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Příloha č. 2: Vzor Podnětu k zahájení spolupráce s Probační a mediační sluţbou ČR 

(graficky zvýrazněné body označují oblasti, u kterých je při vyplňování vhodná 

součinnost pracovníků věznice a to vzhledem k potřebě objektivizace údajů uvedených 

odsouzeným) 

 

středisko 
adresa střediska: 

 

 

 
Tel.: ……………….. 

Email.: ……………. 

 
V případě potřeby pomoci při vyplňování údajů se odsouzený může obrátit na 

zaměstnance věznice 

 
 

 

Podnět k zahájení spolupráce s Probační a mediační službou 

ČR 
 

 

 

Věznice v ………………..…………………………….. Typ věznice: …………………………..                                  

 

Základní číslo: ………............. 

 

Datum: a) vyplnění podnětu: ……………b) odeslání podnětu PMS:……………………… 

 

 

 

Jméno a příjmení: ……………….…………………………... 

 

Datum narození:………..…………….. 
 

 

Adresa bydliště před výkonem trestu odnětí svobody: 

..………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………………..PSČ:...................... 
 
 
Adresa, na kterou se budete po propuštění vracet: 
 

........……….…………………………………… 
 
……………………………………………………………………………...PSČ:…………….. 
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1. Pro jaký/é trestný/é čin/y jste v současné době ve výkonu trestu? (podle 
jakého § ?) 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Do jakého typu věznice jste byl/a odsouzen/a? …………….... Výše trestu: 
 

…………………. 
 
3. Délka trestu: ……………… Počátek trestu: ……………………. Konec trestu: 
 
…….…………. 
 
4. Podání žádosti o podmíněné propuštění je možné k datu: 
 
…………………………………….. 
 
 
5. Bylo Vám soudem vedle současného trestu uloženo ochranné léčení? 

ANO - NE 
pokud ano, pak jaké?                      protialkoholní - protitoxikomanické - 
 
                                                         sexuologické 
 
v jako formě? ústavní – ambulantní 
 
                       absolvoval/a jste tuto léčbu v průběhu VTOS?                                    ANO - NE 
 
6. Byly Vám vedle současného trestu uloženy další tresty, nespojené s odnětím 
svobody? 
 

ANO - NE 
pokud ano, jaké? zákaz pobytu - zákaz činnosti - peněžitý 
trest 
 
7. Žádal/a jste již v průběhu výkonu současného trestu o podmíněné 
propuštění? 

 
ANO - NE 

 
S jakým výsledkem?                  žádost byla:                  ZAMÍTNUTA - VZATA ZPĚT 
 
 
8. Byl /a jste již v minulosti soudně trestán/a?  

        ANO - NE           
kolikrát? …………… 
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9. Z toho: - podmíněně: kolikrát:     ………         pro jaké trestné činy?  ……………………… 
 
 
 
- nepodmíněně: kolikrát: ……… pro jaké trestné činy?........................................................... 
 
- jiné tresty:       kolikrát: ……… pro jaké trestné činy?........................................................... 
 
10. V případě, že jste již dříve byl/a ve VTOS, byl/a jste podmíněně propuštěn/a? 
 

ANO - NE 
v případě podmíněného propuštění jste se OSVĚDČIL/A - NEOSVĚDČIL/A 
 

11. Probíhá proti Vám v současné době další trestní stíhání? 
 

ANO – NE 
 
Pokud ano, pro jaké trestné činy (podle §): 
 
…………………………………………………………... 
 
12. Uveďte osoby, se kterými jste byl/a během pobytu ve vězení v kontaktu? 
 

a) personál věznice (doplňte osobu, se kterou jste byl/a během výkonu trestu 
v nejužším kontaktu) 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

 
b) jiná osoba (označte, popřípadě doplňte) 
 

▪sociální pracovník mimo věznici (uveďte jméno, příjmení a kontaktní 
adresu) 
…………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………….…………………..…………………… 

….………………………… 

▪zájmové sdružení občanů (uveďte adresu a název sdružení a osobu, se 
kterou jste byl/a v kontaktu) 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

▪někdo jiný – kromě členů rodiny (uveďte o koho se jedná, jméno, 
příjmení a kontakt) 

…………………..…………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………… 

…………………………… 

 
 
13. Byl/a jste během výkonu trestu v kontaktu se svou rodinou? 
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ANO                                                         - pravidelně tj. ………………….. za měsíc 
                                                                 - nepravidelně tj. ………………….. za rok 
 

                         druh kontaktu (zatrhněte):      - dopisy, návštěvy, přerušení VTOS 
 

NE 
 
 

14. Na koho z Vaší rodiny se může zaměstnanec PMS s vaším souhlasem obrátit 
se žádostí o doplnění informací k Vaší osobě a k situaci, jež nastane 

v případě podmíněného propuštění? (uveďte, prosím, jméno, příjmení, kontakt 
a uveďte o koho se jedná – např. matka, bratr, manželka, druh atd.) 
 

1. …………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………….…………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………….... 

.……………………………………….... 

2. …………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………….…………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………....................................................... 

.......................................................... 
 
15. Na koho jiného (mimo vaší rodinu) se může zaměstnanec PMS s Vaším 
souhlasem obrátit se žádostí o doplnění informací k Vaší osobě a k situaci, 
jež nastane v případě Vašeho podmíněného propuštění ? (uveďte, prosím, 
jméno, příjmení, kontakt a uveďte o koho se jedná – např. zaměstnavatel, kurátor, 
přítel) 
 

1. …………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………….…………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………....................................................... 

.......................................................... 
3. …………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………….…………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

 

16. Jaké kroky jste uskutečnil/a v rámci své přípravy na podmíněné propuštění? 
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1. v souvislosti se svým budoucím bydlením: 
…………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………….…………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

 

2. v souvislosti se svým budoucím zaměstnáním: 
…………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………….…………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

 

3. v souvislosti se svým návratem do rodiny: 
…………………………………………………………………………………………… 

…………..………………………….…………………………………………………… 

………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………. 

 

17. Jaké kroky jste učinil/a v souvislosti s náhradou škody poškozenému?: 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………….…………………….………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………. 

 
18. Jaké tři hlavní důvody vás vedou k podání žádosti o podmíněné propuštění? 

•…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

•…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

•…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

 

 

Svým podpisem potvrzuji svůj souhlas s tím, aby zaměstnanec místně příslušného střediska PMS 

shromažďoval informace týkající se mé osoby, rodinné, sociální a pracovní situace za účelem 

vypracování stanoviska střediska PMS k možnosti mého podmíněného propuštění. S tímto 
stanoviskem se budu moci seznámit a budu se moci k němu vyjádřit. Poté bude stanovisko 
připojeno k žádosti o podmíněné propuštění. 

Jsem seznámen/a s tím, že zaměstnanec PMS je ze zákona (č. 257/2000 Sb. o PMS ČR) 
oprávněn nahlížet do trestního spisu soudu a spisové dokumentace věznice 
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Tento podnět jsem vypracoval/a (zaškrtněte): 
 
samostatně 
 
ve spolupráci s (doplňte) 
 

…………………………………………………………………………………..…… 
 
 

Podpis odsouzené/ho: ……………………………………………… 
 

 

 

 

Tento podnět ke spolupráci se zasílá středisku PMS místně příslušnému 

dislokaci věznice. 


