
RESTORATIVNÍ PLATFORMA
PRO ODBORNÍKY NA POLI TRESTNÍ JUSTICE

BUDOVÁNÍ RESTORATIVNÍ PERSPEKTIVY

Aktivita je realizována v rámci evropského projektu 
Restorative Justice: Strategies for Change

Rádi bychom vás, odborníky a zkušené praktiky, přizvali ke spolupráci na proměně trestního říze-
ní v ČR, a to prostřednictvím vašeho aktivního zapojení do vznikající Restorativní platformy, jejíž cílem 
je rozvoj restorativní justice v české trestněprávní praxi.

Dlouhodobě podporujeme trend zapojení principů restorativní justice v rámci trestní spravedl-
nosti. Jako podstatné v tomto směru vnímáme působení Probační a mediační služby a dalších zástupců 
orgánů činných v trestním řízení či neziskového sektoru, kteří prostřednictvím řady českých celorepub-
likových projektů či lokálních iniciativ vytvořili základy restorativní zkušenosti v českých podmínkách.

Jsme přesvědčeni, že navazující kroky k systémové změně se nyní musí připravit a odehrát ve sku-
pině zástupců všech klíčových profesí, které sehrávají zásadní roli v naplňování spravedlnosti ve vztahu 
k oběti a pachateli trestného činu a společnosti jako takové. Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnos-
ti, Probační a mediační službou, Vězeňskou službou ČR, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci  
a Institutem pro restorativní justici proto vytváříme Restorativní platformu, jejíž činnost a výstupy na-
vazují na hlavní cíle Strategie restorativní justice pro ČR.

členové národní skupiny
projektu Restorative Justice: Strategies for Change

Na budoucí spolupráci se těší

Účast na Restorativní platformě 
nabízí odborníkům působícím 
v  oblasti trestní justice příleži-
tost vlastního profesního rozvoje, 
aktivní participace na proměně 
trestního řízení v  České repub-
lice za podpory dalších českých 
i  zahraničních expertů a  získání 
vlastní dovednosti v zapojení res-
torativní perspektivy do své kaž-
dodenní pracovní činnosti.

K dosažení popsaného je v rámci činnosti platformy připraven dvouletý program, který je zaměřen na:

ZNALOST/ poznání restorativní justice v širším kontextu

Člen Restorativní platformy během její činnosti:

 Ψ získává dovednost využívat restorativními přístupy ve svém oboru
 Ψ hledá možnosti implementace restorativní justice v českých podmínkách
 Ψ spolupracuje na vytváření doporučení pro českou restorativní praxi
 Ψ je profesně “in” v českém i evropském kontextu
 Ψ má aktuální informace
 Ψ dostává podporu k aplikaci restorativních nástrojů
 Ψ získává prostor ke sdílení profesních zkušeností

 Ψ zprostředkování aktuálních informací o restorativních přístupech z ČR i zahraničí
 Ψ předání příkladů z praxe ve spolupráci s českými i zahraničními experty
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https://restorativni-justice.cz/projekt/#o-projektu
https://restorativni-justice.cz/wp-content/uploads/2021/03/PROHLEDNOUT-STRATEGII-RJ-PRO-CR.pdf
https://restorativni-justice.cz/projekt/#tym


DOVEDNOST/ ukotvení principů restorativní justice v praxi jednotlivých odborníků

ZKUŠENOST/vytvoření prostoru pro profesní rozvoj a sdílení

NÁVAZNOST/příprava doporučení pro další uplatnění restorativní justice v české praxi

 Ψ společné hledání možností implementace restorativní justice v českých podmínkách,
 Ψ popsání bariér a jejich řešení
 Ψ nalezení vlastního pojetí účastníka v zapojení principů restorativní justice do své každodenní
 Ψ pracovní činnosti
 Ψ ověření poznatků účastníků v praxi, získání dovednosti řešit věc restorativně

 Ψ motivace účastníků k aplikování restorativní justice
 Ψ sdílení a diskuse vlastních zkušeností s řešením věci restorativně,
 Ψ zpětná vazba a vlastní zkušenost odborníků aktivně využívajících restorativní přístupy

 Ψ vytvoření Příručky pro restorativní praxi v ČR
 Ψ ukotvení restorativních přístupů do české praxe prostřednictvím členů platformy, kteří jsou dále nositelé 

restorativní zkušeností
 Ψ příprava dalších konkrétních kroků k systémové změně v souladu se Strategií restorativní justice pro ČR

 Ψ 5 online setkání, z toho 2 webináře se vstupy českých 
i zahraničních expertů, společné setkání všech členů 
při zahájení činnosti platformy a na konci roku

 Ψ výstup:
 ή nástin restorativních přístupů pro danou profesi 

a úsek trestního řízení
 ή osvojená restorativní perspektiva účastníků

 Ψ 5 online setkání, závěrečné společné setkání všech  
členů platformy

 Ψ výstup:
 ή formulování jasných doporučení pro danou profesi 

v podobě Příručky pro restorativní praxi v ČR
 ή vytvoření konceptu dalšího rozvoje restorativní 

praxe
 ή naplnění konkrétního cíle Strategie restorativní 

justice pro ČR: Systémová spolupráce

 Ψ působení naplánováno na 2 roky
 Ψ činnost Restorativní platformy je rozdělena do čtyř sekcí dle profesního působení členů platformy v určité fázi 

trestního řízení:
 ή sekce pro přípravné řízení: policie, státní zástupci, advokáti
 ή sekce pro řízení před soudem: soudci, státní zástupci, advokáti
 ή sekce pro vykonávací řízení: vězeňská služba
 ή sekce pomáhající profese v průběhu celého trestního řízení: sociální kurátoři, nestátní neziskové organi-

zace pracující s oběťmi nebo pachateli
 Ψ odborníci Probační a mediační služby jsou zastoupeni v jednotlivých sekcích jako experti pro restorativní justici
 Ψ v průběhu programu budou sekce vzájemně spolupracovat
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PROGRAM činnosti Restorativní platformy - realizace podzim 2021 až podzim 2023

sdílení zkušeností,
budování restorativní perspektivy účastníků

– vzdělávací a diskusní bloky

testování zkušeností v praxi,
sdílení ve skupině – společná reflexe

1. ROK 2. ROK
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