest obecně prospěšných prací, ale zvolí jiný
237

Solnař, V., Vanduchová, M. Výklady obecné, s. 46-49 In: V., Solnař, J., Fenyk, D., Císařová, M.,
Vanduchová. Systém českého trestního práva Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-254-4033-9.
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Rozum, J. Obecně prospěšné práce, s. 85 In: J. Rozum. Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody
a jeho alternativ. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005. ISBN 80-7338-042-0.
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Rozum, J. Obecně prospěšné práce, s. 86 In: J. Rozum. Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody
a jeho alternativ. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005. ISBN 80-7338-042-0.
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druh trestu.240 Další změny spočívají například i ve snížení horní hranice trestu obecně
prospěšných prací ze 400 hodin na 300 hodin241 a v možnosti uložit výchovná opatření
pachateli ve věku blízkém věku mladistvých242.
Jak bylo již výše naznačeno, tento trest je významnou alternativou k trestu odnětí
svobody243. K účelnosti tohoto trestu přispívá fakt, že trest obecně prospěšných prací lze
podle § 314e odst. 1, písm. c) TrŘ uložit i trestním příkazem samosoudce zpravidla ve
zjednodušeném řízení. V případě zaviněného nevykonání či jiného maření výkonu trestu
obecně prospěšných prací, vyhýbání se nástupu jeho výkonu, porušení sjednaných
podmínek nebo nevedení řádného života v době jeho výkonu soud přemění trest obecně
prospěšných prací nebo jeho zbytek nově v trest domácího vězení nebo v tradiční trest
odnětí svobody.244 Je zde zcela zřejmé využití principu subsidiarity trestní represe, když
soud může přeměnit trest obecně prospěšných prací za určitých podmínek v trest
domácího vězení. Tak je dána šance odsouzenému, aby měl i nadále možnost zůstat ve
společnosti. Je mu dán prostor, aby i nadále docházel do svého zaměstnání a mohl být
zároveň v blízkosti své rodiny, která je na něm často částečně finančně závislá. Teprve,
pokud porušování uložených povinností ze strany odsouzeného přetrvávají i nadále, je
zde na místě uložit mu přísný trest odnětí svobody.
Přes nesporné výhody však ukládání trestu obecně prospěšných prací může v praxi
narážet i na řadu problémů. Jeho využívání může být v praxi limitováno nedostatkem
vhodné práce v některých regionech.245 Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě
spolupráce s obecními úřady a následně realizovány dohodami s úřady práce, které na ně
mohou zaměstnavateli poskytnout potřebný příspěvek. Při samotném výkonu tohoto
trestu je intenzivně využíván dohled Probační a mediační služby, o čemž svědčí i to, že
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Púry, F. Překážka uložení trestu obecně prospěšných prací, s. 733-734 In: P. Šámal a kol. Trestní
zákoník I, Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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Dle § 63 odst. 1 TrZ
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Dle § 63 odst. 2 TrZ
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podmíněné odsouzení a pro uložení trestu obecně prospěšných prací, s. 284-288 In: Soudní rozhledy:
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v oblastech mimo trestního práva. Jde zejména o zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 104 odst. 2,
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starost o obecně prospěšné práce tvoří velkou část její pracovní agendy v rámci
vykonávacího řízení.246
Činnost probačních úředníků je ve vztahu k trestu obecně prospěšných prací významná
ve třech základních oblastech. Tou první je zjišťování a poskytování potřebných
informací pro rozhodnutí, zda bude vůbec v konkrétním případě aplikace trestu obecně
prospěšných prací vhodná. Je především nutné zjistit zdravotní způsobilost pachatele
k výkonu tohoto trestu. Dále se přihlídne také k jeho osobnímu stanovisku a nalézají se
možnosti uložení trestu obecně prospěšných prací.247 Toto plánování trestu obecně
prospěšných prací patří do kategorie přípravy zprávy před rozhodnutím soudu samým.
Probační a mediační služba se dále v rámci trestu obecně prospěšných prací zabývá
vyjednáváním s obviněným (resp. odsouzeným) a cílenými rozhovory s jednotlivými
zástupci obcí o možnostech umístění pachatelů odsouzených k výkonu tohoto trestu.
Probační a mediační služba se snaží sjednat pro odsouzeného vhodné místo, které bude
nejlépe přímo v místě jeho bydliště.248
Probační úředník při zajišťování výkonu trestu obecně prospěšných prací plní souběžně
řadu rolí. Nejdůležitější je role koordinátora činnosti všech zainteresovaných subjektů.
Zajišťuje svým prostřednictvím vzájemný kontakt mezi soudem, poskytovatelem obecně
prospěšných prací a obviněným.249
V rámci kontroly výkonu obecně prospěšných prací nebude ve většině případů nutné, aby
probační úředník kontroloval odsouzeného osobně, tj. v místě výkonu práce. Zde budou
postačovat zprávy obce či příslušné instituce o počtu odpracovaných hodin, popř. o
problémech, které při výkonu trestu obecně prospěšných prací mohou vznikat. Osobně se
probační úředník bude podílet na kontrole odsouzeného jen tehdy, vzniknou li důvodné
pochyby o tom, zda zmíněné subjekty svoji kontrolu provádějí řádným způsobem.250
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Viz. Statistické údaje ( např. Štern, P., Ouředníčková, L., Doubravová, D. Probace a mediace, Možnosti
řešení trestných činů. Praha: Portál s. r. o., s. 100 an. 2010. ISBN 978-80-7367-757-2).
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Dle § 64 TrZ.
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probačním úředníkům je svěřeno podání návrhu na rozhodnutí o druhu a místě výkonu obecně prospěšných
prací. Srov. § 336 TrŘ.
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Ve vztahu k soudu provádí probační úředník předjednání uložení trestu obecně
prospěšných prací, zjišťuje stanoviska odsouzeného k uložení tohoto trestu a snaží se
vyhodnotit případná možná rizika spojená s jeho výkonem. Při samotném výkonu trestu
je potom probační úředník svým způsobem garantem zajištění výkonu tohoto trestu,
přičemž sleduje jeho průběh251 a pokud zjistí potíže tak o nich informuje příslušný soud
zprávou.252
Ustanovení § 65 odst. 2, konkrétně písm. a) a b) upravují důsledky v případě, kdy
pachatel nevykoná trest obecně prospěšných prací vůbec, řádně nebo včas anebo jestliže
v době jejich výkonu, resp. v době, kdy je má vykonávat, nevede řádný život.253
Podstatné je, aby některá z těchto taxativně vymezených rozhodných skutečností nastala
v rozhodné době, tj. od právní moci odsuzujícího rozsudku, jímž byl pachateli uložen
trest obecně prospěšných prací, do skončení vykonávaných prací podle výměry stanovené
soudem v odsuzujícím rozsudku.
Při případném zjištění nedostatků ve výkonu trestu obecně prospěšných prací ze strany
odsouzeného by jej měl probační úředník kontaktovat a následně vyzvat, aby tyto
nedostatky odstranil. Zároveň o těchto zjištěných skutečnostech probační úředník
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Srov. např. Sotolář, A. K výkonu trestu obecně prospěšných prací, s. 438-447. In: Soudní rozhledy:
Právní periodikum, 12, 7, 2001. (cit.“ 3. Kontrolu provádění obecně prospěšných prací je vhodné založit na
osobním kontaktu s odsouzeným a pokud možno na jeho dobrovolném podávání informací o provádění
přidělených prací a o celkovém způsobu jeho života. Sám probační úředník však přitom musí namátkově a
případně po dohodě s odsouzeným kontrolovat způsob výkonu uvedených prací i další rozhodné
skutečnosti též jiným způsobem (například informacemi od kontaktní osoby na obecním úřadě, návštěvou
rodiny odsouzeného, rozmluvou s jeho přáteli nebo ověřením plnění jeho závazků vůči osobě poškozené
jeho trestným činem). Průběžným jednáním s odsouzeným, s osobami z jeho blízkého sociálního okolí a
s poškozeným (byla li nějaká osoba jeho trestným činem poškozena), jakož i osobním šetřením v místě
bydliště odsouzeného je probační úředník povinen zjišťovat, jaká je jeho aktuální životní situace, jaké
zdroje obživy má a jaká je perspektiva jeho dalšího společenského uplatnění, stejně jako to, jak plní své
povinnosti v rámci nařízeného výkonu trestu obecně prospěšných prací.“).
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Talandová, J. Obecně prospěšné práce, s. 91. In: P. Štern, L. Ouředníčková, D. Doubravová. Probace a
mediace, Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.
253
Srov. např. R 42/2008, (cit. „ II. Pokud trest obecně prospěšných prací ještě nebyl zcela vykonán,
odsouzený může zavdat příčinu k jeho přeměně v trest odnětí svobody buď tím, že nevede řádný život,
nebo tím, že zaviněně nevykoná tento trest ve stanovené době (§ 65 odst. 2 TrZ). Důvodem k přeměně
mohou být obě tyto okolnosti současně, avšak postačí existence kterékoliv z nich.
Jestliže lze učinit závěr, že odsouzený nevedl v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně
prospěšných prací řádný život, je na místě přeměnit tento trest (nebo jeho nevykonaný zbytek) v trest
odnětí svobody, a to bez ohledu na skutečnost, zda u odsouzeného nastala taková změna jeho zdravotního
stavu, která by jinak odůvodňovala rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu obecně prospěšných prací (§
340a odst. 1 TrŘ ).“).
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informuje bezodkladně soud, který výkon tohoto trestu nařídil. Odsouzený je nejdříve
poučen o možných následcích v případě, že by k nápravě nedošlo.254
Pokud došlo k některé z těchto situací a tedy ke zmaření účelu uloženého trestu tak má
soud možnost jej přeměnit v trest domácího vězení nebo v nepodmíněný trest odnětí
svobody. Je zde tedy jasně znázorněná hrozba daleko přísnější sankce pro případ, že
pachatel obecně prospěšné práce nevykoná v souladu s rozhodnutím soudu.
Důvodem přeměny255 by dále mohlo být např. i spáchání úmyslné trestné činnosti
v rozhodné době, spáchání závažného úmyslného přestupku nebo opakované páchání
jiných přestupků, bezdůvodné neplnění povinností, včetně povinností k náhradě škody
způsobené trestným činem.256 Soud však i zde může vzhledem ke konkrétním okolnostem
případu ponechat přes porušení uložených podmínek trest obecně prospěšných prací
v platnosti nebo prodloužit jeho výkon až o šest měsíců. Toto rozhodnutí je na samotném
uvážení soudu i vzhledem k osobě pachatele. Pokud takový trest prodlouží tak může
zároveň stanovit nad odsouzeným další dohled probačního úředníka, uložit mu přiměřená
omezení nebo přiměřené povinnosti apod.
Pokud pachatel řádně vykoná uložený trest obecně prospěšných prací tak podobně jako u
některých jiných druhů trestu nespojených s odnětím svobody je i zde obsažena zákonná
fikce, že se na něho bude nahlížet, jako by nebyl odsouzen, což jistě na pachatele působí
motivačně.
Domnívám se, že by bylo vhodné uložení trestu obecně prospěšných prací obviněnému za
přečin i v případě nutné kompenzace škody poškozenému. Z výtěžku takto uloženého
254

Ščerba, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Zajištění výkonu trestu obecně
prospěšných prací. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-68-4. s. 362-365.
255
Srov. dále ÚS 72/2007-n, (cit.“ Při rozhodování soudu o přeměně podmíněně uloženého trestu odnětí
svobody na trest nepodmíněný ve smyslu § 83 odst. 1, resp. § 86 odst. 1 TrZ má odsouzený právo, aby tato
věc byla projednána v jeho přítomnosti , aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům ve smyslu čl.
38 odst. 2 LPS ( nález sp. zn. I. ÚS 574/05, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 41, nález č.
109 ). Z ustanovení § 330 TrŘ lze dovodit, že povinnost soudu postupovat tak, aby byl zjištěný skutkový
stav věci ( § 2 odst. 5 TrŘ ), se vztahuje na celé trestní řízení, tedy též na rozhodování o tom, zda se
podmíněně odsouzený ve zkušební době osvědčil ( nález sp. zn. IV. ÚS 130/01, Sbírka nálezů a usnesení
Ústavního soudu, svazek 22, nález č. 89 ). Povinností obecných soudů je tedy i v posledně uvedeném řízení
zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a bez návrhu stran objasňovat stejně pečlivě
okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch odsouzeného.
Ústavní soud vyslovuje, že bylo porušeno základní právo stěžovatele podle čl. 38 odst. 2 LPS tím, že soud
vycházel z důkazů, aniž by měl stěžovatel možnost se k tomuto důkazu v průběhu řízení vyjádřit, a podle
čl. 8 odst. 2 LPS tím, že se obecný soud nezabýval důsledně okolnostmi případu a osobou stěžovatele ve
vztahu k případné aplikaci § 83 odst. 1, věty druhé TrZ (nález ze dne 26. 4. 2007, sp. zn. II. ÚS 222/07,
uveřejněn pod č. 72, ve sv. 45 Sb. nál. a usn. ÚS ČR ).“).
256
Púry, F. Přeměna obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody, s. 752-755 In: P. Šámal a kol.
Trestní zákoník I, Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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trestu by se mohly potřeby poškozeného vhodně uspokojit. Je možné jistě zvažovat i
uplatnění této sankce v souvislosti s peněžitým trestem apod.257
Trest obecně prospěšných prací patří mezi často ukládané alternativy k trestu odnětí
svobody u nás. Podstatou jeho ukládání je, aby si pachatel uvědomil následky svého
protiprávního jednání a odčinil je tím, že vykoná obecně prospěšnou činnost. Pokud
v této fázi obecně prospěšné práce pachatele trestají a omezují tak v tom, že mu současně
umožňují život na svobodě, mu vlastně nabízejí rovněž určitou šanci258. Šanci jak
společnosti i sobě samému dokázat, že ač svým jednáním pochybil, tak svou odpovědnost
přijímá a chce se do budoucna napravit.
•

§ 76 TrZ, Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce je vedle domácího
vězení dalším nově zavedeným alternativním trestem, který se objevil v novém trestním
zákoníku a můžeme s ním v praxi počítat od 1. 1. 2010. Tento trest má být využíván
zejména259 ve vztahu k problémovým fotbalovým fanouškům a pachatelům, kteří se
dopouštějí trestné činnosti v souvislosti s konáním specifických veřejných akcí260.
Inspirací pro zavedení tohoto trestu byla mj. praxe a situace ve Velké Británii, která
zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století čelila rozsáhlým projevům
agrese a násilí na fotbalových stadionech a britští „rowdies“ byli postrachem celé tehdejší
Evropy. Brutalita britských fandů vyvrcholila nešťastně tragickým večerem na stadionu
Heysen v Bruselu při finálovém utkání o Pohár mistrů evropských zemí mezi Juventusem
Turín a FC Liverpool. Příznivci Liverpoolu způsobili svým útokem na tábor soupeře
davovou paniku, v níž zahynulo 39 osob a téměř 600 lidí bylo zraněno.
Tato smutná událost vedla k přijetí právní úpravy, jež umožnila soudům zakazovat vstup
na fotbalová utkání v celém Spojeném království. Následovalo přijetí speciálního
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Srov. pro úvahu např. Wegener, H. Německo-veřejně prospěšné práce, s. 104 In: J., Derks, A.,
Kaltmhout, A., Stelman, T., Gilly, H., Wegener, Ch., Koss. Probace v Evropě. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, překlad J. Žižka, 2002. ISBN 80-7338-007-2..
258
Srov. úvahu Polmová, O. K problematice přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí
svobody, s. 80-81In: Trestněprávní revue: Právní periodikum, 3, 7, 2008.
259
Tento trest se nemusí ukládat výhradně v souvislosti s výtržnostmi na stadionech. Dle jeho
podstaty se uloží i při zákazu vstupu na kulturní či jiné společenské akce.
260
Viz. Gřivna T. Sportovní, kulturní a jiná společenská akce, s. 845 In: P. Šámal a kol. Trestní zákoník I,
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3, cit. „Pojem společenské akce pokrývá nejen
akce sportovní a kulturní, které výslovně zmiňuje trestní zákoník, ale i akce jiného druhu, při nichž dochází
k uspokojování společenských potřeb, k sociální interakci, například diskotéky, plesy, lidové zábavy, pietní
akty, svatby, oslavy významných výročí, manifestace, ceremoniály apod.

84

zákona261 z roku 1989, jehož znění upravil zákon o fotbalových výtržnostech262 z roku
2000. Součástí této právní úpravy byla povinnost odsouzených dostavit se v době utkání
na policejní stanici a tam po dobu celého zápasu setrvat. Výsledkem byl razantní pokles
fotbalového násilí na stadiónech i mimo ně a Velká Británie se naopak stala příkladem
dobré praxe v podobě efektivní ochrany občanů před násilnými projevy fanoušků.263
Dle naší právní úpravy lze pochopitelně projevy chuligánství stíhat podle různých
ustanovení zvláštní části trestního zákoníku, nejčastěji půjde o tr. čin výtržnictví (§ 358
TrZ), poškození cizí věci (§ 228 TrZ), ublížení na zdraví (§ 146 TrZ) či trestný čin
rvačky (§ 158 TrZ). Pouhé odsouzení za tyto trestné činy by však příliš nebránilo
odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti po odpykání trestu. Do popředí se tak
dostává zábranná funkce uvedeného trestu. Trest zákazu vstupu na sportovní kulturní a
jiné společenské akce může mít navíc dostatečně preventivní účinek vůči potencionálním
pachatelům. K jeho dodržování přispěje povinnost odsouzeného dostavovat se podle
pokynů probačního úředníka v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané
akce k určenému útvaru Policie České republiky. Trestní zákoník myslí i na pozitivní
motivaci odsouzeného, který má v případě řádné spolupráce s probačním úředníkem
možnost žádat podle § 90 po výkonu poloviny tohoto trestu o podmíněné upuštění od
výkonu jeho zbytku264. Naopak odstrašující účinek by měl být mimo jiné v tom, že
nedodržování uloženého trestu zákazu vstupu může být postihnuto jako trestný čin
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1, písm. d).265
Zákaz vstupu lze uložit v maximální délce 10 let podle obecných hledisek rozhodných
pro výměru trestu.266 Zákon nestanoví žádnou minimální výměru tohoto trestu. Je však
třeba, aby uložený trest splnil svůj účel, proto nebude zpravidla přicházet v úvahu jeho
ustanovení v kratší výměře než několik měsíců.267
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Viz. Football Spectators Act – FSA, 1989
Viz. Football Disorder Act, 2000
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Talandová, J. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, s. 160-161 In: P. Štern, L.
Ouředníčková, D. Doubravová. Probace a mediace, Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál s. r. o.,
2010. ISBN 978-80-7367-757-2.
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Srov. dále § 91 TrZ
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Gřivna T. Účel a podstata trestu. s.846-847 In: P. Šámal a kol. Trestní zákoník I, Komentář. Praha: C.
H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
266
Srov. § 37 an. TrZ
267
Gřivna T. Zákaz vstupu na kulturní a jiné společenské akce jako samostatný trest, s. 849 In: P. Šámal a
kol. Trestní zákoník I, Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3, cit. „Zákaz vstupu na
kulturní a jiné společenské akce lze uložit společně s jiným trestem, ale i samostatně a to za splnění
stanovených podmínek. Pachatel se v první řadě dopustil úmyslného přečinu a není třeba uložení jiného
262
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Poněkud jiným způsobem, než je uvedeno u jiných druhů trestů, je zde vymezena
spolupráce odsouzeného s probačním úředníkem. Zmíněná odlišnost je důsledkem
skutečnosti, že ustanovení týkající se tohoto alternativního trestu nebyla součástí
původního návrhu vlády, ale dostala se do trestního zákoníku poslaneckým
pozměňovacím návrhem.
Za účelem odborné činnosti probačního úředníka při tomto uloženém trestu jsou mu
svěřeny zákonem zvláštní pravomoci. 268 Jakmile rozhodnutí, podle něhož se má vykonat
trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nabude právní moci,
předseda senátu zašle jeho opis středisku PMS v obvodu okresního soudu, ve kterém
odsouzený bydlí, a nemá li stálé bydliště, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje, a
zároveň pověří opatřením probačního úředníka činného v obvodu tohoto soudu kontrolou
nad výkonem trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.
Probační úředník pověřený kontrolou výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní
a jiné společenské akce následně vyzve odsouzeného, aby se dostavil v jím stanoveném
termínu na příslušné středisko PMS za účelem projednání podmínek výkonu trestu
zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Ve výzvě jej upozorní i na
následky nesplnění těchto povinností bez důležitého důvodu.269 Probační úředník
pověřený kontrolou výkonu trestu s odsouzeným projedná podmínky výkonu tohoto
trestu.270 271
Aby byl výkon tohoto trestu funkční a efektivní tak v rámci jeho uložení úředník
Probační a mediační služby stanoví probační plán dohledu. Před tím probační úředník
pachatele poučí o jeho právech a povinnostech během výkonu tohoto trestu a zároveň i o
svých tomu odpovídajících oprávněních a povinnostech, jako např. o své spolupráci
s policií zejména ve vztahu k možné povinnosti dostavovat se podle jeho pokynů

trestu zejména vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a pochopitelně s přihlédnutím k osobě
pachatele.“
268
Tomu nasvědčuje i dikce § 350i TrŘ
269
Dle § 350i odst. 2 TrŘ
270
Tyto podmínky vymezuje ustanovení § 77 odst. 1 tak, že odsouzený je při výkonu trestu zákazu vstupu
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce povinen spolupracovat s probačním úředníkem způsobem,
který mu stanoví, zejména postupovat podle stanoveného probačního plánu, vykonávat stanovené programy
sociálního výcviku a převýchovy a považuje li to probační úředník za potřebné, dostavovat se podle jeho
pokynů v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru Policie České
republiky.
271
Gřivna T. Spolupráce odsouzeného s probačním úředníkem, s. 851-852 In: P. Šámal a kol. Trestní
zákoník I, Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3.
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v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru Policie
České republiky v průběhu dohledu.272
Odsouzenému se klade273 za povinnost spolupracovat s probačním úředníkem způsobem,
který mu tento probační úředník sám stanoví probačním plánem. Je nanejvýš vhodné
zapojit pachatele již do přípravy probačního plánu, od jehož kvality se pak odvíjí i jeho
samotná úspěšnost výkonu tohoto trestu, probační plán by proto neměl být pachateli
jednostranně vnucován, byť iniciativa při jeho vytváření bude vycházet zásadně od
probačního úředníka. Vymezení probačního plánu dohledu se váže jednak na pravomocné
rozhodnutí soudu a jednak na individuální situaci pachatele a další specifické okolností
souvisejících a příčinami páchání trestné činnosti. Určuje se zde rovněž postup, který
probační úředník realizuje s pachatelem v průběhu dohledu, časový rámec, pro který se
probační plán dohledu stanovuje, interval provádění osobního kontaktu probačního
úředníka s pachatelem a způsoby provádění kontaktu (např. docházení pachatele na
středisko PMS, popř. návštěva probačního úředníka v místě bydliště). V plánu dohledu se
uvádí místo bydliště nebo pobytu pachatele, kde se bude zdržovat a přebírat poštu, jak
bude pachatel informovat probačního úředníka o změnách bydliště, o svém zaměstnání, o
výkonu stanovených programů sociálního výcviku a převýchovy apod.
Probační plán dohledu musí být zpracován i tehdy, když se odsouzený odmítne na jeho
přípravě podílet. Pokud se nepodaří přimět odsouzeného k aktivní spolupráci na
zpracování probačního plánu, je třeba jej s ním alespoň dostatečně podrobně seznámit a
vysvětlit mu jeho obsah. Pokud byly odsouzenému soudem uloženy přiměřené povinnosti
nebo přiměřená omezení, obsahuje probační plán také způsob jejich plnění odsouzeným a
také způsob kontroly. Pokud byla také odsouzenému probačním úředníkem stanovena
povinnost absolvovat program sociálního výcviku a převýchovy nebo program
psychologického poradenství, pak probační program specifikuje i tuto povinnost. Je
nutno dodat, že probační plán je závazný a jeho neplnění ze strany odsouzeného je
zároveň neplněním pravomocného rozhodnutí soudu. Odsouzený tak lehce může naplnit
znaky trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 odst. 1 písm. d)
trestního zákoníku. Úředník probační a mediační služby kontroluje výkon trestu zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a reaguje i na méně závažná
272

Viz. také Talandová, J. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, s. 160-161 In: P.
Štern, L. Ouředníčková, D. Doubravová. Probace a mediace, Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál
s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.
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porušení probačního plánu dohledu. O průběhu výkonu trestu pravidelně informuje
prostřednictvím zpráv soud.274 Po ukončení výkonu tohoto alternativního trestu podává
také závěrečnou shrnující zprávu včetně svého stanoviska k osobě pachatele.275
V budoucnu se ještě bude muset tento trest projevit více do praxe. Ze zahraničních
zkušeností je však již dnes patrné, že je jeho umístění v trestním zákoníku správné. Je
dobře, že i zde plní důležitou úlohu Probační a mediační služba, která disponuje
odborníky, kteří zvládají v případě potřeby odsouzenému cíleně pomoci a navést ho na
lepší „životní cestu“.
Úředník Probační a mediační služby se objevuje jako dohledový článek i při výkonu
dalších alternativních trestů, např. při uložení peněžitého trestu či zákazu činnosti.
V těchto případech, i když není jeho přítomnost tolik výrazná, přesto půjde tradičně o
jistou záruku toho, že pachatel odčiní své protiprávní jednání a výkon uloženého trestu
tak nebude zbytečně zmařen. Pokud jde o alternativní tresty obecně tak nesporně
zastávám stanovisko, že je třeba jich využívat ve vhodných případech co nejčastěji.
Důležitá bude ovšem důslednost výkonu takového trestu a osobní účast pachatele, který
se bude muset na jeho realizaci aktivně podílet. Prvek alternativního trestu pak v praxi
mimo jiné odlehčí i věznicím a jistě bude mít pozitivní vliv na celkovou hospodárnost.
V této kapitole jsem shrnul možnosti ukládaných trestů, u kterých specifickým způsobem
figuruje probační úředník. Jak je z textu čitelné, tak jeho funkce nespočívá jen v kontrolní
činnosti, ale může se zároveň stát odsouzenému partnerem, který mu dokáže poradit ve
svízelné situaci. Samozřejmě je nejdůležitější porozumění a součinnost, protože jen
pokud je vůle a snaha na obou stranách, pak se zpravidla podaří dosáhnout plánovaného
záměru. V budoucnu se teprve ukáže, zda budou nově zavedené tresty domácího vězení a
zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné akce rovnocenným partnerem pro ty
alternativy, které již mají v naší trestněprávní úpravě své pevné místo.
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Nejméně jednou za šest měsíců
Talandová, J. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, s. 162-163 In: P. Štern, L.
Ouředníčková, D. Doubravová. Probace a mediace, Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál s. r. o.,
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6.4 Spolupráce Probační a mediační služby ČR s neziskovým sektorem v rámci dohledu
•

Sdružení pro probaci a mediaci v justici

Programy restorativní justice jsou obecně z velké části zajišťovány nevládními
organizacemi. Smysl takové provázané spolupráce státu a privátního sektoru není jen
ekonomický, ale má také hluboký občanský a demokratický význam. Justice si tak nečiní
absolutní monopol na výkon a zajištění všech činností a úkonů spravedlnosti, ale dává
příležitost i občanům, kteří pracují pro podobné organizace, aby se podíleli na výkonu a
zajištění trestní spravedlnosti.
Podobnou myšlenku sdílí i vývoj v České republice. Přestože Probační a mediační služba
zajišťuje mediační a probační činnosti, bez úzké spolupráce s nevládním sektorem se
neobejde. Stávající právní úprava tuto spolupráci dokonce výslovně předpokládá.276
Novela trestního zákona již v roce 2001 umožnila široké zapojení společensky
prospěšných organizací do zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací.
V posledních letech a po vstupu našeho státu do EU především se aktivity a působení
nevládních organizací v justici výrazně rozšířily. Zvláště významným důvodem se stala
možnost čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.
Díky aktivitám a zájmu nevládního sektoru byly v posledních letech vyvinuty a
realizovány zajímavé probační a resocializační programy v oblasti kriminality mládeže –
tedy v rámci výkonu alternativních trestů spojených s dohledem a ve věznicích při
výkonu trestu odnětí svobody. Z organizací, které se do této náročné činnosti podílejí lze
vyjmenovat například sdružení Podané ruce, Člověk v tísni, Českou katolickou charitu,
Sdružení pro probaci a mediaci v justici apod.
Právě posledně jmenovaným sdružením se budu v této části práce zabývat podrobněji,
abych zde uvedl její některé velice zajímavé projekty, které dotvářejí odborný přístup
Probační a mediační služby ČR.
Úkolem Probační a mediační služby ČR (dále rozuměj PMS) je podporovat rozvoj
uvedených programů hlavně z hlediska jejich koordinace a účelného uplatněním v praxi.
Osvědčeným postupem a metodou, jak navržené programy uvést do života, jsou tzv.
akreditační procesy. Jen tak mohou vzniknout skutečně potřebné a ověřené probační a
276

Zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zák. č.
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resocializační programy pro justici. Akreditační proces zajišťuje kvalitu, neboť vyžaduje,
aby poskytovatelé a tvůrci programů splnili příslušné a náročné standardy kvality, např.
propracované a realizovatelné programové manuály. Velmi důležitý je v této oblasti také
kvalifikovaný a vyškolený personál.
V české justici funguje od roku 2004 akreditační systém pro probační programy pro
mladistvé277 v souladu se zákonem č. 218/2003 Sb. V současné době je akreditováno
přibližně 24 programů a některé probíhají na více místech ČR, např. jde o Učební
program – mladiství a Právo pro každý den.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že nejnáročnější je vytvoření kvalitních a potřebných
programů. Jde totiž o velmi finančně nákladnou záležitost. Nejde však jen o prvotní
investici, pakliže se totiž program ukáže jako funkční tak je nezbytné ho rozšiřovat do
všech potřebných lokalit. I přes tyto nesnáze je vznik obdobných programů zapotřebí,
protože jejich uskutečňování v praxi má výrazný vliv na snižování opakované trestné
činnosti pachatelů.278
Sdružení pro probaci a mediaci v justici bylo založeno v květnu roku 1994 studenty a
přednášejícími katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s
cílem podpořit nové alternativní formy řešení trestných činů. U zrodu tohoto sdružení
stála Mgr. Lenka Ouředníčková, která se zajímala o alternativní přístupy v oblasti
trestněprávní problematiky. Už v roce 1994 vzniká na tomto pilíři Sdružení pro rozvoj
sociální práce v trestní justici jako forma neziskové organizace. Teprve později, v roce
2000, vzniká legislativní rámec pro činnost PMS v podobě zákona o probační a mediační
službě.
Následně dochází k přeměně občanského sdružení na Sdružení pro probaci a mediaci
v justici. Největší snahou tohoto sdružení je posílení kvality nově vznikající probační a
mediační služby.279 V letech 1999 až 2000 Sdružení realizovalo pilotní projekt Kvalifikační vzdělávací program pro úředníky a asistenty PMS ČR ve spolupráci se
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Akreditační systém pro probační a resocializační programy pro dospělé pachatele zatím zřízen není, ale
je připravováno jeho postupné spuštění.
278
Štern, P. Úloha nevládního a neziskového sektoru při realizaci probačních a mediačních činností –
akreditované programy, s. 174-176 In: P. Štern, L. Ouředníčková,D. Doubravová. Probace a mediace,
Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.
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Z řízeného rozhovoru s koordinátorkou probačních projektů SPJ Kristýnou Makovcovou.
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Vzdělávacím institutem Ministerstva spravedlnosti ČR. Navržený vzdělávací systém se
ukázal jako efektivní a byl převzat do koncepce vzdělávání PMS ČR.280
Sdružení pro probaci a mediaci v justici vytvořilo již řadu užitečných projektů a
programů.281 V současnosti provozuje rovněž dva, které byly ve smyslu § 17 zák. č.
218/2003 Sb. schváleny a zapsány do seznamu probačních programů vedeného
Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Prvním je Učební program – mladiství, jehož cílem je pozitivně ovlivnit mladistvého
pachatele a tak zároveň minimalizovat rizika plynoucí z jeho případné další trestné
činnosti. Je zde uplatňován postup, kdy je mladistvý odborně veden svým lektorem
k odpovědnosti za své jednání a to tak, že se k němu pravidelně dle plánu dostavuje.
Klient je v rámci probačního programu konfrontován se svým kriminálním chováním, je
veden k přemýšlení nad vlastní trestnou činností. Dále je klient veden k vytvoření a
osvojení si alternativních strategií chování, které mu umožní vyhnout se dalšímu
kriminálnímu jednání.
Učební program má strukturovanou podobu, která obsahuje šest základních témat:
•

Trestný čin (bilance nad důsledky trestného činu).

•

Emoce a provokace (rozeznání tělesných signálů při emocích, kontrola emocí, včasné a
vědomé rozhodování).

•

Řešení problémů (porozumět stádiím konfliktu).

•

Úspěšně jednat s lidmi (dosažení cíle za užití efektivních komunikačních metod).

•

Schopnost porozumět pohledu jiných (pohled oběti a společnosti).

•

Snížit riziko recidivy (naučené komunikační techniky a strategie chování převést do
běžného dne klienta vytvořením individuálních nouzových plánů)
Tento program je vhodný pro mladistvé klienty, kteří páchají opakovaně méně závažnou
trestnou činnost. Vedou ho odborníci z oblasti sociálních služeb, kteří byli pro vedení
tohoto probačního programu speciálně vyškoleni experty ze švýcarské probační služby v
280

SPJ, o. s. Http://www.spj.cz/index.php?page=21 [online]. 1996-2008 [cit. 2011-02-22]. Historie.
Dostupné z WWW: <www.spj.cz/index.php>.
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Např. reintegrační program Plus, který má pomáhat v návratu propuštěných z výkonu trestu
odnětí svobody do běžného způsobu života.
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Curychu. Lektoři učebních programů mají k dispozici doprovodný manuál, který zaručuje
jednotný standard realizace tohoto typu probačního programu. Kvalitu programu a
dodržování stanovených zásad zajišťuje pravidelná supervize lektorů.
Druhým je program Mentor, který má zefektivnit výkon trestních opatření u romských
klientů - mladistvých a přispět tak k ochraně společnosti. Romský mentor282 poskytuje
klientovi svoji osobní zkušenosti v procesu integrace a vedení života bez porušování
společenských norem. Činnost mentorů lze vyjádřit následujícím způsobem. Mezi jejich
nejvýraznější úkoly patří:
•

Motivace klientů k plnění povinností souvisejících s výkonem alternativního trestu včetně
náhrady škody

•

Zprostředkování komunikace mezi klientem a institucemi (např. škola, úřady) v případě
problémů

•

Posilování klientů v pracovních návycích, motivace a pomoc při získávání zaměstnání v
regionu

•

Podpora při porozumění normám většinové společnosti

•

Návštěvy klientů v domácnostech

•

Pomoc při hledání zdrojů v rodině klienta

•

Využití individuálního přístupu a vlastního příkladu při práci s klienty
Tento probační program je určen pro mladistvé klienty z řad romského etnika, kteří se
dopustili provinění a kterým bylo uloženo výchovné nebo trestní opatření, které však
vykonává s obtížemi. Klíčem ke vhodné spolupráci je především souhlas klienta a
dodržování dojednaných dohod klienta s mentorem. Uzavírá se písemná dohoda, jejímž
obsahem jsou pravidla spolupráce mentora s klientem a mentora se střediskem PMS a
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Je zde rovněž o „lektora“, který je romské národnosti, starší 18 let a v posledních pěti letech se
nedopustil trestného činu. Využívá se zde tedy přímo roma k řešení problémů v této komunitě. Tím
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vzdělávacího kurzu, který byl akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz
se skládá ze 60 hodin teorie (právní a sociální minimum, zásady práce mentora a komunikační blok)
a 40 hodin praxe (práce mentorů s klienty PMS, která je doprovázena povinnou supervizí). Kurz je
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důsledky plynoucí z porušení těchto pravidel. Mentoři pracují důvěrně se získanými
informacemi a jsou vázáni mlčenlivostí.283
Tyto zmíněné programy jsou velmi důležité v rámci činnosti celé Probační a mediační
služby zejména proto, že jejich náplní je výchova a předávání pozitivního vzorce chování
mladistvým, kteří se již dostali do konfliktu se zákonem. I když je často práce lektora
s klientem obtížná tak úspěšnost těchto programů není vůbec zanedbatelná. Je naprosto
zřejmé, že spolupráce Probační a mediační služby ČR s neziskovým sektorem má své
přednosti a jistě je bude mít i v budoucnu.
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SPJ, o. s. Http://www.spj.cz/index.php?page=28 [online]. 1996-2008 [cit. 2011-02-22].
Akreditované probační programy. Dostupné z WWW: <www.spj.cz/index.php> a též poznatky
z řízeného rozhovoru s koordinátorkou probačních programů SPJ Kristýnou Makovcovou a Soňou
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7. Empirická část práce
7.1 Statistiky řešených případů
7.1.1
Vybrané statistické údaje k alternativním trestům spojeným s dohledem probačního
úředníka (PMS ČR, statistická ročenka kriminality MPS)

Rok

Podmíněné upuštění od
Podmíněné odsouzení
potrestání s uloženým dohledem k trestu odnětí
svobody s uloženým
dle § 48 TrZ
dohledem dle § 86 TrZ

2005

52

2 820

2006

32

2 827

2007

27

3 239

2008

21

3 130

2009

18

3 254

2010

26

3 775

Tabulka představuje počty případů Probační a mediační služby ČR v rámci institutů
spojených s dohledovou činností. První výsledkový sloupec poukazuje na malé využívání
institutu podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, jako koncepce krátkodobějšího
opatření. Malé využívání tohoto opatření lze chápat jako konzervativní přístup při
aplikaci alternativních sankcí a opatření, kdy soudy upřednostňují sankce, kde lze uložit
delší zkušební dobu než je jeden rok.
Další výsledkový sloupec uvádí statistické údaje o počtech uložených podmíněných
odsouzení spojených s dohledem probačního úředníka.284
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Tesař, P., Probační činnosti, Statistické údaje, s. 88 In: P. Štern, L. Ouředníčková, D. Doubravová.
Probace a mediace, Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.
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7.1.2
Vybrané statistické údaje o podmíněném propuštění spojeném s dohledem probačního úředníka
(PMS ČR, statistická ročenka Vězeňské služby ČR 2005 – 2010)

Rok

Příprava
podkladů Podmíněné
pro
propuštění s
Výkon nahrazení vazby
možnost Podmíněného dohledem dle § 88, resp. 89 odst.
dohledem
1
propuštění
TrZ

2005

724

784

379

2006

737

888

338

2007

777

1340

349

2008

773

1367

294

2009

755

1318

266

2010

696

1439

339

Tabulka udává počty případů, s nimiž pracuje PMS v procesu podmíněného propuštění.
Příprava podkladů pro možnost podmíněného propuštění udává počty případů, kde se
probační úředníci v součinnosti s pracovníky příslušných věznic podíleli na přípravě
podkladů a informací, vztahujících se k žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody. Sloupec podmíněného propuštění s dohledem udává
počty podmíněně propuštěných, kterým byl současně uložen dohled probačního úředníka.
Výkon nahrazení vazby dohledem udává počty rozhodnutí o náhradě vazby dohledem,
což je institut, jenž se uplatňuje ještě před pravomocným rozhodnutím soudu. Nízká čísla
svědčí o relativně malé využitelnosti této možnosti, nicméně berme v úvahu, že novela
trestního řádu z roku 2001 výrazně zkrátila vazební lhůty a došlo k razantnímu snížení
počtu vazebně stíhaných v ČR, což bylo cílem této úpravy.285 V roce 2010 počet těchto
stíhaných mírně stoupl.
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Matoušková, A., Parole, Statistické údaje, s. 122 – 123 In: P. Štern, L. Ouředníčková, D. Doubravová.
Probace a mediace, Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál s. r. o., 2010. ISBN 978-80-7367-757-2.
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7.1.3
Vybrané statistické údaje k trestu Obecně prospěšných prací (PMS ČR)

Obecně prospěšné práce
Rok

Probační a parolová činnost

dle §62 TrZ

-

dohled

2005

13 803

3 978

2006

13 170

3 820

2007

14 038

4 752

2008

12 870

4 647

2009

12 951

4 708

2010

9 034

4 712

Tabulka vykazuje „nápad“ středisek PMS v celé ČR v rámci agend trestu obecně
prospěšných prací a probační a parolové činnosti. Největší vytíženost středisek PMS
v rámci vykonávacího řízení u dospělých klientů byla v roce 2008, stejně jako
v předchozích letech, v agendě spojené se zajištěním výkonu trestu Obecně prospěšných
prací – jednalo se celkem o 12 870 případů (tj. 70,3% z celkového počtu 18 296 případů
evidovaných v rámci vykonávacího řízení dospělých klientů). Z tabulky vyplývá, že jde o
poměrně vysoké počty v uložení trestů obecně prospěšných prací.286 Druhou
nejvytíženější oblastí činnosti středisek PMS v této fázi trestného řízení byla oblast
probace, tj. oblast zajištění výkonu dohledu a kontroly uložených přiměřených povinností
a omezení v rámci institutů podmíněného odsouzení a PAROLE tj. podmíněného
propuštění z výkonu trestu - celkem 4 647 případů (tj. 25,4 %).
V roce 2009 byla největší vytíženost středisek PMS v rámci vykonávacího řízení u
dospělých klientů spojená též se zajištěním výkonu trestu obecně prospěšných prací –
jednalo se celkem o 12 951 případů (tj. 70,3% z celkového počtu 18 416 případů
evidovaných v rámci vykonávacího řízení dospělých klientů). V roce 2010 poklesl počet
případů, kdy byl tento alternativní trest uložen v porovnání s dlouhodobějším standardem.
286

Talandová, J. Obecně prospěšné práce, Statistické údaje, s. 101 In: P. Štern, L. Ouředníčková,D.
Doubravová. Probace a mediace, Možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367757-2.
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Druhou nejvytíženější oblastí činnosti středisek PMS v této fázi trestného řízení byla opět
oblast probace, tj. oblast zajištění výkonu dohledu a kontroly uložených přiměřených
povinností a omezení v rámci institutů podmíněného odsouzení a PAROLE tj.
podmíněného propuštění z výkonu trestu - celkem 4 708 případů (tj. 25,6 %).287 Probační
a parolová činnost je každý rok, jak vidno ze statistické tabulky, ukládána vždy téměř
stejnému počtu klientů.

V roce 2010 bylo shledáno celkem 112 případů, kdy byl uložen jeden z nových
alternativních trestů domácího vězení. Další, nově aplikovaný alternativní trest zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce byl v témže roce uložen v 8
případech. Jelikož jde o stále nové a teprve krátce zavedené alternativní tresty, tak bude
zajímavé sledovat vývoj jejich aplikace v dalších letech. Zvláště bude zajímavé sledovat
další ukládání trestu domácího vězení, až dojde k jeho zkvalitnění pomocí elektronického
dohledu. Pak si tento trest jistě získá daleko více důvěry ze strany aplikujících soudů.
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97

7.2 Sekundární analýza dokumentace
7.2.1
Řízené rozhovory - Vzájemná spolupráce mezi zainteresovanými institucemi a
problémy spojené s ukládáním dohledu i alternativních trestů v ČR.
Řízený rozhovor vedený ve středisku PMS s jeho vedoucím Mgr. Michalem Špejrou,
ze dne 25. listopadu 2010 v ul. Na Míčánkách 1497/2, v Praze 10.
Tento rozhovor byl zajímavý a přínosný především proto, že pan Mgr. Špejra stojí v čele
střediska PMS v Praze od úplného začátku a podílí se i na vývoji probace v České
republice. Za dlouhou dobu, kterou v probační praxi působí, získal spoustu zkušeností a o
této předmětné problematice může zcela otevřeně hovořit.
Klíčové otázky:
1. Jsou nějaké problémy v ukládání dohledu probačního úředníka v praxi, komunikace se
soudem a dalšími orgány?
Soud dostatečně pružně nereaguje na zprávy probačního úředníka, které se týkají
informací, zda klient plní řádně uložené přiměřené povinnosti a omezení. I když je zpráva
od probačního úředníka konkrétní a úplná, v žádném případě nezavazuje soudce
k rozhodnutí v souladu s jejím obsahem. Nezřídka se stává, že soudce nedbá zprávy, ve
které je vylíčeno, že se pachatel např. ve zkušební době neosvědčil. I zde často rozhodne
ve prospěch pachatele a odchýlí se tak v závěru od obsahu zaslané písemné zprávy.
Proti obsahu zprávy může klient podat námitku, např. o podjatosti apod. Platí zde i
zákonná fikce, že se pachatel osvědčil, nerozhodl li soud do jednoho roku od skončení
zkušební doby o jejím průběhu. PMS vnímá takovou liknavost soudu jako zbytečné
komplikování jejich vlastní práce. Je také možné říci, že soudy ještě neberou činnost
PMS příliš vážně. Problém může být například i generační mezi samotnými soudci. Jde
stále ještě o docela nový institut, na který si starší soudci nezvykli.
Problémy bývají i s kooperací ze strany PČR. Chybí zde elektronická provázanost a
dostatek prostředků ke vzájemné výměně informací.
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2. Jaké jsou problémy s výkonem probačního dohledu směrem ke klientům?
Klienti dobře vědí o liknavost soudů při rozhodování na základě zpráv od probačních
úředníků. Tohoto fenoménu znatelně využívají ve svůj prospěch. Cítí zde šanci, jak se
výkonu trestu odnětí svobody s úspěchem vyhnout i přes vlastní neplnění uložených
přiměřených povinností a omezení.
PMS chápe pomocnou část dohledu především jako prostředek, jak zařadit jedince zpět
do společnosti, zařídit mu zaměstnání a tak docílit i jeho uplatnění v běžném životě.
Zaměstnání znamená finanční zajištění klienta a je zde reálná šance, že se podaří z jeho
strany nahradit způsobenou škodu.
3. Je dostačující množství probačních úředníků?
Není, zde má probační úředník cca 100 klientů.288 To není v pořádku, protože vzhledem
k tomuto zatížení nemůže probační úředník dostatečně efektivně vykonávat svou práci.
V praxi se tedy více soustředí na klienty, kteří spáchali závažnou trestnou činnost a méně
se pak věnují bagatelním případům, kterých je však daleko více.
Poznatek z Rakouska, Neustadt – probační úředník má na starosti cca 30 klientů, což je
dostatečné množství k tomu, aby probační dohled plnil ve výsledku svou funkci.
Problém je také s tím, že probační úředník vystupuje i u dalších alternativních trestů, tedy
nejen u probačního dohledu, ale např. u peněžitých trestů, domácích vězení, obecně
prospěšných prací apod. Soud tak využívá úředníků k zajištění splnění uložených
povinností, výkonu uloženého trestu nebo náhrady škody ze strany klienta. Tímto vším se
rozšiřuje oblast, do které probační úředník musí zasahovat.
Je zde patrná tendence odbřemenit probační úředníky např. v souvislosti s trestem
domácího vězení – snaha prosadit elektronický dohled – náramky. Zde je zatím problém
ve výběrovém řízení na finální výrobek. Elektronicky doplněný dohled však zcela práci
probačního úředníka nevyloučí. Stále tady bude potřebný fyzický činitel k následnému
doplnění kontroly, i když méně intenzivní.
Z pohledu Evropské unie je česká PMS organizačně raritou. V jedné službě je
organizována jak probace, tak i mediace. V okolních státech bývají tyto instituty od sebe
odděleny. I tento fakt může soustředěnou činnost probačních úředníků personálně
zatěžovat.
288
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4. Úvahy „de lege ferenda“…?
Především zlepšení spolupráce mezi PMS a soudem, dále pak mezi PMS a Policií ČR. Je
nutné vytvoření legislativy, která umožní sjednotit elektronickou evidenci. To zejména
proto, aby i probační úředník měl samostatný přístup do všech potřebných databázím,
které ke své práci s klienty potřebuje.
7.2.2
Řízené rozhovory - Vzájemná spolupráce mezi zainteresovanými institucemi a
problémy spojené s ukládáním dohledu i alternativních trestů v ČR
– z pohledu občanského Sdružení pro probaci a mediaci v justici.

Řízený rozhovor vedený v budově Sdružení pro probaci a mediaci v justici
s koordinátorkou probačních projektů SPJ289 Mgr. Kristýnou Makovcovou ze dne
2. 12. 2010 v ul. Korunní 880/101, v Praze 3.

Další rozhovor jsem vedl v občanském Sdružení pro probaci a mediaci v justici s paní
Mgr. Makovcovou. Především mě zajímala odborná činnost, kterou sdružení prosazuje do
praxe základní probační principy. Protože v čele sdružení stojí např. i Mgr. Lenka
Ouředníčková, která stála u zrodu PMS v České republice tak jsem správně tušil, že SPJ
je svým posláním pro probaci velmi důležité.
Klíčové otázky:
1. Kdy vaše sdružení vzniklo a čím se nechalo při svém založení inspirovat?
U zrodu tohoto sdružení stála Mgr. Lenka Ouředníčková, která se zajímala o alternativní
přístupy v oblasti trestněprávní problematiky. Už v roce 1994 vzniká na tomto pilíři
Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici jako forma neziskové organizace.
Teprve později, v roce 2000, vzniká legislativní rámec pro činnost PMS v podobě zákona
o probační a mediační službě. Následně dochází k přeměně občanského sdružení na
Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Největší snahou tohoto sdružení je posílení
kvality nově vznikající probační a mediační služby. Inspirací pro odbornou práci PMS i
občanského sdružení SPJ je koncepce ze Švýcarska a Velké Británie. Hlavním partnerem
pro tvorbu probačních programů a odborné činnosti zůstává Švýcarská probační služba.
289
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2. Spolupracují vaši koordinátoři s úředníky PMS? Existuje nějaká pevnější profesní vazba
s těmito úředníky a SPJ?
Spolupráce je bezproblémová, zpravidla přichází probační úředník společně s klientem.
Je třeba říci, že ve většině případu je nutný předchozí souhlas klienta s absolvováním
probačního programu. Tato jeho snaha bývá pochopitelně soudem vnímána a kladně
hodnocena. Probační úředník bývá přítomen na první schůzce společně s klientem, poté
komunikuje s koordinátorem. Ten vyhodnocuje přístup klienta k programu a předává
zprávu probačnímu úředníkovi. Až teprve ten kontaktuje přímo soud. Je důležité říci, že
zpráva není absolutně závazná ve svém obsahu sdělení.
K nám do SPJ docházejí pravidelně probační úředníci, kteří jsou zde školeni. Jde o
kvalifikační a vzdělávací programy pro úředníky a asistenty PMS. Jejich účast na těchto
programech bývá obligatorní.
3. Jaké programy v SPJ provádíte a jak je vaše odborná činnost financována?
Provádíme převážně motivační programy pro dospělé a učební programy pro mladistvé.
Tyto programy vedou lektoři z SPJ. Každý program je speciálně určen cílovým
skupinám. Jsou zde dva probační programy, schválené Ministerstvem spravedlnosti. Tyto
programy se mohou ukládat v souvislosti s trestem dohledu. Byly aplikovány do
současnosti pouze dvakrát. Dále jsou zde programy, prováděné ve věznicích. Existují i
rekvalifikační kurzy, které pomáhají klientovi později získat zaměstnání. Jde převážně o
obsluhu motorových pil, křovinořezů apod. Tedy zejména práci veřejně prospěšnou.
Klienti, kteří potřebují získat pracovní návyky se účastní programů finanční gramotnosti.
Dále se zde zabýváme i tzv. mentoringem.
Financování je převážně zajišťováno z dotací Evropské Unie.
4. Kdo je to mentor a jaká je jeho pracovní náplň?
Mentor je v podstatě laik, který se podrobí proškolení a vrací se zpět do terénu, aby
pomáhal ostatním. Jde o odbornou pomoc pro osoby, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci ať už spojené s nezaměstnaností, trestnou činností, výkonem trestu anebo
propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody. Existuje i romský mentoring. Romové jsou
zde zpravidla i mentoři, kteří odborně pomáhají lidem ze své komunity. Jde především o
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pomoc s hledáním vhodného zaměstnání, ale i o komunikaci s úřady, soudem, policií
apod.
Funguje i supervize, která namátkově kontroluje práci mentorů.
5. Kolik klientů má lektor ve věznici a kolik klientů má mentor, jak probíhají programy ve
věznicích?
Ve věznici bývají dva lektoři na skupinu 12 vězňů. Jde o skupinu složenou z vězňů, kteří
jsou minimálně osm měsíců před svým propuštěním na svobodu. Jde o kurzy zaměřené
na reintegraci propuštěného zpět do společnosti. Jde zejména o odsouzené za majetkovou
trestnou činnost. Do těchto programů nebývají zařazováni vězni, kteří spáchali sexuálně
motivovaný násilný trestný čin apod. Mentor, jako externí pracovník SPJ mívá 1-3
klienty – do 15ti hodin měsíčně (jde o dohodu o provedení práce).
Spolupracujeme se třinácti věznicemi po celé ČR a to i s věznicí pro mladistvé ve
Všehrdech. Je zde tedy i úzká spolupráce s Vězeňskou službou.
Klienty jsou především vězni se základním vzděláním, kteří v minulosti pracovali „na
černo“ a současně se dostali do finančního zadlužení.
6. Je nějaké řešení, které by mohlo práci SPJ zkvalitnit?
Mohlo by být více způsobilých zaměstnanců v SPJ, kteří by s klienty odborně pracovali.
Dále by pomohlo rozšíření probačních programů pro individuální potřebu klientů.
Určitě by bylo přínosem, pokud by SPJ mělo prostředky k tomu, aby zřizovalo pracovní
místa, kde by mohli najít uplatnění propuštěnci z vězení. Ti totiž mají největší problém se
pracovně prosadit. Tito by na svou práci mohli být připravováni již v době výkonu trestu
odnětí svobody např. ve formě rekvalifikačních kurzů.
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Doplňující elektronický řízený rozhovor vedený s vedoucí projektů a lektorkou
kurzu Poradenství při Sdružení pro probaci a mediaci v justici (ul. Korunní
880/101, v Praze 3) Soňou Šimkovou ze dne 7. 2. 2011.
1. Úspěšnost
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osob,
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programů nastoupili a dokončili ho, co se s nimi stalo poté, to už bohužel
nevím (s výjimkou některých klientů, kteří napíší a poděkují nebo naopak opět
přijdou do nějakého programu ve VTOS290). Materiály teprve zpracováváme.
2. S jakými organizacemi ještě spolupracujete, popř. s jakými státními institucemi?
Sdružení pro probaci a mediaci v justici spolupracuje s velkým množstvím různých
subjektů, ať už státních či nestátních neziskových organizací. Záleží na konkrétních
projektech a aktivitách. Na poli státním jsou nejdůležitějšími spolupracujícími
organizacemi Vězeňská služba ČR a Probační a mediační služba ČR, dále pak úřady
práce, sociální kurátoři, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, výchovné ústavy, dětské
domovy, apod. Z neziskového sektoru jsou to převážně organizace, které se věnují
obdobným cílovým skupinám jako SPJ.
7.2.3
Řízené rozhovory - Vzájemná spolupráce mezi zainteresovanými institucemi a
problémy spojené s ukládáním dohledu i alternativních trestů v ČR
– z pohledu úředníků PMS ČR.
Řízený rozhovor vedený v budově střediska Probační a mediační služby s probační
úřednicí Mgr. Šárkou Kasíkovou a probační asistentkou Ivanou Vajdlovou ze dne
23. 2. 2011 v ul. Nám. 17. listopadu 2840 v Kladně.
Tento rozhovor měl pro mě zvláštní význam. O paní Mgr. Šárce Kasíkové totiž vím, že
předtím, než začala vykonávat povolání probační úřednice, tak pracovala 18 let u Policie
ČR a poté ještě 2 roky jako vychovatelka v ženské věznici v Praze 6-Řepích. Očekával
jsem tedy se zájmem, že se dozvím, jak funguje v praxi spolupráce mezi PMS a Policií
290
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ČR. Práce to měla být o to jednodušší zejména proto, že paní Kasíková dokáže tuto
problematiku správně posoudit jak z pohledu policisty, tak i z pohledu probační úřednice.
Naopak paní Ivana Vajdlová může nabídnout důležité informace z praxe a to v podstatě
od samého počátku fungování Probační a mediační služby v České republice. Svou práci
totiž vykonává již od roku 1995 a od té doby se institut probace hodně změnil.
Nejdříve jsem se dotazoval paní Mgr. Šárky Kasíkové:
1. Jaký vztah má vaše středisko s Policií ČR, funguje zde komunikace?
Vztah s Policií ČR udržujeme pravidelně. Scházíme se i na schůzích, kde policisty
seznamujeme s naší agendou a vysvětlujeme jim, že je pro nás velmi důležitá jejich
pomoc. Je důležité vždy vysvětlit podstatu a poslání probace, protože jde stále ještě o
institut, který není vždy zcela správně chápán.
2. A jak probíhá vaše spolupráce s Policií ČR?
Nejčastěji Policii ČR využíváme, když potřebujeme zjistit faktický pobyt klienta, který
má soudem uložený dohled. Často se nám totiž vracejí zpět doručenky a sami nemáme
k dispozici elektronickou evidenci obyvatel. Tato součinnost probíhá bez problémů.
S policejními komisaři jsme též plánovali realizaci možné mediace mezi poškozeným a
pachatelem například při dopravních nehodách. Shodli jsme se na tom, že by šlo o
vhodný prvek. Do současnosti jsme však takový případ ještě neobdrželi. Na vině je
zřejmě i to, že samotná Policie ČR je zahlcena „nápadem“ a nemůže se tak o
zprostředkování mediace náležitě postarat. Další dožádání, např. týkající se pověsti
z místa bydliště klientů ve zkušební době, probíhají přes příslušný soud.
3. A jak se v praxi vaše spolupráce s Policií ČR uplatňuje v souvislosti s nově zavedeným
alternativním trestem zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce?
Tady v Kladně tento druh trestu zatím své uplatnění nenašel. Je to vlastně z toho důvodu,
že zde neprobíhá žádná vyšší soutěž např. ve fotbale. Nehrozí zde tedy takové riziko
nekázně fanoušků jako ve větších městech.
Na školícím kurzu PMS jsem však měla možnost zjistit, že v takovém případě se
postupuje společně s Policií ČR. Vytvoří se písemný seznam rizikových sportovních
zápasů, kde existuje možnost nežádoucí účasti klienta. Ten se pak v určitou hodinu
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dostaví, třeba i v doprovodu probačního úředníka na oddělení Policie ČR a zde setrvá po
celou dobu sportovního utkání. Policista pak zpracuje písemnou zprávu o výkonu
takového omezení a tu pošle zpátky na středisko PMS.
Momentálně se řeší ještě otázka, zda má být klient přítomen na oddělení Policie ČR
nepřetržitě nebo jen v určitých intervalech trvání zápasu.
4. Naplnila změna povolání vaše očekávání?
Tato práce mě velmi lákala, poprvé jsem měla možnost ji zkusit v době svého studia
v roce 2006. Samozřejmě, že pokud jsem na odborném kurzu tak se vždy vrátím s elánem
a obohacena o cenné poznatky. Realita je bohužel obtížnější a to především díky nízkému
počtu probačních úředníků. Těch vzhledem k rozsáhlé agendě není potřebný dostatek.
Na našem středisku jsme čtyři probační úředníci a každý z nás má na starosti až sto třicet
klientů.291 Převážnou agendu tvoří dohled nad výkonem alternativního trestu obecně
prospěšných prací. Pokud bychom měli svou práci vykonávat skutečně důsledně tak by
bylo nutné, aby se počet probačních úředníků adekvátně navýšil. To je však zatím jen
pouhé přání.
Závěrem doplňuji několik dotazů pro paní Ivanu Vajdlovou:
1. Jak vnímáte vývoj Probační a mediační služby ČR od doby, kdy jste povolání asistentky
začínala vykonávat?
Na začátku své profesní kariéry jsem byla ještě jako probační úřednice zaměstnankyní
příslušného soudu. V té době jsem se v praxi setkávala pouze s alternativním trestem
obecně prospěšných prací, který byl jediným svého druhu. Navíc byl ukládán soudem
minimálně. Další převážnou část mé práce tvořila administrativa, která se týkala žádostí o
zahlazení trestu, příkazů vzetí do vazby apod. Byla jsem k ruce v případě, že bylo potřeba
něco sepsat či zaevidovat (tzv. NT spisy).
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To je bezpochyby problém. Kvalita a výsledky práce probačních úředníků jsou vedle odborné průpravy
závislé též na jejich pracovním zatížení. Podle Johnsona se doporučuje omezit agendu probačního úředníka
maximálně na 50 případů, což má umožnit necelou hodinu práce s každým svěřencem v měsíci. Jsou li
v agendě obsaženy jak případy, které vyžadují intenzivnější péči, tak případy vyžadující dohled jen
průměrný nebo nepatrný, pak to umožňuje navštěvovat některé klienty častěji. Srov. Johnson, E. Crime.
Correction and society. Illinois: The Dors Press, s. 689, 1964 In: Nezkusil, J. Probace, mediace a odklon
v trestním řízení, s. 10 In: Karlovarská právní revue. Právní periodikum. Karlovy Vary: Vysoká škola
Karlovy Vary, o. p. s., 1, 2007. ISSN 1801.2193.
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Od 1. 1. 2001 (co vešla v účinnost nová právní úprava zák. č. 257/2000 Sb., o probační a
mediační službě) Probační a mediační služba pracuje samostatně a byla jsem i s kolegy
přemístěna na zřízené středisko. Díky zahraniční zkušenosti (zejména Velká Británie) se
doposud v probaci změnila spousta věcí. Zlepšilo se technické zázemí a vybavenost
našeho střediska. Přibyla nám také kvalifikovaná práce, která se s uváděním nových
alternativních trestů stále rozšiřuje. Při této příležitosti je vhodné zmínit kriticky nízký
počet probačních úředníků, jak nastínila kolegyně.
2. Kde vidíte největší problém v souvislosti s výkonem probace?
Největší potíž je ve spolupráci se soudem. Bohužel zde dostatečně nefunguje důvěra v
PMS. Pokud napíšeme zprávu o tom, že klient neplní své povinnosti a nedodržuje
stanovený dohled tak soud vše přezkoumává a musíme dlouze prokazovat, jak jsme
k tomuto závěru dospěli.
Další potíž je v omezenosti naší kompetence. Fungujeme fakticky pouze jako instituce,
která na základě zjištěných nedostatků při dohledu pošle soudu písemnou zprávu.
Konečné rozhodnutí o případné přeměně na trest odnětí svobody ale zůstává stejně na
soudu. Nezřídka se stává, že i tam, kde dohled splněn nebyl tak soud vydá rozhodnutí o
tom, že se klient ve zkušební době osvědčil.
Naopak existují situace, kdy soud při prověřování zprávy probačního úředníka nevezme
v úvahu vlastní osobu klienta a jeho potřebnost pro rodinu. Ačkoli jde například o živitele
rodiny a o člověka, který by mohl ještě dostat šanci napravit své protiprávní jednání tak
mu přesto uloží trest odnětí svobody. V těchto případech si soud zřejmě nechce vytvářet
ke klientovi žádné citové vazby a tak uvedené poznatky v probační zprávě ani
neprověřuje. Svou tvrdostí tak trestá nejen jeho, ale i klientovu rodinu, která zároveň
přichází o finanční jistotu.
3. Myslíte, že by se tyto problémy daly rozumně řešit?
Určitě se vše zlepší až postupem času. Stále ještě jsou soudy z části obsazeny starší
generací, která novému restorativnímu pojetí v trestání příliš nedůvěřuje. V současnosti
se přesto tento jev začíná pomalu měnit k lepšímu.
Noví mladí soudci jsou daleko více vzděláni v oblasti probace a s alternativními tresty
přirozeně počítají, což je pro budoucnost příznivé.
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(Další zjištěné poznatky bohužel ukázaly, že se některé zmiňované problémy spojené
s probací objevují i v dalších střediscích PMS ČR292)
7.2.4
Řízené rozhovory - Vzájemná spolupráce mezi zainteresovanými institucemi a
problémy spojené s ukládáním dohledu i alternativních trestů v ČR
– z pohledu státních zástupců.
Řízený rozhovor se státním zástupcem JUDr. Ing. Davidem Ešnerem v budově
Okresního státního zastupitelství v ul. Pavlisova 2818, v Kladně ze dne 19. 12. 2011.
Tento rozhovor měl především za cíl ověřit, zda je funkční spolupráce mezi státním
zastupitelstvím a střediskem PMS. Dále mě zajímaly možnosti odklonů, uplatňované
v přípravném řízení a možné návrhy „de lege ferenda“. Dá se říci, že zjištěné postřehy
totožně zastávají i někteří další státní zástupci
Klíčové otázky:
1. Jak probíhá vaše vzájemná spolupráce s Probační a mediační službou ČR?
Komunikace je na velmi dobré úrovni. Každý měsíc máme poradu, kde se setkáváme
s představiteli Probační a mediační služby ČR, Policie ČR i soudu. Zde diskutujeme o
všech problémech a o možných způsobech vzájemné spolupráce. Jde nám především o to,
aby se naše činnost zjednodušila a stala efektivnější.
2. Jaký institut v souvislosti s prací Probační a mediační služby ČR využíváte nejčastěji
v přípravném řízení?
Ve vhodných případech využíváme především institut podmíněného zastavení trestního
stíhání. Minimálně v rámci odklonu aplikujeme narovnání.
3. Proč se nedaří využívat institut narovnání a případnou mediaci mezi pachatelem a
poškozeným častěji?
S narovnáním je spojen i souhlas poškozeného. Navíc musí obviněný složit na účet soudu
nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžní částku určenou
konkrétnímu adresátovi k obecně prospěšným účelům. To bývá často problém. Jistě by
narovnání bylo ideálním řešením konfliktu, daleko méně náročné je však uložení
zmíněného podmíněného zastavení trestního stíhání. Bavíme se o tom, že každý státní
zástupce je zavalen spisy a pochopitelně se pak snaží každým možným způsobem
přebytečné práce zbavit. Jsou i případy, kdy státní zástupce raději zažaluje a případný
odklon ponechá na vůli soudu.
4. V čem tedy spatřujete problém ve své činnosti státního zástupce v souvislosti
s přidělenou trestní agendou?
292

pozn. autora.
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Pochopitelně jde o nedostatečnou personální složku, ale také o početný nápad trestné
činnosti. Navíc jsou zde k dispozici poměrně krátké lhůty k vyřízení důležitých úkonů.
Například na podání obžaloby mám k dispozici 14 dní, v důvodech vazby pak dokonce
jen 5 dní. Musíte vzít do úvahy, že případů je celá řada a každá kauza si zasluhuje určitý
čas i pozornost. V některých případech, například chystám li závěrečnou řeč, tak bych
jistě uvítal více informací k obviněnému od probačního střediska. Nemám ovšem dost
času na to, abych mohl s předstihem středisko PMS kontaktovat.
Zde vidím problém, protože právě v otázkách ukládání vhodných alternativních trestů,
shledávám asistenci probačního střediska jako nezbytnou.
5. Při přípravě závěrečné řeči vycházíte tedy ze svého přesvědčení, když nemáte
k obviněnému žádné informace z minulosti? Narážím na vhodnost aplikace alternativního
trestu v případě, že byl již bez žádoucího účinku obviněnému uložen v minulosti.
Zpravidla napíši návrh k závěru a vedoucí buď tento postup schválí, nebo nařídí jiný
způsob řešení.
6. Užíváte odklony v přípravném řízení pouze vy?
Dnes je již standardem, že odklon, jako procesní postup navrhuje v souvislosti
s vyšetřováním často samotná Policie ČR. Zde probíhá osvěta ze strany státního
zastupitelství. Policie je tedy seznámena s tím, ve kterých případech je forma odklonu
vhodná.
7. Jsou časové prodlevy ve vzájemné komunikaci státního zastupitelství se střediskem
PMS?
Domnívám se, že nejsou téměř žádné. Pokud se jedná pouze o doručení, volíme dokonce
formu osobního předání, protože středisko PMS sídlí nedaleko našeho objektu.
8. Spolupracujete se střediskem PMS i v jiných věcech?
Díky již zmíněnému časovému vytížení ne zcela podle svých představ, ale přesto
využíváme probační úředníky k profilaci obviněných, u kterých je předpoklad například
pro uložení alternativního trestu obecně prospěšných prací. Zde zjišťujeme, jestli bude
tento trest u konkrétního pachatele dostatečně efektivní. Dozvíme se, zda již nebyl tento
trest pachateli třeba v minulosti uložen a zejména to, zda jej obviněný řádně vykonal.
V případech opakovaného nerespektování uloženého trestu nemá smysl jej znovu
navrhovat. Zprávy probačního úředníka, jeho poznatky a doporučení s vážností
respektujeme.
Uvítal bych v těchto případech pravidelnější spolupráci s probačním střediskem. Bohužel
vzhledem k vysokému nápadu trestné činnosti a dalším již zmíněným problémům je tento
postup spíše sporadický.
Dále střediska PMS využíváme v souvislosti s delikty dětí a mladistvých. Bohužel se
v Kladně nevyužívá téměř žádný z probačních programů. Sice není tolik vhodných
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případů pro jejich aplikaci, přesto by některý existovat mohl především ve vztahu
k problémové mládeži. Zde je však nedostatek případných poskytovatelů.
9. Jaká je vaše komunikace se soudy? Jak se staví k ukládání alternativních trestů při vašem
návrhu?
Soudy jednají především samostatně. I když komunikace probíhá ve vzájemném
respektu, nakonec je to soud, který rozhodne a své stanovisko odůvodní. Záleží také na
konkrétních soudcích. Někteří, zejména starší soudci, nemají v nově zaváděné
alternativní tresty dostatek důvěry. Tento problém ale nebývá zásadní.
10. Jaká legislativní změna by urychlila váš postup a současně by učinila alternativní trestání
efektivnějším?
Určitě by bylo vhodné pod zkrácené přípravné řízení zahrnout všechny přečiny, nejen ty,
u kterých je trestní sazba do tří let. Přečinů je totiž všeobecně pácháno nejvíce. Pokud by
to takto fungovalo. Přečin by se s návrhem na potrestání dostal před samosoudce, který
by pak mohl např. trestním příkazem celkem rychle ve věci samé rozhodnout.
Ve složitějších případech jsou pak svazující především krátké lhůty, které znemožňují
státnímu zástupci, aby se mohl každým jednotlivým případem daleko důkladněji zabývat.
7.2.5
Vzájemná spolupráce mezi zainteresovanými institucemi a
problémy spojené s ukládáním dohledu i alternativních trestů v ČR
– z pohledu několika soudců.
V měsíci prosinci roku 2011 se k aplikaci probačního prvku vyjádřilo i několik
soudců z nejmenovaného pražského okresního soudu. Protože smí být jejich
postřehy podány pouze anonymně, tak zahrnuji své dotazy do jednotlivých témat.
Navštívil jsem nejmenovaný obvodní soud v Praze, abych se zeptal na některá témata,
související s mou studií. Jedná se o shrnutí názorů několika soudců z povolání.
Okruhy témat:
1. Funguje komunikace soudu se středisky PMS bez problémů? Respektujete obsah zpráv
probačních úředníků při uloženém dohledu?
Dotázaní soudci shodně uvedli, že komunikace se středisky PMS probíhá bez potíží.
Zrychluje se také proces doručování trestních spisů probačním úředníkům v souvislosti
s uloženým dohledem.
Soudci věnují zprávám probačních úředníků značnou pozornost. Přesto existují ojediněle
případy, kdy rozhodnou o osvědčení se nebo opačně, podle svého mínění a nedají tak na
stanovisko probačního úředníka. Snaží se hodnotit každý případ individuálně. Jistě prý
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přihlížejí k osobě pachatele a zejména pak k tomu, zda pachatel projevuje aktivně snahu
své kriminální jednání odčinit.
2. Daří se ve vhodných případech podmíněně zastavit trestní stíhání i před soudem? To by
přece mohlo průběh trestního řízení urychlit.
Shodou bylo řečeno, že zpravidla se ve vhodných případech trestní stíhání podmíněně
zastavuje. Nastávají ovšem i situace, kdy ačkoli by zastavení připadalo do úvahy,
nakonec této možnosti využít nelze. Byl nastíněn případ, kdy se již od počátku snaží
obviněný sehrát svou roli tak, aby byl zcela zproštěn viny. Tím, že se mnohdy nelogicky
ke svému činu nedozná, tak ztrácí svou šanci na podmíněné zastavení trestního stíhání.
Zde se totiž výslovně doznání obviněného vyžaduje. Nakonec i v těchto případech může
být obviněný paradoxně odsouzen až k nepodmíněnému trestu.
3. Usnadnila by se práce soudu, kdyby byly některé úkony provedeny již v přípravném
řízení? O jaké úkony by mělo jít v souvislosti s ukládáním alternativních trestů?
Z několika názorů vyplynulo, že by usnadnilo práci soudu například zjištění některých
důležitých informací o pachateli již v přípravném řízení. Určitě by bylo přínosem, pokud
by měl soud k dispozici stanovisko státního zástupce například k uložení trestu obecně
prospěšných prací. Pokud by tento materiál obsahoval i odborné vyjádření probačního
úředníka, zda je pachatel výkonu takové trestu schopen, pak by se dalo o značném
zjednodušení práce zcela jistě hovořit.
4. Kdy se upřednostní podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem před
tím prostým?
Opět z více názorů vyplývá, že dohled se uloží zpravidla v případech, kdy je pachatel
vázán povinností nahradit poškozenému škodu. Dohled je v takovém případě na místě,
protože posiluje jistotu poškozeného.
5. Jak by se dal soudní proces zjednodušit, aby docházelo k rychlejšímu a efektivnějšímu
trestání pachatelů?
Zazněla zde myšlenka, že by se mohlo zkrácené přípravné a následné zjednodušené řízení
před soudem uplatnit nejen u všech přečinů (na tomto návrhu se autor práce shodl
společně se státním zástupcem z Okresního státního zastupitelství v Kladně JUDr. Ing.
Davidem Ešnerem).
6. Dal by se nějaký probační či mediační prvek uplatnit třeba i v řízení před soudem?
Dalo by se uvažovat o jakési „dohodě o trestu“. Před soudcem by své stanovisko o výši a
druhu trestu vyjádřili společně státní zástupce a obhájce obviněného. Soudce by zde plnil
v podstatě roli „mediátora sporu“ a dohodu mezi stranami by pak mohl také vhodně
doplnit.
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8. Závěr
Téma této mé písemné práce jsem si vybral proto, že mě zajímají principy restorativního
pojetí trestněprávní politiky. Soustředím se především na ukládání a výkony jednotlivých
alternativních trestů.
Pokud ve své práci uvádím pojmy jako restorativní justice nebo alternativní způsoby
trestání, pak musím zároveň zdůraznit funkci Probační a mediační služby. Bez její účasti
by jen sotva šlo splnit všechny úkoly, které si moderní trestní právo ukládá za svůj cíl.
V popisné části své práce se zabývám základní podstatou probace a jejím vznikem.
Navazuji nynější českou trestněprávní úpravou, která tento moderní prvek také přijala.
Snažím se vyjmenovat konkrétní případy, ve kterých je účast probačního úředníka zcela
nezbytná. Jde v praxi především o přečiny, kdy není nezbytně nutné hned ukládat tvrdý
trest odnětí svobody. Spíše, než jen potrestání, je vyžadována spoluúčast pachatele na
urovnání konfliktního stavu s poškozeným.
Zmiňuji probační dohled, při kterém je úředník v osobním kontaktu s pachatelem.
Probační úředník při dohledu plní nejen funkci kontrolní, ale snaží se pachateli také
poskytovat

potřebnou

pomoc.

Dohled

se

ukládá

samostatně

i

v souvislosti

s alternativními tresty. Právě alternativní tresty umožňují, aby pachatel své provinění
odčinil na svobodě, kde může mimo jiné také pracovat. Tak nedochází k přetrhání
sociálních vazeb a odsouzený i nadále může svoji rodinu finančně podporovat.
V empirické části uvádím některé statistiky Probační a mediační služby ČR. K nim je
zpracován i potřebný komentář. Jednoznačně se ukazuje, že nejvytíženější je probační
úředník v souvislosti s uložením trestu obecně prospěšných prací. Tato činnost je pro
něho náročná i časově, protože musí pracovat nejen s odsouzeným, ale i s poskytovatelem
tohoto druhu trestu. Naopak nově zavedené tresty domácího vězení a zákazu vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské akce se v praxi zatím příliš často neaplikují.
Mou práci obohatily výstupy řízených rozhovorů, které mi poskytli odborníci z oblasti
probace i ostatních přímo zainteresovaných institucí. Účelově jsem zvolil tuto metodu
výzkumu, protože nemám jiné vhodnější možnosti.
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Bylo by velmi složité formulovat dotazníky a ty pak rozesílat do jednotlivých krajů.
Možná by sice zjištěné poznatky byly daleko věcnější a přesnější, ale jejich obsah by byl
jaksi „bez života“.
Mě šlo především o osobní setkání s lidmi, kteří s pachateli trestných činů pracují. Navíc
získané odpovědi nebyly jen názory dotazovaných. Téměř ve všech případech šlo o
postřehy, které při výkonu své práce získali i další jejich kolegové. Nikdy nešlo o názor
jednotlivce, ale v podstatě celého kolektivu, což se mi později opravdu potvrdilo.
Největším problémem probace je nedostatek úředníků v poměru k množství klientů. Je
pochopitelné, že nelze důsledně plnit všechny probační úkoly, pokud každý úředník má
na starosti zhruba 110 svých klientů. Možná by pomohla lepší finanční motivace
budoucího probačního úředníka.
Je třeba si uvědomit, že požadavky které jsou na uchazeče kladeny, nejsou malé. Aby
dotyčný vyhověl všem přísným podmínkám a měl ukončené vysokoškolské vzdělání, to
vše vyžaduje značné úsilí. Pokud takto kvalifikovaný člověk má v některém z krajů
možnost vykonávat i jinou práci, tak je i mnohdy daleko lépe zaplacen. Přitom navýšení
počtu probačních úředníků by se nesporně pozitivním způsobem odrazilo na výsledku
jejich práce.
Aby se počet probačních pracovníků navýšil, bylo by možná vhodné zavést do této
profese také institut dobrovolnictví. Nešlo by beze zbytku o jednoduché řešení, ale přesto
si dokážu v této roli představit například studenty programů se sociálním zaměřením.
V těchto případech by nemusel být velký problém s financemi a navíc by se řada
potenciálních zájemců o tuto službu dostatečně včas seznámila s předmětnou praxí.
Hlavní úkoly by stále plnili probační úředníci, ale další méně náročnou agendu by mohli
mít na starost právě dobrovolníci.
Bylo by vhodné rozlišovat jednotlivé typy přísnosti uloženého dohledu. Pokud
potřebujeme probační úředníky využít co možná nejefektivněji s tím, abychom si
vystačili také s jejich počtem, potom musíme separovat jak jednotlivé případy, tak i
jednotlivé pachatele, kterým je dohled uložen. Mohli bychom rozlišovat občasný, stálý a
přísný dohled. Více intenzivní by mohl být dohled v jeho počátku zejména ve formě
návštěv v místě bydliště odsouzeného a postupně by se mohl stávat příležitostným. Měly
by nás zajímat hlavně případy, které jsou společensky více škodlivé. Naopak méně
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závažné delikty by mohly snést také mírnější formu dohledu. Tak by se dohled
probačních úředníků soustředil do míst, kde je ho více potřeba.
Z pohledu probačních úředníku spočívá další problém v neakceptaci jejich zpráv
v souvislosti s uloženým dohledem. V praxi se stává, že ačkoli probační úředník shledá
vážný důvod k přeměně podmíněného trestu v trest odnětí svobody, soud přesto i nadále
ponechá odsouzeného na svobodě. Byl zjištěn i opačný postup soudu, když naopak
celkem nevhodně proměnil uloženou podmínku v trest odnětí svobody. Šlo o pachatele,
který ne příliš vážným způsobem porušil uložené podmínky dohledu. Přestože měl
dotyčný snahu po nápravě a především vlastní rodinu, která byla plně závislá na jeho
finančním příjmu, tak soud přesto rozhodl o jeho uvěznění. Zde se nabízí doporučení, zda
by neměl soud lépe individualizovat svá rozhodnutí a více se zajímat o osobu pachatele,
stejně jako o sociální prostředí, ve kterém se pachatel nachází.
Lze však říci, že takové případy nejsou častým jevem a ze strany soudců dochází ke
stále šetrnějšímu přístupu k obsahu probačních zpráv. Uvědomuji si, že soudci jsou ve
svém rozhodování nezávislí, přesto by ale měli probační úředníky vnímat především jako
své partnery a možná více důvěřovat jejich odborné práci. A to tím spíše, jde li o tyto
mnohdy podrobně psané zprávy o chování odsouzeného, které doporučují další vhodné
postupy.
Pokud hovořím o uloženém dohledu soudem, musím upozornit na nedostatečně pružné
písemné vyrozumění probačního střediska. V praxi se stává, že úředník dostane probační
spis třeba až po několika týdnech od pravomocného rozhodnutí soudu. Zde pak uložený
dohled ztrácí svůj smysl, protože mnohdy je již jeho většina vykonána a to i přesto, že
nedošlo ani k prvnímu kontaktu mezi probačním úředníkem s odsouzeným.
Jistě, že tento problém nepochybně souvisí i s množstvím případů, které mají soudy
k dalšímu vyřízení, ale přesto zejména v případech uloženého dohledu je naléhavě nutné
vyrozumět probačního úředníka včas, aby mohl co možná nejdříve zahájit svou práci
s odsouzeným. Pokud je zasílání spisového materiálu prostřednictvím pošty příliš
zdlouhavé, pak by možná bylo vhodné využít k doručení například příslušníky justiční
stráže.
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V praxi ještě stále není pravidlem, že by soud uložil za méně závažný trestný čin vždy
některý z možných alternativních trestů, ačkoli by to třeba bylo na místě. Tento problém
je ale spíše subjektivním. Týká se častěji rozhodování těch soudců, kteří jsou starší a na
nové restorativní prvky v trestním právu si ještě nestačili zvyknout – nemají v ně důvěru.
Tito soudci vycházejí ze zkušeností, které nabyli za svou dlouholetou praxi v době, kdy
se ukládal převážně klasický trest odnětí svobody. V něm také spatřují jedinou formu
adekvátního potrestání pachatele. Změnu jistě přinese čas a příkladná odborná osvěta.
Nakonec, již dnes se lze velice často setkat s takovými soudci, kteří vnímají Probační a
mediační službu spolu s alternativními tresty jako nedílnou součást moderního právního
státu.
V praxi se nedaří ukládat trest domácího vězení a to ani v případech, kdy by jeho
uplatnění bylo vhodné. Na vině je tentokrát především absence elektronického
dohledového systému. Není totiž v možnostech probační služby, aby sama řádně zajistila
výkon trestu domácího vězení ve všech případech. Zde bych opět musel narážet na
personální potíže uvnitř probační služby, které se však dají pomocí elektronické formy
dohledu úspěšně redukovat.
Domnívám se, že až k této technické úpravě dojde, tak se domácí vězení bude daleko
častěji využívat. Dokážu si také představit, že by elektronický dohled mohla posílit
Policie ČR, která by měla k dispozici veškeré informace o těchto uložených trestech ve
svém obvodu. Pakliže by došlo k porušení podmínek domácího vězení a k varovné
signalizaci zařízení, tak by mohla být policejní hlídka použita k fyzické kontrole
odsouzeného. Protokol o provedené kontrole by pak Policie ČR adresovala příslušnému
probačnímu středisku.
V přípravném řízení je účelově vytvořený prostor pro využití alternativních postupů
v podobě odklonů. Ze strany státních zástupců se z nich využívá především institut
podmíněného zastavení trestního stíhání. Už daleko méně se uplatní schválené narovnání.
Důvod je prostý, protože aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání je pro státní
zástupce méně pracná. I oni mají tolik přidělených trestních spisů, že využijí každou
možnost, jak si od své práce ulevit. Narovnání vyžaduje dohodu mezi pachatelem a
poškozeným. Rovněž se zde pachatel musí zavázat k tomu, že složí peněžní částku
určenou konkrétnímu adresátovi k obecně prospěšným účelům. A to bývá v praxi
problém, který i při veškeré snaze zabírá státním zástupcům příliš mnoho času.
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Čas se snaží každý logicky ušetřit, protože i u dalšího spisového materiálu běží přísné
lhůty, které je potřeba dodržovat.
Byly zjištěny i případy, kdy státní zástupce raději podá obžalobu, či navrhne potrestání a
případné uplatnění odklonu tak přenese na soud. Tím se však úplně vytrácí původní
myšlenka tohoto institutu, který měl pomoci vyřešit konfliktní stav ještě ve fázi
přípravného řízení.
Někteří státní zástupci zase zvažují možnosti, jak urychlit trestní řízení o přečinech.
Zazněly návrhy, že by bylo vhodné uplatnit zkrácené přípravné řízení na všechny přečiny
bez výjimky. Zmiňuje se především fakt, že většinu nápadu trestné činnosti tvoří právě
přečiny, tedy trestné činy, kde je možno uložit trest s horní hranicí trestní sazby do pěti
let. Jak víme, tento fakt byl čerstvě zohledněn v čerstvé novele trestního řádu z počátku
letošního roku.
Výhoda by ve všech těchto případech spočívala v urychlení a hospodárnosti celého
trestního řízení. Pokud by se totiž podařilo věc vyřešit ve zkráceném přípravném řízení,
pak by soud mohl rozhodnout trestním příkazem, což by příslušné instituce méně časově
zatěžovalo. Stále by zde současně existovala možnost pro obviněného, aby proti příkazu
podal řádný opravný prostředek. Věc by se tak ve zvláštních případech mohla před
soudem podrobněji projednat. Obviněný by tedy v žádném případě nebyl na svých
právech zkrácen.
V praxi se ovšem vyskytují i případy, které se komplikují ze zcela jiných důvodů. Je
zajímavé, že za těmito problémy stojí často sám obviněný. Soudci uvádějí, že v některých
případech by bylo možné podmíněně zastavit trestní stíhání a tím celý proces urychlit.
Zde se však musí obžalovaný ke svému činu doznat. Stává se, že pachatel záměrně a
často zcela nelogicky již od zahájení trestního řízení usiluje o zproštění své viny v plném
rozsahu. A to i přes to, že je jeho vina nepopiratelná. Paradoxně pak vznikne situace, kdy
je pachatel odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody i přesto, že byly zpočátku splněny
všechny předpoklady k podmíněnému zastavení trestního stíhání.
Většina zjištěných procesních problémů se neustále dotýká časových lhůt. Ty jsou někdy
tak přísné, že vzhledem k množství nápadu trestné činnosti neumožňují využít všech
vhodných prostředků k vyřešení konkrétního případu.
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Státní zástupci by podobně jako soudci uvítali častější tzv. předrozsudkové zprávy. Mělo
by jít o věcné vyjádření probačního úředníka, je li vůbec vhodné za daný konkrétní přečin
uložit například alternativní trest obecně prospěšných prací. V praxi by to vypadalo tak,
že by státní zástupce ještě v přípravném řízení poslal písemný dotaz do střediska PMS.
Zde by z databáze probační úředník zjistil, zda například pachatel neměl tento trest
uložen již v minulosti. Dále by mohl potvrdit, že pachatel v minulosti spolupracoval a
celý uložený trest obecně prospěšných prací řádně vykonal. Pokud by naopak zjistil, že
s ním pachatel v minulosti nespolupracoval, pak by nemělo význam obecně prospěšné
práce ukládat znovu. I zde by totiž hrozilo, že bude výkon takového trestu zmařen.
Zjištěné poznatky by probační úředník písemnou formou poslat zpět na státní
zastupitelství, což by usnadnilo rozhodnout, jaký trest pachateli za jeho přečin uložit.
Státní zástupci tvrdí, že za stávající situace bohužel nelze této možnosti využívat a to
proto, že ve zkráceném řízení mají lhůtu pouze 14 dnů na to, aby postavili obviněného
před soud. Tato lhůta je tak krátká, že nezbývá čas na kontaktování probačního střediska.
Pokud uvažuji o některém uplatnění prvku probace či mediace v praxi, pak musím zmínit
návrh některých soudců. Ti uvádějí, že by bylo vhodné legislativně upravit tzv. dohody o
trestu. Když tento institut zkoumám, napadá mě především jeho značná podobnost
s mediací, i když v modifikované formě.
Šlo by o uplatnění této dohody u přečinů, kde není potřeba složitého dokazování. Před
soudcem by své stanovisko o výši a druhu trestu vyjádřili společně státní zástupce
a obhájce obviněného. Soudce by zde zastupoval roli „mediátora sporu“ a dohodu mezi
stranami by pak také vhodným způsobem doplnil. Možná by se v takových případech
mohlo předejít nesmyslným průtahům a obstrukcím.
Výstupy empirické části jasně ukazují, že většina probačních problémů je spojena
především s nedostatkem úředníků a s nedostatkem potřebného časového prostoru pro
kvalitnější práci. Spíše než legislativní řešení se nabízí doporučení, jak lépe v rámci
daných možností postupovat. I když by některé menší změny v trestněprávní úpravě
možná pomohly situaci usnadnit, tak v konečném důsledku půjde opět jen o lepší
komunikaci a spolupráci mezi institucemi, které se na využití restorativních principů
společně podílejí.
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Velmi opatrný bych v případech neuváženého přebírání probačních institutů ze zahraničí.
I když se zdá, že některé probační prvky i alternativní sankce v okolních zemích
bezvadně fungují, tak je potřeba vzít do úvahy rovněž otázku, zda jsou v nezměněné
formě adaptabilní i v našem právním prostředí.
Pokud listuji novým trestním zákoníkem, tak zjišťuji, že jeho ustanovení v podstatě
naplňují jeho původní záměr. Rekodifikací se změnila struktura zákona, která nyní lépe
odpovídá demokratickému pojetí České republiky. Změnilo se i právní názvosloví, které
tak lépe vystihuje předmětnou problematiku. Moderní restorativní principy jsou
v trestním zákoníku patrny jak v probační činnosti, tak i v rozšíření katalogu sankcí o
další dva nové alternativní tresty.
Je zcela zřejmé, že schválení nového trestního zákoníku bylo nevyhnutelné. Jen k němu
možná mělo dojít už dříve. Česká republika se s jeho uvedením, na rozdíl od Slovenské
republiky, opozdila téměř o pět let. Je taktéž škoda, že souběžně nedošlo i k rekodifikaci
trestního řádu, který v podstatě uvádí hmotnou část trestního práva v život. Tento fakt
nemůže být zhojen ani rozsáhlou novelou trestního řádu, která se stala účinnou dnem 1. 1.
2012.
Dalším nepříjemným zjištěním je fakt, že některé nové alternativní tresty nejsou stále
ještě v praxi efektivně aplikovatelné. Může za to především skutečnost, že ačkoli
s některými institucemi nový trestní zákoník počítá, tak není přesto dostatečně
zabezpečen jejich efektivní výkon. Narážím především na absenci elektronického
dohledu u trestu domácího vězení. V této části nová legislativa možná trochu předběhla
okolní realitu.
I přes tyto některé nedostatky je struktura trestního zákoníku v zásadě správná, jen se s ní
bude muset ještě vhodným způsobem pracovat.
Při realizaci principů restorativní justice a alternativních trestů bude vždy nezbytným
článkem probační úředník. Ten je důležitým hlavně pro to, aby ukládané alternativní
tresty a dohled nebyly pouze prázdným pojmem. Aby přinášely do řešení trestních věcí
původní myšlenku, která byla založena nejen na kontrole, ale i na pomoci odsouzenému
v jeho tíživé sociální situaci.
Zůstává mým osobním přáním, aby v budoucnu bylo poslání probačního úředníka celou
společností náležitě oceněno.
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Resumé
Probation supervision and its application in terms of alternative punishment

Probace – Probační a mediační služba České republiky – probační dohled – alternativní tresty –
probační úředník
Probation – Czech Probation and Mediation Service – probation supervision – alternative
punishment – probation officer

In my thesis I, first of all, describe the probation institute and I deal with its history
as well. Then I continue with a present Czech criminal legislation adopting
probation as a modern element in Czech legislation. I deal with the specific cases,
where a participation of a probation officer is considered to be necessary. In
practice, misdemeanours are mainly concerned; the cases where a sentence of
imprisonment is not necessary to be imposed. The culprit´s contribution to the
settlement of dispute with an aggrieved person is required here more than
punishment.
In my thesis I also mention probation supervision, when a probation officer keeps
in touch with a culprit. Supervising, a probation officer checks and provide a culprit
with some help (when needed) as well. Probation supervision is imposed both
separately and in relation with alternative punishment as well. Especially the
alternative kinds of punishment enable a culprit to rectify his wrongdoing at liberty,
where he can, among others, work as well. Thus the social relations are not broken
and a convicted person can henceforth finance his family.
In the empiric-experience part of my thesis I present some Czech Probation and
Mediation Service statistics, including an adequate commentary. Unambiguously
we can say that the heaviest probation officer´s workload is done in terms of
community service imposition. This works is for him very time-consuming; he has
to communicate with both the convicted person and the punishment provider. On
the opposite, the new kinds of punishment, namely, house arrest, prohibition to
attend sport, cultural and other kinds of events and activities, are not applied very
often.
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My thesis has been enriched by the outcomes of directed interviews, provided by
the specialists within the field of probation and other institutions concerned. This
research method has been used on a purpose; I have been enabled to carry out
number of interesting encountering with probation experts, judges, attorneys and
police officers.
The outcomes of this thesis prove the fact, the most probation problems are mostly
related to the lack of probation officers and the lack of time needed to gain more
effective work as well. More than legislative solution, some recommendation
concerning better and more effective existing methods should be considered.
Although some minor changes in criminal legislation could make the situation
easier, final consequences would be only a better communication and cooperation
among institutions participating in utilization of restorative principles.
When implementing restorative justice principles and alternative kinds of
punishment, the most important and necessary element in this field is always a
probation officer. His importance results from the fact he is the most important
person not only to supervise but also to help a convicted person in his difficult
social situation.
I personally wish, the role of a probation officer was appreciated appropriately by
society in future.

123

124

