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Akční plán 2018
Koncepce rozvoje probace a mediace v České republice do
roku 2025
Dne 11. října 2017 schválila vláda ČR svým usnesením č. 733 Koncepci rozvoje probace a
mediace do roku 2025 (dále jen „Koncepce PM“) a zároveň ministru spravedlnosti uložila
zpracovávat průběžně akční plány Koncepce na roční období a o jejich plnění informovat
vládu České republiky. Koncepce PM definuje pro oblast rozvoje probace a mediace čtyři
strategické cíle (hlavní priority), které jsou dále rozvedeny do celkem 15 specifických cílů,
jichž by Česká republika v oblasti rozvoje probace a mediace měla dosáhnout mezi léty 2017
až 2025. Na specifické cíle tento Akční plán pro rok 2018 navazuje již zcela konkrétními
úkoly, jimiž má být schválených cílů dosaženo.
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STRATEGICKÝ CÍL 1: ODKLONIT PACHATELE OD
KRIMINÁLNÍ KARIÉRY
Úkol č. 1:

Zvýšit míru využívání podkladů PMS v rozhodovací praxi soudů,

posílit pravomoci PMS v trestním řízení, při kontrole trestů OPP a TDV a výchovném
působení na pachatele
Způsob plnění úkolu č. 1:
PMS bude prezentovat problematiku na semináři NSZ k odklonům v trestním řízení.
Odborníci PMS, MSp ČR, PMS, NS ČR, NSZ zpracují zadání analýzy předpokladů pro větší
rozsah uplatňování odklonů, vhodného ukládání alternativních trestů a jejich účinné kontroly.
PMS bude s MSp ČR spolupracovat na nalezení legislativních i nelegislativních řešeních
identifikovaných problematických oblastí. PMS se zúčastní výzkumu IKSP "Zprávy
probačních úředníků jako podklad pro efektivní ukládání alternativních trestů".
Indikátory:
•
•
•
•
•
•
•

3/2018 Seminář pro soudce
6/2018 Obsahová analýza dostupných výzkumů a studií o aplikaci odklonů
a výkonu alternativních trestů
6/2018 Seznam identifikovaných problematických oblastí
6/2018 Zpráva o proběhlých pracovních jednáních s dotčenými aktéry
a předložení jejich zpracovaných stanovisek
6/2018 Předložení podkladů pro zpracování legislativního či nelegislativního
návrhu řešení problému
12/2018 Předložení legislativního či nelegislativního návrhu řešení
12/2018 Průběžná zpráva - výzkum IKSP "Zprávy probačních úředníků jako
podklad pro efektivní ukládání alternativních trestů" (dokončení r. 2019)

Úkol č. 2: Rozvoj multidisciplinárních Týmů pro mládež
Způsob plnění úkolu č. 2:
PMS projedná se spolugestorem (MPSV ČR) překážky rozvoje Týmů pro mládež po
skončení projektu NSC II. a připraví a předloží dohodu s MPSV. PMS přenese do ČR
zahraniční dobrou praxi v oblasti Youth Offending Teams.
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Indikátory:
•
•

6/2018 Dohoda s MPSV o systémovém zajištění činnosti a rozvoje Týmů pro
mládež mezi spolugestory
12/2018 Analýza přenositelnosti zahraniční dobré praxe do ČR

Úkol č. 3: Vytvoření a ověření programů pro pachatele a programových center
Způsob plnění úkolu č. 3:
PMS zpracuje a podá projektovou žádost (finanční mechanismus Norské fondy, Programová
oblast č. 19 – Česká republika – Vězeňská služba a vazba). Probační a mediační služba
v roce 2018 zmapuje a vyhodnotí lokality vhodné pro provoz programových center, ve
spolupráci s ÚZSVM předloží seznam vhodných objektů splňujících kritéria pro zajištění
jejich činnosti a zpracuje metodiku činnosti programových center.
Indikátory:
•

•
•

6/2018 Předložení vyhodnocení vhodných lokalit pro provoz programových
center včetně seznamu vhodných objektů z majetku státu k zajištění realizace
provozu programových center
11/2018 Podaná projektová žádost
12/2018 Metodika činnosti programových center

Úkol č. 4: Zavedení probačních domů do praxe
Způsob plnění úkolu č. 4:
PMS zpracuje projektovou žádost (finanční mechanismus Norské fondy, Programová oblast
č. 19 – Česká republika – Vězeňská služba a vazba). Probační a mediační služba v roce
2018 zmapuje a vyhodnotí lokality vhodné pro provoz probačních domů, ve spolupráci
s ÚZSVM předloží seznam vhodných objektů splňujících kritéria pro zajištění jejich činnosti a
zpracuje metodiku činnosti probačních domů.
Indikátory:
•

•
•

6/2018 Předložení vyhodnocení vhodných lokalit pro provoz probačních domů
včetně seznamu vhodných objektů z majetku státu k zajištění realizace
provozu probačních domů
11/2018 Podaná projektová žádost
12/2018 Metodika činnosti probačních domů
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Úkol č. 5: Zlepšení systému přípravy pachatelů na podmíněné propuštění a
implementace Komisí pro PP do praxe
Způsob plnění úkolu č. 5:
PMS v daném roce připraví přehled detekovaných překážek implementace Komisí pro PP
s cílem systémově přenést dobrou praxi fungující v 18 věznicích do všech vězeňských
zařízení a za tím účelem bude spolupracovat s MSp ČR na přípravě návrhu změny
legislativy v oblasti PP, bude monitorovat praxi v rámci probíhajícího projektu, analyzovat
překážky implementace Komisí pro PP a prezentovat problematiku na semináři pro soudce
Indikátory:
•
•
•
•

3/2018 Analýza stávající situace podmíněného propouštění v ČR
6/2018 Zpráva o činnosti Komisí pro PP obsahující informace o poměru shody
doporučení komisí pro PP s rozhodnutími soudu ve věci PP
6/2018 Podklady pro zpracování legislativního nebo nelegislativního návrhu
řešení problémů PP
12/2018 Seminář pro soudce

Úkol č. 6: Vytvoření a ověření modelu spolupráce PMS s mentory a dobrovolníky
Způsob plnění úkolu č. 6:
PMS bude s MSp ČR spolupracovat na přípravě otevřené výzvy pro nestátní neziskové
organizace. PMS zmapuje zahraniční praxi a zkušenosti se zapojováním dobrovolníků do
probace. PMS bude s MV ČR spolupracovat na rozvoji dobrovolnických center.
Indikátory:
•
•
•

11/2018 Návrh otevřené výzvy pro nestátní neziskové organizace
12/2018 Analýza možností a překážek zapojení dobrovolníků a mentorů do
probace s využitím zahraničních zkušeností
12/2018 Výstupy z účasti v pracovní skupině MV ČR s návrhy konkrétních
řešení využití dobrovolníků v probaci
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STRATEGICKÝ CÍL 3: ZVÝŠIT BEZPEČNOST
SPOLEČNOSTI
Úkol č. 7: Implementace EMS
Způsob plnění úkolu č. 7:
PMS zrealizuje pilotní a testovací provoz EMS, proškolí pracovníky pro práci s EMS,
ve spolupráci s MSp ČR bude realizovat osvětové akce u partnerů (především OČTŘ) a
zahájí ostrý provoz EMS. PMS bude průběžně vyhodnocovat fungování EMS a dále jej
upravovat tak, aby odpovídal potřebám praxe. PMS provede analýzu využití elektronického
monitorovacího systému pro potřeby obětí.
Indikátory:
•
•
•
•
•
•
•
•

3/2018 Zpráva z realizace pilotního a testovacího provozu EMS
3/2018 Školící a metodické materiály
9/2018 Proškolení pracovníci PMS (úředníci, asistenti)
10/2018 Vyhodnocení prvních 6 měsíců provozu EMS (3/2018-8/2018)
12/2018 Zrealizované osvětové akce k implementaci EMS (ve spolupráci s MSp
ČR)
12/2018 Plně funkční systém EMS
12/2018 Minimálně 200 aktivních (nasazených) náramků
12/2018 Vyhodnocení využití EMS ve vztahu k ochraně obětí včetně analýzy
jejich potřeb
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STRATEGICKÝ

CÍL

4:

ZABEZPEČIT

DALŠÍ

EFEKTIVNÍ FUNGOVÁNÍ PMS
Úkol č. 8: Postupně na střediscích PMS vytvořit systemizovaná místa
administrativních pracovníků
Způsob plnění úkolu č. 8:
PMS připraví odůvodnění ke zvýšení počtu zaměstnanců PMS o 90 v kategorii
administrativní pracovník a podá nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2019/2020/2021.
Indikátory:
•

1/2018 Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2019/2020/2021
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
EMS – Elektronický monitorovací systém
ESF – Evropský sociální fond
IKSP – Institut pro kriminologii a sociální prevenci (výzkumné pracoviště v resortu MSp ČR)
IROP – Integrovaný regionální operační program
Komise pro PP – Komise pro podmíněné propuštění
Koncepce PM – Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MSp ČR – Ministerstvo spravedlnosti České republiky
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
MZd ČR – Ministerstvo Zdravotnictví České republiky
NS ČR – Nejvyšší soud České republiky
NSC II – Na správnou cestu II
NSZ – Nejvyšší státní zastupitelství
OČTŘ – Orgány činné v trestním řízení
OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí
PČR – Policie České republiky
PMS – Probační a mediační služba
PZJ II – Proč zrovna já? II
RRP – Rozvoj restorativní praxe
RT – Rejstřík trestů
SZ – Státní zastupitelství
TČ – Trestná činnost
TŘ – Trestní řízení
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VTOS – Výkon trestu odnětí svobody
VS ČR – Vězeňská služba České republiky
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