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INSTITUT PRO RESTORATIVNÍ JUSTICI 
:
Pomáháme jít dál.
Obětem trestného činu, pachatelům, 
jejich rodinám i komunitě, ve které žijí. 
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„ KAŽDÝ MÁ PRÁVO
   NA RESTORATIVNÍ ŘEŠENÍ “



rok 1974, ontario, kanada a dva mladíci, kteří poničili 
22 místních nemovitostí. Namísto trestu přišlo setkání 
s těmi, kterým domy patřily. a dialog o tom, co mají výtržníci 
udělat pro to, aby škodu napravili. respekt k potřebám oběti 
a prostor pro pachatele přijmout za své jednání odpovědnost 
a navrhnout, jak škodu napraví. zapojení všech, kterým trestný 
čin vstoupil do života. obětí, pachatelů, jejich rodin i komunity. 
to je restorativní justice.

od 90.let se nejen díky první knize howarda zehra 
„changing lenses“, šíří po celém světě. a přitom nedává žádný 
návod. Jen ukazuje cestu, kterou každá země naplní svým 
vlastním způsobem, v duchu své kultury.

Norsko zapojuje do mediace proškolené dobrovolníky, 
Nový Zéland realizuje rodinné skupinové konference. 
Na návrhu trestu se podílí mladistvý pachatel i jeho rodina. 
Finsko například díky restorativní justici organizuje setkání 
rodičů zavražděných dětí s jejich vrahy. Belgie učinila mediaci 
dostupnou službou po celé zemi, a to pro každého, kdekoliv, 
v jakékoliv fázi trestního řízení bez ohledu na závažnost 
trestného činu.

rozvoj restorativní justice podporují osN, rada evropy 
i evropská unie. centrem dění je evropské fórum 
pro restorativní justici se sídlem v belgii. 

Pojďme hledat českou cestu! 

RESTORATIVNÍ JUSTICE VE SVĚTĚ

:
Restorativní justice 
není mapa, ale kompas
           Howard Zehr, duchovní zakladatel 
           restorativní justice

CO SE NÁM DAŘÍ V ČR 

:
založili jsme Institut restorativní justice. 
Nezávislou platformu, která má za cíl podporovat 
rozvoj tématu v českém prostředí. 

:
koordinujeme českou část evropského projektu 
Restorative Justice: Strategies for Change. 
v rámci 10 workshopů jsme se 150 odborníky hledali 
odpověď na otázku, co jsou největší překážky 
rozvoje restorativní justice a co my sami můžeme 
udělat pro její rozvoj. 

:
v rámci projektu restorative Justice: strategies
for change připravujeme doporučující dokument 
Strategie restorativní justice pro ČR.

:
restorativní justice je volitelný předmět na Právnické 
fakultě v olomouci. v oblasti vzdělávání spolupracujeme
dále s právnickou fakultou Masarykovy univerzity, 
policejní akademií a Justiční akademií. 

:
připravili jsme řadu aktivit z oblasti vzdělávání 
a osvěty, rozvíjíme restorativní programy 
a usilujeme o systémovou změnu. 



SYSTÉMOVÁ ZMĚNA

Vidím svět restorativně

:
Strategie Restorativní justice pro ČR
  - iniciujeme vznik pracovních skupin
  -  pomáháme jednotlivým profesím v trestním řízení 
 najít restorativní přístup
  -  přispíváme k tomu, aby trestní systém v čr měl 
 i restorativní tvář

…
„Přijal jsem omluvu. Nemohu odpustit, 

ale nemusím ani nenávidět“ 
otec zavražděného syna

…
„ Žádat o odpuštění 

znamená přijmout odpovědnost.“
pachatel závažného trestného činu

…
„Po setkání s ním jsem konečně 

mohla začít truchlit.“ 
žena, které zavraždili bratra
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ROZVOJ RESTORATIVNÍCH PROGRAMŮ

Umím s restorativní justicí pracovat 

:
Mediace (ve vězení) pro závažnou trestnou činnost
  -  začínáme s prvními programy v čr
  -  školíme mediátory
  -  organizujeme studijní cesty za dobrou praxí do zahraničí
  -  připravujeme metodiku programu
  -  testujeme daný program

 

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 

Vím a chápu co je restorativní justice

:
Handbook on restorative justice programmes 
  -  překládáme publikaci osN pro odbornou veřejnost
  -  průvodce restorativní justicí a posledními patnácti 
 lety jejího vývoje v druhé edici knihy

: 
Příběhy obětí, pachatelů a jejich rodin
  -  připravujeme knihu s jejich příběhy a fotkami
  -  přibližujeme, co trestný čin způsobil v životě 
 pachatele, oběti a jejich rodin

:
Inspirace ze zahraničí
  -  vytváříme krátká videa s odborníky z celého světa 
  -  překládáme zahraniční videa do češtiny

:
Mluvíme spolu
  -  pořádáme debaty pro laickou veřejnost 
 o restorativní justici
  -  organizujeme vzdělávací akce pro odborníky

 



Petra Masopust Šachová, 
předsedkyně

:
Jsem právnička, předsedkyně institutu 
pro restorativní justici a členka výboru 
evropského fóra pro restorativní 
justici. koordinuji národní skupinu 
evropského projektu restorative 
Justice: strategies for change 
a působím na katedře trestního práva 
právnické fakulty palackého univerzity 
v olomouci, kde jsem zavedla nový 
předmět o restorativní justici.

Mým cílem je, aby se restorativní
justice zapojila jak do českého 
trestního práva, tak se stala součástí 
našeho myšlení, vnímání, naším úhlem 
pohledu. Je pro mě způsobem, jak
přirozeně řešit následky trestné
činnosti s respektem k obětem,
pachatelům, jejich rodinám i komunitě.

Tereza Řeháková, 
ředitelka programů

:
v institutu pro restorativní justici 
zastávám pozici ředitelky programů. 
s obětmi a pachateli trestných činů 
pracuji více než 15 let. spolupracovala 
jsem na projektech, které přináší 
restorativní principy do vězeňství 
i s organizacemi, které pomáhají 
obětem kriminality. 

Mnohokrát jsem od svých klientů 
slyšela, jak výraznou pomocí pro ně 
restorativní přístup byl. přála bych si, 
aby se stal běžnou součástí řešení 
konfliktů, včetně trestné činnosti.  
obětem, pachatelům, jejich rodinám 
i komunitě umožňuje dialog, reaguje 
na jejich potřeby a vnímá dopady 
trestného činu na jejich život. 

  e petra.masopustsachova@restorativni-justice.cz

  t +420 777 110 712

  a Kubelíkova 1181/35, 130 00 Praha 3

W restorativni-justice.cz

e tereza.rehakova@restorativni-justice.cz

  t +420 603 777 477

  a Kubelíkova 1181/35, 130 00 Praha 3

W restorativni-justice.cz

restorativni-justice.cz


