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Motto: „Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má 
napravovat křivdy a napomáhat uzdravení“ (H. Zehr)



Dny restorativní 
justice (DRJ)

Osvětová, na prevenci kriminality a snižování 
recidivy zaměřená akce pro širokou a odbornou 
veřejnost 

▪ workshopy, přednášky, besedy, konference promítání filmů -

každoročně přes 20 akcí v Česku 

▪ inspirováno zahraniční akcí Týden restorativní justice, který se 

každoročně koná v Evropě třetí týden v listopadu

▪ koná se pod záštitou Evropského fóra pro restorativní justici 

(EFRJ), jehož členy je PMS dva roky

▪ PMS pořádá napříč ČR od roku 2016, letos čtvrtý ročník



Dny restorativní 
justice (DRJ) 

Proč DRJ?

▪ otevíráme k diskusi na téma prevence kriminality, trestné 

činnosti a restorativního přístup při řešení následků trestného činu

▪ děláme osvětu pozitivnímu dopadu RJ na přímé účastníky 

trestního řízení, oběť a pachatele (změna paradigmatu myšlení, 

desistence), tak i na jejich okolí a širokou veřejnost. 

▪ vysvětlujeme základní otázky restorativního přístupu: 

komu vznikla škoda a újma, jaké jsou potřeby osob zasažených 

trestným činem (jednotlivec, rodina, komunita, atd.), komu 

vznikají jaké závazky, přivádíme pachatele k odpovědnosti za 

spáchaný t.č.

▪ účastní se střediska PMS a projekty PMS, připojují se další 

organizace



Doporučení 
Rady Evropy: RJ

Z čeho vycházíme?

Navazujeme na doporučení Rady Evropy členským státům k aplikaci prvků 
RJ v trestních věcech z října 2018

Doporučení:

- žádá širší posun v trestní justice napříč Evropou směrem k restorativnější 

kultuře a přístupu v rámci systémů trestní justice

- uznává rostoucí počet důkaz/studií, které naznačují efektivnost řešení RJ

- uznává zájem oběti mít silnější hlas v justičním procesu

- uznává důležitost vést pachatele k zodpovědnosti vůči obětem

- chce zvýšit informovanost, rozvíjení a využívání restorativní justice ve vztahu 

k systémům trestní justice v členských státech; 

- doporučuje zapracovat na standardech pro využívání RJ

- podporuje využívání restorativní justice vězeňskými a probačními službami 



Dny restorativní justice 

DRJ se také odvíjejí od priorit externí 
komunikace PMS do roku 2025

PMS funguje a prezentuje se jako:

1) nositel myšlenek restorativní justice a její aktivní prosazovatel 

a vykonavatel v prostředí české justice

2) realizátor účinných způsobů prevence kriminality a zacházení 

s pachateli a oběťmi trestných činů 

3) respektovaný partner pro soudce a státní zástupce 

4) prosazovatel multidisciplinárního přístupu při řešení následků 

trestné činnosti a aktivní podporovatel rozvoje Týmů pro mládež



DRJ 2019 

Mezinárodní konference v říjnu, DRJ listopad

▪ předskokanem letošních DRJ - Mezinárodní konference 

Visegrádská skupina 1989 - 2019: Na cestě k restorativní 
spravedlnosti? (Praha)

▪ předsednictví ČR ve V4, výročí 1989 a blížícího se výročí 20 let 

od vzniku PMS, účast odborníků na RJ ze zemí V4 a zemí 

západní Evropy,

▪ zmapování vývoje v trestní justici v regionu s ohledem na 

uplatňování restorativních prvků.

-------------------------------------------------------------

▪ DRJ v listopadu: akce v Plzni – Klatovech - Chebu - Hradci 

Králové - Znojmě - Opavě a dalších městech 

▪ v Opavě plánována konference díky středisku PMS Opava, 

projektu Křehká šance II ve spolupráci se Slezskou univerzitou v 

Opavě, městem Opava, Věznicí Opava na téma práce s 

odsouzeným v a po VTOS podmíněným propuštěním



Projekt RJ: Strategies for 
Change 

Mezinárodní projekt na podporu a šíření RJ v 
Evropě

▪ vznikl letos jako společná platforma Evropského fóra pro 

restorativní justici a devíti evropských států včetně České 

republiky

▪ cílem projektu -> v následujících pěti letech podpořit rozvoj 

restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet 

zkušenosti při společných setkáních

▪ vznik národních skupin, jejichž úkolem je aktivizace jednotlivých 

aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro 

široké uplatnění restorativní justice na daném poli.

▪ za ČR členy: za PMS Andrea Matoušková, zástupce MSp, VS 

ČR, IKSP a PF Univerzity v Olomouci



DRJ 2018

Info a ukázka z DRJ 2018

▪ akce 

Praha, Brno, Opava, 
Přerov, Bruntál, Šumperk, Vsetín,
Frýdek-Místek, Jeseník, Most, Bělušice, 
Kadaň, Chomutov, Česká Lípa, Stráž pod 
Ralskem,
Jablonec nad Nisou, Klatovy, Chomutov, 
Cheb, 
Sokolov, Louny







Výstava výpovědí 
osob, kterým do 
života zasáhla trestná 
činnost



Prezence 
účastníků 





RESTORATIVNÍ 
JUSTICE – hlavní téma



Sladké občerstvení





Prohlídka výstavy





Spolupráce s Vězeňskou 
službou ČR







Závěrečný potlesk


