4. Základní informace
Trest obecně prospěšných prací může soud uložit za trestný čin, za který zákon stanovuje trest
odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let, jestliže vzhledem k povaze spáchaného
trestného činu a možnosti nápravy pachatele lze mít důvodně za to, že výkonem tohoto trestu
bude dosaženo účelu trestu stejně, jako kdyby na pachateli byl vykonán trest odnětí svobody.
Trest obecně prospěšných prací může soud uložit pachateli ve výměře 50-400 hodin. Obecně
prospěšné práce je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase,
nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto testu. Jestliže pachatel v
době od odsouzení do skončení výkonu tohoto trestu nevedl řádný život nebo zaviněně
nevykonal ve stanovené době uložený trest, přemění soud trest obecně prospěšných prací,
nebo jeho zbytek, v trest odnětí svobody, přitom každé i jen započaté dvě hodiny
nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítají za jeden den odnětí svobody, § 45 a
§ 45a trestního zákona.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Samotný výkon trestu obecně prospěšných prací je upraven v § 335- 340b trestního řádu.
platí, že jej odsouzený vykonává zpravidla v obvodu obvodního soudu, ve kterém bydlí, se
souhlasem odsouzeného může být tento trest vykonáván i mimo tento obvod. O druhu a místě
výkonu trestu obecně prospěšných prací rozhoduje obvodní soud, v jehož obvodu odsouzený
bydlí a při tomto rozhodnutí soud vychází z aktuální potřeby výkonu těchto prací v daném
místě.
6. Podmínky a postup
Do 14. dnů od doručení výzvy (usnesení soudu) je odsouzený povinen se dostavit k
projednání konkrétních podmínek výkonu trestu. Pověřený pracovník poučí odsouzeného o
podmínkách výkonu trestu. Dojedná s odsouzeným podmínky výkonu trestu, včetně časového
harmonogramu výkonu těchto prací, uzavře s ním dohodu o realizaci výkonu trestu, poučí jej
o povinnosti dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
při výkonu trestu obecně prospěšných prací. Na závěr je odsouzený předán konkrétnímu
odboru (odpovědné osobě), pro který bude práce vykonávat.
7. Zahájení
Na základě doruční výzvy (usnesení soudu) se odsouzený do čtrnácti kalendářních dnů
dostaví k poskytovateli (ÚMČ Praha 22) k projednání výkonu trestu.
8. Na kterém úřadu
Úřad městské části Praha 22
9. Kde, s kým a kdy
Odbor kanceláře úřadu.
10. Potřebné doklady a podklady
Odsouzený je povinen předložit občanský průkaz.
11. Formuláře
Nejsou třeba.

12. Poplatky
Žádné poplatky nejsou stanoveny.
13. Lhůty a termíny
Do čtrnácti dnů od převzetí výzvy (usnesení soudu) se dostavit k poskytovateli k projednání
výkonu trestu, do dvanácti měsíců, od data vydání usnesení, vykonat trest.
14. Další účastníci
15. Další činnosti
16. Vyřídit elektronicky
Nelze vyřídit elektronicky.
17. Právní předpis
Zákon č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb. , o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb. , o vyšších soudních
úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb. , o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších
předpisů.
18. Související předpisy
Zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním pojištění a příspěvku na
sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
19. Opravné prostředky
20. Sankce
Přeměna trestu obecně prospěšných prací na výkon trestu odnětí svobody, přitom každé i jen
započaté dvě hodiny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítají za jeden den
odnětí svobody.
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Jiné informační zdroje
Probační a mediační služba ČR, středisko Praha, Radlická 2000/3, Praha 5
www.pmscr.cz
24. Související životní situace
-

25. Za správnost odpovídá – obecně
Odbor kanceláře úřadu.
26. Za správnost odpovídá
úsek krizového řízení
27. Platí od
1.1.1995
28. Poslední aktualizace
29. Platí do
Platnost neomezena
30. Poznámky
-

