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Anotace 

Bakalářská práce se soustřeďuje na význam a přínos Probační a mediační sluţby při 

zprostředkování společensky prospěšného řešení konfliktů, spojených s trestnou činností, 

přibliţuje proces výběru vhodných osob pro výkon alternativních trestů, mimosoudních 

vyrovnání a přijímání řešení konfliktů třetí osobou, z pohledu současné literatury. Cílem 

této práce je ukázat, jak tato instituce napomáhá při uplatňování alternativních trestů a jak 

ji společnost vnímá. Představuje tuto instituci jako orgán Ministerstva spravedlnosti, který 

nabízí a zprostředkovává pomoc nejen pro trestně stíhané a odsouzené, ale také pro oběti 

trestné činnosti. Z dotazníkového průzkumu pak tato práce zkoumá, zda ji veřejnost zná, 

jak ji přijímá a zda věří v kladné působení. Za hlavní zdroj slouţí zák. č. 257/2000 Sb., 

o Probační a mediační sluţbě, dále nový zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a zák. 

č. 161/1961 Sb., trestní řád, který prošel celou řadou novelizací, naposledy zák. 

č. 306/2009 Sb. 

Klíčová slova: probace, mediace, mediátor, alternativní trest, trestný čin, justiční systém, 

obviněný, poškozený 
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Summary 

This Bachelor's thesis focuses on the meaning and benefits of probationary and 

mediation service during mediation of socially beneficial resolution of conflicts, 

performance of alternative punishments, out-of-court settlements and accepting of 

resolutions of conflicts by third parties from the point of view of current literature. The aim 

of this work is to show how this institution assists during application of alternative 

punishments and how the society perceives the institution. It presents this institution as a 

body of the Ministry of Justice, which offers arranges assistance not only for persons who 

are criminally prosecuted and sentenced, but also for the victims of crime. Based on the 

findings of a respondent survey, this work also examines whether members of the public 

are familiar with this institution, and whether they accept it and trust acknowledge its 

benefits. The main points of reference for this work are Act No. 257/2000, on probationary 

and mediation service, new Act No. 40/2009 of the criminal code and Act No. 161/1961 of 

the criminal code, which has been amended several times, most recently by Act 

No. 306/2009.  

Key words: probation, mediation, mediator, alternative punishment, criminal offense, 

justice system, accused, victim 
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1. Úvod 

Naše společnost se v současné době potýká s celou řadou problémů. Jedním z 

nejzávaţnějších je kriminalita, se kterou se setkáváme denně. Proto státní orgány 

i organizace hledají různé způsoby, jak kriminalitu sníţit a ochránit občany před následky 

trestné činnosti. Tento problém v sobě nese dvě stránky věci. Na jedné straně je tu 

pachatel, mnohdy mladistvý, který páchá trestnou činnost. Ale je tu také společnost, 

rodina, škola, která by měla mladého člověka formovat, vychovávat, vzdělávat, být mu 

příkladem a pomáhat mu. A to vše zřejmě selhává, kdyţ tolik mladých lidí končí ve vězení. 

Proto jsem si jako téma bakalářská práce vybrala poslání a cíle institutu Probační 

a mediační sluţby. Věnuji se jejímu významu v justičním systému a přínosu pro společnost 

i jednotlivce. Součástí této práce je koncepce Probační a mediační sluţby, stručný pohled 

na principy alternativních řešení trestné činnosti a alternativních trestů, ale hlavním 

zaměřením je proces zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení 

konfliktů, spojených s trestnou činností. 

Současná trestní spravedlnost někdy pomalu a málo účinně reaguje na růst 

kriminality a nevede k dostatečné ochraně jednotlivce a společnosti. V kaţdé společnosti 

jsou při tom s činností justičních orgánů spojena dvě rostoucí očekávání: na jedné straně 

veřejnost zcela pochopitelně předpokládá, ţe justice bude spravedlivá, a současně ţádá, 

aby byla výkonná. Jak toho dosáhnout, kdyţ ve společnosti jsou problémy, především 

ekonomické a morální, spojené s růstem kriminality. Společnost pak musí trestat pachatele 

za čin, který spáchal a následuje trest. Cílem společnosti však nesmějí být přeplněné 

věznice, ale hledání moderního pojetí trestu a odklon od klasického trestního stíhání. 

Veřejnost tyto změny však přijímá jen částečně a velmi pomalu. 

Nejvýznamnějším pojmem těchto změn by mělo být široké uplatnění alternativního 

způsobu řízení před soudem a vyuţití alternativ k potrestání trestné činnosti. Česká 

republika přijímáním novel trestních kodexů značně rozšířila prostor pro vyuţití různých 

netradičních alternativních postupů. Více, neţ kdy v minulosti, vycházejí vstříc 

subjektivním pocitům osob, které byly trestnou činností zasaţeny. A nejde jen 

o poškozeného, ale také o obviněného. Právě k tomu účelu je v právním systému zahrnut 

institut Probační a mediační sluţby. K praktickému rozšíření a vyuţití, stejně jako k 

všeobecné informovanosti o Probační a mediační sluţbě ve společnosti, dochází jen 

pozvolna. 

Cílem práce je podat alespoň částečně ucelený pohled na činnosti Probační 

a mediační sluţby, vysvětlit základní pojmy probace a mediace a popsat, jak tato instituce 

pomáhá při řešení různých případů trestné činnosti, především pomocí alternativních 

trestů. Součástí mé práce je také podání základní informace o mediační a probační činnosti 

v jednotlivých stádiích trestního řízení. Celou kapitolu jsem také věnovala vlastnímu 

průzkumu Probační a mediační sluţby formou dotazníkového šetření. 
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Bakalářská práce vychází zejména z právních předpisů o Probační a mediační 

sluţbě a souvisejících zákonů. Čerpá z dostupné literatury věnované alternativním trestům, 

z platných právních předpisů a vlastního dotazníkového šetření mezi občany. Vyuţila jsem 

také podkladové materiály a informace zpřístupněné na internetových stránkách Probační a 

mediační sluţby. 
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2. Vývoj mediace a probace v justičním systému 

Konec 20. století a začátek 21. století je v celosvětovém měřítku, tedy i v České 

republice, obdobím velkých reforem trestního práva, spojených s hledáním nových cest 

řešení trestné činnosti. Zvlášť naléhavá je potřeba zásadního přehodnocení justičního 

systému, to jak stát reaguje na páchanou trestnou činnost a nové vymezení priorit v oblasti 

trestně právního postihu mladistvých i dospělých pachatelů. Alternativní řešení trestních 

věcí je moţné charakterizovat jako zvláštní postupy vyuţívané alternativně oproti 

klasickému soudnímu řízení. Mezi hlavní důvody, které vedly k celosvětovému rozšíření 

alternativních trestů, patří mimo jiné vychovávat pachatele trestných činů k ţivotu 

v souladu se zákony, aktivně zapojit do řešení trestních věcí také osoby poškozené, řešit 

tímto způsobem přetíţenost soudců, vypořádat se s nedostatečnou kapacitou věznic, zlevnit 

trestní řízení a hledat účinné formy prevence kriminality. 

2.1. Historie 

Pro moderní evropské státy je charakteristický různý vývoj státního zřízení, 

ekonomiky, kultury i začlenění v evropských strukturách. To je dáno jednak historickými, 

přírodními, ale hlavně politickými vlivy, sociálními podmínkami a kulturními tradicemi. 

Svůj vliv v Evropě sehrála i různá náboţenství. Tato různorodost měla vliv na vznik 

a vývoj různých právních škol. Ovlivnila i vznik probační a mediační sluţby obecně. 

Konec minulého století přinesl v Evropě zásadní politicko-ekonomické změny, 

které zasáhly i justiční systémy, a to především v zemích východní Evropy. V naší justici 

se začaly hledat a uplatňovat nové formy spravedlnosti. Záměrem změn v legislativě bylo 

vytvořit efektivní nástroje při řešení trestné činnosti. Cílem je nejen potrestaní pachatele, 

ale i to, jak přinést spravedlnost obětem trestného činu a zároveň přispět ke sníţení 

vytíţenosti soudů, státních zastupitelství a sníţit počty vězňů. Trestný čin je nově 

posuzován nejen jako odchylka od normálního způsobu ţivota, ale začíná se chápat jako 

narušení vztahů mezi daným jedincem, poškozeným a společností. V zahraničí se tento 

pojem nazývá obnovující justice. Pojem restorativní (z anglického slova restore – obnovit, 

návrat k původnímu stavu) je chápán jako určitý návod zacházení s pachatelem odlišný od 

trestající justice. Je to soubor nových cílů, postupů a metod, který v sobě nese jiný přístup 

k řešení kriminality. 

2.1.1. Pojmy mediace a probace 

Původ mediace a probace v justici je v zemích anglo-saské právní kultury.  Soudní 

proces je v podstatě jednotný pro trestní i civilní věci a nejvyšším cílem je dosáhnout 

dohody stran. Mediace v justičním systému umocňuje pocit spravedlnosti, vytváří 

podmínky pro individuální posouzení kaţdého případu, přispívá k tomu, aby se pachatel 

mohl vrátit do normálního ţivota a poškozený se lépe vyrovnal s těţkou ţivotní situací. 
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Mediace jako metoda se začala uplatňovat při řešení konfliktů zhruba před třiceti 

lety. Je to tedy metoda poměrně mladá. 

Cituji: „V informacích o historii mediace (zejména mediace jako metody) se názory 

odborníků, co se týče časového zařazení, liší. To je zřejmě dáno i tím, ţe ve vývoji metody 

od starověku do dneška je obtíţné stanovit přesně časovou hranici, od které je moţné 

hovořit o mediaci jako o metodě. Mediace se vyvíjela v různých historických obdobích, v 

různých geografických oblastech, v různých oborech společenské praxe různě.“ [1] 

V našem prostředí ji lze chápat jako specifický systém alternativního řešení 

určitého typu trestních věcí. Je to mimosoudní zprostředkování řešení konfliktu mezi 

poškozeným a obviněným, tedy pachatelem. Probace je organizování a vykonávání 

dohledu nad obviněným, obţalovaným nebo odsouzeným (dále jen obviněný) a kontrola 

výkonu trestů nespojených s odnětím svobody. Obviněný musí plnit určené povinnosti, 

dodrţovat nařízená omezení, vést řádný ţivot a snaţit se za pomoci probačního úředníka 

obnovit narušené právní a společenské vztahy. Probační dohled je dlouhodobá práce 

s obviněným a vyţaduje na jedné straně odbornou pomoc a na druhé straně zájem o změnu. 

2.2. Cíle mediační činnosti 

Mediace se dá v širokém pojetí vysvětlit jako mimosoudní zprostředkování řešení 

trestního konfliktu mezi poškozeným a obviněným. Toto zprostředkování a jednání vede 

zkušený a nestranný člověk – mediátor. Ten vede mediaci, poskytuje oběma stranám 

moţnost vyjádřit své pocity, očekávání a potřeby. Současně je jeho úkolem umoţnit, aby 

se obě strany domluvily na rychlém a přijatelném způsobu úhrady škody, respektive 

odstranění konfliktu mezi poškozeným a obviněným. 

Účast na mediaci je pro obě strany dobrovolná. Poškozený má příleţitost vyjádřit se 

a pojmenovat své potřeby. Na druhé straně obviněný má moţnost pojmenovat své 

povinnosti a přijmout odpovědnost za náhradu škody. Můţe se poškozenému omluvit 

a nabídnout přiměřenou náhradu škody. Při mediacích můţe poškozený říci své pocity, 

například cítím křivdu, poníţení, vztek, bolest, lítost, obavy. Můţe pachateli sdělit, co 

všechno svým jednáním způsobil, slyšet od pachatele vysvětlení, omluvu, dostat 

odpovídající náhradu. Obviněný na druhé straně sděluje například strach z projednávání na 

policii, u soudu, obavy ze záznamu v rejstříku trestů, které mu budou v budoucnu 

komplikovat osobní nebo pracovní situaci. Měl by vysvětlit důvody svého jednání, projevit 

lítost nad tím, co se stalo. A samozřejmě se omluvit a snaţit se odčinit to, co spáchal. 

Při mediaci jsou role přiměřeně rozděleny. Poškozený a obviněný se soustřeďují na 

věcnou stránku a kontrolují, zda mediátor je neutrální a spravedlivý. Při mediaci v trestních 

věcech vystupuje do popředí hlavní skutečnost, a to doznání pachatele ke skutku a přijetí 

odpovědnosti za něj. To je předpoklad, aby mohla být mediace, jako alternativa nabídnuta 

poškozenému. Pokud tento předpoklad není naplněn, mohlo by při prvním setkání 

pachatele a poškozeného dojít k traumatizaci oběti a celý proces by nemohl pokračovat. [1] 
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2.2.1.  Vyuţití mediace v netrestní společenské praxi 

Nejrozšířenější oblastí, ve které se mediace vyuţívá, je mediace v rodinných 

konfliktech a v justici. V posledních letech se problematika rodin dostává do 

soustředěného zájmu mnoha orgánů a organizací, coţ souvisí s celou řadou negativních 

jevů. Je to především vzrůstající počet rozvodů, nestabilita rodinných vztahů, stále větší 

počet tak tzv. problémových rodin. Při rodinných konfliktech se mediace dělí na rodinnou 

a rozvodovou. Rozvodová mediace je zaměřena na řešení konfliktů při rozvodovém řízení 

manţelů. Protoţe však o rozvodu manţelů rozhoduje soud, spojuje se v ní mediace v justici 

a rodinná.  

V roce 2009 bylo v České republice rozvedeno více neţ 29 000 manţelství. [8] 

Proto je velmi důleţité vyuţívat mediaci při řešení otázek svěření dítěte do péče, formy 

jeho výchovy, styk s dítětem a teprve potom řešení finančního a majetkového uspořádání. 

Pokud se rozvádějící manţelé obracejí na mediátora, protoţe sami jiţ konflikt nedokáţou 

řešit, je to základ pro stabilizaci nových poměrů mezi rozvádějícími se rodiči a dětmi. 

Hlavně děti jsou pak vystaveny menšímu mnoţství konfliktů a psychických problémů. 

Proces mediace v rozvodovém řízení, pokud na ni rodiče přistoupí, vyjadřuje odpovědnost 

rodičů za rozhodnutí, které ovlivní další ţivot jejich dětí. 

Další oblastí, kde se mediace dá vyuţít, jsou sousedské konflikty. Pokud se sousedé 

začnou vnímat při řešení svých problémů jako nepřátelé, stupňují své spory a na reakce 

reagují protiakcí, často je to cesta do pekel. Během stupňování konfliktu začnou pracovat 

právníci, úřady, od obecních aţ po krajské, a končí to soudy v civilně právním jednání. 

Právě sousedské konflikty jsou novou oblastí pro uplatnění mediace. Ta však musí 

probíhat podle přesně stanovených pravidel, diskutují se jednotlivé problematické body, 

a pokud není moţné na některých bodech dosáhnout shody, začnou se rozebírat jiná 

témata, kde bude shoda snadnější. Můţe se stát, ţe některá témata budou nevyřešena, ale 

mediátor musí vést obě strany tak, aby bylo vzájemné souţití do budoucna moţné. A to 

i za cenu, ţe některé problémy zůstanou otevřené. 

Mediace při konfliktech na pracovišti nemá ţádná specifika. Probíhá podle obecně 

přijatých principů a hlavní je nestrannost mediátora, především při konfliktu nadřízený 

a podřízený. Konflikty ve škole mohou být další oblastí, kde můţe být mediace dobře 

vyuţita. Nejčastěji jde o problémy mezi učitelem a vedením školy, mezi rodiči a školou, 

mezi učiteli a ţáky. Zde zaujímají místo mediátora vyškolení profesionálové, nebo 

dobrovolníci z oblasti školství nebo probačních středisek. [1] 

2.3. Mediace, probace a právo 

Konec minulého století lze v Evropě označit nejen za období velkých politicko-

ekonomických změn, ale současně za období nových forem hledání spravedlnosti. Cílem 

změn v legislativě bylo vytvořit efektivní nástroje při řešení trestné činnosti, které budou 

nově řešit problémy pachatele, hájit zájmy obětí a zároveň mají přispět ke sníţení 



Andrea Vlčková: Poslání a cíle PMS 

2010  6 

vytíţenosti soudů, státních zastupitelství a sníţení počtu vězňů. Trestný čin musí být 

posuzován nejen jako odchylka od normálního způsobu ţivota, ale musí být chápán jako 

váţné narušení vztahu mezi daným jedincem, poškozeným a společností. V zahraničí se 

tento nový pojem trestní spravedlnosti nazývá obnovující justice. Jejím cílem je urovnání 

narušených vztahů a uspokojení zájmu všech, kterých se trestní konflikt týkal. 

Hlavní oblastí pro probaci a mediaci jsou méně závaţné trestné činy, kterých je 

velké mnoţství a které tvoří kaţdodenní, tzn. malou kriminalitu. Trestné činy spáchané z 

nedbalosti, jako je např. ublíţení na zdraví při dopravní nehodě, majetkové delikty 

s niţšími částkami, výtrţnictví, rvačky, konflikty narušující občanské souţití, podvody, 

zanedbání povinné výţivy. To jsou oblasti, kam by měla směřovat mediační činnost. 

Hovoříme-li o mediaci, v trestní justici, je třeba rozlišit odklon v trestním řízení a mediaci 

samotnou. Odklony v trestním řízení jsou alternativním (mimosoudním) způsobem řešením 

trestného činu a patří mezi ně institut podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání. 

Mediace je pak prostředkem pro jejich uplatnění. 

Změny v novém trestním zákoně – zpřísnění trestů za nejzávaznější násilnou 

trestnou činnost a naopak vypuštění nepodmíněných potrestání za lehčí provinění. Zároveň 

důraz na mimosoudní prostředky při řešení protiprávního jednání s tím, ţe trestní právo se 

má pouţívat jako krajní řešení útoků na společensky chráněný zájem. Tak lze ve zkratce 

shrnout změny, které přináší nový zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník s účinností od 

1. ledna 2010. Tento nový trestní zákoník nahradil předchozí zák. č. 140/1961 Sb. a bude 

působit se starým mnohokrát novelizovaným zák. č. 141/1961 Sb., trestním řádem. 

Úmyslné usmrcení je od počátku letošního roku moţné trestat aţ osmnácti lety 

vězení. Novou přitěţující okolností pak bude rozmysl nebo předchozí uváţení, které 

zvedne horní hranici trestní sazby aţ na dvacet let. Výjimečným trestem bude kromě 

doţivotí i dvacetileté aţ třicetileté vězení. Doposud se za výjimečný povaţoval patnáctiletý 

aţ pětadvacetiletý trest. 

Naopak sníţení trestní sazby se týká například krádeţe nebo podvodu, při kterých 

pachatel způsobí škodu velkého rozsahu, tedy více jak pětimilionovou. Zatím co současná 

právní úprava umoţňuje potrestat takovýto zločin aţ dvanáctiletým vězením, od ledna 

2010 je horní hranice trestu deset let. Za některé nedbalostní trestné činy – např. 

porušování povinnosti při správě cizího majetku – pak bude moţné odsoudit člověka aţ 

v případě, ţe se jich dopustí z hrubé nedbalosti. 

V celé řadě problémů v trestní politice stát zatím nedokázal najít odpovědi na 

otázky, které vedou k obrovskému výskytu celé řady negativních sociálních jevů. Lpěním 

na tradičních formách státní represe stojíme dnes na předních místech v počtu vězňů 

připadajících na 100 000 obyvatel. K 31. prosinci 2009 bylo v České republice 21 734 

vězňů, coţ je 210 vězňů na 100 000 obyvatel. Více mají v Evropě jen Polsko a Pobaltí. V 

západní Evropě je toto číslo poloviční či třetinové. [11] Není to však tím, ţe by naše 

legislativa byla v celoevropském měřítku málo pokroková. Naopak má celou škálu 

alternativ k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
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2.4. Institut Probační a mediační sluţby 

Zákon o Probační a mediační sluţbě se váţe k základním trestněprávním 

předpisům, kterými jsou trestní zákoník a trestní řád. Trestní právo vychází ze zásady 

pomocné úlohy trestní represe, která znamená, ţe trestně právní prostředky má stát 

vyuţívat pouze tehdy, kdyţ neexistuje jiné řešení, jak dosáhnout souladu chování lidí 

s právem. Proto jsou ve všech státech s rozvinutým demokratickým systémem hledány 

další cesty, jak nejlépe naplnit účel trestu a trestního stíhání. Účinným prostředkem jsou 

odklony a alternativy, které umoţňují ukončit trestní stíhání jiným způsobem neţ uloţením 

trestu. Pokud je nezbytné trest uloţit, nabízejí se jiné alternativní sankce. V našem trestním 

zákonodárství jiţ byly před přijetím zákona o Probační a mediační sluţbě, zakotveny 

některé instituty, jeţ umoţňovaly uplatnění některých alternativ. Šlo například 

o podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, trest obecně prospěšných prací, 

podmíněné zastavení trestního stíhání a další. Omezenou část úkolů probace plnili 

pracovníci odborného aparátu soudů, například od roku 1996 vykonávali nezbytné úkony 

spojené se zavedením trestu obecně prospěšných prací. Neměli však dostatečné odborné 

vzdělání ani pracovní podmínky pro plnění širokého spektra specifických úkolů probační 

a mediační sluţby. 

2.4.1. Speciální právní úprava 

Speciální právní úpravu vyţadoval zejména rozvoj mediačních činností při 

pouţívání alternativních způsobů trestního řízení. Při přípravě a zprostředkování dohody 

mezi obviněným a poškozeným, je třeba zajistit citlivý a nestranný přístup. To však nelze 

vyţadovat u pracovníků, kteří působí přímo v orgánech činných v trestním řízení. 

Závaţným hlediskem probační práce je preventivní působení, mající za cíl bránit 

recidivě trestné činnosti osob, podrobených probačnímu dohledu. Její nedílnou sloţkou je 

také psychosociální pomoc obviněným, jejich motivace a odborné vedení, například při 

odstraňování škodlivých návyků a závislostí různého typu, jako je drogová závislost, 

alkoholismus, patologické hráčství. Stejně důleţité je vytváření pracovních návyků, potřeb 

vzdělávat se a pěstovat pozitivní zájmy. To se týká zejména mladistvých osob, u nichţ je 

reálná perspektiva odklonu od nastoupené kriminální kariéry. 

Vzhledem k rozsahu úkonů probace a mediace nebylo vhodné, aby tyto činnosti 

byly začleněny do některého z orgánů činných v trestním řízení. Zásadní tedy bylo, aby 

Probační a mediační sluţba byla nezávislá na těchto orgánech a měla přesně vymezené 

vztahy také k orgánům sociálně právní ochrany dětí a sociální intervence viz příloha 1 – 

schéma organizační struktury. 

2.4.2. Soulad s ústavním pořádkem  

Zákon o Probační a mediační sluţbě je v souladu s Ústavou i ústavním pořádkem 

České republiky. Do systému trestní justice přibyl nový subjekt, který důsledně respektuje 
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ústavní úlohu ostatních subjektů trestního řízení i meze zásahů do občanských práv 

a svobod, jak je stanoví zejména Listina základních práv a svobod. 

Zvolený přístup ke konstituování této instituce se ukázal jako správný, protoţe za 

deset let existence nebyl tento zákon novelizován. Plně vyhovuje poţadavkům 

mezinárodních úmluv upravujících základní lidská práva a svobody, konkrétně normám 

Evropské úmluvy o ochraně občanských práv a základních svobod, zejména Organizaci 

spojených národů a Rady Evropy. Ty věnují dlouhodobě otázkám probace a mediace, 

v kontextu trestní justice a prevence kriminality, značnou pozornost. Problematiku 

kompetencí a postavení probačních úředníků neupravují předpisy práva Evropských 

společenství, protoţe náleţí do působnosti vnitrostátní legislativy. Pracovníci Probační 

a mediační sluţby mají zaručen volný pohyb v rámci zemí Evropské unie. 

2.4.3. Alternativní řešení trestních věcí 

Moţnosti uplatnit prakticky jednotlivé formy alternativního řešení trestních věcí 

jsou v České republice stanoveny právním rámcem. Alternativy směřující k alternativnímu 

řešení trestních věcí probíhají ve dvou rovinách. Jednak je to v rámci systému trestního 

práva a jednak mimo systém. Postupy a metody jsou v kaţdé rovině zcela odlišné, ale 

společné mají to, ţe jsou vţdy reakcí na spáchaný trestný čin. Mluvíme-li o alternativách k 

potrestání trestem odnětí svobody, můţeme rozlišovat z tohoto hlediska alternativu 

v oblasti trestního práva a alternativu k řešení trestních věcí mimo systém trestního práva. 

V nejobecnější rovině jsou alternativní tresty všechny tresty, které nejsou spojeny 

s bezprostředním odnětím svobody. V našich podmínkách je to například trest obecně 

prospěšných prací, podmíněné odsouzení, tresty s probačními prvky, nově trest domácího 

vězení, peněţitý trest, spíše výjimečně pak například samostatně uloţený trest zákazu 

činnosti. Hmotně právními alternativami k potrestání jsou upuštění od potrestání 

a podmíněné upuštění od potrestání s dohledem. I kdyţ v těchto případech není uloţen 

trest, jde o reakci na trestný čin se sankcemi. Uvedené alternativní tresty a alternativy 

k potrestání je moţné také spojovat s ochrannými opatřeními, především s ochranou léčbou 

a u mladistvých s ochranou výchovou. Procesními alternativami ke standardnímu trestnímu 

řízení jsou podle našeho právního řádu řízení o schválení narovnání a o podmíněném 

zastavení trestního stíhání. Tyto dvě alternativy nejsou spojeny s uloţením trestu 

a předpokládají zapojení stran do řešení trestní věci. [3] 

Mezi alternativní postupy směřující k řešení trestních věcí, realizované mimo 

systém trestního práva, patří zejména mediace a ujednání, která se při ní dosáhnou. 

Předmětem řešení konfliktních stavů v rámci mediace, podle zákona o Probační a mediační 

sluţbě, nemůţe být rozhodování otázky viny, ale ani trestu. Samotná mediace je zvláštní 

neprocesní forma alternativního řešení trestních věcí. Mediace nesmí nevhodně zasahovat 

do trestního řízení a musí se vést v souladu s právními normami. 
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Jako další specifické metody řešení problémů spojených s trestným činem a osobou 

jako pachatele se pouţívá probace. Vyuţití probace je na rozdíl od mediace z větší části 

součásti výkonu soudních rozhodnutí. Je to v podstatě dohled nad odsouzeným, který 

vykonává trest nespojený s odnětím svobody a musí plnit řadu povinností a omezení. 

Alternativní řešení trestních věcí odklonem od standardního trestního řízení, 

uplatněním alternativ k potrestání a ukládání alternativních sankcí je vyuţitelné ve všech 

stádiích trestního řízení. 

V předsoudním stádiu řízení přichází z tohoto hlediska v úvahu tato 

rozhodnutí: 

 rozhodnutí státního zástupce o podmíněném zastavení trestního stíhání, 

§ 307 – 308 TŘ; 

 rozhodnutí státního zástupce o schválení narovnání, § 309 – 314 TŘ; 

Ve stádiu řízení před soudem můţe jít o tato rozhodnutí:  

 rozhodnutí soudu prvního stupně o podmíněném zastavení trestního stíhání, 

§ 307 – 308 TŘ; 

 rozhodnutí soudu prvního stupně o schválení narovnání, § 309 – 314 TŘ; 

 rozhodnutí soudu první stupně o podmíněném odkladu trestu odnětí 

svobody, § 81 – 86 TZ; 

 rozhodnutí soudu o upuštění od potrestání a o podmíněném upuštění od 

potrestání s dohledem, § 46 – 48 TZ; 

 rozhodnutí soudu o uloţení některého z alternativních trestů, například 

trestu obecně prospěšných prací, peněţitého trestu, propadnutí majetku, 

trestu zákazu činnosti, trestu vyhoštění. 

Ve vykonávacím řízení: 

 rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody, § 88 TZ. 

2.4.4. Forma a postupy Probace a mediace v právní rovině 

Současný právní rámec pro řešení alternativních trestních věcí umoţňuje 

rozhodovat řadu trestních věcí mimo hlavní líčení. Vytváří dobré podmínky pro 

individuální řešení kaţdého případu, s přihlédnutím k povaze trestné činnosti a osobě 

pachatele. Předpokladem je, aby byla správně uplatněna mediace a probace i další 

moţnosti dané zákonem. Tak lze řešit společenské a právní konflikty nejen ve formální 

rovině, ale i v rovině mezilidských vztahů. 

Praktické uplatnění má Probační a mediační sluţba v těchto oblastech 

alternativního řešení trestních věcí. Při trestním řízení se jedná o podmíněné zastavení 
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trestního stíhání a narovnání. Probační úředník zasahuje jiţ do stádia před rozhodnutím 

a jeho pomoc přetrvává aţ do uplynutí zkušební doby. Pomáhá při zajišťování součinnosti 

mezi subjekty, nejen ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení, ale k obviněnému 

a poškozenému. Podle potřeby spolupracuje s orgány pověřených péčí o mládeţ, 

zájmovým sdruţením občanů a také s orgány místní správy. Hlavním poslání je, aby se 

narovnaly narušené společenské vztahy, mohly být vyuţity alternativní tresty a řešila 

se aktuální ţivotní situace poškozených osob. 

Mediátoři a probační úředníci působí tak, aby se obviněný ve zkušební době 

osvědčil, plnil podmínky uloţené soudem a splnil povinnost o náhradě škody. Institut 

narovnání je další moţností alternativního způsobu trestního řízení. Skládá se ze dvou fází. 

První fáze, mimosoudní vede Probační a mediační sluţba, za účasti obhájce, obviněného, 

zmocněnce poškozeného a v případě mladistvého orgán pověřený péčí o mládeţ. 

Obviněný musí vstoupit do jednání s poškozeným, musí usilovat o odčinění 

následků trestného činu, nahradit způsobenou škodu, nebo sloţit peněţní částku k obecně 

prospěšným účelům. Probační úředník se nesmí upínat jen k jedinému moţnému řešení, 

musí se snaţit konflikt urovnat a vytvořit podmínky pro to, aby soud vynesl správné 

rozhodnutí. 

Alternativou k potrestání pachatele je upuštění od potrestání. Institut upuštění od 

potrestání lze pouţít tehdy, kdyţ byla trestní věc projednána, pachatel uznán vinným 

a k naplnění účelu trestního zákona není třeba uloţit trest. V první fázi probace 

se shromaţďují informace, následuje fáze realizační a závěrečná je vyhodnocení. Tyto fáze 

řídí Probační a mediační sluţba. Smyslem je pozitivně motivovat pachatele ve směru 

prevence kriminality a narovnání vztahů mezi odsouzeným a poškozeným. Probační 

činnost má i další moţnosti. Například zlepšit sociální zázemí obviněného: sehnat slušné 

bydlení, získat práci a přerušit kontakty s osobami, které ho zlákaly k trestné činnosti. 

Významným výstupem probace a mediace jsou komplexní zprávy o sociálních poměrech 

obţalovaného. Tyto zprávy má státní zástupce a soud k dispozici před svým rozhodnutím.  

Další alternativou k potrestání je podmíněné upuštění od potrestání s dohledem. 

Odlišnost tohoto trestu od předcházejícího spočívá v tom, ţe soud po stanovenou dobu 

sleduje chování obviněného.  Zde se bez probačního dohledu nelze obejít. Ten spočívá 

v tom, ţe probátor kombinuje účelně prvky kontroly, pomoci a poradenství. 

Probační dohled je dlouhodobá práce s odsouzeným. Smyslem probačního 

dohledu je cituji:„ 

a) poskytnutí pomoci pachateli trestního činu, jeho odborné vedení a pozitivní 

motivace s cílem znovuzačlenění do společnosti, vytvoření vhodného sociální 

zázemí pro jeho uţitečné společenské a pracovní uplatnění a kontinuální řešení jeho 

aktuální ţivotní situace 

b) kontrola chování pachatele ve zkušební době a ochrana společnosti před 

případnou újmou z jeho strany 
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c) sníţení rizika opětovného spáchání trestné činnosti” [3] 

Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem jako alternativní trest 

k trestu odnětí svobody je významným prostředkem výchovného působení na pachatele. Je 

důleţitou náhradou krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody, a to zejména při 

nepříliš závaţných trestných činech. V tom se projevuje nové nahlíţení na trest jako 

odplatu. Práce probačního úředníka směřuje nejen k dohledu, ale především k pomoci 

odsouzenému v jeho problémech. V tomto případě, víc neţ soudním úředníkem, musí být 

probátor sociálním pracovníkem. Musí pochopit pozadí trestné činnosti, zkoumat rodinné a 

další sociální vazby pachatele a pomoci mu začlenit se zpět do společnosti. Do probačního 

dohledu se zahrnuje celá řada opatření, např. odvykací a rehabilitační programy, pomoc při 

hledání zaměstnání a obnovení kontaktu s rodinou. To vytváří předpoklad pro kladný 

osobní vztah mezi probačním úředníkem a odsouzeným. [3] 

Další alternativní trest je trest obecně prospěšných prací, který je nejčastěji 

ukládaným alternativním trestem v České republice. [10] Nabízí odsouzenému moţnost 

odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. Co do přísnosti 

je povaţován za trest, který následuje hned po trestu odnětí svobody. Uloţení trestu není 

podmíněno souhlasem pachatele. Přesto má postoj pachatele určitý význam při zvaţování, 

zda trest uloţit, protoţe negativní stanovisko můţe vést k tomu, ţe trest nesplní svůj účel. 

Na základě zkušeností je zřejmé, ţe pro úspěšnost tohoto alternativního trestu, má vyuţití 

probace a mediace zásadní význam. Probační úředník jedná s obecními úřady, aby zjistil, 

zda je moţné v konkrétním místě nalézt vhodnou práci pro obviněného. Při tom je třeba 

respektovat moţnosti a poţadavky obcí, s ohledem na roční období, stavební a jiný rozvoj 

obcí a další poţadavky. [2] 

Kontrola výkonu trestu je zaloţena na dobrovolném přístupu klienta k podávání 

informací přímo probačnímu úředníkovi, který pak jen namátkově kontroluje způsob 

výkonu prací. Spolupracuje při tom s kontaktní osobou příslušného obecního úřadu, 

s rodinou klienta nebo s dalšími osobami. Včasným řešením problémových situací se 

předejde tomu, aby se trest obecně prospěšných prací nezměnil v trest odnětí svobody. 

Dalšími alternativními tresty vůči nepodmíněnému odnětí svobody jsou 

propadnutí věcí, propadnutí majetku, zákaz činnosti, zákaz pobytu a vyhoštění. Tyto 

tresty mají však jako alternativy k trestu odnětí svobody podstatně menší význam, neţ 

podmíněné odsouzení, podmíněné odsouzení k trestu k odnětí svobody s dohledem, trest 

obecně prospěšných prací a peněţitý trest. Je to způsobeno tím, ţe tyto tresty, jako tresty 

samostatné, jsou ukládány spíše výjimečně a zpravidla jsou uloţeny vedle některého 

dalšího alternativního trestu. [3] 

Trest propadnutí majetku můţe soud uloţit, jen jde-li o věci, které náleţí pachateli. 

Nelze tento trest uloţit ohledně věcí, které pachatel nabyl krádeţí, zpronevěrou nebo je 

získal podvodem. Smyslem trestu propadnutí majetku je, aby byly odstraněny věci, které 

by mohly slouţit k dalšímu páchání trestné činnosti. Tento trest je povaţován za tak těţký 

trest, ţe jako alternativní sankce je pouţíván jen výjimečně. Trest zákazu činnosti má 
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přímo zabránit v dalším páchání trestné činnosti. Smyslem je dočasně vyřadit pachatele 

z moţnosti zastávat určité zaměstnání, povolání nebo funkci. Jde například o lékaře, 

pracovníky bank nebo státních orgánů. Trest zákazu činnosti je typickou trestněprávní 

sankcí za nejzávaţnější porušení pravidel silničního provozu, tedy za činy páchané 

v dopravě. Trest zákazu pobytu omezuje svobodu pohybu a pobytu pachatele. 

Bezprostředním účelem je odstranit pachatele z prostředí, se kterým trestná činnost 

souvisela. Soud můţe uloţit pachateli, který není občanem ČR, trest vyhoštění z území 

republiky. S přihlédnutím ke stupni společenské nebezpečnosti trestného činu můţe soud 

uloţit trest vyhoštění od jednoho do deseti let nebo na dobu neurčitou. 

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je institut, který 

umoţňuje soudu propustit odsouzeného na svobodu před odpykáním celého trestu. 

Předpokládá splnění dvou podmínek: výkon části uloţeného trestu a polepšení 

odsouzeného. Soud rozhoduje na základě zprávy věznice, druhu trestné činnosti, sociálního 

a rodinného zázemí a stanoviska PMS. Propuštění vězně je zkouškou toho, jak účinné byly 

vězeňské metody, jaké schopnosti má probační sluţba a jak je společnost ochotna přispět k 

nápravě pachatele. 

Jednou z forem podmíněného propuštění z výkonu trestu je parole, která umoţňuje 

vykonat zbytek trestu mimo věznici, pod dohledem probačního úředníka. Propuštění lze 

kdykoliv odvolat a nařídit pokračování ve výkonu trestu ve vězení. Dozor formou parole 

není pouhou formalitou, ale jde o dozor konkrétní a účinný. Sociální práce směřuje k tomu, 

aby byla chráněna společnost a pachatel napraven. [4] 

2.4.5. Nový alternativní trest – domácí vězení 

Domácí vězení patří mezi nové alternativní tresty, které právní kodex od letošního 

roku zavádí. Původně se uvaţovalo o jeho odkladu, protoţe odsouzení zatím nebudou 

hlídáni elektronickými náramky, ale kontrolory. Kvůli kritickému počtu vězňů však 

Ministerstvo spravedlnosti zavedení této sankce neodloţilo. V prvním roce tak na vězně 

budou dohlíţet pracovníci Probační a mediační sluţby, a to namátkově. Vzhledem 

k nízkému počtu těchto pracovníků, však veškerou práci nezastanou. Proto bude třeba, aby 

Ministerstvo spravedlnosti personálně tento institut posílilo, coţ však v současné 

ekonomické krizi nebude snadné. Kvůli elektronickým náramkům musí Česká republika 

poţádat o peníze z Evropských fondů. Trest domácího vězení podle § 60 TZ můţe být 

uloţen. Cituji:„  

1. Soud může uložit trest domácího vězení až na dvě léta, odsuzuje-li pachatele 

přečinu, jestliže 

 a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům 

pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to popřípadě 

i vedle jiného trestu, a 

b) pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí 

na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost. 
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2. Jako samostatný trest může být trest domácí vězení uložen, jestliže vzhledem 

k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení 

jiného trestu není třeba. 

3. Nestanoví-li soud v rozsudku jinak, trest domácího vězení spočívá v povinnosti 

odsouzeného zdržovat se v určeném obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního 

volna po celý den a v ostatních dnech v době od 20.00 hodin do 05.00 hodin, 

nebráni-li mu v tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání 

nebo poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v důsledku jeho 

onemocnění; zdravotnické zařízení je povinno na vyžádání orgánu činného 

v trestním řízení mu tuto skutečnost sdělit. Soud může odsouzenému povolit 

navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve dnech 

pracovního klidu a pracovního volna. 

4. Soud může uložit pachateli na dobu výkonu tohoto trestu přiměřená omezení 

nebo přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný 

život, a zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným 

činem způsobil. 

5. Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo 

vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též 

některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže 

za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé.” [6]
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3. Organizace a činnost Probačních středisek v přípravném 
řízení a řízení před soudem 

Probační a mediační sluţba byla zřízena zák. č.257/2000 Sb., o Probační a mediační 

sluţbě. Její hlavní cíle jsou jiţ uvedeny v kapitole 2 této práce. V činnosti této instituce 

Ministerstva spravedlnosti je třeba vycházet právě z tohoto zákona – cituji:„ 

§ 3 

Organizace probační a mediační sluţby 

1) V čele Probační a mediační služby je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr 

spravedlnosti. Ředitel Probační a mediační služby zajišťuje její chod po stránce 

personální, organizační, hospodářské, materiální a finanční. 

2) Plnění úkolů Probační a mediační služby ve vztahu k soudům, státním 

zastupitelstvím orgánů Policie České republiky zajišťují její střediska, která působí 

v sídlech okresních nebo obvodních či městských soudů. 

3) Příslušnost středisek k provádění úkonů probace a mediace se řídí příslušností 

soudu a v přípravném řízení státního zástupce, v jehož obvodu střediska působí.    

K urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů může předseda senátu nebo 

samosoudce příslušného soudu a v přípravném řízení příslušný státní zástupce 

uložit provedení potřebných úkonů středisku, v jehož obvodu bydlí osoba, které se 

také úkony týkají. [5] 

Pro lepší pochopení organizace Probační a mediační sluţby je přiloţeno 

organizační schéma – viz příloha 2. 

§ 4 

Činnost Probační a mediační sluţby 

(1) Probační a mediační služba vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve 

vhodných 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. 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. 

 (2) Probační a mediační činnost podle odstavce 1 spočívá zejména 

a) v obstarávání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému i sociálnímu 

zázemí, 

b) 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,  
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c) ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy bylo 

rozhodnuto o nahrazení vazby probačním dohledem, 

d) ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy byl dohled 

uložen, ve sledování a kontrole obviněného v průběhu zkušební doby, v kontrole 

výkonu dalších trestů nespojených s odnětím svobody, včetně trestu obecně 

prospěšných prací, ve sledování výkonu ochranných opatření, 

 e) ve sledování a kontrole chování odsouzeného v průběhu zkušební doby 

v případech, kdy bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu 

trestu odnětí svobody. 

(3) Probační a mediační služba současně pomáhá při odstraňování následků 

trestného činu poškozeným a dalším osobám dotčeným trestným činem. 

 (4) Probační a mediační služba věnuje zvláštní péči mladistvým obviněným 

a obviněným ve věku blízkém věku mladistvých, přispívá k ochraně práv osob 

poškozených trestnou činností a ke koordinaci sociálních a terapeutických 

programů práce s obviněnými, zejména jde-li o mladistvé a uživatele omamných 

a psychotropních látek. 

(5) Probační a mediační služba se podílí na prevenci trestné činnosti. 

(6) Úkony probace a mediace, pokud nejsou tímto nebo zvláštním zákonem svěřeny 

do výlučné působnosti Probační a mediační služby, mohou vykonávat nebo se na 

nich podílet i jiné osoby. 

(7) Probační a mediační služba provádí v rámci své působnosti úkony na pokyn 

orgánů činných v trestním řízení a ve vhodných případech v oblasti mediace i bez 

takového pokynu zejména z podnětu obviněného a poškozeného; v těchto případech 

o tom neprodleně informuje příslušný orgán činný v trestním řízení, který může 

rozhodnout, že věc se k mediaci nepředává a mediace proto dále prováděna 

nebude. 

(8) V souvislosti s úkony probace a mediace je Probační a mediační služba 

oprávněna opatřovat informace a poznatky o osobě obviněného nebo o stanoviscích 

poškozeného významných pro rozhodnutí soudu či státního zástupce. 

(9) Policejní orgán a státní zástupce vyrozumívá středisko o věcech vhodných k 

mediaci; zejména v trestních věcech mladistvých postupuje tak, aby mediace byla 

využita od počátku trestního stíhání nebo místo něj.” [5] 

3.1. Co zákon řeší 

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační sluţbě má teritoriální působnost. 

Upravuje úkony mediace a probace ve věcech projednávaných v trestním řízení. Probační a 

mediační sluţba je organizační sloţkou státu v čele s ředitelem, kterého jmenuje a 

odvolává ministr spravedlnosti. Ředitel zajišťuje chod po stránce personální, organizační, 

hospodářské, materiální a finanční.  
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Probační a mediační sluţba nemá rozhodovací pravomoc a působí mimo stávající 

strukturu orgánů činných v trestním řízení. A to především z důvodu relativní 

samostatnosti. Vznik této instituce nebrání tomu, aby mimo okruh stanovený zákonem, 

poskytovaly obdobné sluţby jiné organizace. Samozřejmá je spolupráce s orgány 

sociálního zabezpečení, zdravotnickými zařízeními, registrovanými církvemi, zájmovými 

sdruţeními občanů a různými nadacemi.  

Úkoly Probační a mediační sluţby plní a zajišťují probační úředníci a asistenti. Ti 

vykonávají v trestním řízení dohled nad obviněným, poskytují mu pomoc, kontrolují jeho 

chování, a pokud nebyl dohled uloţen, činnost směřují k tomu, aby obviněný vedl ve 

zkušební době řádný ţivot. 

3.1.1. Organizační řád 

Probační a mediační sluţba je koncipována jako organizační sloţka státu, která je 

svými příjmy a výdaji napojena na státní rozpočet. Správu instituce vykonává Ministerstvo 

spravedlnosti, a proto rozpočtové prostředky jsou v kapitole tohoto ministerstva. Probační 

střediska působí na celém území státu. Jejich činnost se vztahuje především k trestním 

věcem patřícím do příslušnosti okresních soudů a sídlí zpravidla v místech, kde působí 

soudy. Střediska v místech krajských soudů a Městského soudu v Praze, vykonávají svoji 

působnost ve vztahu k těmto soudům. Zákon umoţňuje zřídit ve velkých městech, kde je 

více okresních soudů, společné středisko či střediska tak, aby byl zajištěn optimální výkon. 

Více středisek působí také v Praze.  

Společné středisko lze podle potřeby členit na oddělení, která se specializují na 

určitý druh činnosti nebo na určité skupiny osob, které vyţadují zvláštní péči. Základem 

pro vznik středisek a jejich vnitřní organizaci je Status Probační a mediační sluţby. 

Probační činnost je rozdělena rovnoměrně v obvodech okresních, obvodních a krajských 

soudů a jako samostatná soustava orgánů stojí mimo orgány činné v trestním řízení. 

V čele Probační a mediační sluţby stojí ředitel se svými poradními orgány. 

Ředitelství se člení na pracoviště ředitele a sekretariát, dále je zde úsek zástupce ředitele 

pro ekonomiku, zástupce pro probaci a mediaci a oddělení pro veřejné a mezinárodní 

vztahy. Poradními orgány jsou například inventarizační komise, likvidační komise, komise 

pro řešení provozních záleţitostí a kontroly.  

Střediska se člení na pracoviště vedoucího a specializovaná odborná oddělení. Dále 

se mohou členit podle potřeby na oddělení zaměřená na mladistvé obviněné, obviněné ve 

věku blízkém věku mladistvých nebo na uţivatele omamných a psychotropních látek. Další 

členění středisek a náplň činnosti a jejich pravomoci jsou upraveny Statutem Probační a 

mediační sluţby.  

Činnost probačních a mediačních sluţeb zajišťují probační úředníci a probační 

asistenti, kteří vykonávají probační a mediační práci. Úředníci řeší náročnější odborné 

úkoly, asistenti pak méně náročné úkony, včetně administrativně-technických prací. 
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Probační úředník musí mít vysokoškolské vzdělání a musí vykonat odbornou zkoušku. 

Probační asistent má pak středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní. Tím ale jejich 

vzdělávání nekončí, pokračuje různými přednáškami, semináři a odbornými zkouškami. 

Vedle odborných znalostí je předpokladem úspěšného výkonu funkce také dobré 

komunikativní schopnosti a dovednosti, umění řešit konfliktní situace a předcházet jim.  

Pomocným orgánem Probační a mediační sluţby je Rada pro probaci a mediaci. 

Působí v ní nejen představitelé justice, zástupci orgánů činných v trestním řízení a další 

odborníci z oblasti sociální péče a zdravotnictví. Úkolem je projednávat koncepci probační 

a mediační činnosti, podílet se na činnosti jednotlivých středisek a ve vhodných případech 

koordinovat i další spolupráci s odbornými subjekty. 

Rada má i některá další oprávnění, z nichţ nejdůleţitější je navrhování pravidel, na 

jejichţ základě jsou vytvářeny probační programy a pravidla probační a mediační činnosti. 

Probační programy představují souhrn léčebných a výchovných postupů, které jsou svou 

strukturou a obsahem orientovány na změnu ţivotních postojů obviněných, jejich vztahů k 

sociálnímu okolí a na odstraňování rizikových faktorů jejich chování. Z hlediska 

legislativního je Probační a mediační sluţba připomínkovým místem k normám, jejichţ 

předkladatelem je Ministerstvo spravedlnosti ČR. [9]
 

3.1.2. Probační práce při podmíněném zastavení trestního stíhání a narovnání 

Podmíněné zastavení trestního stíhání podle TŘ je – cituji:„  

§ 307 

Podmíněné zastavení trestního stíhání 

(1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení 

státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže 

a) obviněný se k činu doznal, 

b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě 

uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, a vzhledem k 

osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem 

případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující. 

(2) V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba 

na šest měsíců až dva roky. Zkušební doba počíná právní mocí tohoto rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání. 

(3) Obviněnému, který uzavřel s poškozeným dohodou o způsobu náhrady škody, se 

v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání uloží, aby škodu v průběhu 

zkušební doby nahradil. 

(4) Obviněnému lze též uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení a 

povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. 
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(5) Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání může obviněný a 

poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek. Rozhodne-li o podmíněném 

zastavení trestního stíhání soud, má toto právo též státní zástupce.” [7]
 

 Při podmíněném zastavení trestního stíhání se řízení zastaví a stanoví se zkušební 

doba. Jestliţe bude splněna, stíhání bude zastaveno definitivně. Podmíněné zastavení 

trestního stíhání můţe navrhnout kterákoliv strana trestního řízení. – pachatel, probační 

úředník, mediátor, různá zájmová sdruţení a další. Orgány činné v trestním řízení 

vyuţívají aktivity Probační a mediační sluţby, která je tím subjektem, který má při tomto 

rozhodování významné poslání. Probační úředníci směřují svoji činnost k urovnání 

narušených společenských a právních vztahů. Pomáhají jednotlivým osobám při řešení 

aktuálních ţivotních situací, které byly touto trestnou činností dotčeny. 

Specifickým posláním probační a mediační sluţby je zprostředkování kontaktu 

mezi obviněným a poškozeným, vyjednávání o výši a způsobu náhrady škody. Aktivity 

probačních a mediačních úředníků právě zde charakterizují mediační povahu jejich 

činnosti. Právě mediace, jako metoda řešení problémů a forma pomoci má své 

nezastupitelné místo – cituji:„ 

Mediace je metoda řešení konfliktů komunikací, při níţ neutrální 

kvalifikovaná osoba pomáhá účastníkům konfliktu ve vzájemném dorozumívání, 

jehoţ cílem je dosaţení jejich spokojenosti s procesem a výsledkem řešení konfliktů.” 

[1] 

Probační úředníci mohou významně přispět k podmíněnému zastavení trestního 

stíhání a dále pak sledovat chování obviněného ve zkušební době. To znamená, zda 

dodrţuje přiměřená omezení, plní dohodu o náhradě škody. Pokud je třeba poskytnout 

obviněnému pomoc, například v sociální oblasti, získání vhodné pracovní kvalifikace nebo 

rekvalifikace a musí ho správně motivovat ke splnění podmínek ve zkušební době. 

Zjištění, jak tento program obviněný plní, je sepsán ve formě hodnotící zprávy. Ta 

je důleţitým podkladem, zda obviněný splnil své povinnosti. Menší nedostatky v chování 

řeší probační úředník domluvou, s vysvětlením rizika dalšího pokračování trestního stíhání. 

Teprve závaţnější prohřešky musí hlásit orgánu činnému v trestním řízení. 

Mediační práce při alternativním způsobu trestního řízení – narovnání podle § 309 

– 314 TŘ spočívá v tom, aby sám pachatel důsledně odčinil všechny následky způsobené 

poškozenému. Tento zájem vystupuje nad zájem odsouzení a potrestání pachatele do 

takové míry, ţe dojde-li k náhradě poškozenému v plné výši, je trestní stíhání definitivně 

zastaveno. Základním posláním mediace v těchto případech je vstoupit do jednání mezi 

oběma stranami, vyjednat výši škody a pomoci při dosaţení dohody o náhradě škody. 

Mediace při tom musí směřovat tak, aby poškozený dosáhl odčinění veškeré škody. 

Důleţité také je, aby se obě strany za účasti mediátora, mohly setkat, ale nelze je k tomu 

nutit. Mediační úředník musí poskytovat pomoc při volbě přiměřené finanční částky určené 

k obecně prospěšným účelům a výše částky musí být úměrná závaţnosti trestného činu 
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a majetkovým poměrům obviněného. Tato částka můţe být poukázána například na 

charitativní, kulturní, společenské nebo zdravotní programy. Mediátor nabízí pomoc 

oběma stranám, podporuje je při hledání řešení, nesmí však připustit nátlak na ţádnou 

stranu. 

Mediace končí, kdyţ jsou všechny části dohody o narovnání realizovány a všechny 

strany uspokojeny. Její největší výhodou je, ţe vede k řešení, která by v klasickém 

soudním řízení byla obtíţně dosaţitelná. Za velkou výhodu mediace je povaţována 

rychlost, menší finanční náročnost a odlehčení soudům. [3] 

3.1.3.  Role PMS při upuštění od potrestání a podmíněném upuštění od potrestání s 

dohledem 

Naše právní úprava vymezuje dvě hmotně právní alternativy k potrestání, a to 

upuštění od potrestání a podmíněné upuštění od potrestání s dohledem. Podle TZ – citace:„ 

Upuštění od potrestání 

§ 46 

(1) Od potrestání pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje a projevuje 

účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již 

pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti. 

(2) Soud může upustit od potrestání také tehdy, jestliže pachatel přípravy nebo 

pokusu trestného činu nerozpoznal, že příprava nebo pokus vzhledem k povaze 

nebo druhu předmětu útoku, na němž měl být čin spáchán, anebo vzhledem 

k povaze nebo druhu prostředku, jímž měl být čin spáchán, nemohl vést k dokonání. 

(3) Upustil-li soud od potrestání, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.  

§ 48 

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem 

(1) Za podmínek uvedených v § 46 odst. 1 nebo 2 může soud podmíněně upustit od 

potrestání a stanovit dohled nad pachatelem, považuje-li za potřebné po 

stanovenou dobu sledovat chování pachatele. 

(2) Při podmíněném upuštění od potrestání stanoví soud zkušební dobu až na jeden 

rok a zároveň uloží pachateli dohled (§ 49 až 51). 

(3) Pachateli, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, může soud uložit 

přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život; 

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

způsobil. 

(4) Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit zejména 

 a) podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace, 

b) podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy, 
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c) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným 

léčením podle tohoto zákona, 

d) podrobit se vhodným programům psychologického poradenství, 

e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných 

společenských akcí a styku s určitými osobami, 

 f) zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných 

osob, 

g) zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek, 

h) zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, 

i) uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku, 

j) veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo 

k) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění. 

 (5) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo 

vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v odstavci 4, též 

některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže 

za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé. 

 (6) Jestliže pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, vedl 

ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se 

osvědčil; jinak rozhodne o uložení trestu, a to popřípadě již během zkušební doby. 

(7) 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. 

(8) Bylo-li 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 nebyl odsouzen” 

[6] 

Na rozdíl od jiných alternativ musí proběhnout klasické soudní řízení, pachatel 

musí vţdy uznat svoji vinu, soud ho uzná vinným, a k naplnění účelu trestního zákona není 

třeba uloţit trest. Význam tohoto alternativního trestu je v tom, ţe umoţňuje diferencovaný 

přístup při řešení jednotlivých případů a vytváří podmínky jak pozitivně ovlivňovat 

chování pachatele v jeho přirozeném sociálním prostředí. Různá omezení a povinnosti, 

které jsou pachateli uloţeny, například probační dohled, platí v obou případech. To můţe 

znamenat uloţení ochranné léčby nebo ochranné výchovy. Reţim výkonu ústavní formy 

těchto ochranných opatření omezuje svobodu pohybu pachatele. Účelné vyuţití těchto 

ochranných reţimů můţe významně motivovat odsouzené k ţivotu bez konfliktu se 

zákonem a vést i k odčinění způsobených škod. 

V případě, kdy je upuštěno od potrestání pachatele, platí pro mediační a probační 

činnost v zásadě stejné principy jako v ostatních případech alternativního řešení trestních 

věcí. Mediace a probace probíhá ve 3 fázích. První je shromaţďování informací, druhá 

realizační fáze a třetí je hodnotící. V první části se musí shromáţdit všechny důleţité 

informace o pachateli a poškozeném. K tomu vyuţijí mediátor nebo probátor konzultace 
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s oběma stranami, soudní spisy, ústní nebo písemné informace školy, zaměstnavatele nebo 

i zájmových sdruţení. Důleţité je, aby se probační a mediační sluţba dozvěděla včas 

o případech vhodných k alternativnímu vyuţití. 

Podstatou samotné mediační práce je, aby se dosáhlo dohody mezi poškozeným 

a obviněným a činnost směřovala k urovnání konfliktu. Dosaţená řešení by měla být 

co nejkomplexnější a působit co nejdéle do budoucna. Účelné je, aby se tyto konzultace 

konaly za účasti obou stran a jestliţe je to moţné, je do ní třeba zapojit i osoby z blízkého 

sociálního okolí. Nezbytnou podmínkou mediace však není setkání poškozeného 

s obviněným. Mediátor pak navrhne jiná alternativní řešení. Nelze však dále pokračovat 

bez výslovného souhlasu poškozeného.  

Předpokladem od upuštění potrestání je projevená lítost, ale ne pouze formální 

slova, ale musí jít o aktivní ujednání, například omluvu, náhradu škody, získání motivace k 

vhodné léčbě, ochota podrobit se výchovnému vlivu zájmového sdruţení, které za něho 

nabízí záruku. 

V závěrečné fázi vyhodnocení je ţádoucí, aby se výsledek promítnul do rozhodnutí 

soudu a také poškozený vnímal tyto závěry jako dostatečné a spravedlivé na spáchaný 

trestný čin. Pro všechna stádia trestního řízení platí, ţe probační úředníci a mediátoři svoji 

činnost směřují k objasnění příčin trestného činu, k předcházení sporů mezi obviněným 

a poškozeným a k prevenci trestné činnosti. Komplexní zpráva o sociálních poměrech 

obţalovaného je tím nejvýznamnějším cílem této činnosti, protoţe je základem pro přijetí 

alternativního trestu. [3] 

3.1.4. Probační dohled při podmíněném odkladu výkonu trestu odnětí svobody  

Tyto alternativní tresty k trestu odnětí svobody jsou vymezeny TZ (§ 81 aţ § 87) – 

cituji:„ 

§ 81 Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody 

(1) Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři 

léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho 

dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu 

má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho 

výkonu. 

(2) Povolení podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody se netýká výkonu 

ostatních trestů uložených vedle tohoto trestu. 

§ 82 Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 

(1) Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let; 

zkušební doba počíná právní mocí rozsudku. 

(2)Podmíněně odsouzenému může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené 

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

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

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h5d2.aspx#par48
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(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo 

vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, též 

některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže 

za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé. 

(4) Doba, po kterou podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život 

a vyhověl uloženým podmínkám, se započítává do zkušební doby nově stanovené při 

podmíněném odsouzení pro týž skutek nebo do zkušební doby stanovené při uložení 

úhrnného nebo souhrnného trestu nebo společného trestu za pokračování 

v trestném činu. 

§ 83 Rozhodnutí o podmíněném odsouzení 

(1) Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl 

uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě 

již během zkušební doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k 

okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení 

v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a 

a) stanovit nad odsouzeným dohled, 

b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí 

překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 82 odst. 1, nebo 

c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené 

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

(2) Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51. 

(3) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle 

odstavce 1, aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že se 

podmíněně odsouzený osvědčil. 

(4) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li se za to, že 

se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. 

(5) Rozhodne-li soud podle odstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne zároveň 

o způsobu výkonu trestu. 

 

§ 84 Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem 

Je-li třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele a poskytnout mu 

potřebnou péči a pomoc ve zkušební době, může soud za podmínek uvedených v 

§ 81 odst. 1 podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta 

za současného vyslovení dohledu nad pachatelem. Na výkon dohledu se užije 

obdobně ustanovení § 49 až 51. 

§ 85 Zkušební doba, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 

(1)Při podmíněném odsouzení s dohledem stanoví soud zkušební dobu na jeden rok 

až pět let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast1h5d2.aspx#par48
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(2)Podmíněně odsouzenému, nad kterým byl stanoven dohled, může soud uložit 

přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 směřující k tomu, 

aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, 

kterou trestným činem způsobil. 

(3) Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých, může soud v zájmu využití 

výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo 

vedle přiměřených omezení nebo přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4, 

též některá z výchovných opatření uvedených v zákoně o soudnictví ve věcech 

mládeže za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé. 

§ 86 Rozhodnutí o podmíněném odsouzení s dohledem 

(1) Jestliže podmíněně odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled, vedl ve 

zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se 

osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest 

vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného 

ponechat podmíněné odsouzení s dohledem v platnosti, i když odsouzený zavdal 

příčinu k nařízení výkonu trestu, a 

a) stanovit nad odsouzeným další povinnosti v rámci uloženého dohledu, 

b) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí 

překročit horní hranici zkušební doby stanovené v § 85 odst. 1, nebo 

c) stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené 

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

(2) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle 

odstavce 1, aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že se 

podmíněně odsouzený osvědčil. 

(3) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li se za to, že 

se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. 

(4) Rozhodne-li soud podle odstavce 1, že se trest vykoná, rozhodne zároveň 

o způsobu výkonu trestu. 

§ 87 Obdobné užití ustanovení o podmíněném odsouzení 

Na vztah podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody k dalším trestům 

uloženým vedle tohoto trestu podle § 81 odst. 2 a na zápočet doby, po kterou 

podmíněně odsouzený s dohledem vedl ve zkušební době řádný život, do nové 

zkušební doby podle § 82 odst. 4 se užije obdobně ustanovení o podmíněném 

odsouzení.[6] 

V systému trestů převaţují druhy, které nejsou spojeny s odnětím svobody a izolací 

pachatele od společnosti. Jsou uloţeny alternativní tresty, protoţe se předpokládá, ţe velká 

část pachatelů je méně narušena a jejich vytrţení ze sociálního prostředí by mělo negativní 

vliv na jejich další ţivot. Hlavní důvody, které vedou k alternativnímu řešení trestné 

činnosti, jsou mimo jiné, také niţší náklady s nevýkonem trestu odnětí svobody a lepší 

začlenění pachatele zpět do normálního ţivota. 
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Jak to vypadá v praxi. Soud vynese nad pachatelem odsuzující rozsudek a uloţí 

trest odnětí svobody. Jeho výkon však odloţí, respektive promine, pod podmínkou, ţe 

odsouzený se bude ve stanovené době řádně chovat a vyhoví uloţeným podmínkám. A v 

této fázi vstupuje do procesu probační úředník, respektive institut Probační a mediační 

sluţby. Probační dohled nad odsouzeným v jeho zkušební době není jen dohled nad tím, 

jak dodrţuje podmínky stanovené soudem. Do probačního dohledu je zahrnuta řada dalších 

opatření, například pomoc při hledání zaměstnání, odvykací program, pomoc při navázání 

opětovných kontaktů s blízkými osobami. Probace není rezignace na trest, ale je to 

diferencovaný přístup k pachatelům různých trestných činů. Pachatel je ušetřen škodlivých 

vlivů výkonu trestu v přeplněných věznicích, zůstává ve společnosti, udrţuje kontakty s 

rodinou, učí se zodpovědnosti za svůj ţivot. Pachatel nezůstává sám, dostává se mu účinné 

pomoci od probačních pracovníků, můţe náleţitě ţivit rodinu a sám sebe a dále můţe spíše 

uhradit škodu způsobenou trestným činem. [3] 
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4. Průzkum veřejného mínění na téma:„ Probační a mediační 
sluţba”  

Pro funkci Probační a mediační sluţby je důleţité i to, aby veřejnost měla 

povědomí o její činnosti, k čemu je vyuţívána, kam svým organizačním zařazením patří, 

jaké jsou její výsledky za dobu jejího působení a zda občané znají význam pojmů v jejím 

názvu. Pro svůj průzkum veřejného mínění jsem zvolila formu dotazníkového šetření – 

viz příloha 3. Ve 14 jednoduchých otázkách jsem oslovila téměř 300 náhodně vybraných 

občanů a vzorek 200 respondentů jsem vyuţila jako reprezentativní vzorek k vyhodnocení. 

Dotazníkové šetření probíhalo v době od 18. ledna do 5. února 2010. 

4.1. Dílčí cíle dotazníků 

Otázky dotazníků jsem rozdělila do čtyř částí. První část se týkala přímo instituce 

Probační a mediační sluţby. Ptala jsem se respondentů, zda ji znají, kam organizačně patří 

a zda se setkali někdy s pojmem mediace. V druhé části jsem jim poloţila otázky týkající 

se kriminality, alternativních trestů, co mezi ně patří a zda souhlasí s alternativním trestem 

domácího vězení. Třetí část se týkala konfliktů. Zajímalo mě, zda konfliktní situaci někdy 

zaţili, čeho se týkala a zda při řešení je důleţitá vzájemná komunikace obou strana. 

Za důleţitou jsem povaţovala i otázku na koho se obrátit, kdy by chtěli konflikt řešit 

mediací. Závěr dotazníku se týkal základních statistických údajů. Zda odpovídal muţ nebo 

ţena, jaké dosáhli nejvyšší vzdělání a do jaké věkové kategorie patří. Dotazníkové šetření 

bylo anonymní. Respondenty jsem vybírala náhodně. Oslovila jsem různé skupiny lidí, 

například kolegy z práce, studenty škol, čtenáře knihovny, členy zájmových organizací 

i úředníky ze sociální sféry. 

4.1.1. Odpovědi respondentů – první část dotazníkového šetření 

Protoţe se ve své bakalářské práci zabývám posláním a úlohou Probační a mediační 

sluţby, tak mojí první otázkou bylo samozřejmě, zda respondenti znají tuto instituci. 

Odpovědi na tuto otázku jsou zpracovány v tabulce 1 – viz příloha 4.  

Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu 1. 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Procentuální rozložení odpovědí na otázku č. 1 – Znáte instituci zvanou 

Probační a mediační služba? 

Při vyhodnocení této otázky mě překvapilo, ţe Probační a mediační sluţbu zná více 

jak polovina dotazovaných. V procentuálním vyjádření to představuje 57 % ano, znám tuto 

instituci a 43 % ne, neznám ji. Odvozuji z toho, ţe v posledních měsících se veřejnost o 

této sluţbě dovídala častěji z médií, a to i v souvislosti s novým trestním zákoníkem, který 

je účinný od 1. ledna 2010. To dokazuje určitý posun ve vědomí společnosti do oblasti 

veřejného zájmu nejen o samotnou kriminalitu, ale také o to, jak ji předcházet a změnit 

názor na trestání pachatelů. 

Mediace je, podle zákona o Probační a mediační sluţbě, mimosoudní 

zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Směřuje k tomu, aby se 

urovnal konfliktní stav v souvislosti s trestním řízením. Odpovědi na tuto otázku jsou 

zpracovány v tabulce 2 – viz příloha 4.  

Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu 2. 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf 2: Procentuální rozložení odpovědí na otázku č. 2 – Slyšel/a jste někdy pojem 

mediace? 
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Na otázku slyšel/a jste někdy pojem mediace překvapivě ano, odpovědělo 59 % 

dotazovaných a 41 % ne. Kladné odpovědi 118 respondentů, však nevypovídají, podle 

mého názoru o tom, ţe by tito respondenti uměli vysvětlit podstatu a smysl slova mediace. 

Otázkou zůstává, zda by za pojmem mediace viděli vyřešení různých konfliktů třetí 

osobou. 

Název Probační a mediační sluţba se ve společnosti objevil poprvé skoro před 

deseti lety. Na začátku vzniku této instituce ji společnost téměř neznala a svoje místo a 

význam si musela teprve vybudovat. Odpovědi jsou zpracovány v tabulce 3 – 

viz příloha 4.  

Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu 3. 

Pramen: [vlastní zpracování] 
    

Graf 3: Procentuální rozložení odpovědí na otázku č. 3 – Co podle Vás znamená 

Probační a mediační služba? 

V této otázce jsem chtěla zjistit, zda respondenti umějí tuto instituci přiřadit ke 

správné řídící sloţce. Z dvou set dotázaných 60 % přiřadilo Probační a mediační sluţbu ke 

správné odpovědi Ministerstvo spravedlnosti. 22 % z dotázaných si vybralo Agenturu pro 

výzkum volebních preferencí a zřejmě se nechali chybně ovlivnit slovem mediační, coţ si 

spojili s médii. Pod Ministerstvo vnitra zařadilo PMS 18 % respondentů. Kriminalitu a s 

tím související trestnou činnost si spojují s policií a ta patří pod Ministerstvo vnitra.  

Odpovědi v první části dotazníku ukázaly, ţe více jak polovina respondentů tuto 

instituci zná. Z odpovědí však nelze zjistit, zda ji zná jen obecně nebo se s ní setkali v 

konkrétnější podobě. Téměř 60 % odpovědí na otázku, zda znají mediaci, je rovněţ 

vysoké, ale kladná odpověď ještě neznamená, ţe dotazovaný ví, co toto slovo znamená. 

Třetí otázka v tomto bloku směřovala na zařazení PMS pod řídící orgán. 60 % uvedlo 

správnou odpověď a zbytek volil ze dvou dalších variant. Část se nechala ovlivnit slovem 

mediace ve spojení se sdělovacími prostředky – médii a zbytek si ji spojil s kriminalitou a 

tu řeší Ministerstvo vnitra. 
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4.1.2. Odpovědi respondentů – druhá část dotazníkového šetření 

Naše společnost staví na první místo ochranu ţivota a zdraví. Není ušetřena různé 

trestné činnosti a snaţí se ji řešit podle nových právních kodexů. Většina lidí se kriminality 

obává a očekává, ţe je stát ochrání a pachatele potrestá. Odpovědi na otázku č. 4 jsou 

zpracovány v tabulce 4 – viz příloha 4. 

Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu 4. 

Pramen: [vlastní zpracování] 
 

 

 

 

Graf 4: Procentuální rozložení odpovědí na otázku č. 4 – Má podle Vás 

kriminalita v ČR vzestupnou tendenci? 

Čtyři moţnosti odpovědí na otázku, jestli má kriminalita v ČR vzestupnou tendenci 

dávaly respondentům dostatečnou moţnost výběru. Nepřekvapilo mě, ţe v moţnostech 

odpovědí převládalo určitě ano – 41 % a spíše ano – 43 %. To svědčí o tom, ţe většina 

společnosti vnímá nárůst kriminality jako velký problém, se kterým si stát příliš neví rady. 

Jen malé procento oslovených a to 14 % odpovědělo, ţe spíše nemá vzestupnou tendenci a 

2 % určitě ne. Občany nejčastěji trápí tzv. drobná kriminalita, která jim ztrpčuje ţivot, a 

přináší nemalé problémy. Společnost je pak naladěna spíše represivně, očekává od orgánů 

činných v trestním řízení, státních zástupců a soudců potrestání pachatele a jeho izolaci ve 

vězení.  

Moţnosti uplatnění různých forem alternativního řešení jsou u nás stanoveny 

právním rámcem. V nejobecnější rovině jsou alternativní tresty všechny tresty, které 

nejsou spojeny s bezprostředním odnětím svobody. Zajímalo mě, jak respondenti vnímají 

pojem alternativního trestu, a proto jsem jim poloţila následující otázku. Odpovědi jsou 

zpracovány v tabulce 5 – viz příloha 4.  

Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu 5. 
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    Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf 5: Procentuální rozložení odpovědí na otázku č. 5 – Co jsou podle Vás 

alternativní tresty? 

 Více neţ polovina, konkrétně 51 % odpovědělo správně na otázku, co jsou to 

alternativní tresty. Na druhou stranu 34 % tazatelů neuvedlo nic, to znamená, ţe je neznají. 

Špatně odpovědělo 15 % dotázaných. Tito respondenti uváděli takové příměry, které 

nemají s alternativními tresty nic společného. Alternativní tresty při tom mohou pachatele 

pozitivně motivovat ke změně ţivotních postojů. 

Právní úprava ČR vymezuje alternativní způsoby trestního řízení, jako např. 

podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání. Dále alternativy k potrestání jako je 

např. upuštění od potrestání a alternativní tresty k trestu odnětí svobody, jako např. trest 

obecně prospěšných prácí, peněţitý trest a další alternativní tresty jako např. propadnutí 

majetku, zákaz činnosti. Další otázka měla ukázat, jak respondenti znají konkrétní 

alternativní tresty. Odpovědi jsou zpracovány v tabulce 6. 

    
Tabulka 6: Odpovědi na otázku č. 6 – Co patří mezi alternativní tresty? 

 Počet odpovědí 

Domácí vězení 162 

Veřejně prospěšné práce 134 

Finanční narovnání 40 

Setkání poškozeného s pachatelem 17 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Z odpovědí na tuto otázku překvapivě 162 dotázaných odpovědělo, ţe mezi 

alternativní tresty patří trest domácího vězení. Na této odpovědi je vidět, jak sdělovací 

prostředky ovlivňují veřejné mínění, protoţe tento trest platí teprve od 1. ledna 2010 a jeho 

uplatnění je limitováno tím, ţe nejsou k dispozici elektronické náramky, které by 

odsouzené monitorovaly 24 hodin denně. Veřejně prospěšné práce, které uvedlo 134 

dotazovaných, patří skutečně mezi nejvíce uplatňované alternativní tresty. 40 tazatelů 
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odpovědělo, ţe alternativní trest je finanční narovnání. Z toho vyplývá, ţe tento 

alternativní trest není u veřejnosti příliš známý. Setkání poškozeného s pachatelem uvedlo 

jako alternativní trest 17 lidí, i kdyţ se o alternativní trest nejedná. 

Od 1. 1. 2010 byl zaveden v souvislosti s novým trestním zákoníkem další 

alternativní trest, a to trest domácího vězení. V zákoně jsou přesně vymezeny podmínky 

pro uplatnění tohoto trestu, i kdyţ jeho vyuţití v současné době limitují finanční moţnosti 

Ministerstva spravedlnosti. Odpovědi jsou zpracovány v tabulce 7 – viz příloha 4. 

Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu 6. 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf 6: Procentuální rozložení odpovědí na otázku č. 7 – Souhlasíte s 

alternativním trestem domácího vězení? 

Při těchto odpovědích se ukázalo, ţe s medializovaným trestem domácího vězení 

souhlasí 64 % dotázaných. Naproti tomu 36 % oslovených s ním nesouhlasí. Proč tomu tak 

je, se můţeme jen domýšlet. Zřejmě se za tím skrývá strach, ţe se pachatelé budou volně 

pohybovat a páchat další trestnou činnost. Tento trest ale představuje při jeho správném 

uplatnění a zajištění omezujících podmínek alternativu k pobytu ve vězení a nemalé 

finanční úspory státu. Výhodou tohoto trestu je nejen sníţení počtu vězňů v přeplněných 

věznicích, ale hlavně to, ţe tento člověk můţe dále pracovat, ţivit sebe a svoji rodinu. 

V druhé části dotazníkového šetření se ukázalo, ţe kriminalita trápí 168 lidí z 200 

dotázaných. Z toho vyplývá, ţe je to jeden z nejzávaţnějších problémů dneška. Zajímavé 

údaje se daly vyčíst z otázky, co jsou alternativní tresty. Víc neţ polovina odpověděla 

správně. Za správnou odpověď jsem povaţovala i to, kdyţ uvedli konkrétní alternativní 

trest. Z další otázky vyplynulo, ţe nejvíce znají respondenti trest domácího vězení a 

veřejně prospěšné práce. Trest domácího vězení je nový, v dnešní době mediálně velmi 

pouţívaný a souhlasí s ním 129 respondentů.  
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4.1.3. Odpovědi respondentů – třetí část dotazníkového šetření 

Konfliktní ţivotní situace dovedou znepříjemnit ţivot a negativní jevy, které je 

doprovázejí, nejsou mnozí sami schopni zvládnout. Často také nevědí na koho se obrátit a 

koho poţádat o pomoc. Odpovědi jsou zpracovány v tabulce 8 – viz příloha 4. 

Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu 7. 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf 7: Procentuální rozložení odpovědí na otázku č. 8 – Zažil/a jste někdy 

konflikt s druhou osobou, který ovlivnil Váš život? 

Překvapivě 60 % odpovědí na otázku, ţe nezaţili konflikt s druhou osobou, můţe 

znamenat, ţe buď opravdu nezaţili, nebo ţe se za něj stydí, anebo za konflikt nepovaţují 

problémy v rodině, na pracovišti, ve škole. 79 odpovědí bylo kladných, coţ je 40 % a 

problém konfliktních situací vnímají a ovlivňuje je. 

Na tuto otázku odpovídali jen ti, kteří v předešlé otázce odpověděli, ţe konflikt s 

druhou osobou zaţili. Odpovědi jsou zpracovány v tabulce 9. 

 
Tabulka 9: Odpovědi na otázku č. 9 – Čeho se konflikt týkal? 

 Počet odpovědí 

Rodinných či partnerských vztahů 51 

Vztahů na pracovišti 18 

Jednalo se o trestný čin 16 

Obchodních vztahů 11 

Jiný důvod 4 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 Z 200 dotazovaných potvrdilo konflikt 79 respondentů. A ti uvedli, čeho se 

konflikt týkal. Z uvedené tabulky je zřejmé, ţe nejvíce konfliktů se děje v rodině a mezi 

partnery. Poměrně málo se konflikt týkal vztahů na pracovišti, uvedlo jej pouze 18 lidí, 

stejně jako v případě trestného činu, který uvedlo 16 dotazovaných. Nejméně lidí uvedlo 

konflikty v obchodních vztazích a jiné důvody. 
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Při řešení kaţdého konfliktu je třeba o něm mluvit, pojmenovat ho, přiznat svoji 

vinnu a v případě, ţe nejsme schopni se navzájem dohodnout, hledat pomoc u nezávislé 

třetí osoby a nenechat konflikt dojít aţ k neřešitelné situaci. Odpovědi jsou zpracovány v 

tabulce 10 – viz příloha 4. 

Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu 8. 

Pramen: [vlastní zpracování] 
 

Graf 8: Procentuální rozložení odpovědí na otázku č. 10 – Souhlasíte s výrokem, 

že pro konstruktivní řešení konfliktů je potřeba komunikovat s druhou osobou? 

Tomuto pojetí řešení konfliktní situace odpovídá i více neţ 90 % kladných 

odpovědí respondentů. Komunikace s druhou stranou je základem, ať jiţ se jedná o 

jakýkoliv konflikt. Kladné odpovědi svědčí i o tom, ţe konflikt se nevyřeší sám od sebe, je 

k tomu potřeba obou stran. Konflikt by se měl řešit, aby nepřinesl další problémy, které 

povedou k těţkým ţivotním situacím. 

Poslední otázka směřovala do praktického uplatnění mediační činnosti jako součásti 

probační a mediační práce. Odpovědi jsou zpracovány v tabulce 11 – viz příloha 4. 

Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu č. 9. 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf 9: Procentuální rozložení odpovědí na otázku č. 11 – Víte, kam či na koho 

se obrátit, pokud byste chtěli řešit konflikt mediací? 
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V závěrečné odpovědi na otázku o mediaci se ukázalo, ţe 76 % dotázaných 

nevědělo na koho se obrátit, pokud by chtěli konflikt řešet mediací. 11 % respondentů 

odpovědělo ano a správně uvedlo Probační a mediační sluţbu, 13 % respondentů také 

odpovědělo ano, ale odpovědi byly špatné. 

Třetí část dotazníkového šetření se týkala konfliktních situací a zjišťovala jsem, jak 

můţe konfliktní situace ovlivnit kaţdodenní ţivot člověka. Odpovědi však byly takové, 

jako by konflikt byl respondentům cizí. Průzkum ukázal, ţe se s ním ve svém ţivotě 

setkávají málo a přiznávají ho spíše v rodině a mezi partnery. Základem řešení jakéhokoliv 

konfliktu je komunikace, řešení nepřijde samo od sebe. Neřešení přináší těţké ţivotní 

problémy a potom můţe být na pomoc odborníka pozdě. Kam se však mají obrátit, to velká 

část nevěděla. 

4.1.4. Odpovědi respondentů – čtvrtá část dotazníkového šetření 

V anketě jsem oslovila celkem 200 respondentů, z toho bylo 107 muţů a 93 ţen. Při 

oslovení tazatelů jsem se málo kdy setkala s odmítavým postojem. Pokud ano, byly to 

většinou ţeny středního věku. Odpovědi jsou zpracovány v tabulce 12 – viz příloha 4. 

Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu 10. 

Pramen: [vlastní zpracování] 
 

Graf 10: Procentuální rozloţení odpovědí na otázku č. 12 – Jste? 

Téměř polovina respondentů uvedla, ţe má základní vzdělání, ale toto číslo můţe 

být zkresleno skutečností, ţe studenti středních škol uváděli nejvyšší dosaţené vzdělání v 

daném momentě. Odpovědi jsou zpracovány v tabulce 13 – viz příloha 4. 
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Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu 11. 

Pramen: [vlastní zpracování] 
 

Graf 11: Procentuální rozložení odpovědí na otázku č. 13 – Jaké je Vaše nejvyšší 

dosažené vzdělán 

Věkové rozloţení respondentů je zpracováno v tabulce 14 – viz příloha 4. 

Grafické znázornění procentuálního rozloţení odpovědí je patrné v grafu 12. 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 
 

Graf 12: Procentuální rozložení odpovědí na otázku č. 14 – Věková kategorie 

V poslední části dotazníku jsou osobní údaje respondentů. Konkrétně kolik 

odpovídalo muţů a kolik ţen, jaké dosáhli vzdělání a jaké byly věkové hranice. Mírně 

převaţovali muţi, ve vzdělání převaţovalo základní. Nejméně bylo vysokoškoláků. Ve 

věkových hranicích převaţovali mladí lidé do 20 let. Další nejsilnější věkovou skupinou 

byli lidé od 21 do 30 let. Ostatní rozloţení věkových kategorií bylo přibliţně stejné. Nad 

60 let odpovídalo jen 8 respondentů. Tento výběr podle statistických údajů odpovídá 

mému záměru oslovit v dotazníkovém šetření co moţná nejrůznější sociální skupiny z 

různých věkových kategorií. 
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5. Závěr 

Bakalářská práce byla věnována problematice Probační a mediační sluţby v České 

republice, která u nás působí necelých deset let. Jejím záměrem bylo zjistit jaké má tato 

instituce poslání a cíle, jestli ji společnost vnímá, zda zná její pracovní náplň a jestli se 

záměry zákonodárce a očekávání společnosti touto právní úpravou podařilo naplnit. 

Od 1. 1. 2001 je v účinnosti zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační sluţbě 

České republiky, který se stal základem a právní normou pro praktické uplatnění forem 

alternativních trestů. Tím byl poloţen základ pro probaci a mediaci, tedy pojmy, které 

laická veřejnost před deseti lety neznala skoro vůbec.  

Po vyhodnocení vzniku probace, ale především mediace, jsem zmapovala průběh 

činností Probačních a mediačních středisek ve fázích přípravného řízení a řízení před 

soudem. Při studiu a shromaţďování podkladů jsem zjistila, ţe probační a mediační práce 

vyţaduje zkušené odborníky a také odpovídající finanční a organizační zázemí. V tomto 

vidím jeden z problémů současného stavu. Sloţitá ekonomická situace se odráţí i v 

úsporách Ministerstva spravedlnosti, které například zatím nevyřešilo problém domácího 

vězení. Při mediační práci a probaci je třeba velmi zkušených odborníků, kteří dovedou 

vést dialog mezi pachatelem a poškozeným a svojí dovedností určitě dosáhnou více, neţ 

jen pouhý trest vynesený u soudu.  

Při hodnocení různých typů alternativních trestů jsem dospěla k závěru, ţe 

nejvyuţívanějším alternativním trestem je trest veřejně prospěšných prací. Největším 

problém však je, aby obecní úřady našly vhodný druh práce pro odsouzené a 

spolupracovaly s probačními úředníky při jejich kontrole. Jiné alternativní tresty jsou 

vyuţívány daleko méně a zde záleţí na tom, zda státní zastupitelství, soudci nebo policejní 

orgány navrhují odklon od standardního řízení a vyuţijí moţnost alternativ k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Zde se stále projevuje určitý soudní 

konzervatizmus spojený s fungováním justičního systému.  

Zajímavé údaje a informace jsem získala při dotazníkovém šetření o probační 

sluţbě a alternativních trestech. U vzorku 200 respondentů jsem zjišťovala, zda znají 

institut Probační a mediační sluţby, jak chápou pojem mediace, jaké znají alternativní 

tresty a zda je u nás trestná činnost na vzestupu či nikoliv. Ukázalo se, ţe v obecných 

znalostech se projevuje působení sdělovacích prostředků, například ve velké znalosti trestu 

domácího vězení, ačkoli je to trest nový a platí od 1. ledna 2010. Anonymní dotazníkové 

šetření má určité vypovídající schopnosti, které se však nedají zevšeobecnit. Při otázce, zda 

zaţili konfliktní situací, uvedlo, ţe nikoliv 121 respondentů, coţ je málo pravděpodobné. 
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Probační a mediační práce je specifická, odborná a zásluţná činnost, která mnohým 

pachatelům i poškozeným dovede ukázat cestu ze zdánlivě neřešitelné situace. Není však 

všelékem na trestnou činnost. Určitě neosloví desetkrát soudně trestaného recidivistu, ale 

pomůţe člověku, který spáchal například trestní čin při dopravní nehodě, z nedbalosti nebo 

při narušeném občanském souţití. Nikdo z nás nemůţe říci, ţe se do takové situace nemůţe 

dostat. Pokud však svůj problém chce řešit a vyrovnat se s následky trestného činu, pak 

pomoc nabízí Probační a mediační sluţba. Ta má však také své limity. Ty jsou dány jednak 

určitými objektivními skutečnostmi, z nich některé jsem ve své práci popsala a jednak 

některými omezeními organizačními. 

Došla jsem k závěru, ţe rozvoj alternativních trestů je spojen zásadně s Probační a 

mediační sluţbou. Ta vytváří podmínky a umoţňuje individuální přístup ke kaţdému 

pachateli. Cílem Probační a mediační sluţby není potrestání pachatele za kaţdou cenu, ale 

v první řadě hledání způsobu, jak umoţnit obviněnému i poškozenému ţít společně v jedné 

komunitě.  

Úvaha de lege ferenda: 

Po vyhodnocení výsledků své práce jsem dospěla k závěru, ţe stávající právní 

normě chybí pevnější zakotvení pouţití alternativních trestů či alternativních řešení 

trestných činů tak, aby jak poškození, tak pachatelé mohli předvídat své postavení přímo z 

právní úpravy. Takové doplnění právní úpravy by znamenalo sníţit prvek subjektivity 

orgánů činných v trestním řízení a zvýšit kazuistiku právní úpravy. Domnívám se, ţe 

takové doplnění právní úpravy by bylo ku prospěchu tomu, co je cílem Probační a 

mediační sluţby. 
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Příloha 3 – Dotazník 

DOTAZNÍK 

Váţená paní, váţený pane, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem studentkou Vysoké školy 

báňská – Technické univerzity v Ostravě, obor Ekonomika, managament a informatika v oblasti 

veřejné správy. V současné době pracuji na bakalářské práci na téma: „Poslání a cíle Probační a 

mediační sluţby v ČR“. Tato sluţba má pomáhat řešit konflikty mezi poškozenými a lidmi, kteří 

porušili zákon. Tento dotazník je anonymní a bude slouţit pouze pro statistické vyhodnocení údajů 

v něm uvedených a to pouze v rámci mé bakalářské práce. V dotazníku prosím označte kříţkem 

Vaši odpověď na otázku. 

 Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku.            Andrea Vlčková 

1) Znáte instituci zvanou Probační a mediační sluţba?   

 Ano   

 Ne 

2) Slyšel/a jste někdy pojem mediace?   

 Ano   

 Ne 

3) Co podle Vás znamená Probační a mediační sluţba?     

   Instituce Ministerstva spravedlnosti   

 Agentura pro výzkum volebních preferencí 

 Instituce Ministerstva vnitra 

4) Má podle Vás kriminalita v ČR vzestupnou tendenci?    

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

5) Co jsou podle Vás alternativní tresty? 

….................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................. 
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6) Co patří mezi alternativní tresty? 

  Domácí vězení  

 Veřejně prospěšné práce 

  Finanční narovnání 

  Setkání poškozeného s pachatelem 

7) Souhlasíte s alternativním trestem domácího vězení? 

 Ano 

  Ne 

8) Zaţil/a jste někdy konflikt s druhou osobou, který ovlivnil Váš ţivot? 

  Ano  

  Ne (přejděte na otázku číslo 10) 

9) Čeho se konflikt týkal? 

  Rodinných či partnerských vztahů 

  Vztahů na pracovišti 

  Jednalo se o trestný čin 

  Obchodních vztahů 

  Jiný důvod: ........................... 

10) Souhlasíte s výrokem, ţe pro konstruktivní řešení konfliktu je potřeba komunikovat 

s druhou stranou? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

11) Víte, kam či na koho se obrátit, pokud byste chtěli řešit konflikt mediací? 

  Ano, uveďte na koho: ............................................................................. 

   Ne 

12) Jste:  

  Muţ 

  Ţena 

 

13) Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 
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  Základní  

  Vyučen/a 

  Středoškolské s maturitou 

  Vysokoškolské 

14) Věková kategorie: 

 15–20  21–30  31–40  

 41–50  51–60  60 a více 
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Příloha 4 – Tabulkové vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

 
Tabulka 1: Odpovědi na otázku č. 1 – Znáte instituci zvanou Probační a 

mediační sluţba? 

 Počet odpovědí [%] 

Ano 114 57 

Ne 86 43 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

Tabulka 2: Odpovědi na otázku č. 2 – Slyšel/a jste někdy pojem mediace? 

 Počet odpovědí [%] 

Ano 118 59 

Ne 82 41 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 
Tabulka 3: Odpovědi na otázku č. 3 – Co podle Vás znamená Probační a 

mediační sluţba? 

 Počet odpovědí [%] 

Instituce Ministerstva spravedlnosti 121 60 

Agentura pro výzkum volebních preferencí 43 22 

Instituce Ministerstva vnitra 36 18 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 
Tabulka 4: Odpovědi na otázku č. 4 – Má podle Vás kriminalita v ČR 

vzestupnou tendenci? 

 Počet odpovědí [%] 

Určitě ano 81 41 

Spíše ano 87 43 

Spíše ne 28 14 

Určitě ne 4 2 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní pracování] 
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Tabulka 5: Odpovědi na otázku č. 5 – Co jsou podle Vás alternativní tresty? 

 Počet odpovědí [%] 

Odpověděli správně 102 51 

Odpověděli špatně 30 15 

Neodpověděli nic 68 34 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní pracování] 

 

 

Tabulka 7: Odpovědi na otázku č. 7 – Souhlasíte s alternativním trestem 

domácího vězení? 

 Počet odpovědí [%] 

Ano 129 64 

Ne 71 36 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní pracování] 

 

 
Tabulka 8: Odpovědi na otázku č. 8 – Zaţil/a jste někdy konflikt s druhou 

osobou, který ovlivnil Váš ţivot? 

 Počet odpovědí [%] 

Ano 79 40 

Ne 121 60 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní pracování] 

 

 
Tabulka 10: Odpovědi na otázku č. 10 – Souhlasíte s výrokem, ţe pro 

konstruktivní řešení konfliktů je potřeba komunikovat s druhou osobou? 

 Počet odpovědí [%] 

Určitě ano 112 56 

Spíše ano 71 35 

Spíše ne 13 7 

Určitě ne 4 2 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní pracování] 
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Tabulka 11: Odpovědi na otázku č. 11 – Víte, kam či na koho se obrátit, pokud 

byste chtěli řešit konflikt mediací? 

 Počet odpovědí [%] 

Ano – správně 21 11 

Ano – špatně 26 13 

Ne 153 76 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní pracování] 

 

 

Tabulka 12: Odpovědi na otázku č. 12 – Jste? 

 Počet odpovědí [%] 

Muţ 107 53 

Ţena 93 47 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní pracování] 

 

 
Tabulka 13: Odpovědi na otázku č. 13 – Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené 

vzdělání? 

 Počet odpovědí [%] 

Základní 93 46 

Vyučen/a 38 19 

Středoškolské 

s maturitou 
53 27 

Vysokoškolské 16 8 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní pracování] 

 

 
Tabulka 14: Odpovědi na otázku č. 14 – Věková kategorie  

 Počet odpovědí [%] 

15 – 20 91 45 

21 – 30 30 15 

31 – 40 22 11 

41 – 50 23 12 

51 – 60 26 13 

60 a více 8 4 

Celkem 200 100 

Pramen: [vlastní pracování] 


