
Úřad vlády České republiky 
Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva  

 

 

Zápis ze zasedání Pracovní skupiny k trestní politice 

 

Datum: 8. dubna 2022. 

Místo:  Sídlo Úřadu vlády v ulici Vladislavova. 

 

Přítomni: K. Bělohlávková, J. Drápal, P. Carvanová, D. Doubravová, I. Günzlová, P. Horák, J. 

Hulmáková, M. Lýsek, L. Marečková, L. Ouředníčková (předsedkyně), G. Slováková, I. 

Součková, M. Svoboda, P. Šachová, K. Šlesingerová, K. Špejrová. 

Sekretariát: D. Otrošinová. 

 

 

Program jednání 

 

1. Úvod  

 Návrhy na doplnění programu a schválení programu 

 Informace  k organizaci zasedání 

 

2. Shrnutí dosavadního jednání s Ministerstvem spravedlnosti 

 

3. Šíření Tezí trestní politiky  

 

4. Příprava na následující jednání s Ministerstvem spravedlnosti 

 Prozatím byly identifikovány tři oblasti, k nimž je třeba formulovat návrhy krátkodobějších kroků 

 Snížení trestní represe 

 Postavení oběti a restorativní justice  

 Práce s pachateli 

 

5. Různé 
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Strana 2 (celkem 2) 

1. Úvod  

L. Ouředníčková přivítala přítomné na sedmém setkání Pracovní skupiny a zahájila zasedání. 

Představila program a strukturu zasedání. Program byl schválen v navržené podobě. 

 

2. Shrnutí dosavadního jednání s Ministerstvem spravedlnosti 

 L. Ouředníčková shrnula obsah jednání se zástupci Ministerstva, které se uskutečnilo v březnu. 

Členové Skupiny dostali z tohoto setkání zápis. Zástupcům Ministerstva byla představena dosavadní 

aktivita Pracovní skupiny a její výstup, Teze trestní politiky. Je předběžně dohodnuto další jednání. 

Zájmem Ministerstva je zpracovat dlouhodobější koncepci trestní justice, a zároveň se věnovat několika 

zásadním krátkodobým otázkám. Skupina byla požádána o podněty ke třem oblastem - snížení trestní 

represe, oběti trestných činů a práce s pachateli. 

 

3. Šíření Tezí trestní politiky  

 L. Ouředníčková informovala přítomné o nové grafické podobě Tezí. Připomněla záměr 

publikovat Teze v odborném časopise. Je zde možnost představení Tezí na konferenci Kriminologické 

dny. Skupina zkusí oslovit časopis Trestněprávní revue. 

 

4. Příprava na následující jednání s Ministerstvem spravedlnosti 

 Členové Skupiny se rozdělili do tří skupin k jednotlivým krátkodobým tématům, kde 

identifikovali hlavní problémy a možné návrhy řešení. 

Po ukončení práce v menších skupinách Pracovní skupina dále diskutovala, jakým způsobem 

pojmout následující setkání s Ministerstvem spravedlnosti. První výstupy k tématům by měly být 

připraveny do poloviny května; před tím budou výstupy konzultovány na plénu celé Skupiny. 

Cílem následujícího setkání s Ministerstvem je zjistit, na kterých identifikovaných problémech 

panuje shoda, a podle toho nastavit další zaměření a procesy činnosti Pracovní skupiny. 

 

5. Různé 

 Následující zasedání se uskuteční ve druhé polovině května. Termíny budou nadále voleny 

prostřednictvím Doodle kalendáře, členové se v zájmu zefektivnění procesu domluvy termínu vyjádří 

do 3 dnů. L. Ouředníčková ukončila zasedání. 

 


