
Jsem 
podezřelý  

z protiprávního 
činu.

2. Co můžu 
dělat dál?

kdo je kdo
POLICISTA 

 • má za úkol vyšetřit, co se vlastně stalo a čí je 
to vina. Proto může vyslechnout mě i jiné osoby, 
snímat otisky prstů apod. U výslechu mě ale nesmí 
nutit k ničemu, co bych sám nechtěl, a musí být 
ke mně slušný.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (KURÁTOR)  
 • ten nevyšetřuje, co se stalo. U výslechu je se mnou 

proto, aby mi pomohl pochopit to, co mi říká 
policista, a aby dohlédl na to, že i policista správně 
pochopí, co říkám já.

I on stejně jako já může žádat o přerušení výslechu 
nebo jeho odložení na jiný den, proto ho o to můžu 
požádat. Budeme se nejspíš vídat i po výslechu. 

Sociální pracovník mi určitě rád pomůže, pokud budu 
chtít napravit, co jsem způsobil. Může mi pomoci,  
i pokud mám problémy doma, ve škole, nebo s kamarády. 
Nemusím se bát se mu s čímkoli svěřit a poradit se s ním.

Liga lidských práv | leden 2014
Burešova 6,  602 00 Brno

tel.: 545 210 446 | brno@llp.cz

kdo je kdo
STÁTNÍ ZÁSTUPCE  

 • toho většinou poznám osobně až u soudu, kterému 
navrhuje, aby mi za mé jednání uložil nějakou povin-
nost. Ještě předtím ale dohlíží na policii, jestli  
v mém případě postupuje zákonně a neporušuje 
moje práva. Pokud mám pocit, že policie moje 
práva porušila, můžu si u něj stěžovat. Pomoci mi  
s tím mohou rodiče, advokát i sociální pracovník.

SOUDCE 
 • ten bude rozhodovat o tom, jestli jsem se dopustil 

toho, co je mi kladeno za vinu. V případě, že si 
bude myslet, že ano, s největší pravděpodobností 
mi uloží i nějakou povinnost. Nemusí to udělat 
v případě, že budu toho, čeho jsem se dopustil, 
opravdu litovat a že se sám pokusím to napravit.  
S tím mi může pomoci sociální pracovník nebo tzv. 
probační úředník, na kterého se můžu sám obrátit.

PROBAČNÍ ÚŘEDNÍK  
 • ten mi může pomoci v případě, že budu chtít 

napravit, co jsem způsobil. Můžu ho i sám  
kontaktovat, případně mi s tím mohou pomoci 
rodiče nebo sociální pracovník. Je taky možné, 
že mi soud uloží povinnost probačního úředníka 
pravidelně navštěvovat. Bude mi pak pomáhat  
a zároveň na mě dohlížet, abych se už podobných 
činů v budoucnosti nedopouštěl.



co můžu dělat dál?
 • pokud jsem se toho, co je mi kladeno za vinu, 

skutečně dopustil, ale chtěl bych všechno napra-
vit, můžu se s pomocí svých rodičů nebo sociálního 
pracovníka, ale třeba i sám obrátit na středisko 
Probační a mediační služby:

•	 konkrétní	e-mail	i	adresu	střediska	najdu	zde:

 www.pmscr.cz/kontakty/
•	 na	středisko	se	nemusím	bát	obrátit,	kdykoli	můžu	naši		
spolupráci	ukončit

jak to může skončit?
 • pokud soud rozhodne, že jsem se toho činu 

dopustil, uloží mi zároveň i nějakou povinnost, 
tzv. opatření

 • opatření mi nemusí uložit, pokud toho činu oprav-
du lituji a snažil jsem se vše napravit, a soud bude 
přesvědčen o tom, že i bez opatření se už v bu-
doucnu žádného podobného činu nedopustím

 • opatření, která mi soud může uložit, jsou tato:

VÝCHOVNÁ POVINNOST

•	 např.	povinnost	pomáhat	trenérovi	v	oddílu,	kam	docházím,	
pomáhat	v	domově	mládeže	s	organizací	kroužků,	nahradit	podle	
svých	sil	škodu,	kterou	jsem	způsobil

VÝCHOVNÉ OMEZENÍ

•	 např.	zákaz	vídat	se	s	určitými	lidmi	,	které	na	mě	mají	špatný	vliv,	
zákaz	brání	drog,	pití	alkoholu,	navštěvovat	herny	

NAPOMENUTÍ S VÝSTRAHOU

•	 soud	mě	napomene	a	upozorní	mě,	jaké	by	to	pro	mě	mělo	
důsledky,	kdybych	své	chování	nezměnil

ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU VE STŘEDISKU VÝCHOVNÉ 
PÉČE

•	 to	pro	mě	může	znamenat,	že	budu	muset	pravidelně	docházet	
do	střediska	a	tam	se	účastnit	různých	programů,	nebo	že	tam		
pár	týdnů	budu	i	spát	přes	noc	

DOHLED PROBAČNÍHO ÚŘEDNÍKA

•	 to	by	pro	mě	znamenalo,	že	budu	mít	svého	úředníka,	kterého	
budu	muset	pravidelně	navštěvovat	a	říct	mu,	jak	se	mi	daří	ve	
škole,	co	dělám	ve	svém	volném	čase,	co	bych	chtěl	studovat		
a	čím	bych	se	chtěl	živit

•	 probační	úředník	mi	s	mnoha	těmito	věcmi	může	pomoci,	zároveň	
na	mě	bude	ale	i	dohlížet

OCHRANNÁ VÝCHOVA

•	 ta	se	ukládá	za	ty	úplně	nejzávažnější	činy,	nebo	v	případě,	že	se	
protiprávní	činnosti	dopouštím	opakovaně	a	jiná	opatření,	která	
mi	už	dříve	byla	uložena,	na	tom	nic	nezměnila

OCHRANNÉ LÉČENÍ

•	 to	mi	může	být	uloženo	pouze,	pokud	bych	trpěl	duševní	
poruchou,	bral	drogy	nebo	pil	alkohol	a	protiprávního	jednání		
se	dopustil	právě	kvůli	tomu

•	 může	znamenat	buď	to,	že	budu	pravidelně	docházet	k	lékaři,	
nebo	i	to,	že	budu	nějakou	dobu	muset	být	v	nemocnici

co se mnou bude dál?
 • policie bude případ dál vyšetřovat – pokud 

dojde k závěru, že jsem se toho, co je mi kladeno  
za vinu, skutečně dopustil, předá můj případ  
státnímu zástupci a pak soudu

 

 • u soudu budu mít svého advokáta, kterého mi 
soud určí. Je dobré ho kontaktovat, ještě než se 
bude konat soud. S tím mi mohou pomoci i rodiče 
nebo sociální pracovník. 

 • pokud soud rozhodne, že jsem se toho činu 
dopustil, bude přihlížet i k tomu, jestli jsem se 
snažil vše napravit a jestli svého jednání lituji.  
V takovém případě mi dokonce nemusí uložit  
ani žádnou povinnost.

můžu skončit v ústavu?
 • mimořádně může soud rozhodnout o mém 

umístění do ústavu, ale to závisí především

•	 na	závažnosti	činu,	kterého	jsem	se	dopustil

•	 	na	tom,	jestli	jsem	se	už	dříve	něčeho	podobného	dopustil	

•	 	na	tom,	jak	se	k	tomu	všemu	stavím,	jestli	svého	jednání	upřímně	
lituji	a	jestli	jsem	se	snažil	vše	napravit

 • běžně  ale děti v ústavu nekončí


