
Postavení PMS

• PMS jako složka ministerstva spravedlnosti
přispívá k efektivnímu řešení věcí
projednávaných soudy. Mezi její přinos patří
zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení
trestního řízení a snížení zatížení soudů. Pomocí
jejích činností se posiluje individualizace přístupu
k pachateli a poškozenému a zvyšuje se účinnost
trestní sankce.



Činnosti PMS v trestním řízení

•Mediace a činnosti směřující k  urovnání 
konfliktního stavu. 

•Probace – příprava, organizace a výkon 
dohledů v rámci alternativ k potrestání a 
alternativních trestů.

•Příprava, organizace, výkon a kontrola 
trestu obecně prospěšných prací a trestu 
domácího vězení.

•Příprava, organizace a výkon opatření v 
rámci zákona č. 218/2003 Sb. 



Základní koncepce činnosti PMS 
v justici

• PMS usiluje o vstup do případu nejlépe ihned po
zahájení trestního stíhání.

• Ve fázi před rozhodnutím soudu je cílem vytvořit 
buď podmínky pro uplatnění některého z 
odklonů nebo další alternativní sankce.

• Záměrem PMS je vytvořit státnímu zástupci
nebo soudci kvalitní podklady o daném případu,
aby mohli učinit tzv. informované rozhodnutí.

• Rozhodování o alternativních trestech by mělo
vycházet z podkladů vytvořených PMS v
přípravném řízení.



Prevence kriminality a PMS

• Motivace klienta k vedení řádného života a k 
urovnání konfliktního stavu vzniklého trestnou 
činností (včetně náhrady škody).

• Podílení se na realizaci probačních programů pro 
dospělé i mladistvé pachatele. 



Probační programy

Z hlediska obsahu se probační programy zaměřují 
na:

• rozvoj sociálních dovedností,
• pozitivní změnu chování, náhled na čin, 
• komunikační dovednosti a řešení konfliktů,
• rozvoj osobnosti  (terapeutické intervence),
• rozvoj pracovních dovedností včetně nabídky 

rekvalifikace (menšina),
• práci s drogovou závislostí  (menšina).



Co v programech funguje?

• Nácvik kognitivních dovedností,

• hraní rolí, řešení modelových situací, praktické 
procvičování dovedností a náročných situací, 

• „prosociální modelování“ (schopnost pracovníků 
posilovat pozitivní jednání klientů)

• behaviorální procesy zaměřené na rodinu.



Probační programy v praxi

• Zatím malý počet a dostupnost probačních
programů ve všech potřebných lokalitách.

• V praxi jsou pilotovány a postupně rozšiřovány
nové typy probačních programů v návaznosti na
dobrou praxi v zahraničí i u nás.

• Ve spolupráci s MSp byl vyvinut akreditační
systém pro probační programy včetně možností
pro jejich financování v rámci MSp i dalších
zdrojů. (MV, ESF). Do budoucna se plánuje
financování probačních programů ze zdrojů PMS.



Probační programy realizované 
v Karlovarském kraji

• V uplynulých letech byly realizovány tyto
probační programy zajištěné Sdružením pro
probaci a mediaci v justici, o. s.:

• Učební program Mladiství

– zaměřený na zvládnutí rizikových situací, které
by mohly vést mladistvé ke spáchání další
trestné činnosti. Využití kognitivně behaviorální
metody. Realizace v okresech Cheb a Sokolov.



• Nejsi na to sám

– zaměřený na individuální podporu klientů při
řešení jejich problémů (bydlení, brigáda,
vzdělání, sociální vztahy, zadluženost) a
posilování motivace klientů žít v souladu s
normami společnosti a aktivně řešit svou životní
situaci. Realizace v okresech Karlovy Vary, Cheb
a Sokolov.



• Získej zaměstnání

– zaměřený na posílení silných stránek klientů,
naučit je nové strategie vedoucí k dosažení cílů
bez konfliktu se zákonem a snížit tak riziko
recidivy, napomáhat jejich sociální integraci a
chránit společnost. Program byl určený pro
dospělé osoby ve výkonu trestu odnětí svobody,
osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu
odnětí svobody, osoby podmíněné odsouzené s
dohledem probačního úředníka. Realizace v
okrese Sokolov.



• Život po vězení

- individuální práce vyškolených mentorů s klienty.
Hlavním úkolem je podpora klientů při řešení
jejich problémů a posílení motivaci klientů žít v
souladu s normami společnosti a aktivně řešit
svou životní situaci. Realizace v okresech
Sokolov a Karlovy Vary.

Partners Czech, o. p. s. poskytlo program:

• Právo pro každý den 

- zaměřený na posilování právního vědomí 
mladistvých obviněných. Realizace v okrese 
Karlovy Vary.



Potřeby PMS

• Rozšíření poskytovatelů probačních programů 
(zapojení neziskových organizací).

• Rozšířit pestrost probačních programů (jejich 
zaměření, rizikoví řidiči, zaměstnanost, 
psychosociální výcvik). 

• Zaměřit více programů na dospělé pachatele.
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