PAROLE
VEŠKERÁ ČINNOST PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ČR

JE BEZPLATNÁ.

Podmíněné propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody
s dohledem

Adresa našeho pracoviště:

Integrace pachatele
Participace poškozeného
Ochrana společnosti
Další informace o našich službách naleznete na internetové adrese: www.pmscr.cz
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Co Vám může setkání s pracovníkem střediska Probační
a mediační služby přinést?
V součinnosti se zaměstnanci PMS ČR – úředníky nebo asistenty můžete shromáždit
informace, které mohou být soudu užitečné při rozhodování o Vaší žádosti
o „podmíněné propuštění (s dohledem)“. Sami se tak můžete podílet na obsahu
dohledu, který Vám může být v rámci podmíněného propuštění soudem stanoven.
Dohledem se rozumí Váš pravidelný osobní kontakt s pracovníkem Probační
a mediační služby a důsledná kontrola dodržování dalších povinností a omezení,
které Vám soudce v rámci rozhodnutí může stanovit.

V jakých případech kontaktovat PMS ČR?
Středisko PMS je účelné kontaktovat v případech, kdy je pravděpodobné,
že Vám soud při podmíněném propuštění z VTOS uloží dohled nebo další
přiměřené povinnosti a omezení - například povinnost nahradit způsobenou
škodu, podrobit se léčení závislosti, zdržet se návštěv konkrétního místa
apod.
Uvažujete-li o spolupráci s PMS ČR, obraťte se nejprve na svého vychovatele,
sociálního pracovníka nebo jiného odborného zaměstnance oddělení výkonu
trestu, který Vám poradí, jak kontaktovat PMS ČR. Odborný personál věznice
je o naší činnosti dobře informován a může Vám rovněž pomoci s vyplněním
formuláře „Podnět k zahájení spolupráce s Probační a mediační službou ČR“.

Jak bude probíhat samotná spolupráce s PMS ČR?
Před první konzultací bude pracovník PMS ČR vycházet z Vámi dodaných informací
z „Podnětu ke spolupráci“. Rovněž se seznámí s Vaší spisovou dokumentací, osobní
kartou a dalšími materiály vedenými věznicí v rámci Vašeho případu.
Na první konzultaci si společně s pracovníkem PMS dojednáte rámcové podmínky
spolupráce, domluvíte se na konkrétním postupu ve věci a na termínu další
konzultace. Vše, co budete moci z věznice domluvit Vy sám/a, například vyžádání
potvrzení o zaměstnání, o ubytování po propuštění..., budete mít „za úkol“
zařídit Vy. V ostatních věcech Vám budou nápomocni odborní pracovníci věznice
a pracovník PMS ČR.
Pracovník PMS ČR může ve Vaší věci při přípravě podkladů pro soud spolupracovat
se střediskem PMS ČR v místě Vašeho bydliště nebo v místě, kde po propuštění
plánujete bydlet. V případě potřeby může rovněž kontaktovat další spolupracující
osoby či organizace.
Shromážděné informace pracovník PMS ČR ověří a na jejich základě vypracuje
„Stanovisko PMS ČR k žádosti o podmíněné propuštění“, které obsahuje analýzu
a shrnutí informací týkajících se Vaší motivace a zájmu žít na svobodě v souladu
se zákonem, Vašich potřeb (např. v oblasti vzdělání, pracovního uplatnění...) a Vaší
snahy nahradit poškozenému/ným vzniklé škody. „Stanovisko“ rovněž obsahuje
shrnutí rizik Vaší situace v souvislosti s trestnou činností, které jste se dopustil/a
včetně doporučení opatření k jejich snížení a prevenci.

Jakým způsobem kontaktovat PMS ČR?
Dojdete-li po poradě s vychovatelem, sociálním pracovníkem nebo jiným odborným
zaměstnancem oddělení výkonu trestu k závěru, že ve Vašem případě je vhodné
spolupracovat s PMS ČR, vyplňte formulář „Podnět k zahájení spolupráce s Probační
a mediační službou ČR“. Vyplněný formulář odešlete příslušnému středisku PMS
ČR (adresa je na zadní straně tohoto letáku). Datum odeslání, oznamte svému
vychovateli, který jej poznamená do Vašich osobních materiálů. Nemáte-li ﬁnanční
prostředky na odeslání, požádejte o zaslání podnětu správní oddělení věznice.

Se „Stanoviskem PMS ČR“ budete před jeho podáním na soud seznámen/a
a budete mít možnost se k němu vyjádřit. V případě, že tak učiníte, Vaše vyjádření
bude ke „Stanovisku“ přiloženo. „Stanovisko PMS ČR“ bude spolu s hodnocením
věznice poskytnuto soudu jako podklad pro projednání Vaší žádosti o podmíněné
propuštění.
Je účelné, abyste v den, kdy jste skutečně podal/a žádost o podmíněné
propuštění, o tomto také informoval/a příslušné středisko PMS ČR, se kterým
jste na vypracování stanoviska spolupracoval/a.

Kdy kontaktovat PMS ČR?
Z časových důvodů je žádoucí, aby příslušné středisko PMS ČR obdrželo Vámi
vyplněný formulář nejpozději 3 měsíce před termínem podání Vaší žádosti
o podmíněné propuštění. V případě nedodržení takto stanoveného termínu
počítejte s tím, že Vaše případná spolupráce s pracovníkem PMS bude tímto
částečně ovlivněna.
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