
Úřad vlády České republiky 
Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva  
 

 

Zápis ze zasedání 

Pracovní skupiny k trestní politice  

a koordinaci opatření ke snižování recidivy 

 

Datum: 11. října 2021. 

Místo:  Strakova akademie. Zasedání probíhalo částečně online. 

 

Přítomni: P. Carvanová, D. Doubravová, J. Drápal, I. Günzlová, J. Hulmáková, M. Lýsek, L. 

Ouředníčková (předsedkyně Pracovní skupiny), I. Součková, P. Šachová, K. Špejrová. 

Online: P. Horák, L. Marečková, G. Slováková, M. Svoboda, P. Škvain. 

Hosté:  J. Machačka, H. Válková (zmocněnkyně vlády pro lidská práva). 

Sekretariát: D. Otrošinová. 

 

 

Program jednání 

 

1. Úvod 

 Návrhy na doplnění programu a schválení programu 

 

2. Příprava Tezí trestní politiky 

 Představení návrhu Tezí 

 Diskuse obsahu Tezí a řešení připomínek 

 Diskuse prezentace Tezí na Radě vlády pro lidská práva a plánu dalších kroků 

 

3. Podnět ve věci průtahů při vyřizování žádostí obětí trestných činů o peněžitou pomoc 

 Představení podnětu 

 Diskuse 

 

4. Různé 
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1. Úvod 

 L. Ouředníčková přivítala přítomné na prvním osobním zasedání Skupiny1 a zahájila zasedání. 

Program byl schválen v navržené podobě. 

 

2. Příprava Tezí trestní politiky 

 L. Ouředníčková zahájila téma oceněním dosavadní činnosti, a to jak všech členů Pracovní 

skupiny, tak speciálně tzv. mikrotýmu (užší skupiny v rámci Pracovní skupiny). Materiál ocenila a 

autorům poděkovala také H. Válková. H. Válková doplnila, že k aktuálně navržené verzi Tezí nemá 

zásadní výhrady. Upozornila na procesní náležitosti; především Skupině doporučila obrátit se 

s dokumentem vhodným způsobem a co nejdříve na Radu vlády pro lidská práva. 

 L. Ouředníčková shrnula dosavadní vývoj Pracovní skupiny. Skupina byla zformována jako 

nezávislý a nepolitický expertní poradní orgán Rady vlády pro lidská práva pro oblast klíčových 

problému trestní politiky (přeplněnost věznic, vysoká míra recidivy a další). Hlavní výstupem Skupiny 

se mají stát (dnes řešené) Teze trestní politiky jakožto koncepční materiál, na němž členové Skupiny 

v posledních měsících pracovali. Výsledné Teze by měly iniciovat odbornou diskusi, napomoci 

spolupráci a ideálně přenést zde obsažené myšlenky do dalších klíčových dokumentů trestní politiky.  

 Práce na Tezích byly zahájeny na jaře roku 2021. Během jarních a letních měsíců byly 

jednotlivé návrhy diskutovány a upravovány. První úplný návrh Tezí trestní politiky byl v září rozeslán 

členům Skupiny k internímu připomínkovému řízení. Zaslané připomínky byly na konci září 

zapracovány, a dnes se členové zabývají aktuálním (upraveným) návrhem znění. 

 Teze byly na zasedání postupně vždy představeny a diskutovány. Ohledně každé z navržených 

Tezí proběhlo hlasování, v rámci kterého se členové vyjadřovali k jednotlivým změnám s cílem 

shodnout se na finálním znění Tezí. Přijaty byly ty návrhy, které byly odsouhlaseny většinou 

přítomných členů. 

 Po prodiskutování všech Tezí byl členům předložen návrh usnesení pro Radu vlády pro lidská 

práva, který byl přítomnými členy též schválen. 

 Následně Pracovní skupina plánovala další postup. Přijaté a odhlasované změny budou 

zapracovány do textu Tezí trestní politiky. Upravený text bude k dokončení předán mikrotýmu 

Pracovní skupiny, a poté rozeslán všem členům Skupiny pro informaci. Teze budou Radě vlády pro 

lidská práva společně s usnesením předloženy na následujícím zasedání. 

 

3. Podnět ve věci průtahů při vyřizování žádostí obětí trestných činů o peněžitou pomoc 

 Podnět byl členům skupiny představen jeho autorkou, P. Carvanovou. Vzhledem 

k nedostatečnému časovému prostoru na projednání se k němu Pracovní skupina vrátí na následujícím 

zasedání. 

                                                
1 Více informací o Pracovní skupině a její dosavadní činnosti je k dispozici zde: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro_trestni_politiku/pracovni-skupinu-k-trestni-politice-a-koordinaci-
opatreni-ke-snizovani-recidivy-v-cr-187531/.  
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4. Různé 

 L. Ouředníčková ještě jednou poděkovala členům Skupiny za odvedenou práci a ukončila 

zasedání. 


