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Trest obecně prospěšných prací

Průvodce pro pachatele

Co jsou obecně prospěšné práce?

Co dělat, když nemohu OPP vykonávat?

Obecně prospěšné práce (OPP) jsou alternativním trestem, který může soud uložit
v rozsahu 50 – 300 hodin (u dospělých) a 50 – 150 hodin (u mladistvých) za spáchání
přečinu. Přečinem se rozumí trestný čin spáchaný z nedbalosti a dále čin spáchaný
úmyslně, u kterého trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby do 5 let. Práce v rámci trestu OPP je vykonávána ve prospěch obcí, státních
a jiných obecně prospěšných institucí.

V případě nenadálé situace, například zdravotních problémů vyžadujících ošetření
lékaře nebo hospitalizaci, to neprodleně oznamte pracovníkovi organizace
(telefonicky, emailem nebo osobně), kde trest OPP provádíte a průběžně ho informujte,
kdy budete moci trest OPP znovu vykonávat. Dále je třeba PMS přinést doklad o Vaší
pracovní neschopnosti nebo o jiných závažných důvodech přerušení prací (např.
péče o dítě, úmrtí v rodině).

Jakmile je trest OPP vykonán, případně pokud soud rozhodne upustit od výkonu
tohoto trestu nebo jeho zbytku, hledí se na pachatele jako by nebyl odsouzen.
Znamená to, že z pachatelova trestního rejstříku bude záznam o trestu OPP vymazán.

Co se stane, když poruším podmínky trestu OPP?

Jaká jsou moje práva v průběhu výkonu OPP?
• Právo podílet se na výběru organizace, ve které bude trest OPP vykonáván.
O místě výkonu trestu OPP rozhoduje soud na návrh Probační a mediační služby (PMS).
• Právo podílet se na stanovení časového harmonogramu práce.
• Právo požádat soud o přerušení nebo odložení výkonu trestu OPP ze zdravotních,
popř. jiných závažných důvodů.
• Právo požádat v případě potřeby o pomoc PMS, např. při vzniku neshod na určeném
pracovišti, při obtížích se splácením škody, v případě zájmu o zprostředkování
mediace apod.

Jaké jsou moje povinnosti v průběhu výkonu OPP?
• Práce v rámci trestu OPP je nutné vykonat osobně, bezplatně, ve volném čase
a nejpozději ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy soud výkon trestu nařídil.
• Po dobu výkonu trestu OPP je třeba vést řádný život a plnit přiměřená omezení
a povinnosti, které soud uložil. Kontrolu výkonu trestu OPP provádí PMS.
• Pokud soud v rozhodnutí stanovil povinnost nahradit způsobenou škodu, je nutné
ji hradit. Výši a četnost splátek lze sjednat např. formou splátkového kalendáře,
který Vám může pomoci sestavit PMS. V této souvislosti PMS rovněž
kontaktuje oběť.
• Během trestu OPP je třeba být v kontaktu a spolupracovat s PMS. Znamená to
povinnost včas PMS informovat o změnách týkajících se výkonu trestu OPP –
např. o pracovní neschopnosti, změně bydliště, zaměstnání atd.

Pokud budete záměrně porušovat podmínky uloženého trestu, a to zejména:
• opakovaným nedodržením stanoveného harmonogramu prací (bez doložených
závažných důvodů),
• neprovedením práce v předem dohodnuté kvalitě,
• výkonem trestu pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky,
• opakovaným vyhýbáním se výkonu trestu,
může organizace dohodu o provedení OPP vypovědět. Tato skutečnost je
posuzována jako porušení podmínek výkonu trestu, o které PMS informuje soud.
Soud pak může rozhodnout např. o přeměně trestu OPP na trest domácího vězení
nebo peněžitý trest. Soud může rozhodnout i o přeměně trestu OPP v nepodmíněný
trest odnětí svobody. V tomto případě se 1 neodpracovaná hodina trestu přeměňuje
na 1 den vězení. Výjimečně může soud prodloužit dobu výkonu trestu OPP, příp.
rozhodnout o uložení dalších povinností - např. stanovit dohled PMS. V řádně
odůvodněných případech může soud rozhodnout o změně místa výkonu trestu OPP.

V čem spočívají výhody trestu OPP?
Obecně prospěšné práce umožní pachateli vykonat alternativní trest na svobodě, což
přináší možnost, např.:
• vyvarovat se nepříznivých dopadů vězení na život, rodinu a práci pachatele,
• větší šanci uplatnit se na trhu práce díky výmazu z rejstříku trestů poté, co je trest
vykonán.

Co je třeba abych udělal po převzetí usnesení o trestu OPP?
Do 14 dnů je nutné se dostavit na středisko PMS v obvodu/okrese, v němž bude
trest OPP vykonáván. PMS s Vámi projedná podmínky výkonu trestu a zodpoví
případné dotazy. Poté Vám bude stanoven termín, ve kterém jste povinen
se dostavit na adresu organizace, ve které bude trest OPP vykonáván. Tam bude
dojednán závazný harmonogram práce v rámci trestu OPP, sepsána dohoda
o výkonu práce a budete poučen o pravidlech bezpečnosti práce.
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