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• Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný 

• To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím trestného činu

POLICISTA 

Má za úkol vyšetřit co se stalo, kdo to udělal a čí je to vina. Proto může vyslechnout 

mě a další osoby, může se ptát, kde uzná za nutné. Musí ale ke mně být slušný  

a nesmí mě nutit k něčemu, co bych sám nechtěl.

Pokud se mnou policista bude mluvit, musí u toho být i jiná osoba, např. sociální 

pracovník – kurátor. Může u toho být také osoba, které věřím, třeba advokát nebo můj 

rodič. 

JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU
JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA?

CO BUDE DÁL?



   
KURÁTOR 

Kurátor je pracovník Oddělení Sociálně Právní 

Ochrany Dětí (OSPOD) Magistrátu města České 

Budějovice a má za úkol mi pomáhat pochopit, co 

mi říká policista. Musí také a dohlížet na to, aby 

nebyla poškozena má práva. Může taky, stejně 

jako já, požádat o přerušení výslechu a jeho odlo-

žení na jiný den.

S kurátorem budeme mluvit o tom, co se stalo  

a jak se to dá napravit. Může mi pomoct, když 

mám starosti ve škole, doma, s kamarády. Nemu-

sím se bát se s ním poradit a svěřit se mu.



   
STÁTNÍ ZÁSTUPCE  
Pokud policista zjistí, že mne nemůže trestně stíhat, 

protože mi ještě nebylo 15 let, věc odloží. To ale ne-

znamená, to pro mne skončilo. Státní zástupce poté 

podává u soudu návrh na uložení opatření. Státního 

zástupce uvidím až u soudu.   

SOUDCE 

Soudce také poznám až u soudu. Soudce rozhoduje 

o tom, jestli jsem se protiprávního jednání skutečně 

dopustil a může mi uložit opatření. Když budu svého 

činu litovat a pokusím se napravit škody, určitě k 

tomu přihlédne. 



   
PROBAČNÍ ÚŘEDNÍK 
K probačnímu úředníkovi budu pozván a je to osoba, která mi může pomoci v případě, že 

budu chtít napravit, co jsem způsobil. Může mi pomoci zkontaktovat poškozeného a do-

mluvit s ním, jak mu nahradím způsobenou škodu, může náhradu škody i zprostředkovat.

Je také možné, že mi soud uloží povinnost probačního úředníka pravidelně navštěvovat 

- může mi být uložen dohled probačního úředníka. Probační úředník mi bude  

pomáhat a zároveň na mě dohlížet, abych se už podobných činů v budoucnosti  

nedopouštěl. 

JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA U VÝSLECHU?  
• Mám právo (ale ne povinnost) se vyjádřit k tomu, co se mi klade za vinu 

• Mám právo mít advokáta. Advokáta však můžu mít už při výslechu policisty.  

 S advokátem se můžu poradit, když si něčím nejsem jistý, vysvětlí mi,  

 co se bude dít a na co mám právo a může si také mým jménem stěžovat 



   
• Mám právo mluvit s rodiči  

• Mám právo se zeptat, jestli u výslechu může být můj rodič a také právo vědět,  

 proč, pokud to policie nedovolí 

• Mám právo uvádět informace ve svůj prospěch, ale nesmím si proti nikomu  

 vymýšlet nic, co není pravda 

• Můžu požádat o přerušení výslechu, pokud budu unavený 

• Můžu se zeptat na vysvětlení, pokud nebudu něčemu rozumět 

• Na konci výslechu si můžu přečíst protokol a tak nechat opravit, doplnit, nebo  

 změnit části, se kterými nebudu souhlasit

KDYŽ JSEM U SOUDU 
U soudu budu vyslechnut a budu mít možnost se ke všemu vyjádřit. Jednání soudu 

není veřejné. V řízení před soudem musím mít opatrovníka – advokáta, pokud si ho 

nezvolím, určí mi ho soud. 





   
JAK TO MŮŽE SKONČIT? 
• pokud soud rozhodne, že jsem se protipráv- 

 ního činu dopustil, může mi uložit opatření 

• opatření mi nemusí uložit, pokud toho činu  

 opravdu lituji, snažil jsem se vše napravit,  

 a soud bude přesvědčen o tom, že i bez  

 opatření se už v budoucnosti žádného  

 podobného činu nedopustím

Opatření, která mi soud může uložit, jsou např.: 

VÝCHOVNÁ POVINNOST 

např. povinnost pomáhat v nějaké organizaci, na-

hradit podle svých sil škodu, kterou jsem způsobil 



   
VÝCHOVNÁ OMEZENÍ  
např. zákaz vídat se s určitými lidmi, kteří na mě mají špatný vliv, zákaz braní drog, zá-

kaz pití alkoholu, zákaz navštěvovat herny, zákaz navštěvovat pro mě nevhodná místa

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 budu pár týdnů na pobytu (budu tam spát  

i přes noc)

DOHLED PROBAČNÍHO ÚŘEDNÍKA  
budu mít „svého“ probačního úředníka, ke kterému budu pravidelně docházet, a bu- 

deme spolu mluvit o tom, jak se mi daří ve škole, co dělám ve volném čase, co bych 



   
rád studoval a dělal probační úředník mi může s mnoha věcmi pomoci, zároveň na mě 

bude ale i dohlížet (můžu být zařazen i do programu probační služby, kde se dozvím 

všechny právní důsledky případné další trestné činnosti)

OCHRANNÁ VÝCHOVA  
ta mi může být uložena za ty úplně nejzávažnější trestné činy, nebo že se protiprávní 

činnosti dopouštím opakovaně a jiná opatření, která mi byla dříve uložena, na tom nic 

nezměnila

OCHRANNÉ LÉČENÍ  
mi může být uloženo pouze, pokud bych trpěl duševní poruchou, bral drogy nebo pil 

alkohol,  protiprávního jednání se dopustil právě kvůli tomu, a zároveň byl kvůli tomu 

nebezpečný sám sobě nebo svému okolí

může to pro mě znamenat to, že budu pravidelně docházet k lékaři, nebo i to, že budu 

muset nějakou dobu být v nemocnici (léčebně)



   
Můžu skončit v ústavu? 

Mimořádně může soud rozhodnout o mém umístě-

ní 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, zda ohrožuji sebe nebo své okolí 

• na tom, jak se k tomu všemu stavím, jestli  

 svého jednání upřímně lituji a jestli jsem se  

 snažil vše napravit
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MÝM KURÁTOREM JE:

Když budu potřebovat, můžu zavolat na číslo:   386 804    

nebo napsat e-mail:      @c-budejovice.cz

 
Všechny organizace, které mi mohou pomoci, pokud bych chtěl trávit smysluplně svůj 

volný čas, řešit své problémy, najdu v průvodci služeb sociální oblastí města České Budě-

jovice, který vychází každý rok nebo na stránkách rpss.c-budejovice.cz

letáček s informacemi pro klienty kurátora pro mládež byl zpracován podle materiálů  

a s laskavým svolením:  LIGA LIDSKÝCH PRÁV 

     Burešova 6, 602 00 Brno,  

     Tel.: 545 210 446 / info@llp.cz


