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1. Úvod 
 

Předkládaná zpráva o činnosti a hospodaření Probační a mediační služby (dále jen „PMS“) za 
rok 2019 analyzuje činnost a ekonomickou situaci PMS jako organizační složky státu a podává 
srovnání stavu čerpání rozpočtu s přecházejícími účetními obdobími. Dále se v kontextu 
ekonomiky a správy věnuje odborné problematice, hlavní činnosti PMS. 
 
PMS v roce 2019 hospodařila s prostředky státního rozpočtu a prostředky finančních 
mechanismů EU ve výši 490 164 tis. Kč, z nichž 444 142 tis. Kč bylo alokováno na běžné 
výdaje a 46 022 tis. Kč na kapitálové výdaje. Většinu výdajů rozpočtu PMS tvořily výdaje na 
zajištění běžného provozu a plnění zákonných povinností ve výši 336 278 tis. Kč. 
 
Současně PMS realizovala a profinancovala v roce 2019 investiční akce ve výši 12 974 tis. Kč.  
Podmínkou pro zajištění výkonu zákonných činností PMS je stabilní a vyvážený rozpočet. Spolu 
s účelným a efektivním hospodařením s prostředky rozpočtu tak vytváří základní předpoklad pro 
výkon probačních a mediačních činností, které jsou dle zákona prováděny v průběhu celého 
trestního řízení. 
 

2. Odborné činnosti PMS 
 

Celkový počet nově evidovaných případů 

V roce 2019 PMS evidovala celkem 25 122* nových případů přípravy podkladů 
k rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení (dále jen OČTŘ) a uložených sankcí. 
Ve srovnání s počtem nově evidovaných případů v roce 2018 došlo k mírnému nárůstu, a to 
o 4,5 %.  

V roce 2019 evidovala PMS celkem 2 028 nových případů dětí mladších 15 let 
a mladistvých. Agenda mládeže tvoří 8,1 % celkového ročního přírůstku nových případů. Ve 
srovnání s rokem 2018 došlo v agendě mládeže k mírnému nárůstu počtů nových případů, 
a to ve výši 2,8 %.  

 

Průměrná případová zátěž pracovníků PMS 

Průměrná zátěž na jednoho pracovníka ke konci roku 2019 byla 63 případů kontrolovaných 
sankcí (zejména dohledů a obecně prospěšných prací). Mírný nárůst nových případů se zatím 
do průměrné zátěže neprojevil a oproti konci roku 2018 se i kvůli mírnému zvýšení počtu 
pracovníků průměrná zátěž nezměnila. I přes snížení rozdílů mezi středisky PMS dosahuje 
9 z nich zátěže vyšší než 75 případů kontrolovaných sankcí na jednoho pracovníka.  

Hlavním důvodem aktuálního vývoje je zejména vzrůstající počet dohledů ukládaných jako 
součást podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V těchto případech se jedná 
o intenzivní spolupráci PMS s odsouzeným až po dobu 7 let. 

K 31. 12. 2019 probační pracovníci vykonávali odborné činnosti v rámci kontroly nad výkonem 
alternativních sankcí celkem v 25 940 případech. Oproti konci roku 2018 se počet těchto 
případů snížil o 1,5 %. 

Mimo kontrolu nad výkonem alternativních sankcí každý probační pracovník ročně zpracoval 
průměrně 28 podkladů pro rozhodnutí OČTŘ, což činí nárůst oproti roku 2018 o 10 %. V roce 
2019 také každý pracovník poskytl pomoc a podporu průměrně více než 12 obětem trestných 
činů, jedná se o stejný počet jako v předchozím roce. 

* Zdroj dat: export dat probační rejstřík AIS PMS 12/2019, monitoring spolupráce s obětmi trestných činů 12/2019 
Pozn.: V roce 2019 byla zavedena nová metodologie aktivního případu a podkladu pro rozhodnutí OČTŘ.  
Pozn.: Uvedené hodnoty jsou ve srovnání s údaji z předchozích let očištěny od postoupených spisů mezi jednotlivými 
kraji a středisky PMS. 
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2.1. Příprava podkladů k rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) 

Nově evidované případy (% ve srovnání s rokem 2018) 

V roce 2019 zahájila PMS přípravu podkladů k rozhodnutí OČTŘ v 9 658 případech (+ 9,1 %). 
Z tohoto počtu případů se v přípravném řízení a řízení před soudem jednalo o 8 544 případů, tj. 
88,5 % připravovaných podkladů a ve vykonávacím řízení o 1 114 nových případů, tj. 11,5 % 
případů této agendy. Z počtu 9 658 se přitom jednalo o 1 016 případů přípravy podkladů pro 
rozhodování OČTŘ v agendě mládeže. Agenda mládeže tak v této oblasti tvoří 10,5 %. 

V přípravném řízení a řízení před soudem v roce 2019 PMS zahájila v 8 470 případech 
(+ 9,2 %) zprostředkování řešení konfliktu s vytvořením předpokladu pro uplatnění odklonu 
trestního řízení, uložení trestu obecně prospěšných prací či trestu domácího vězení. PMS v 70 
případech (+ 233,3 %) zahájila činnost směřující ke zpracování stanoviska k uložení nahrazení 
vazby dohledem či jiným opatřením (včetně stanovisek k možnosti využití elektronického 
monitoringu). 

Ve vykonávacím řízení PMS v roce 2019 nově vstoupila do 674 případů (+ 4,5 %) vězněných 
osob, ve kterých působila s cílem zpracovat stanovisko k možnosti podmíněného propuštění 
s dohledem. Probační pracovníci zpracovali celkem za rok 2019 562 těchto stanovisek (-
 0,7 %).  

V daném období PMS připravila ve vykonávacím řízení jako podklad pro rozhodnutí soudu 
celkem 425 stanovisek (+ 4,2 %) k možnosti uložení trestu obecně prospěšných prací či 
domácího vězení jako přeměny některého z alternativních trestů. 

Zdroj dat: export dat probační rejstřík AIS PMS 12/2019 
Pozn.: Uvedené hodnoty jsou ve srovnání s údaji z předchozích let očištěny od postoupených spisů mezi jednotlivými 
kraji a středisky PMS. 
Pozn.: Uvedené počty případů se týkají nejčetnějších agend. 

 
Výstupy činnosti probačních pracovníků PMS (% ve srovnání s rokem 2018) 

V průběhu roku 2019 bylo realizováno 768 mediací mezi obětí a pachatelem (+ 13,8 %) a 10 
rodinných skupinových konferencí (- 23,1 %).  

Probační pracovníci zpracovali za rok 2019 celkem 5 009 stanovisek (+ 7,5 %) k možnosti 
uložení trestu či trestního opatření obecně prospěšných prací či přeměny jiného alternativního 
trestu v trest obecně prospěšných prací, 623 zpráv o předběžném šetření (+ 18,2 %), při 
kterém jsou zjišťovány možnosti uložení trestu domácího vězení či možnost přeměny jiného 
trestu v trest domácího vězení a 4 278 zpráv o spolupráci (+ 7 %) směřujících 
k posouzení možnosti řešení trestní věci odklonem trestního řízení. 

Zdroj dat: export dat probační rejstřík AIS PMS 12/2019 

 

2.2. Kontrolované sankce a opatření  

Nově evidované případy (% ve srovnání s rokem 2018) 

V roce 2019 zahájila PMS kontrolu uložené sankce či opatření v 15 487 případech (+ 1,8 %). 
V přípravném řízení a řízení před soudem se jednalo o 761 případů, tj. 4,9 % sankcí a opatření, 
ve vykonávacím řízení to bylo 14 726 nových případů, tj. 95,1 % případů této agendy. V roce 
2019 evidovala PMS celkem 1 035 nových uložených sankcí či opatření v agendě mládeže (ty 
jsou často ukládány v kombinaci - např. dohled a výchovná povinnost společensky prospěšná 
činnost, nebo povinnost absolvovat probační či resocializační program). Agenda mládeže tvoří 
6,7 % všech kontrolovaných sankcí a opatření. 

V přípravném řízení a řízení před soudem byla uložena PMS kontrola nahrazení vazby 
dohledem či jiným opatřením v 529 případech (+ 10,9 %).  

V roce 2019 bylo PMS uloženo provádět kontrolu přiměřených povinností a omezení 
v případech podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení podání návrhu 
na potrestání ve 187 případech (+ 11,3 %). 
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Ve vykonávacím řízení bylo v roce 2019 podmíněně odsouzeným pachatelům uloženo 5 216 
nových dohledů (- 5,4 %). Nejčastějším opatřením u dětí a mladistvých je dohled, PMS 
zahájila výkon dohledu ve 216 případech (- 25,0 %). V případě podmíněně propuštěných 
pachatelů bylo uloženo 1 948 nových dohledů (+ 7,3 %).  

Druhou největší agendou z hlediska přírůstku případů v roce 2019 bylo zajištění kontroly výkonu 
trestu obecně prospěšných prací. PMS dostala na starosti celkem 6 536 nových případů 
trestu obecně prospěšných prací (+ 5,5 %). 

V roce 2019 bylo uloženo 243 trestů domácího vězení (+ 25,3 %).  

Výkon kontroly trestu či trestního opatření v podobě zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 
společenské akce zahájila PMS v 58 případech (+ 41,5 %).  

Pozn.: Uvedené počty případů se týkají nejčetnějších agend. 

 

Drogová kriminalita 

V roce 2019 PMS evidovala celkem 4 609 nových případů (+ 20,9 %) spadajících do kategorie 
drogové kriminality, tj. trestné činy související s užíváním omamných a psychotropních látek 
a alkoholu.  

Zdroj dat: export dat probační rejstřík AIS PMS 12/2019 
Pozn.: Uvedené hodnoty jsou ve srovnání s údaji z předchozích let očištěny od postoupených spisů mezi jednotlivými 
kraji a středisky PMS. 

 

Průběh agendy drogového testování 

V průběhu roku 2019 bylo v rámci odborných agend provedeno probačními pracovníky 5 364 
drogových testů (+ 54,1 %) a 5 030 alkoholových testů (+ 3,7 %). 

Zdroj dat: export dat probační rejstřík AIS PMS 12/2019 
Pozn.: Drogové testování bylo kvůli technickým důvodům od ledna do června 2018 pozastaveno. 
 

2.3. Oběti trestné činnosti 

Nově evidované případy 

Za rok 2019 probační úředníci zahájili spolupráci a poskytli pomoc a poradenství 5 071 obětem 
trestných činů. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k nepatrnému poklesu počtu obětí trestných 
činů, se kterými PMS navázala spolupráci, a to o 0,5 %. V 90,3 % případů obětí se jednalo 
o dospělou osobu, ve 4,8 % o dítě či mladistvého a zbylých 5 % tvořily osoby starší 65 let.  

Zdroj dat: monitoring spolupráce s obětmi trestných činů 12/2019 

 

2.4. Elektronický monitorovací systém  

Organizace elektronického monitorovacího systému 

V roce 2019 se rámci organizační struktury Probační a mediační služby podílelo na zajištění 
provozu EMS celkem 24 specialistů EMS působících rámci 7 oddělení EMS, která řídí manažer 
EMS. Tato oddělení jsou organizována na úrovni soudních krajů, s výjimkou oddělení EMS pro 
Prahu a Středočeský kraj, které tak obsluhuje dva soudní kraje.  

Úkolem těchto oddělení EMS je pokrytí celého území České republiky a zajištění spolupráce se 
všemi soudy a státními zastupitelstvími. Za účelem zajištění držení pohotovostí ve dnech 
pracovního volna, klidu a svátcích v režimu 7/24 jsou specialisté EMS posíleni dalšími 
35 pracovníky ze středisek PMS.  

Monitorované osoby 

Ke dni 15. 12. 2019 bylo systémem EMS aktivně monitorováno celkem 164 osob. Z hlediska 
důvodů monitoringu připadalo 117 případů na trest domácího vězení (TDV), 43 případů na 
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nahrazení výkonu vazby dohledem (NVD) a 4 případy na podmíněné propuštění s dohledem 
(PPD). Celkem již monitoringem prošlo 352 osob. Elektronický monitorovací systém umožnil 
výrazné zvýšení důslednosti a efektivity kontroly plnění uložených povinností.  
 
 

3. Vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby  
 
Vzdělávání pracovníků PMS bylo v roce 2019 zaměřeno na základní (ze zákona povinné) 
vzdělávání úředníků a asistentů PMS, dále na Systém dalšího vzdělávání (rozvoj specializací) 
a na další vzdělávací akce poskytované PMS či externími subjekty, jejichž tematické zaměření 
přispívá k rozvoji dobré praxe PMS. 
 
Základní vzdělávání pracovníků PMS 

Základní vzdělávání probačních úředníků a asistentů PMS probíhalo v souladu se Studijním 
programem pro kvalifikační, specializační a další vzdělávání zaměstnanců PMS pro období 
2018/2019.  
 
Proběhly adaptační kurzy pro nově přijaté probační úředníky i asistenty a následně poté 
kvalifikační kurzy (pro úředníky) a specializační kurzy (pro asistenty). V r. 2019 proběhly akce: 
 

 4 x adaptační kurz (absolvovalo celkem 50 zaměstnanců PMS), 

 2 kvalifikační vzdělávací kurzy 2018/2019 (dokončení únor a květen 2019) a závěrečné 
zkoušky, 

 specializační vzdělávací kurz 2018/2019 (dokončení leden 2019) a závěrečné 
přezkoušení asistentů, 

 zahájení kvalifikačního vzdělávacího kurzu 2018/2019 (2 běhy s plánovaným 
dokončením v dubnu 2020)  

 
U kvalifikačních zkoušek uspělo celkem 36 úředníků a závěrečné přezkoušení asistentů 
úspěšně absolvovalo 7 asistentů. 
 
 
Vzdělávání zaměstnanců zajišťujících elektronický monitorovací systém (dále jen „EMS“) 
 
V r. 2019 byla vyhotovena a vydána Směrnice PMS č. S 5/2019 o vzdělávání zaměstnanců 
PMS zajišťujících agendu EMS, účinná od 1. 9. 2019. Upravuje vzdělávání specialistů na EMS 
a vedoucích oddělení EMS. Vzdělávání v celkovém rozsahu 3 modulů (16, 32 a 16 hodin) 
úspěšně absolvovalo 11 specialistů EMS. 
 
Systém dalšího vzdělávání  

V r. 2019 rovněž proběhly vzdělávací akce v rámci Systému dalšího vzdělávání, konkrétně:  
 

 Mediace – výcvik: připraveny a externími lektory realizovány výcviky v mediaci pro 
specializované úředníky PMS. Výcviky probíhaly ve dvou úrovních, každá o rozsahu 48 
hodin. V úrovni I absolvovalo 36 osob, v úrovni II absolvovalo 18 zaměstnanců PMS.  

 Náhrada škody a nemajetkové újmy: připraveny a realizovány 3 běhy dvoudenního 
školení, které absolvovalo celkem 92 zaměstnanců PMS. 

 Práce s riziky – hodnocení rizik a potřeb: 2 běhy školení o rozsahu 28 hodin 
s navazujícím jednodenním kasuistickým seminářem. Školením prošlo 24 probačních 
úředníků a asistentů, následně celkem 45 osob absolvovalo kasuistický seminář.  

 Detekce příznaků radikalizace a rizikových osob: školení proběhla ve spolupráci 
s ČVUT, Fakultou biomedicínského inženýrství. Cílem školení (v rozsahu 20 hod.) bylo 
naučit probační úředníky a asistenty rozpoznat příznaky radikalizace a extrémismu a 
poskytnout potřebné informace z oblasti radikalizace tak, aby byli schopni tyto znalosti 
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uplatnit při své odborné práci s klientem. Byly zrealizovány celkem tři běhy školení, 
kterým prošlo 103 zaměstnanců PMS.  

 
Supervize pro zaměstnance PMS 

Nadále probíhaly supervize v rámci všech soudních krajů. V r. 2019 proběhlo 134 supervizí, 
z toho 21 manažerských, 94 případových, 8 individuálních a 11 týmových. Proběhla kvalitativní 
a kvantitativní analýza poskytovaných supervizí a byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka na 
poskytování supervizí pro PMS v letech 2020 – 2023. 

 
Další vzdělávací akce PMS 

PMS realizovala vzdělávací akce reagující pružně na potřeby pracovníků PMS v jednotlivých 
soudních krajích: Závislosti látkové a nelátkové (Praha, 2 běhy), Nespolupracující klient (v rámci 
porady Jihomoravského soudního kraje), Stanovisko pro podmíněné propuštění (Hradec 
Králové), Dávky a insolvence + Kyberbezpečnost (v rámci porady Západočeského soudního 
kraje), Kyberšikana a rizika sociálních sítí (České Budějovice), Drogové závislosti (Praha), Nové 
trendy s drogově závislými + Aktuální novinky k insolvenci (v rámci porady Středočeského 
kraje), Pracovní právo (Praha, 2 běhy),  Gambling, nelátkové závislosti + Terénní práce s lidmi 
s duševním onemocněním a její rizika (výjezd střediska PMS Praha). Těmito akcemi prošlo 
celkem 312 osob. 
 
Účast PMS na konferencích a vzdělávacích akcích jiného realizátora 

Zaměstnanci PMS (celkem 119 osob) se zúčastnili konferencí a vzdělávacích akcí jiného 

realizátora, pokud bylo tematické zaměření akcí přínosné pro činnost PMS.  

Konference: 4. Ostravská konference soudních znalců, Rodina v postmoderní době aneb Kam 

kráčíš, rodino?, Krok za krokem z dluhové pasti - Předlužení jako fenomén 21. století, Etika 

a drogy 2019, Praxe mediace v různých oblastech společenského života, XI. Adiktologická 

konference "Válka s drogami", Konference Mediace, Řešení sociální situace osob s poruchou 

osobnosti. Celkem účast 53 osob z PMS.  

Vzdělávací akce: Sociální práce s vězněnými osobami, Práce s celým rodinným systémem 

ohroženým domácím násilím, Příčiny nárůstu extrémismu, Komunikace s klientem s duševním 

onemocněním, Koncentrační techniky pro zvládání zátěžových situací s klienty, Komunikace 

s klientem manipulátorem, Dětské a dorostové detoxikační centrum, Trauma a jak s ním 

pracovat a další akce s obdobnou tématikou. Celkem účast 66 osob z PMS. 

 

Spolupráce s partnery v oblasti vzdělávání 

 Justiční akademie: nadále pokračovala spolupráce s Justiční akademií (v souladu 
s Memorandem o spolupráci). Akcí Justiční akademie Detekce radikalizace se účastnilo 
20 osob z PMS, na akcích: Trestní sankce (2 běhy) a Mladiství a nezletilí působily 
lektorské dvojice z PMS. 

 Akademie Vězeňské služby ČR (dále jen „AVS“): spolupráce probíhala formou 
využívání prostor AVS ze strany PMS, dále účastí lektorů AVS na vzdělávacích akcích 
PMS (základní vzdělávání) a účastí zaměstnanců PMS na jazykovém vzdělávání 
organizovaném AVS. Celkově bylo zapojeno 15 osob z PMS. 

 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství: byla realizována spolupráce 
v rámci oblasti vzdělávací a navázána spolupráce v rámci projektu ČVUT „Detekce 
radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty“. 

 
Projekt Systém společného vzdělávání 
 
Pokračovaly přípravy projektu „Systém společného vzdělávání“, (EHP a Norské fondy 2014 -
2021, Programová oblast č. 19:  Nápravné služby a vazby, Realizátor: Ministerstvo 

http://www.pmscr.cz/


Probační a mediační služba, Senovážné náměstí 1, Praha 1, www.pmscr.cz                                        Stránka 7 z 28 

 

spravedlnosti ČR, partneři: VS ČR, PMS, MPSV, sociální kurátoři, Generální ředitelství Úřadu 
práce ČR, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie). Projekt bude zahájen 
v r. 2020. 
 

 
4. Dislokace a vybavení středisek  

 

Organizační strukturu PMS tvoří 74 středisek, která působí v sídlech okresních soudů nebo 
naroveň jim postavených obvodních nebo městských soudů, a 2 detašovaná pracoviště (Děčín - 
Rumburk, Karviná – Havířov). Řízení je realizováno jednotně z úrovně ředitelství PMS se 
sídlem v Praze. Trvalou snahou řízení dislokací středisek PMS je jejich umístění v objektech 
jiných organizačních složek státu, zejména v resortu justice. Z počtu 77 dislokací (střediska, 
detašovaná pracoviště, ředitelství) je 68 umístěno v objektech státní správy (tj. 88%) 
a 9 v komerčním nájmu (tj. 12%).  
 
 V roce 2019 došlo u těchto středisek k přestěhování do nové dislokace: 
 

- Pardubice – aktuálně středisko s nejvyšším nápadem trestné činnosti v rámci 
Východočeského soudního kraje se přemístilo z nevyhovujících prostor Státní veterinární 
správy v okrajové části města do komerčního podnájmu v samém srdci krajského města. 

 
- Uherské Hradiště – z důvodu dlouhodobě kapacitně nevyhovujících prostor v budově ve 

správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se středisko přemístilo do 
objektu v centru města ve správě Ministerstva zemědělství ČR. 

 
- Olomouc – v listopadu 2019 byla dokončena rekonstrukce vlastního objektu v ulici 

Mozartova v městské části Nová Ulice. Objekt tak středisku v Olomouci poskytne 
dostatečně reprezentativní a kapacitně vyhovující prostory pro činnost. 
 

 
Materiálně-technické vybavení středisek PMS se rozvíjí v souladu se stanoveným standardem, 
kdy pro přímý výkon probačních a mediačních činností slouží jednomístné kanceláře, mediační 
místnost, místnost pro oběti a doplňkové technické zázemí ve formě spisovny, skladu, 
sociálního zařízení. Vybavení inventářem a technikou je na standardní úrovni, důraz je kladen 
na ergonomii pracovního prostředí, bezpečnost zaměstnanců a kultivovanou a důstojnou 
úroveň pracovního prostředí. Z hlediska dislokace je dlouhodobě neuspokojivá situace střediska 
PMS Praha, kde se dosud nepodařilo realizovat upokojivé řešení a podmínky pro výkon práce 
zaměstnanců jsou ztíženy technickým stavem budovy (budova CH v areálu justičního paláce Na 
Mičánkách). Aktuálně nový správce Justičního areálu Na Míčánkách – Městský soud v Praze 
připravuje rekonstrukci objektu, která by měla započít již na konci r. 2020. 
 
V oblasti mobilní telefonie je postupně přecházeno od pevných linek k mobilním telefonům, 
pracujícím ve vnitřní síti, čímž je realizována úspora finančních prostředků a zajištěna vyšší 
dostupnost pracovníků PMS a podpořena jejich bezpečnost zejména při práci v terénu. Počet 
aktivních SIM k 31.12 2019 činí 1025 ks.   
 
V roce 2019 proběhla investiční akce elektronického zabezpečení dalších 7mi středisek PMS. 
Kompletně nové zabezpečení bylo vybudováno na střediscích v Bruntále, Chrudimi, Ostravě, 
Pelhřimově, Sokolově, Uherském Hradišti a Zlíně. Pracovníci těchto středisek nyní disponují 
kvalitním poplachovým a tísňovým zabezpečovacím systémem, systémem režimu vstupu do 
prostor střediska přes IP telefonii a kamerovým systémem. Do budoucna se počítá s napojením 
na systém centrální ochrany Policie ČR. 
  
Plnění úkolů PMS vyžaduje zajištění potřeby mobility pracovníků. Každé středisko disponuje 
služebním automobilem, který je využíván zejména pro návštěvy mladistvých v rodině, 
kontaktování imobilních obětí trestných činů, dále ke kontrole výkonu trestu obecně 
prospěšných prací, trestu domácího vězení a pro kontrolu uložených přiměřených povinností 
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a omezení. Dále jsou vozidla využívána k zajištění činností souvisejících s EMS. Celkem je 
k 31. 12. 2019 v evidenci PMS 97 vozidel, včetně jednoho vícemístného vozidla, které je 
vyčleněno pro přepravu zaměstnanců na vzdělávací akce, pro převoz materiálu pro jednotlivá 
střediska PMS a pro přepravu zahraničních delegací.  
 
Za rok 2019 bylo evidováno celkem šest pojistných událostí v autoprovozu, z toho pět se týkalo 
poškození čelního skla (výměna proběhla z připojištění čelního skla) a jedna událost byla 
hrazena z havarijního pojištění PMS. Celkový nájezd kilometrů v roce 2019 u sledovaných 
vozidel činil 725 281 km (2018 – 817 829 km) a spotřebováno bylo 45 524,76 litrů PHM (2018 – 
53 325,35 l). Průměrná spotřeba na 100 km jednoho vozidlo tedy činí 6,31 litrů (2018 – 6,52 l). 
Nejstarší vozidlo v evidenci je roku výroby 2001 a nejnovější 2018. Na konci roku 2019 bylo 
průměrné stáří jednoho vozidla 8,89 let. 
 
 

5. Zhodnocení plnění rozpočtu v roce 2019 v tis. Kč 
 
  

Ukazatel Skutečnost 2019 Skutečnost 2018 Skutečnost 2017 

Příjmy celkem 39.045 69.382 18.714 

Výdaje celkem 401.830 421.084 352.200 

      běžné výdaje 389.536 371.083 337.167 

     kapitálové výdaje 12.294 50.001 15.033 

 
 
 

Ukazatel 
Skutečnost 

2019 

Schválený 
rozpočet 

2019 

Upravený 
rozpočet     

Konečný 
rozpočet 

2019 

Skutečnost 
2018 

2019 

Příjmy celkem 39.045 85.462 85.162 85.162 69.382 

Výdaje celkem 
401.830 424.948 423.292 490.164 421.084 

z toho: 

běžné výdaje (5) 389.536 381.251 388.293 444.142 371.083 

kapitálové 
výdaje (6) 

12.294 43.697 34.999 46.022 50.001 

 
 
5.1.   Plnění závazných ukazatelů rozpočtu roku 2019 (v tis. Kč) 
 

 

položka závazný ukazatel čerpání % 

Výdaje celkem 490.164 401.830 81,98 

Běžné výdaje celkem 444.142 389.536 87,70 

z toho:       

     Program prevence kriminality 1.646 1.280 77,76 

     Program protidrogové politiky 351 0 
 

0 
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     běžné výdaje (bez programů) 442.145 388.256 87,81 

            z toho: běžné výdaje na 
projekty 

82.792 51.978 62,78 

                       běžné výdaje PMS 359.353 336.278 93,58 

Výdaje na investiční akce celkem 50.026 12.974 25,93 

Bankovní účet 000  401.830 401.830 100 

z toho:       

     převod FKSP  4.948 4.674 94,46 

     limit na pohoštění a dary 262 210 80,15 
 
 
 

5.2. Rozpočtová opatření  
 

V roce 2019 bylo v systému IRES provedeno celkem 172 rozpočtových opatření. Z toho 31 na 
základě pokynu Ministerstva spravedlnosti a 141 vlastních – tzn. přesuny prostředků mezi 
položkami dle potřeb PMS.  
    
5.3. Vyhodnocení příjmů 

 

Příjmy byly rozpočtovány na rok 2019 ve výši 85.462 tis. Kč, což odpovídá plánovaným příjmům 
z rozpočtu Evropské unie. Částky ze skutečnosti 39.045 tis. Kč tvořily: 
 

- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – 114 tis. Kč 
- přijaté pojistné náhrady - 0 tis. Kč 
- ostatní nedaňové příjmy – 48 tis. Kč  
- vrácené přeplatky záloh – 232 tis. Kč  
- příjmy z poskytnutých služeb – 5 tis. Kč 
- sankční poplatky od jiných subjektů – 0 tis.Kč 
- převody z ostatních vlastních fondů – 17 tis. Kč 
- neinvestiční převody z Národního fondu – 37.550 tis. Kč 
- ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů – 1.078 tis. Kč 
- neidentifikované příjmy – 1 tis. Kč 
 
5.4. Rezervní fond 

 
PMS neměla na rezervním fondu v roce 2019 žádné finanční prostředky. 

 
 

6. Projekty realizované PMS 

V roce 2019 Probační a mediační služba realizovala celkem 4 projekty spolufinancované 
z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a připravovala projekt spolufinancovaný 
z Norských fondů. 
 
V rámci ESIF se jednalo o 3 projekty financované z Operačního programu Zaměstnanost 
(OPZ), projekt Křehká šance II, Na správnou cestu! II a Proč zrovna já? II.  
 
V průběhu roku 2019 pokračovala realizace projektu financovaného z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), který je zaměřený na modernizaci Agendového 
informačního systému Probační a mediační služby za účelem zefektivnění a zjednodušení 
práce zaměstnanců PMS - AIS PMS. 
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Průběžně byl během celého roku 2019 ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR, 
Ministerstvem financí ČR a norským partnerem Directorate of Norwegian Correctional Service 
připravován projekt financovaný z Norských fondů s názvem Zpátky do života zahrnující dvě 
aktivity PMS – zřízení a dvouletý provoz 4 programových center a zřízení a dvouletý provoz 1 
probačního domu.  
6.1. Křehká šance II  

(Rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro podmíněné propuštění, zavedení dvou 
inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti 
podmíněného propuštění v ČR) 
 
Doba realizace: 1. května 2016 do 30. dubna 2020 
Rozpočet: 64 657 802,40 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %) 
 
Popis projektu 

Smyslem projektu Křehká šance II je rozvíjet praxi Komisí pro podmíněné propuštění v 18 
soudních okresech (věznicích) a provázat jejich činnost s nově zaváděnými programy – 
specifickým programem pro odsouzené pachatele ve věznicích (program Victim Impact 
Training) a programem rozvoje spolupráce regionu a věznice v oblasti zacházení s vězněnými 
pachateli a jejich přípravy na propuštění (program Rozvoj restorativní praxe). Zcela novou 
aktivitou projektu Křehká šance II je vytvoření a pravidelná činnost platformy odborníků 
zabývající se problematikou institutu podmíněného propuštění v ČR, jejímž cílem je analýza 
stávající praxe a příprava návrhu na její změnu, vč. návrhů legislativních opatření.  
 
Cíle projektu 

1. Komplexní a objektivní posouzení odsouzených připravujících se na podmíněné propuštění 
prostřednictvím Komise pro podmíněné propuštění. 

2. Vytvoření nového programu zacházení s odsouzenými ve věznicích ČR. 
3. Vytvoření účinného modelu spolupráce mezi místní komunitou a věznicí a jeho uvedení do 

praxe v 6 soudních okresech. 
4. Vytvoření návrhu systémového řešení institutu podmíněného propuštění vč. návrhu 

legislativních opatření. 
 
Realizace v roce 2019 
 
V rámci aktivity KA 01 Komise pro podmíněné propuštění (dále „Komise“) probíhala zasedání 
Komisí v 18 věznicích v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Na pravidelné bázi se 
scházela také Rada pro podmíněné propuštění (dále „Rada“) coby poradní orgán ředitele VS 
ČR zastřešující aktivitu KA 01. Na zasedání se Rada věnuje zejména jednotlivým odsouzeným, 
kteří jsou zařazeni na nadcházející jednání Komisí. Během roku 2019 zasedla Rada celkem 5x 
(leden, březen, květen, červenec a září). Posledním zmíněným termínem byl oficiálně ukončen 
proces zařazování pachatelů do projektu, neboť v lednu 2020 proběhnou zasedání jednotlivých 
Komisí naposledy. Do konce roku 2019 do spolupráce s projektem vstoupilo celkem 755 
odsouzených.  
 
Vedle zasedání Rady nadále probíhaly porady a konzultace realizačního týmu programu. V 
šesti regionech se uskutečnila během dubna a května 2019 další regionální setkání 
realizačního týmu, během kterých byly diskutovány aktuální problémy a další situace v dané 
lokalitě spolu s případovými otázkami. Zároveň tím byl vytvořen prostor pro diskusi o možných 
změnách v rámci podmíněného propuštění a implementace Komisí. Na regionální setkání 
navázala celorepubliková akce v Hradci Králové v říjnu 2019 propojující diskuze z jednotlivých 
lokalit.  
 
Během roku 2019 pokračovalo vzdělávání realizačního týmu, jehož někteří členové prezentovali 
činnost Komisí i na odborných setkáních. Pro příklad lze zmínit Dny restorativní justice v rámci 
nichž se konala konference „Restorativní prvky v práci s odsouzenými, propuštěnými, oběťmi 
i dalšími osobami dotčenými trestným činem“ na půdě Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem, 
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kde byla v rámci příspěvku „Komise pro podmíněné propuštění aneb jak to chodí při přípravě na 
PP“ prezentována praktická ukázka týmové restorativní spolupráce v rámci celého projektu. 
 
V rámci aktivity KA 02 Victim Impact Training (dále VIT) proběhla v první polovině roku 2019 
změna samotného názvu programu. Od anglického pojmenování se přešlo k českému „Vnímám 
i Tebe“ – zaběhnutá zkratka VIT tak byla zachována a název nyní lépe reflektuje jazykové 
prostředí, kde je VIT realizováno. Aktivita byla na počátku roku 2019 rozšířena z původních 
7 věznic na 10, ve kterých je aktivita uskutečňována. V lednu 2019 proběhlo v Praze vstupní 
školení nových lektorů VIT a poté byla zahájena realizace třetího „jarního“ běhu v původních 7 
věznicích a prvního běhu programu ve 3 nově zapojených věznicích (Bělušice, Karviná, 
Znojmo). Zakončené byly v květnu 2019 s 69 úspěšnými absolventy z řad odsouzených 
(podpořené osoby z cílové skupiny projektu). V měsíci září 2019 byl zahájen další běh VIT ve 
všech 10 věznicích s ukončením běhu v prosinci 2019. Ve druhé polovině roku 2019 započala 
příprava nových lektorů VIT na základě dohody projektu Křehká šance II a Vězeňské služby ČR 
o rozšíření programu do dalších 3 věznic (Hradec Králové, Praha – Ruzyně, Všehrdy), ve 
kterých proběhne v roce 2020 jeden běh programu. Dále během roku 2019 probíhalo 
vzdělávání realizačního týmu a jeho pravidelná podpora v podobě supervizí. Aktivita VIT byla 
prezentována na odborných setkáních, mezi kterými lze vyzdvihnout zařazení tohoto tématu do 
programu mezinárodní konference „Visegrádská skupina 1989-2019: Na cestě k restorativní 
spravedlnosti?“, která proběhla v Praze dne 3. října 2019. 
 
Aktivita KA 03 Rozvoj restorativní praxe (dále RRP) probíhala v roce 2019 ve všech šesti 
lokalitách (Příbram, Bělušice, Liberec, Stráž pod Ralskem, Opava, Břeclav) podle aktuálních 
potřeb dané lokality. Uskutečnily se pravidelné porady a workshopy realizačního týmu, během 
kterých realizátorky probíraly mimo jiné oblast PR, prezentaci tématu restorativní justice či 
prohlubování vzájemné komunikace mezi partnery v regionu – Vězeňské služby ČR, kurátorů 
a neziskového sektoru. V rámci setkání realizačního týmu probíhalo také jeho další vzdělávání 
v oblasti restorativní justice, a to i se zaměřením na tuto problematiku v zahraniční praxi. Dne 
5. června 2019 se například konal seminář s českou expertkou na restorativní justici Petrou 
Masopust Šachovou na téma realizace podobných programů, jakým je RRP, v zahraničí. V září 
byl pro pracovníky RRP uspořádán seminář o možnosti využití případových konferencí jako 
nástroje sociální práce ve vztahu k trestu odnětí svobody. Za vyvrcholení vzdělávání pracovníků 
RRP za rok 2019 lze označit říjen s účastí na mezinárodní konferenci „Visegrádská skupina 
1989 - 2019: Na cestě k restorativní spravedlnosti?“ a následným seminářem „Vytváření 
systému restorativní detence“ s odborníkem na restorativní justici na evropské úrovni Ivem 
Aertsenem a mediátorkou Nataliou Van Paeschenovou. Pracovníci RRP ze všech 6 lokalit se 
na podzim 2019 zapojili do přípravy a realizace akcí v rámci tzv. Dnů restorativní justice, které 
hrají významnou roli v oblasti osvěty veřejnosti a prezentace pro projekt klíčových témat. 
 
Cílem aktivity KA 04 Odborná diskuzní platforma je v průběhu realizace projektu zanalyzovat 
stávající situaci v oblasti podmíněného propuštění a připravit návrh na legislativní ukotvení 
Komisí pro podmíněné propuštění. Dne 4. června 2019 proběhlo čtvrté zasedání platformy, na 
kterém její členové navázali na předchozí setkání a na výsledky uskutečněných akcí úzce 
souvisejících s problematikou podmíněného propuštění uspořádaných v mezidobí od listopadu 
2018. Stěžejním výsledkem čtvrtého jednání bylo vyjádření souhlasu všech členů platformy 
s představeným modelem práce Komisí pro podmíněné propuštění jako legislativního návrhu 
systémové změny. Tímto krokem byl naplněn jeden z hlavních cílů projektu. Členové Odborné 
diskuzní platformy taktéž potvrdili, že činnost platformy v tomto formátu je důležité udržet 
a i nadále nabízet podněty k úpravám stávající praxe a pravidelně ji vyhodnocovat. Zpracovaný 
legislativní návrh byl předán spolu s předkládací zprávou Ministerstvu spravedlnosti.  
 
Vedle pravidelného zasedání Odborné diskuzní platformy proběhly v roce 2019 akce týkající se 
agendy podmíněného propuštění, kterých se účastnila velká část členů platformy. Dne 2. dubna 
2019 uspořádala předsedkyně petičního výboru prof. JUDr. Helena Válková CSc. seminář 
Podmíněné propuštění – jeho možnosti a limity. Následně se dne 30. dubna 2019 uskutečnil 
seminář se soudci, státními zástupci, zástupci místních středisek Probační a mediační služby a 
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věznic na úrovní Severomoravského kraje v kontextu nálezu Ústavního soudu 482/18. Seminář 
uspořádala Probační a mediační služba ve spolupráci s KS v Ostravě. Mimo to byla realizována 
dílčí jednání se zástupci Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR či Ministerstva vnitra ČR a proběhly zahraniční služební cesty do Spojeného 
království a Irska k seznámení se s dobrou praxí v rámci problematiky podmíněného propuštění 
v těchto státech. 
  
U aktivity KA 05 Monitoring a evaluace projektu byly během roku 2019 u KA 01 (Komise pro 
podmíněné propuštění), KA 02 (Vnímám i Tebe) a KA 03 (Rozvoj restorativní praxe) provedeny 
přípravy k závěrečnému zhodnocení těchto aktivit. V rámci Komisí pro podmíněné propuštění 
byli pro záměry evaluace osloveni soudci i státní zástupci. Zároveň probíhala příprava na 
evaluaci metodiky a evaluaci organizační. Evaluátorka ve spolupráci s odbornou garantkou 
projektu taktéž vyhodnotily distribuovaný dotazník k evaluaci práce Komisí. Zapojeni byli 
komisaři, předsedové a administrátoři Komisí, koordinátoři ve věznicích a supervizoři. U aktivity 
Vnímám i Tebe byly v průběhu prvního čtvrtletí 2019 předány anonymizované podklady 
v podobě dat od všech účastníků programu z podzimu 2018 společnosti SocioFaktro s.r.o. 
Stejná data byla následně sbírána také během další realizace KA 02. Mimo to lektoři programu 
uskutečnili pohovory s absolventy aktivity po půl roce. Data z těchto pohovorů byla opět 
předána společnosti SocioFaktor s.r.o. Odborná garantka projektu ve spolupráci s evaluátorkou 
vytvořila a distribuovala dotazník 30 lektorům VIT k evaluaci programu. Pro evaluaci aktivity KA 
03 se během roku 2019 uskutečnily pohovory se všemi šesti zaměstnankyněmi projektu, které 
mají v jednotlivých oblastech na starosti Rozvoj restorativní praxe, a bylo provedeno dotazování 
dalších členů místních týmů. Dokončen byl také koncept tzv. fokusních skupin složených vždy 
ze zástupce věznice, zástupce střediska Probační a mediační služby a dalších 2 – 3 do 
programu KA 03 zapojených osob reprezentujících místní subjekty působící na poli 
penitenciární a postpenitenciární péče. V průběhu listopadu a prosince 2019 byly tyto fokusní 
skupiny realizovány pod vedením evaluátorky a za přítomnosti odborné garantky projektu. 
 
Po sběru dat k vypracování longitudinální studie v závěru roku 2018 byly materiály předány 
hodnotiteli, který je během roku 2019 zpracovával. Zároveň byla v rámci monitoringu a evaluace 
projektu upravena průběžná evaluační zpráva na základě připomínek řídícího orgánu. 
 
Během roku 2019 bylo uskutečněno šest zahraničních studijních cest. V termínu 19.-22. února 
2019 byla realizována cesta do Dublinu (Irsko) ve spolupráci ze zahraničním partnerem 
Probation Service (Irsko). Cesty se účastnilo 13 koordinátorů projektu. Program byl zaměřen na 
prezentaci fungování parolových komisí v Irsku a porovnání irského a českého systému 
posuzování připravenosti odsouzených na podmíněné propuštění. Diskuze také proběhla se 
zaměstnanci tří irských věznic a s odsouzenými o jejich pobytu ve věznici a přípravách na 
podmíněné propuštění. 
 
Do Dublinu byla vypravena také druhá zahraniční studijní cesta v termínu 27.-30. března 2019. 
Cesty se účastnili 3 koordinátoři ve věznicích, 6 komisařů za veřejnost, 4 komisaři za 
Vězeňskou službu a 1 projektový supervizor. Program cesty byl totožný se zahraniční studijní 
cestou z února 2019.  
 
Další čtyři cesty se uskutečnily do Spojeného království. V termínu 15.-17. května 2019 se 
realizovala studijní cesta do Londýna ve spolupráci se zahraničním partnerem The Parole 
Board for England and Wales. Účastníky bylo 9 členů odborné diskuzní platformy. Hlavním 
cílem cesty bylo seznámení členů platformy s legislativním ukotvením parolových komisí 
v Anglii a Walesu. Získané vědomosti se následně odrazily v práci odborné platformy při 
vytváření legislativního návrhu o Komisích pro podmíněné propuštění.  
 
V termínu 12.-15. června se uskutečnila studijní cesta do Edinburghu ve spolupráci se 
zahraničním partnerem Parole Board for Scotland. Cesty se účastnilo 9 členů realizačního týmu 
projektu. Během cesty byli účastníci seznámeni s prací parolových rad ve Skotsku a navštívili 
vybranou věznici s absolvováním prezentace práce s vězni.  
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Následně byla 19.-22. června 2019 vypravena studijní cesta do Belfastu ve spolupráci s Parole 
Commissioners for Northern Ireland. Na cestu bylo vysláno 8 členů realizačního týmu projektu 
a 2 probační úředníci, kteří s projektem úzce spolupracují. Cílem cesty bylo seznámit účastníky 
se systémem parolových rad, prací Probační služby a Vězeňské služby v Severním Irsku.  
 

Poslední zahraniční studijní cesta v termínu 25.-28. září 2019 se uskutečnila do Londýna ve 
spolupráci s The Parole Board for England and Wales. Vysláno bylo 10 probačních úředníků 
a 2 zaměstnanci projektu. Program byl standardně zaměřen na problematiku podmíněného 
propuštění a fungování parolových rad v Anglii a Walesu. S ohledem na složení skupiny byla 
však cesta více zaměřena na práci tamní Probační služby. Touto cestou do Londýna v září 
2019 byla aktivita zahraničních cest ukončena. 
 
6.2. Na správnou cestu! II  

(Rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele 
trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi 
institucemi) 
 
Doba realizace: 1. května 2016 do 31. srpna 2020 
Rozpočet: 42 665 000,40 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %) 
 
Popis projektu 

Projekt "Na správnou cestu! II" se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality 
mládeže a jejich zaváděním do praxe. Ve svých aktivitách navazuje na projekt "Na správnou 
cestu!" realizovaný Probační a mediační službou v letech 2012-2015. 
 
Cíle projektu 

1. Rozvoj multidisciplinární spolupráce v oblasti práce s ohroženou mládeží a zavedení 
nového programu krátkodobého zaměstnání mladistvých pachatelů. 

2. Zařazení mladistvých a mladých násilných pachatelů do programu Proti násilí zaměřeného 
na snížení agresivity a recidivy a zvýšení angažovanosti absolventů programu při náhradě 
škody. 

3. Zvýšení kvalifikace odborných pracovníků PMS za účelem rozvoje restorativních programů 
a postupů. 
 

Realizace v roce 2019 

V rámci KA01 Týmy pro mládež byla v průběhu roku 2019 realizována setkání týmů ve všech 
lokalitách, kde koordinátoři týmů pro mládež působí. Během roku došlo průměrně ke čtyřem 
setkáním týmu v každé ze sledovaných lokalit. Ve všech lokalitách byly zpravidla v závěru roku 
2018 nebo na začátku roku 2019 sestaveny plány činnosti a podle nich koordinátoři plnili své 
pracovní povinnosti a iniciovali aktivity z jednání týmů vzešlé. Ve 4 regionech (Opava, Brno, 
Náchod a Plzeň) koordinátoři dále realizují pilotní program zaměstnávání mladistvých 
pachatelů, kde platí, že ve všech regionech již došlo k navázání spolupráce s potenciálními 
zaměstnavateli a koordinátoři stále ve spolupráci se střediskem PMS aktivně vyhledávají 
mladistvé, které by bylo možné do programu zapojit, což se v některých lokalitách daří. 
Koordinátoři se v doprovodu metodičky zúčastnili zahraniční studijní cesty do britského Leedsu 
(květen 2019) a v červnu, září a prosinci také intervizních setkání. Přímá podpora koordinátorů 
TM tak byla v roce 2019 dovršena.  
 
V rámci KA02 Rodinné skupinové konference byly realizovány 2 další běhy vstupní části 
vzdělávání (leden a březen 2019). V červnu také proběhly 4 jednodenní workshopy se 
zahraničním expertem Robertem Van Pagée, který v rozsahu 6 hodin proškolil postupně celkem 
53 probačních úředníků. V září roku 2019 byla vyslána druhá skupina probačních úředníků, 
specialistů na mládež, na zahraniční cestu do irského Dublinu. Do vzdělávání v restorativní 
technice rodinných skupinových konferencí se do konce roku 2019 již zapojilo 74 probačních 
úředníků. 
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V rámci KA03 Proti násilí realizujeme program celkem ve třech lokalitách – v severních 
Čechách, na Ostravsku a Brněnsku, ve kterých působí celkem čtyři lektorské dvojce. Odborná 
garantka ve spolupráci s metodičkami a projektovým manažerem připravila v květnu 2019 
intervizní setkání pro celý realizační tým. V srpnu také proběhl dvoudenní seminář s lektorem 
Davidem Čápem, zaměřený na práci s agresivním klientem. 
 
V rámci KA04 Zahraniční studijní cesty byla vyslána druhá skupina probačních úředníků do 
irského Dublinu a Limericku, kde se seznámili s restorativní praxí v agendě mládeže irské 
probační služby a také s fungováním lokálního nevládního sektoru ve vztahu k mládeži, která se 
dopustila protiprávního jednání. Dále byla realizována také cesta koordinátorů týmů pro mládež, 
kteří se zúčastnili dvoudenního programu v britském Leedsu, který připravil partner Youth 
Offending Service.   
 
V rámci KA05 Evaluace projektu pracoval v průběhu roku zástupce společnosti Sociofactor na 
závěrečné evaluační zprávě. V průběhu roku 2019 byla také připravena a v prosinci vyhlášena 
VZMR na zpracování studií o účinnosti programu Proti násilí a Rodinných skupinových 
konferencí a také studie zahraniční praxe týmů pro mládež.  
 
 
6.3. Proč zrovna já? II 

(Komplexní poradenství pro oběti trestných činů) 
 
Doba realizace: 1. července 2016 do 30. června 2020 
Rozpočet: 86 675 635,47 Kč (z toho podíl ESF 77,56 %) 

 
Popis projektu 

Předmětem projektu je poskytování podpory a pomoci obětem trestných činů, aby tak bylo 
zabráněno vzniku sociálního vyloučení či jeho rizika. Kromě vlastní pomoci a podpory obětem 
trestné činnosti je také zvyšována systémová úroveň pomoci obětem. V rámci projektu poradci 
pro oběti v 56 lokalitách po celé ČR nabízejí a poskytují lokálně dostupnou pomoc a podporu 
obětem trestných činů. Poradci v rámci tohoto projektu nově přijali roli asistenta oběti a mohou 
oběti doprovázet a podporovat při parolových slyšeních prováděných v rámci KPP. V rámci 
projektu je realizován a odzkoušen nový komplexní program podpory pro zvlášť zranitelné oběti, 
který se svou skladbou přizpůsobí potřebám jednotlivých skupin obětí. Kromě zvýšení počtu 
kvalifikovaných poradců, pracovníků a lokální dostupnosti služeb se projekt zaměřuje také na 
zvýšení mezioborové spolupráce, a to díky setkávání tzv. multidisciplinárních týmů pro oběti jak 
ve stávajících, tak i v nových lokalitách.  
  
Cíle projektu 

1. Zvýšení kvalifikace 55 poradců pro oběti trestných činů, kteří budou poskytovat 
kvalifikovanější a komplexnější pomoc obětem v 55 lokalitách po celé ČR. 

2. Zvýšení kvalifikace 660 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří se 
setkávají se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými osobami, zejm. 
seniory. 

3. Realizace pomoci a poradenství obětem trestných činů rozšířené o nový komplexní program 
pomoci pro zvlášť zranitelné oběti ve stávajících 40 lokalitách. 

4. Zavedení poradenství pro oběti TČ a meziresortní a mezioborové spolupráce v 15 nových 
lokalitách. 

5. Zavedení meziresortní spolupráce na krajské úrovni. 
6. Zajištění asistentství pro oběti v rámci parolových komisí. 
7. Osvěta cílových skupin – změna postojů týkající se právního vědomí v oblasti práv obětí 

trestných činů. 
8. Zpracování studie mapující kvalitativní a kvantitativní data obětí trestných činů. 
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Realizace v roce 2019 

V průběhu roku 2019 došlo ke stabilizaci poradenských míst a služba poradenství byla 
realizována ve standardní podobě. Docházelo k drobným personálním obměnám na pozicích 
Poradců pro oběti. Vždy bylo vyhlášeno výběrové řízení a místa byla průběžně obsazována.  
 
V rámci KA 01 bylo v roce 2019 poskytnuto 5018 konzultací bagatelní podpory 1572 obětem t. 
č. Z těchto obětí se jednalo o téměř 40 zvlášť zranitelných obětí.  
 
V rámci KA 02 bylo zrealizováno 60 setkání Multidisciplinárních regionálních týmů pro oběti 
a dva Krajské týmy (v Pardubicích a v Brně). 
 
V rámci KA 03 jsme pro nově příchozí Poradce pro oběti t. č. realizovali Úvodní školení. Dalšími 
tématy, která byla do vzdělávání Poradců zařazena, byla:  

- Poradenství a práce s konkrétními skupinami klientů 
- Právo 
- Občanské právo 
- Rodina a dopady TČ 

Veškerá školení byla vedena odbornými lektory, odborníky na dané téma.  
Kromě výše uvedených školení byla na základě veřejné zakázky a uzavřené smlouvy 
realizována supervizní setkání, a to nejen pro Poradce, ale také manažerské supervize 
odborných regionálních konzultantů. 
 
V průběhu 2019 bylo v rámci KA 04 proškoleno v rámci přímých školení téměř 400 sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách.  
 
V rámci KA 05 proběhlo ze strany Poradců celkem 6 asistencí u parolových komisí.  
 
V uplynulém období ve spolupráci s vybraným dodavatelem probíhaly práce na přípravě 
a finalizaci Průběžné evaluační zprávy. Průběžně také probíhal sběr podkladů pro Závěrečnou 
evaluační zprávu.   
 
V průběhu roku 2019 probíhaly v rámci KA 07 osvětové aktivity. 
Pro osvětové aktivity bylo využito několik informačních kanálů, např. distribuce letáků v rámci 
síťování v regionech, články v lokálních zpravodajích a regionálním tisku. Kromě toho Poradci 
realizovali množství besed, přednášek a aktivně vystupovali na konferencích. Účastnili se 
setkání Komunitního plánování a dalších akcí např. Veletrhy sociálních služeb apod. 
 

6.4. AIS PMS 
(Agendový informační systém Probační a mediační služby) 
 
Doba realizace: 1. srpna 2017 do 31. prosince 2021 
Rozpočet: 48 620 000,00 Kč (z toho podíl EU 80,86%) 

 
Popis a cíl projektu 

Projekt je zaměřen na modernizaci AIS PMS za účelem zefektivnění a zjednodušení práce 
zaměstnanců PMS. V rámci projektu proběhne vývoj nového AIS PMS, jež zajistí jednodušší 
uživatelské prostředí lépe přizpůsobené práci PMS, zrychlení komunikace a předání důvěrných 
dat mezi IS veřejné správy, rozšíření samoobslužných procesů, vyšší zabezpečení a zvýšení 
kapacit systému. Projekt tak komplexně přispěje k lepší a efektivnější práci a komunikaci PMS, 
jak v rámci služby, tak i s jejími klienty. 
Cílem projektu je docílení zefektivnění a zkvalitnění práce zaměstnanců Probační a mediační 
služby společně s naplněním legislativních nároků kladených na informační systémy veřejné 
správy a zvýšení jeho zabezpečení. Tohoto cíle bude dosaženo za pomoci modernizace AIS 
PMS v podobě vývoje nového agendového informačního systému, který bude vystavěn na nové 
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platformě s dostatečnou vestavěnou kapacitou databáze, jež zajistí možnost bezproblémového 
ukládání dat.  
 
Realizace v roce 2019 

V průběhu roku 2019 byla realizována veřejná zakázka na poskytování konzultací při tvorbě 
technické části zadávací dokumentace. Ve spolupráci s odbornými garanty za PMS byly 
definovány základní funkční, bezpečnostní a provozní parametry, které jsou očekávány od 
nového informačního systému. Následně byl zpracován návrh technické části zadávací 
dokumentace a pokračovaly práce na tvorbě zadávacích kritérií a smluvních podmínek pro 
vyhlášení veřejné zakázky na dodávku AIS PMS.  
 

 

7. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků PMS na platy  

 
Na konci roku 2019 bylo obsazeno v PMS 591 pracovních míst v tomto rozložení: 
 

Organizační útvar 

stav k 31. 12. 2019 

Počet 
celkem 

Muži Ženy 

Počet % Počet % 

PMS ČR 591 152 26% 439 74% 

Ředitelství 47 19 40% 28 60% 

Pražský soudní kraj 51 15 29% 36 71% 

Středočeský soudní kraj 54 13 24% 41 76% 

Jihočeský soudní kraj 36 11 31% 25 69% 

Západočeský soudní kraj 48 13 27% 35 73% 

Severočeský soudní kraj 70 15 21% 55 79% 

Východočeský soudní kraj 51 13 25% 38 75% 

Jihomoravský soudní kraj 70 19 31% 48 69% 

Severomoravský soudní kraj 76 13 17% 63 83% 

Projektové oddělení 88 ⃰  18 20% 70 80% 

              ⃰   přepočteno na plné úvazky 71 

 
V Probační a mediační službě bylo zaměstnáno 439 žen (74 %) a 152 mužů (26 %). 
Zaměstnanců s plným pracovním úvazkem bylo 466, se zkráceným pracovním úvazkem 37. 
Z celkového počtu zaměstnanců bylo 11 % (65 pracovníků) na mateřské nebo rodičovské 
dovolené.  
 
Pracovní pozice byly v největším poměru obsazeny probačními úředníky (356 - tj. 75 %), 
probačních asistentů pracovalo 72 (15 %) a ředitelství zaměstnávalo 47 pracovníků (10 %).  
 
V projektovém oddělení bylo zaměstnáno 18 mužů (20%) a 70 žen (80%). Zaměstnanců 
s plným úvazkem bylo 44, se zkráceným pracovním úvazkem 48. 
 
Z hlediska struktury vzdělání je v PMS převažující vysokoškolské vzdělání, což odpovídá 
požadavku danému zákonnou úpravou.  
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 PMS  

středoškolské 14 % 

vyšší odborné         3% 

vysokoškolské 83 % 

 

 
 
Čerpání prostředků na platy v tis. Kč  ( bez projektů EU) 
 

 

Schválený rozpočet  
k 1. 1. 2019 

Konečný rozpočet  
k 31. 12. 2019 

Limit počtu 
zaměstnanců 

Průměrný přep. 
počet 

Průměrný plat v 
Kč 

 
197.607 212.407 507,00 499,35 34.297 

 

 
 
       

501 – Platy zaměstnanců  
5011 – schválený rozpočet     197.607  
            konečný rozpočet        212.407            
            čerpáno                      205.514 
 
 

502 – Ostatní osobní výdaje 
5021 – schválený rozpočet        1.250 
            konečný rozpočet           2.497 
            čerpáno                          2.262     
 
503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
           schválený rozpočet        67.611 
           konečný rozpočet           72.931 
           čerpáno                          70.138 
     
 
Přehled čerpání osobních příplatků a odměn (bez projektů EU) 
V roce 2019 byly vyplaceny osobní příplatky zaměstnancům PMS ve výši 14.783.962 Kč. 
Odměny byly vyplaceny ve výši 4.957.998 Kč, a odměny u příležitosti životního jubilea 
představují částku 100.000 Kč. Dále byly vyplaceny zvláštní příplatky v souvislosti s kontrolou 
trestu domácího vězení ve výši 8.964.669 Kč. Příplatky za soboty, neděle, svátky, noční, dělené 
směny činily celkem 235.818 Kč. Za pracovní pohotovosti bylo vyplaceno 266.559 Kč. 
 
 

8. Hodnocení a porovnání výdajů v tis. Kč 

 

Rozpočet běžných výdajů byl pro rok 2019 stanoven ve výši 381.251 tis. Kč, upravený rozpočet 
činil 388.293 tis. Kč, konečný rozpočet činil 444.142 tis. Kč, čerpáno bylo 389.536 tis. Kč. 

 
 

Přehled běžných výdajů (§5450) v roce 2019 v tis. Kč ve srovnání s předcházejícími 
obdobími dle podseskupení (bez programů Prevence a Protidrogová politika) 
 
 
 
 
 

Projektové oddělení  

středoškolské 4 % 

vyšší odborné       5 % 

vysokoškolské 91 % 
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Podseskupení 2019 2018 2017 

501 205.514 190.514 177.645 

502 2.262 2.524 2.194 

503 70.138 65.352 60.712 

513 12.154 19.513 12.230 

514 50 16 9  

515 7.239 6.270 6.244 

516 28.435 27.146 24.966 

517 4.064 5.459 5.391  

518 421 235 124 

519 594 53 69  

534 4.129 3.821 3.562 

536 153 196 161  

542 935 539 473  

590 28 0 0 

Celkem 336.116 321.638 293.780 

 
 
Přehled rozpočtu běžných výdajů (§5450) za rok 2019 dle podseskupení v tis. Kč (bez 
programů Prevence a Protidrogová politika) 
 

podsesk. položek 
schválený 

rozpočet 2019 
konečný rozpočet 

2019 
čerpání 2019 % 

501 197.607 212.407 205.514 96,75 

502 1.250 2.497 2.262     90,59 

503 67.611 72.931 70.138 96,17 

513 5.844 17.814 12.154 68,23 

514 30 50 50 100 

515 6.510 7.561 7.239 95,74 

516 16.100 33.011 28.435 86,14 

517 3.418 4.943 4.064 82,22 

518 50 820 421 51,34 

519 0 622 594 95,50 

534 3.952 4.248 4.129 97,20 

536 140 163 153 93,87 

542 500 939 935 99,57 

590 3.530 63 28 44,44 

Celkem 306.542 358.069 336.116 93,87 

 
Nejvýznamnější položkou, s výjimkou platů a příslušenství, jsou výdaje podseskupení 516, 
zejména výdaje na RP 5169 - nákup ostatních služeb (úklid, příspěvek na stravování), RP 5164 
– nájemné, RP 5168 – zpracování dat a RP 5161 - poštovní služby.  
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Výše výdajů tohoto podseskupení odpovídá nutnosti zabezpečit provoz středisek formou 
nákupu relevantních a potřebných služeb zajišťovaných pro jednotlivá střediska externími 
dodavateli. Značnou část tohoto podseskupení také představují náklady na dodavatelskou 
podporu IT nutnou pro zajištění fungování systému IT v rámci celé republiky. 
 
V roce 2019 činily významnou položku výdaje RP – 5166 – konzultační a poradenské služby 
spojené s právní podporou procesu implementace systému elektronického monitorovacího 
systému (EMS). V podseskupení položek 513 pak představují nejvýznamnější výdaj prostředky 
RP 5139 na pořízení materiálu pro provoz středisek (papír a kancelářské potřeby) a RP 5137 na 
obnovu výpočetní techniky.  
 
Další významnou položkou jsou výdaje podseskupení 515 k zajištění dodávek energií pro 
střediska PMS, které jsou PMS přeúčtovávány ze strany správců objektů, ve kterých jsou 
střediska PMS dislokována a RP – 5164 – nájemné za úhrady nájemného pronajatých prostor 
pro výkon zákonných povinností PMS. Charakter výkonu zákonných povinností PMS vyžaduje 
také zajištění vysokého stupně mobility pracovníků při kontrolách alternativních trestů. Výdaje 
na tyto činnosti představují výdaje na pohonné hmoty RP 5156 a zejména vysoký objem výdajů 
na cestovné RP 5173.  
 
V roce 2019 PMS pokračovala v realizaci procesních změn v oblasti sběru, vyhodnocování a 
řešení provozních požadavků a incidentů, oběhu dokladů a zpracování dokumentů 
prostřednictvím plně elektronické podpory s cílem zefektivnit administrativně provozní činnosti 
PMS a snížit jejich náklady.  
 
 

9. Hodnocení čerpání výdajů účelově určených na financování programů v tis. Kč 

 
Ukončené akce: 
 
Číslo SMVS:  136V012000165             
název akce: „PMS Olomouc – rekonstrukce budovy Mozartova“ 
konečný rozpočet                                                                   7.512 
skutečnost 2019                                                                     7.512 
Akce byla zaregistrována 27.11. 2016.. V roce 2019 proběhla rekonstrukce budovy Mozartova a 
objekt byl předán do užívání 18.11.2019. Probíhá Závěrečné vyhodnocení akce.  
 
Číslo SMVS:  136V011001182             
název akce: „PMS – pořízení aktivních prvků“ 
konečný rozpočet                                                                      190 
skutečnost 2019                                                                        190 
Akce byla zaregistrována 14.11.2019. Aktivní prvky byly dodány a uvedeny do provozu dne 
10.12.2019. Probíhá Závěrečné vyhodnocení akce.  
 
 
Probíhající akce: 
 
Číslo SMVS:  136V011000600             
název akce: „PMS – elektronický monitorovací systém pro trestní justici“ 
konečný rozpočet                                                                       6.596 
skutečnost 2019                                                                         3.600 
Akce byla zaregistrována 31.7.2015 a v roce 2017 byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
systému. V září 2018 byl systém předán do rutinního provozu a dodavatel vystavil fakturu na 
Úvodní dodávku. Vzhledem k tomu, že došlo k prodlení s dodávkou systému, byla vyměřena 
smluvní sankce ve výši 9 730 tis. Kč. Prostředky státního rozpočtu byly následně zavázány. 
V roce 2019 byla doplacena na základě dohody o narovnání částka 3.600 tis. Kč za ůvodní 
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dodávku systému. Dále byla vystavena objednávka na dodávku dalších koncových zařízení, 
kterou dodavatel do konce roku nedodal.  
     
Číslo SMVS:  036V012000021             
název akce: „PMS – elektronický zabezpečovací systém středisek“ 
konečný rozpočet                                                                        1.492 
skutečnost 2019                                                                          1.393 
Realizace akce byla ukončena 19.12.2019, systémy PZTS byly předány a dány do užívání. 
Probíhá závěrečné vyhodnocení akce. 
 
Číslo SMVS:  036V011000002             
název akce: „PMS – Agendový informační systém (AIS PMS)“ 
konečný rozpočet                                                                      34.119 
skutečnost 2019                                                                             279 
Realizace akce probíhá v rámci projektu EU173. V roce 2019 byla realizována veřejná zakázka 
na zpracování analýzy a konzultace při tvorbě technické části zadávací dokumentace, která 
byla dodána 19.12.2019. Akce pokračuje vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele IS.  
 

 

10. Program sociální prevence a prevence kriminality a protidrogová politika a 
použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí podle zákona č. 
59/2017 Sb.  

 
Fond sociální prevence a prevence kriminality (prostředky § 5399 sociální prevence 
a prevence kriminality)  
 
Z fondu bylo v r. 2019 čerpáno celkem 1279868,73,- Kč. 
 
Prostředky byly využity zejména na školení a vzdělávání (školení k tématu radikalizace 
a extremismu, výcviky v mediaci, dále školení vztahující se k práci s rodinou, školou a mládeží 
(Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím, Dětské a dorostové 
detoxikační centrum), komunikaci se specifickými skupinami klientů (Komunikace s klientem 
s duševním onemocněním, s klientem manipulátorem, Koncentrační techniky pro zvládání 
zátěžových situací s klienty). Dále byly čerpány na účastnické poplatky na konference, včetně 
zahraničních, vztahující se k činnosti PMS (k tématům mediace, rodina, předluženost, 
adiktologie apod.). Byla zakoupena odborná literatura na střediska PMS, zaměřená na téma 
radikalismu a extremismu. Náklady na cestovné se vztahují ke vzdělávacím akcím 
a konferencím. 
 
Přehled čerpání:  
 
 

Položka Specifikace Čerpáno 2019 

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60843 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5299,8 

5167 Služby školení a vzdělávání 718956,5  

5169 Nákup ostatních služeb 30915,5 

5171 Opravy a udržování 6440,43 

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 350543,5 

5176 Účastnické poplatky na konference 106870 

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 

Celkem  1279868,73 
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Fond protidrogové politiky (§ 3541 protidrogová politika) nebyl v r. 2019 čerpán. 
 
V r. 2019 byla připravena a vydána Směrnice Probační a mediační služby č. S10/2019 o použití 
účelově vázaných finančních prostředků, která upravuje oblasti, na které lze tyto prostředky 
čerpat, a postup schvalování využití těchto prostředků. V r. 2019 byl předběžně stanoven plán 
čerpání finančních prostředků z obou těchto fondů. 

Použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí podle zákona č. 59/2017 Sb.  
 
V roce 2019 Probační a mediační služba nečerpala finanční prostředky z „majetkových trestních 
sankcí uložených v označeném trestním řízení, které byly zaslány na zvláštní účet… na 
poskytování pomoci obětem trestných činů“ (citováno z § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 59/2017 
Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení 
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) 
 
Primárním důvodem pro nečerpání těchto peněžních prostředků v roce 2019 byl souběh stále 
probíhajícího projektu PMS na pomoc obětem „Proč zrovna já? II.“, který financoval služby 
prováděné pro oběti trestných činů, se stanoveným účelem využití peněžních prostředků 
získaných podle § 7 odst. 1 písm. b) výše citovaného zákona a také s danou výší těchto 
finančních prostředků. Technickým důvodem byla nutnost stanovit postup pro čerpání výše 
zmíněných finančních prostředků, který musí být v souladu s platnou legislativou a dále s 
vnitřními směrnicemi jak PMS, tak Ministerstva spravedlnosti ČR. V průběhu roku 2019 byl tento 
postup stanoven Směrnicí Probační a mediační služby č. S10/2019 o použití účelově vázaných 
finančních prostředků, která rovněž definuje povinnost určit a vyhodnocovat jednotlivé ukazatele 
účelnosti, efektivity a hospodárnosti čerpání veřejných prostředků. Následně byl tento postup 
schválen zodpovědnými osobami z Ministerstva spravedlnosti ČR. Po ukončení projektu „Proč 
zrovna já? II.“ (k 30. 6. 2020) budou dosud nečerpané a v lednu 2020 navýšené peněžní 
prostředky, použity primárně k udržení aktivit, které byly vytvořeny ve prospěch obětí v rámci 
projektů: Primárně půjde o zajištění služeb pro oběti - právní poradenství, psychosociální 
pomoc, terapie, zvyšování informovanosti obětí o službách ad. a další rozvoj meziresortní  
spolupráce organizací zajišťující služby pro oběti v jednotlivých soudních okresech/krajích. 
 
 

11. Výdaje na zahraniční pracovní cesty 

V průběhu roku 2019 byly realizovány níže uvedené zahraniční pracovní cesty (ZPC):  
1. ZPC 

Země Německo 

Místo jednání JVA Chemnitz 

Termín 14. 2. 2019 

Účastníci/středisko 5 osob / PMS Liberec 

 
ZPC se uskutečnila na základě pozvání Evropské poradny pro trestně stíhané osoby a oběti 
trestných činů (EBS Dresden), se kterou středisko Liberec dlouhodobě a intenzivně 
spolupracuje (probíhá výměna informací o českých klientech PMS páchajících trestnou činnost 
v Německu, zprostředkování služeb pro poškozené německé občany, kteří se stali oběťmi 
trestného činu na území ČR atd). PMS hradila pojištění a stravné ve výši 210 Kč a 75 EUR. 
Přínos: získání informací o fungování německého vězeňství ve Spolkové republice Sasko, 
prohloubení možné spolupráce ohledně českých vězňů v Německu. 
 

2. ZPC 

Země Slovensko 

Místo jednání Modra 

Termín 4. - 6. 4. 2019 

Účastníci/středisko 1 osoba / PMS Praha 
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Účast na mezinárodní vědecké konferenci „Praxe mediace v různých oblastech společenského 
života“, kterou pořádá Asociace mediátorů Slovenska. Náklady (konferenční poplatky, 
ubytování, jízdné, stravné a pojištění) ve výši 832 Kč a 224 EUR hradila PMS. Přínos: diskuze 
a analýza praxe mediace v různých oblastech společenského života, prostor pro výměnu 
praktických a teoretických poznatků z oblasti mediace.   
 

3. ZPC 

Země Německo 

Místo jednání Torgau 

Termín 18. 4. 2019 

Účastníci/středisko 4 osoby / PMS Praha, PMS Liberec 

 
Návštěva vězení JVA Torgau na základě pozvání Evropské poradny pro trestně stíhané osoby 
a oběti trestných činů (EBS Dresden), se kterou středisko Liberec dlouhodobě a intenzivně 
spolupracuje. Náklady (jízdné, pojištění, stravné) ve výši 168 Kč a 60 EUR hradila PMS. Přínos: 
získání informací o fungování německého vězeňství ve Spolkové republice Sasko, prohloubení 
možné spolupráce ohledně českých vězňů v Německu, načerpání informací o systému 
podmíněného propuštění z VTOS.  
 

4. ZPC 

Země Irsko 

Místo jednání Maynooth 

Termín 25. - 27. 4. 2019 

Účastníci/středisko 1 osoba / Ř PMS 

 
Úvodní setkání členů projektu „Restorative Justice: Strategies for Change“. Náklady spojené 
cestou (ubytování, letenky) hradil pořadatel, ostatní náklady (stravné, pojištění, jízdné) ve výši 
841 Kč a 206 EUR hradila PMS. Přínos: výměna informací a koordinace spolupráce české 
skupiny se zahraničními účastníky projektu, tvorba základní osnovy plánu postupu pro vytvoření 
české strategie a přípravě navazujících aktivit.   
 

5. ZPC 

Země Řecko 

Místo jednání Atény 

Termín 2.- 3. 5. 2019 

Účastníci/středisko 1 osoba / PMS Praha 

 
Účast na mezinárodním kurzu HELP (Human Rights Education for Legal Professional) 
zaměřeném na prevenci radikalizace. Náklady spojené s cestou (ubytování, letenky) hradil 
pořadatel, ostatní náklady (pojištění, stravné) ve výši 126 Kč a 67 EUR hradila PMS. Přínos: 
seznámení se s mezinárodními dokumenty na téma radikalizace, prevence radikalizace pro 
probační a vězeňské služby, propojení probačních služeb s cílem lépe koordinované práce 
s radikalizovanými osobami.  
 

6. ZPC 

Země Španělsko 

Místo jednání Madrid 

Termín 5.- 7. 5. 2019 

Účastníci/středisko 1 osoba / PMS Brno 

 
Účast na mezinárodním semináři Evropské sítě pro práva obětí (ENVR). Náklady spojené 
s výjezdem (letenky, ubytování) hradil pořadatel. PMS hradila náklady (pojistné, stravné, jízdné) 
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ve výši 693 Kč a 60 EUR. Přínos: výměna zkušenosti z implementace Směrnice 
EU 2012/29/EU zavádějící minimální standardy práv obětí, sdílení praktických zkušeností 
z oblasti pomoci obětem a způsobu naplňování práv obětí.  
 

7. ZPC 

Země Kypr 

Místo jednání Agai Napa 

Termín 20.- 23. 5. 2019 

Účastníci/středisko 2 osoby / Ř PMS 

 
Účast na setkání ředitelů Probačních a Vězeňských služeb, které pořádala Rada Evropy na 
téma „Offender Management: Tradition and Technology“. Náklady (letenky, stravné, ubytování, 
pojištění) ve výši 19 488 Kč a 552 EUR hradila PMS. Přínos: navázání nových mezinárodních 
kontaktů, výměna informací, znalostí při rozvoji metodických postupů v oblasti probace, parole 
a provozování EMS, příprava na pracovní návštěvu prezidenta a generálního tajemníka CEP na 
konci května 2019.  
 

8. ZPC 

Země Španělsko 

Místo jednání Bilbao 

Termín 4.-6. 6. 2019 

Účastníci/středisko 1 osoba / Ř PMS 

 
Generální shromáždění členů Evropského fóra pro restorativní justici (European Forum for 
Restorative Justice) a účast na konferenci „From Penal Mediation to Restorative Justice: 
Policies and Practices in Transition“ reflektující nově přijaté doporučení Rady Evropy 
o restorativní justici z podzimu 2018. Náklady (ubytování, letenky, pojištění, stravné, 
konferenční poplatky) ve výši 13 160 Kč a 233 EUR hradila PMS. Přínos: první účast na valné 
hromadě EFRJ, výměna informací a zkušeností s implementací doporučení RE o restorativní 
justici, zastoupení na platformě European RJ Policy Network, pozvání představitelů EFRJ na 
mezinárodní konferenci na podzim 2019 v Česku.  
 

9. ZPC 

Země Slovinsko 

Místo jednání Lublaň 

Termín 18.-20. 6. 2019 

Účastníci/středisko 1 osoba / Ř PMS 

 
Setkání expertní skupiny Konfederace evropských probačních služeb (CEP) na téma 
vzdělávání a výcvik pracovníků probačních služeb. Náklady (letenky, ubytování) hradil 
pořadatel, ostatní náklady (stravné, jízdné, pojištění) ve výši 141 Kč a 45 EUR hradila PMS. 
Přínos: seznámení se s nejnovější zkušeností z praxe vzdělávání praktiků probačních služeb, 
představení české praxe a jeho srovnání.  
 

10. ZPC 

Země Finsko 

Místo jednání Helsinky 

Termín 18.- 19. 9. 2019 

Účastníci/středisko 1 osoba / PMS Praha 

 
Účast na mezinárodním setkání „RAN Policy & Practice Event on ‘Radicalised and terrorist 
offenders released from prison: involving and preparing communities and families“. Náklady 
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spojené s cestou (ubytování, letenky) hradil pořadatel, ostatní náklady (stravné) ve výši 42 EUR 
hradila PMS. Přínos: vytvoření podkladů pro tzv. Manuál rehabilitačního procesu, který by měl 
sloužit pracovníkům probačních a vězeňských služeb pro začlenění zradikalizovaných 
odsouzených do společnosti.  
 

11. ZPC  

Země Slovensko 

Místo jednání Bánská Bystřice 

Termín 21.- 22. 10. 2019 

Účastníci/středisko 2 osoby / Ř PMS, PMS Ústí n. L.  

 
Účast na mezinárodní vědecké konferenci „Právní a ekonomické souvislosti elektronického 
monitoringu obviněných a odsouzených osob“. Náklady spojené se zahraniční pracovní cestou 
(ubytování) hradil pořadatel, ostatní náklady (pojištění, jízdné) ve výši 143 Kč a 72 EUR hradila 
PMS. Přínos: výměna informací a zkušeností s problematikou EMS, předání poznatků obou 
zástupců české PMS s implementací a fungováním EMS v Česku.  
 

12. ZPC  
 

Země Irsko 

Místo jednání Dublin 

Termín 22.- 24. 10. 2019 

Účastníci/středisko 2 osoby / R PMS, PMS Cheb  

 
Účast na 13. generálním shromáždění a 8. konferenci ředitelů Probačních služeb, které pořádá 
Konfederace evropských probačních služeb (CEP). Téma konference „Purpose of Probation“. 
Náklady (letenky, ubytování, jízdné, stravné, pojištění, konferenční poplatek) na cestu ve výši 
3365 Kč a 613 EUR hradila PMS. Přínos: volba představitelů CEP, jednání s představiteli irské 
Probační služby a předání české zkušeností z oblasti mediace a restorativní praxe, výměna 
informací a zkušeností na téma výkon probace, např. v éře IT, změny v oblasti výkonu probace, 
vzdělávání, vedení workshopu na téma restorativní praxe v ČR a sdílení našich zkušeností 
s účastníky workshopu.  
 

13. ZPC  

Země Estonsko 

Místo jednání Tallinn 

Termín 23.-25. 10. 2019 

Účastníci/středisko 1 osoba / PMS Brno 

 
Účast na mezinárodním semináři Evropské sítě pro práva obětí (ENVR) na téma vývoj stavu 
implementace doporučení zprávy zvláštního poradce o odškodnění. Náklady spojené s cestou 
(ubytování, letenky) hradil pořadatel; ostatní náklady (pojištění, stravné, jízdné) ve výši 657 Kč a 
52 EUR hradila PMS. Přínos: představení zprávy agentury FRA o „Spravedlnosti pro oběti 
násilných trestných činů“, informace o spolupráci v případech podpory obětí mimo Evropu - 
zavedení režimů podpory obětí v Kanadě a USA,  podpoře obětí zločinů z nenávisti, výměna 
informací o vývoji implementace Směrnice EU 2012/29/EU.  
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12. Členství v mezinárodních organizacích  

 
PMS je členem dvou mezinárodních organizací – CEP (Confederation of European Probation) 
a European Forum for Restorative Justice (EFRJ).  
 
CEP (Konfederace evropských probačních služeb) 

CEP je mezinárodní nevládní organizací sdružující evropské probační služby a další 
organizace, které se věnují probaci, mediaci a sociální práci v trestní justici. PMS je členem 
od roku 2009. Cílem CEP je podporovat zejména prostřednictvím uplatňování alternativních 
sankcí a opatření účinnou politiku sociálního začleňování pachatelů trestné činnosti zpět do 
společnosti. V současné době také CEP usiluje o úzkou spolupráci a koordinaci mezi 
evropskými probačními službami v oblasti vzájemného sdílení dobré praxe. CEP se rovněž 
zaměřuje na podporu rozvoje dobré praxe programů restorativní justice a programů pro oběti 
trestné činnosti. Za tímto účelem CEP organizuje semináře, konference a workshopy, které 
poskytují odborníkům prostor pro intenzivní vzájemnou spolupráci. CEP má statut pozorovatele 
při Radě Evropy a účastní se aktivit několika jejích pracovních orgánů, především v rámci 
Evropského výboru pro problémy kriminality (CD-PC) a Výboru pro penologickou spolupráci 
(PC-CP). Zároveň spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi a odbornými orgány 
v rámci OSN.  
 
Základní přínos členství Probační a mediační služby v CEP 

PMS má díky členství v CEP možnost se účastnit intenzivní vzájemné spolupráce mezi 
členskými zeměmi v rámci různých projektů a akcí. PMS takto může rozvíjet mezinárodní 
spolupráci na širší úrovni a současně má možnost sdílet důležité know-how a příklady dobré 
praxe. Díky CEP dochází rovněž k posílení vlivu ČR v oblasti probace, mediace a sociální práce 
v trestní justici. Činnost PMS, zejména díky jejímu dlouhodobému úsilí zaměřovat se nejen na 
pachatele, ale i na oběti trestné činnosti, je i v rámci CEP podporována jako dobrá a příkladná 
praxe. 
 
Náklady na členství Probační a mediační služby v CEP  

Členství v CEP je spojeno s úhradou členského příspěvku, jehož výše je odvozena od výše 
hrubého domácího produktu dané země, a je dále každoročně upravena o očekávanou inflaci 
dle Eurostatu. U nových členů CEP je zavedena tzv. vstupní redukce členských poplatků – první 
rok členství se hradí pouze 1/3 poplatku, druhý rok 2/3 poplatku, následné roky je hrazen plně. 
V roce 2019 PMS uhradila poplatek ve výši 5576 EUR. V souvislosti s členskými poplatky je 
třeba uvést, že díky členství v CEP jsou realizovány některé zahraniční pracovní cesty (zejm. 
v rámci různých mezinárodních projektů), jejichž náklady jsou pak hrazeny organizátory. 
 
EFRJ (Evropské fórum pro restorativní justici) 

EFRJ je mezinárodní nevládní organizace sdružující především evropské subjekty (zejména 
státní probační a mediační služby, univerzity, výzkumná centra, ale i jednotlivce atd.), které se 
angažují na poli restorativní (obnovující) justice. Tento koncept staví do popředí justice snahu 
o nápravu situace po spáchání trestného činu intenzivní pomocí jeho obětem, zapojením 
komunity a prací s pachatelem tak, aby za své činy přejal zodpovědnost. PMS je členem EFRJ 
od roku 2018. 
 
Základní přínos členství Probační a mediační služby v EFRJ  

PMS se snaží o rozšíření svých restorativních aktivit, posílení mediačních činností a činností 
spojených s rodinnými skupinovými konferencemi. Díky členství v EFRJ získává PMS možnost 
intenzivní spolupráce s evropskými subjekty, které se těmito aktivitami zabývají. V rámci 
členství je PMS aktivní součástí všech osvětových aktivit směřujících k propagaci konceptu 
restorativní justice (dlouhodobě např. participujeme na tzv. Restorative Justice Week, který se 
koná v listopadu).  
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Náklady na členství Probační a mediační služby v EFRJ 

Členství v EFRJ je spojeno s ročním poplatkem, který v roce 2019 činil 675 EUR. 
 
 

13. Výplata odškodnění  

V roce 2019 byly v PMS nahlášeny celkem 4 pracovní úrazy, z toho byly 3 pracovní úrazy bez 
pracovní neschopnosti. Jeden pracovní úraz byl s pracovní neschopností delší 14 dnů. V roce 
2019 bylo vyplaceno odškodné - náhrady za pracovní úrazy a bolestné v celkové výši 9 208,00 
Kč. 
 
 

14. Výsledky vnějších kontrol  

Dodržování zákonných požadavků a správnost postupů PMS v  oblasti finanční a majetkové, 
tak i v dalších oblastech bylo v průběhu roku 2019 ověřováno následnými kontrolami: 
 
1. Všeobecná zdravotní pojišťovna – platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění -

vyměřeno penále, které bylo prominuto na základě §53a odst. 1. zákona č. 48/201197 Sb.  
 
2. Státní úřad inspekce práce – dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 

1 zákona č. 251/2005 Sb. - nebyly zjištěny nedostatky.  
 

3. Ministerstvo financí – auditní orgán. Rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro 
podmíněné propuštění.  Konstatování na základě provedeného auditu operace bylo 
ověřeno, že všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé. V průběhu auditu 
nebylo identifikováno žádné pochybení. 

 
4. Odborová zdravotní pojišťovna – plnění povinností plátců pojistného – při kontrole nebyly 

shledány nedostatky.  
 

5. Státní oblastní archiv v Třeboni na základě zákona č. 499/20004 Sb., - povinné záznamy 
v evidenci dokumentů – kontrola konstatovala pouze nedostatky administrativního rázu. 
Přijatá opatření již zajistila nápravu stavu.  

 
Interní audit  

V průběhu roku byla obsazena pozice interního auditora a v rámci organizační změny byl 
k 1. 4. 2019 vytvořen samostatný útvar interního auditu a kontroly v rámci Ředitelství PMS, 
který je přímo podřízen řediteli. V roce 2019 byl schválen plán interního auditu. 
 
V průběhu března 2019 byl mimo plán IA proveden mimořádný procesní audit na základě 
požadavku vedení PMS se zaměřením na oblast procesů EMS po ukončení pilotního provozu. 
V průběhu roku 2019 byly v souladu s Plánem IA provedeny 3 plánované audity, které byly 
zaměřeny na následující oblasti: 

 
- Vnitřní procesy v systému pořizování vybraných druhů majetku a služeb PMS, 
- Systém evidence majetku a inventarizace, 
- Vnitřní předpisy PMS. 

 
Výsledky provedených auditů byly projednány s příslušným vedoucími zaměstnanci a ke 
zjištěným nedostatkům byla ze strany vedení PMS přijatá adekvátní opatření, která směřovala k 
eliminaci potenciálního negativního vlivu identifikovaných rizik. V souladu s mezinárodními 
standardy pro profesní praxi interního auditu byl zaveden systém monitorování a ověřování 
plnění přijatých opatření (tzv. Follow Up) k zajištění průběžného zvyšování účinnosti  VŘKS 
PMS (vnitřního řídícího a kontrolního systému). 
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Kontroly středisek PMS  
 
Na rok 2019 byl schválen plán kontrol středisek PMS se zaměřením na hospodaření středisek 
a pracovně - právní evidenci.  
 
Na základě Pokynu č. 1/2018 bylo provedeno celkem 15 kontrol vybraných středisek PMS dle 
plánu kontrol a to na střediscích Pelhřimov, Rokycany, Domažlice, Rychnov nad Kněžnou, 
Kladno, Beroun, Brno, Rakovník, Uherské Hradiště, Benešov, Plzeň, Chomutov, Louny, Kolín 
a následná kontrola střediska Přerov.   
 
Výsledky provedených kontrol byly projednány s příslušným vedoucími zaměstnanci a ke 
zjištěným nedostatkům byla přijata opatření. 
 

15. Závěr 

Probační a mediační služba, jako organizační složka státu, hospodařila s přidělenými 
rozpočtovými prostředky na rok 2019 v souladu se stanovenými pravidly čerpání. Pro krytí 
standardních provozních potřeb z běžných výdajů rozpočtu bylo maximalizováno rovnoměrné 
čerpání v průběhu rozpočtového období při vysokém důrazu na efektivitu výdajů a realizaci 
úspor při pořizování majetku a služeb. V roce 2019 bylo prioritou investic zvýšení bezpečnosti a 
efektivity činností PMS. Bylo realizováno PZTS na 7 střediscích a proběhla příprava na 
vybudování nových PZTS v objektech, kde dosud nebyla bezpečnost pracovníků tímto 
způsobem řešena.  V oblasti IT byly pořízeny nové aktivní prvky pro zvýšení bezpečnosti práce 
s daty. Dále pokračovala realizace investiční akce na pořízení nového informačního systému, 
jehož cílem je zefektivnění výkonu odborných činností probačních úředníků. V rámci pořízené 
elektronické podpory administrativně provozních činností došlo ke sjednocení procesů v oblasti 
řešení požadavků a incidentů, jednotné správy pracovních dokumentů pro potřeby všech 
zaměstnanců, a elektronického oběhu dokladů. Při realizaci jak investičních akcí, tak 
jednotlivých individuálních řešení provozní problematiky byl kladen důraz zejména na jejich 
účelnost s cílem snížení nákladů běžného provozu a snížením administrativní zátěže vyšším 
zapojením IT.   
 

Probační a mediační služba významně využívá finančních prostředků z evropských fondů 
s cílem zefektivnit výkon odborných činností a realizovat nové nebo rozšiřující projekty 
doplňující výkon zákonných činností. V roce 2019 bylo rozhodnuto využít prostředků Norských 
fondů, kdy byla odeslána ke schválení žádost k financování projektu „Zpátky do života“, jehož 
předmětem je vybudování Programových center pro zefektivnění práce s klienty PMS a 
vybudování prvního Probačního domu.    
 
 
V Praze dne 31. 1. 2020 
                
                                                                              PhDr. Andrea Matoušková 
                                ředitelka PMS 
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Příloha  
 
Rozbor nákladovosti za rok 2019 
 

 
ukazatel 

 
Konečný rozpočet 2019 

 
Skutečnost 2019 

513 – nákup materiálu 17.814 12.154 

514 - úroky 50 50 

515 – nákup vody, paliv a energie 7.561 7.239 

516 – nákup služeb 33.011 28.435 

517 – ostatní nákupy 4.943 4.064 

519 – výdaje související s neinv. nákupy 508 487 

536 – ostatní neinvestiční transfery 20 14 

Celkem 63.907 52.443 

   

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 507,00 499,35 

     

Náklady na 1 zaměstnance 120 105 

Pozn. do 519 se nezahrnuji (5192) 
           do 536 se nezahrnuji (5362) 
Jedná se o náklady PMS - 5450.  
Nejsou zahrnuty program Prevence §5399 a Protidrogová politika §3541. 
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