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Praha 10. ledna 2022 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zk. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

 
Vážený pane
 
dne 27. 12. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím. 
Současně jste odkázal na § 7 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých 
zákonů (zákon o obětech trestných činů). Mimo rámec níže uvedených odpovědí si Vás dovolujeme 
informovat, že ustanovení Vámi odkazované se vztahuje výhradně k právu na informace oběti 
trestného činu, citujeme: „Oběť má v zákonem stanoveném rozsahu právo na přístup k informacím, 
které se týkají věci, v níž se stala obětí trestného činu.“ Z definice oběti pak vyplývá, že tou je 
výhradně: „fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 
majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil“ (viz § 2 
odst. 2 tamtéž). Na základě tohoto zákona Vám tedy právo na informace nepřísluší, neboť jste se 
obrátil s dotazy ve věci, kde v postavení oběti nevystupujete; ani na Vás takové právo přejít nemohlo, 
a to jakýmkoli způsobem (ani nabytím prostřednictvím práva dědického). 
Současně, aby bylo možné poskytnout Vám alespoň rámcové odpovědi na Vaše dotazy, musela 
přistoupit  

 
Nejprve obecně k výkonu dohledu a pravomocem povinného subjektu: 
K rozsahu oprávnění Probační a mediační služby v rámci výkonu dohledu odkazujeme na 
ustanovení § 27b zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, která stanovují, že probační úředník 
provádí v trestním řízení úkony probace a mediace. Ustanovení §§ 2-4 zákona č. zákon č. 257/2000 
Sb., o Probační a mediační službě definují, co se rozumí probací, mj. individuální pomoc 
podezřelému nebo obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo 
státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních  
i společenských vztahů (viz § 2 odst. 1 písm. d zákona o Probační a mediační službě).  
Probační a mediační služba pomáhá při odstraňování následků trestného činu poškozeným a dalším 
osobám dotčeným trestným činem (viz § 4 odst. 3 zákona o Probační a mediační službě). 
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V souvislosti s úkony probace a mediace je Probační a mediační služba oprávněna opatřovat 
informace a poznatky o osobě podezřelého nebo obviněného nebo o stanoviscích poškozeného 
významných pro rozhodnutí soudu či státního zástupce (viz § 4 odst. 8 zákona o Probační a 
mediační službě). 
Pojem a účel dohledu, povinnosti odsouzeného a oprávnění probačního úředníka upravují 
ustanovení §§ 49-51 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Dohledem se podle ustanovení § 
49 trestního zákoníku rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační a mediační 
služby, spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu a kontrola dodržování 
podmínek uložených pachateli soudem nebo vyplývajících ze zákona. 
Účelem dohledu je  
a) sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajišťována ochrana společnosti a snížení 
možnosti opakování trestné činnosti,  
b) odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.  
V ustanovení § 50 trestního zákoníku se stanoví, že pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen  
a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví, a plnit 
probační plán dohledu,  
b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační úředník stanoví,  
c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích obživy, dodržování 
soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností a jiných důležitých okolnostech 
pro výkon dohledu určených probačním úředníkem,  
d) umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje. 
 
Z výše uvedeného zákonného vymezení kompetencí Probační a mediační služby plyne, že Probační 
a mediační služba v rámci dohledu dohlíží i na plnění náhrad škody či újmy způsobené trestným 
činem. Nicméně to neznamená, že Probační a mediační služba je garantem či ručitelem řádného 
splácení jakýchkoli pohledávek odsouzeným, a to ani vůči poškozenému, tím méně vůči dalším 
subjektům (například advokátům, či zmocněncům poškozených). Probační a mediační služba není 
vůči odsouzenému v pozici ekonomického poradce, právního zástupce ani opatrovníka. Při výkonu 
probačních a mediačních činností nemůže Probační a mediační služba být účastníkem dědického 
řízení. 
 
Nyní konkrétně k Vašim dotazům: 
1. Bylo PMS účastníkem dědického řízení 

 
2.  
j
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3. Kdo stanovil a na základě čeho, že bude splácena v pořadí jako první
  
Probační a mediační služba 

pořadí splácení pohledávek nestanovuje ani v rámci dohledu, neboť tyto povinnosti vyplývají 
z pravomocných rozhodnutí soudu (rozsudků, usnesení), nebo jsou (následně) věcí dohody mezi 
oprávněným/oprávněnými a povinným.  
 
4.

 

 

 
1
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Nejedná se o dotaz – Probační a mediační služba tuto skutečnost vzala na vědomí. 

 
Z obsahu dotazu je zjevné, že není mířen na Probační a mediační službu,

 
6. 
Na tomto místě odkazujeme na úvodní vstupní komentář, který vysvětluje postavení, pravomoci a 
odpovědnost Probační a mediační služby. Současně upozorňujeme, že dohled byl nařízen s právní 

 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

__ 

 


