
mladistvý je odsouzen 
k výchovnému/trestnímu/ochrannému 
opatření: 
- probační program, dohled 

probačního úředníka 
- neužívat návykové látky 
- obecně prospěšné práce 
- domácí vězení 
- odnětí svobody se zkušební dobou 

(podmínka) 
- odnětí svobody nepodmíněně 

(vězení) 
- atd. 
nebo může být i upuštěno od uložení 
opatření 

mladistvý je propuštěn z vazby  
- na základě slibu, záruky, 

finanční kauce nebo pominou-li 
důvody vazby 

- vazba může být nahrazena 
dohledem probačního úředníka 

a čeká na soud 
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MLADISTVÝ JE OBVINĚN 

Z PROTIPRÁVNÍHO 

JEDNÁNÍ 

mladistvý musí mít 

ze zákona obhájce  

kurátorem doporučena 

spolupráce s PMS (za 

účelem řešení následků 

trestné činnosti) 

ZAHÁJENA SPOLUPRÁCE S PMS 
PMS může pomoci s: 
- kontaktováním poškozeného 
- řešením úhrady škody 
- zapojením do probačního programu 
- vyjednáním společensky prospěšné činnosti 

NESPOLUPRÁCE S PMS 

klient se nedoznává ke skutku, nemá 

zájem o nápravu svého jednání 

 

 

OSZ na návrh PMS může: 
- podmíněně zastavit trestní stíhání 
- uložit resocializační program 
- uložit společensky prospěšnou činnost 
- uložit dohled probačního úředníka 
- uložit zákaz užívání návykových látek 

 
 

pokud mladistvý splní povinnosti 

stanovené OSZ, je tímto celé 

trestní řízení skončeno 

VÝHODY 
mladistvý nemá záznam v rejstříku 

trestů a nehradí náklady za obhajobu 
(jeden úkon obhájce = min. 1.000 Kč) 

OSZ podává k OS 

obžalobu/návrh na 

potrestání mladistvého 

 probíhá soudní 

jednání 

mladistvý je zproštěn 
obžaloby 

mladistvý má záznam 
v rejstříku trestů a hradí 
náklady za obhajobu 
+ náklady za soudní řízení 
(od 10.000 výše); 
v případě nepodmíněného 
odnětí svobody hradí i 
náklady za pobyt ve vězení; 
zároveň mladistvý hradí 

náklady spojené s výkonem 

vazby 

 

u některých skutků (př. loupež, 

pohlavní zneužití) nelze trestní 

stíhání podmíněně zastavit (záleží na 

výši trestní sazby a dalších 

okolnostech) 

mladistvý zůstává ve 

vazbě a čeká na soud 

s PMS může mladistvý 

spolupracovat pouze 

z rozhodnutí OSZ nebo OS  

PMS – Probační a mediační služba ČR 

OSZ – Okresní státní zastupitelství 

OS – Okresní soud 


