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                                                                           VI. 
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s právními předpisy EU 

  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 

(zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 
 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 
Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 
Čl. I bod 2 
(§ 42) 
 

§ 42 
Práva mladistvého 

(1) Mladistvý má právo na zacházení přiměřené jeho věku, 
duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. 
(2) Všechny orgány činné podle tohoto zákona jsou 
povinny vždy mladistvého poučit o jeho právech a 
poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění.  
(3) Mladistvého je třeba též poučit o  
a) etapách trestního řízení a úloze orgánů činných podle 
tohoto zákona během těchto etap, 
b) tom, že zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého 
bude poučen o právech, která mladistvému náleží, 
c) právu zákonného zástupce nebo opatrovníka 
mladistvého zúčastnit se těch úkonů, kterých se může podle 
zákona zúčastnit mladistvý, 
d) ochraně jeho soukromí v trestním řízení, 
e) nutnosti konat hlavní líčení a veřejné zasedání v jeho 
přítomnosti, nejde-li o řízení proti uprchlému. 
(4) Ve vhodných případech je třeba mladistvého poučit i o 
a) tom, že mladistvý může být vzat do vazby jedině tehdy, 
nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak, že rozhodnutí o vzetí 
do vazby musí být řádně odůvodněno, o trvání vazby, 
o přezkoumávání důvodů vazby a o možnostech nahrazení 
vazby jiným opatřením a 
b) podmínkách pro podmíněné zastavení trestního stíhání, 
narovnání nebo odstoupení od trestního stíhání. 

32016L0800 Čl. 4 odst. 1 
 

Článek 4 
Právo na informace 

1. Členské státy zajistí, aby poté, co je dětem sděleno, že jsou podezřelé nebo 
obviněné v trestním řízení, byly tyto děti neprodleně informovány o svých 
právech v souladu se směrnicí 2012/13/EU a o obecných aspektech průběhu 
řízení. Členské státy rovněž zajistí, aby děti byly informovány o právech 
uvedených v této směrnici. Tyto informace jsou poskytnuty následovně: 
a) neprodleně poté, co je dětem sděleno, že jsou podezřelými nebo obviněnými 
osobami, přičemž tyto informace se týkají: 
i) práva na to, aby byla informována osoba vykonávající rodičovskou 
odpovědnost, jak je stanoveno v článku 5, 
ii) práva na pomoc obhájce, stanoveného v článku 6, 
iii) práva na ochranu soukromí, stanoveného v článku 14, 
iv) práva na doprovod osobou vykonávající rodičovskou odpovědnost během 
některých stadií řízení jiných než soudní jednání, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 
4, 
v) práva na právní pomoc, stanoveného v článku 18; 
b) v co nejranějším vhodném stadiu řízení, přičemž tyto informace se týkají: 
i) práva na individuální posouzení, stanoveného v článku 7, 
ii) práva na lékařské vyšetření, včetně práva na lékařskou pomoc, stanoveného 
v článku 8, 
iii) práva na omezení zbavení osobní svobody a využití alternativních opatření, 
včetně práva na pravidelný přezkum vazby, jak je stanoveno v článcích 10 a 
11, 
iv) práva na doprovod osobou vykonávající rodičovskou odpovědnost v 
průběhu soudního jednání, stanoveného v čl. 15 odst. 1, 
v) práva být osobně přítomen při řízení před soudem, stanoveného v článku 16, 
vi) práva na účinnou právní ochranu, stanoveného v článku 19; 
c) po zbavení osobní svobody, přičemž tyto informace se týkají práva na 
zvláštní zacházení během zbavení osobní svobody, stanoveného v článku 12. 

  32016L0800 Čl. 13 odst. 2 Článek 13 
Včasné a řádné projednání věcí 

2. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že se s dětmi 
bude vždy zacházet způsobem, kterým bude chráněna jejich důstojnost a který 
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Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

bude přiměřený jejich věku, jejich zvláštním potřebám, jejich vyspělosti a 
úrovni chápání, přičemž bude brán ohled na jejich zvláštní potřeby, včetně 
případné obtíže s komunikací. 

Čl. I bod 3 
(§ 42a) 

§ 42a 
Nutná obhajoba mladistvého 

(1) Mladistvý musí mít obhájce 
a) od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření 
podle tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního 
řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, 
ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění 
obhájce o něm zajistit,  
b) ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve 
veřejném zasedání, 
c) v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o 
dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy řízení, 
rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném zasedání, 
a to do dovršení osmnácti let věku. 
(2) V případě podle odstavce 2 písm. a) musí mít mladistvý 
obhájce až do dovršení jednadvaceti let věku, považuje-li 
to soud a v přípravném řízení státní zástupce za vhodné s 
přihlédnutím k rozumové a mravní vyspělosti mladistvého 
a okolnostem případu. 

32016L0800 Čl. 2 odst. 3 
 

Článek 2 
Oblast působnosti 

3. S výjimkou těch ustanovení článku 5, čl. 8 odst. 3 bodu b) a článku 15, která 
odkazují na osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost, se tato směrnice 
nebo určitá její ustanovení vztahují na podezřelé nebo obviněné osoby, které 
jsou účastníky trestního řízení podle odstavce 1 tohoto článku, a na osoby, které 
jsou účastníky řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu podle 
odstavce 2 tohoto článku, pokud byly tyto osoby v době, kdy se staly účastníky 
tohoto řízení, dětmi, ale následně dosáhly věku 18 let, a pokud je použití této 
směrnice či jejích příslušných ustanovení vhodné s přihlédnutím ke všem 
okolnostem případu, včetně vyspělosti a zranitelnosti dotčené osoby. Členské 
státy mohou rozhodnout, že se tato směrnice poté, co dotčená osoba dosáhne 
věku 21 let, již nepoužije. 

     
  32016L0800 Čl. 6 Článek 6 

Pomoc obhájce 
1. Děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení, 
mají v souladu se směrnicí 2013/48/EU právo na přístup k obhájci. Toto právo 
není dotčeno žádným ustanovením této směrnice, a zejména pak ustanoveními 
tohoto článku. 
2. Členské státy zajistí, aby byl dětem v souladu s tímto článkem nápomocen 
obhájce, aby tak mohly využít svých práv na obhajobu účinným způsobem. 
3. Členské státy zajistí, aby děti v trestním řízení získaly pomoc obhájce bez 
zbytečných průtahů, poté co jsou informovány o tom, že jsou podezřelými nebo 
obviněnými osobami. Obhájce je dětem nápomocen v každém případě od toho z 
následujících okamžiků, který nastane nejdříve: 
a) před výslechem ze strany policejního nebo jiného orgánu činného v trestním 
řízení nebo soudního orgánu; 
b) při provádění vyšetřovacího či jiného úkonu za účelem shromáždění 
důkazních prostředků podle odst. 4 písm. c) ze strany vyšetřovacího či jiného 
příslušného orgánu; 
c) bez zbytečného prodlení po zbavení osobní svobody; 
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d) pokud byly předvolány k soudu příslušnému v trestních věcech, v přiměřené 
lhůtě před tím, než se k tomuto soudu dostaví. 
4. Pomoc obhájce zahrnuje následující: 
a) členské státy zajistí, aby děti měly právo scházet se v soukromí a 
komunikovat s obhájcem, který je zastupuje, a to i před výslechem ze strany 
policejního nebo jiného orgánu činného v trestním řízení nebo soudního orgánu; 
b) členské státy zajistí, aby byl obhájce dětem nápomocen při výslechu a aby se 
obhájce mohl výslechu fakticky účastnit. Tato účast musí být provedena v 
souladu s postupy podle vnitrostátního práva, pokud tyto postupy nenarušují 
účinný výkon nebo samotnou podstatu dotčeného práva. Účastní-li se obhájce 
výslechu, je skutečnost, že k této účasti došlo, zaznamenána na základě postupu 
pro pořizování záznamů v souladu s vnitrostátním právem; 
c) členské státy zajistí, aby byl obhájce dětem nápomocen minimálně během 
následujících vyšetřovacích úkonů nebo úkonů prováděných za účelem 
shromáždění důkazních prostředků, jsou-li tyto úkony stanoveny vnitrostátním 
právem a je-li účast podezřelé či obviněné osoby požadována či povolena při 
příslušných úkonech: 
i) identifikace, 
ii) konfrontace, 
iii) rekonstrukce místa trestného činu. 
5. Členské státy respektují důvěrnost komunikace mezi dětmi a jejich obhájcem 
v rámci výkonu práva na pomoc obhájce stanoveného podle této směrnice. Tato 
komunikace zahrnuje schůzky, korespondenci, telefonické hovory a jiné formy 
komunikace, které jsou přípustné podle vnitrostátního práva. 
6. Pokud je to v souladu s právem na spravedlivý proces, mohou se členské 
státy od povinností uvedených v odstavci 3 odchýlit, není-li pomoc obhájce 
vzhledem k okolnostem případu přiměřená s ohledem na závažnost trestného 
činu, složitost věci a opatření, jež by mohla být v souvislosti s údajným 
trestným činem přijata, přičemž prvořadý ohled je třeba vždy brát na nejlepší 
zájmy dítěte. 
Členské státy za všech okolností zajistí, aby byl obhájce dětem nápomocen: 
a) když jsou předvedeny před příslušný soud nebo příslušného soudce, aby bylo 
rozhodnuto o jejich vazbě v jakémkoli stadiu řízení v rámci působnosti této 
směrnice, a 
b) během vazby. 
Členské státy rovněž zajistí, aby zbavení osobní svobody bylo jako trestní 
sankce ukládáno, pouze pokud byl dítěti nápomocen obhájce, aby bylo dítěti 
umožněno vykonávat jeho práva na obhajobu účinným způsobem, a v každém 
případě pak v průběhu soudního jednání. 
7. Má-li být dítěti poskytnuta pomoc obhájce během výslechu podle tohoto 
článku, avšak žádný obhájce není přítomen, příslušné orgány odloží výslech 
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dítěte nebo jiných vyšetřovacích úkonů či úkonů prováděných za účelem 
shromáždění důkazních prostředků stanovených v odst. 4 písm. c) o přiměřenou 
dobu, aby mohly buď vyčkat příchodu obhájce, nebo obhájce dítěti zajistit, 
pokud tak dítě dosud neučinilo. 
8. Ve výjimečných případech a pouze v přípravném řízení se mohou členské 
státy dočasně odchýlit od uplatňování práv stanovených v odstavci 3 v rozsahu, 
v němž je to s ohledem na zvláštní okolnosti případu opodstatněno jedním či 
několika z těchto závažných důvodů: 
a) pokud existuje naléhavá potřeba zamezit závažným nepříznivým důsledkům 
pro život, svobodu nebo tělesnou nedotknutelnost určité osoby; 
b) pokud vyšetřovací orgány musí nezbytně přijmout okamžité opatření 
umožňující zabránit závažnému ohrožení trestního řízení v souvislosti se 
závažným trestným činem. 
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při uplatňování tohoto odstavce braly 
ohled na nejlepší zájmy dítěte. 
Rozhodnutí přistoupit k výslechu v nepřítomnosti obhájce podle tohoto 
odstavce může přijmout pouze na individuální bázi soudní orgán nebo jiný 
příslušný orgán pod podmínkou, že toto rozhodnutí lze soudně přezkoumat. 

Čl. I bod 4, 5 
(§ 43) 

§ 43 
Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého 

(1) Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého je 
oprávněn mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu 
obhájce, činit za mladistvého návrhy, podávat za něho 
žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se 
těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit 
mladistvý. Ve prospěch mladistvého může zákonný 
zástupce nebo opatrovník tato práva vykonávat i proti jeho 
vůli. Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého má 
také právo klást vyslýchaným osobám otázky, nahlížet do 
spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních údajů 
svědka podle § 55 odst. 2 trestního řádu, činit si z nich 
výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie 
spisů a jejich částí. Zákonného zástupce nebo opatrovníka 
mladistvého je třeba bez zbytečného odkladu poučit o 
právech, která mladistvému náleží; pominou-li důvody pro 
ustanovení opatrovníka podle odstavce 2, poučí se s 
přihlédnutím k etapě řízení o těch právech mladistvého, 
která lze v probíhajícím řízení uplatnit. 
(2) V případě, že je nebezpečí z prodlení a zákonný 
zástupce nebo opatrovník mladistvého nemůže vykonávat 
svá práva uvedená v odstavci 1 nebo nebyl-li opatrovník 

32016L0800 Čl. 5 Článek 5 
Právo dítěte na to, aby byla informována osoba vykonávající rodičovskou 

odpovědnost 
1. Členské státy zajistí, aby osobě vykonávající rodičovskou odpovědnost byly 
co nejdříve poskytnuty informace, které jsou poskytovány dítěti podle článku 4. 
2. Informace uvedené v odstavci 1 se poskytnou jiné vhodné dospělé osobě, 
kterou si dítě zvolí a kterou jako takovou schválí příslušný orgán, pokud by 
poskytnutí těchto informací osobě vykonávající rodičovskou odpovědnost: a) 
bylo v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte; b) nebylo možné, jelikož ani poté, co 
v této věci bylo vyvinuto přiměřené úsilí, nelze žádnou osobu vykonávající 
rodičovskou odpovědnost nalézt nebo není známa její totožnost; c) mohlo na 
základě objektivních a skutkových okolností významným způsobem ohrozit 
trestní řízení. Pokud však dítě jinou vhodnou dospělou osobu nezvolí nebo 
pokud osoba, která byla dítětem zvolena, není pro příslušný orgán přijatelná, 
příslušný orgán s ohledem na nejlepší zájmy dítěte určí jinou osobu a dané 
informace poskytne této osobě. Tato osoba může být rovněž zástupcem úřadu či 
jiného subjektu odpovědného za ochranu a blaho dětí.  
3. Pominou-li okolnosti, které vedly k uplatnění odst. 2 písm. a), b) nebo c), 
veškeré informace, které dítě obdrží v souladu s článkem 4 a které jsou nadále 
relevantní pro probíhající řízení, jsou poskytnuty osobě vykonávající 
rodičovskou odpovědnost. 
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ustanoven, ačkoli jsou dány důvody pro jeho ustanovení, 
předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce 
ustanoví k výkonu těchto práv mladistvému opatrovníka. 
Předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce 
ustanoví opatrovníkem osobu navrženou mladistvým; 
pokud mladistvý žádnou osobu nenavrhne nebo navrhne-li 
osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že nebude řádně hájit 
jeho zájmy, ustanoví předseda senátu a v přípravném řízení 
státní zástupce jinou osobu, kterou může být zejména 
osoba blízká, zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže 
anebo advokát. Jinou osobu než advokáta lze ustanovit 
opatrovníkem jen s jejím souhlasem. Usnesení o 
ustanovení opatrovníka se oznamuje tomu, kdo je jím 
ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci, též 
mladistvému. Proti usnesení o ustanovení opatrovníka je 
přípustná stížnost. 

Čl. I bod 7, 8 
(§ 55) 

§ 55 
Zjištění poměrů mladistvého 

(1) V trestních věcech mladistvých obviněných jsou orgány 
činné podle tohoto zákona povinny se zvláštní pečlivostí 
objasňovat a dokazovat příčiny jejich provinění a 
skutečnosti významné pro posouzení jejich osobních, 
rodinných i jiných poměrů. Orgány činné podle tohoto 
zákona provádějí s veškerou pečlivostí a bez zbytečného 
odkladu všechna šetření potřebná pro poznání osobnosti a 
dosavadního způsobu života mladistvého, jakož i 
prostředků vhodných k jeho znovuzačlenění do společnosti 
a zamezení opakování provinění. 
(2) V řízení je nutno co nejdůkladněji zjistit též stupeň 
rozumového a mravního vývoje mladistvého, jeho povahu, 
poměry i prostředí, v němž žil a byl vychován, jeho 
chování před spácháním provinění a po něm a jiné 
okolnosti důležité pro volbu prostředků vhodných pro jeho 
nápravu, včetně posouzení toho, zda a v jakém rozsahu má 
být uloženo výchovné opatření, ochranné opatření nebo 
trestní opatření. 
(3) Orgány činné podle tohoto zákona uloží zjištění poměrů 
mladistvého příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí, případně též Probační a mediační službě. Je-li to 
vhodné, zapojí se do zjišťování poměrů mladistvého 

32016L0800 Čl. 7 odst. 5, 7  Článek 7 
Právo na individuální posouzení 

5. Individuální posouzení se provede v nejranější vhodné fázi řízení a s 
výhradou odstavce 6 před podáním obžaloby. 
7. Individuální posouzení se provede za úzké spoluúčasti dítěte. Toto posouzení 
provádí kvalifikovaný personál, a to, je-li to možné, na základě 
multidisciplinárního přístupu a případně se zapojením osoby vykonávající 
rodičovskou odpovědnost nebo jiné vhodné dospělé osoby podle článků 5 a 15 
nebo specializovaného odborníka. 
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zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého. 
Čl. I bod 9 
(§ 56 odst. 2) 

§ 56 
Zpráva o osobních a rodinných a sociálních poměrech a 

aktuální životní situaci mladistvého 
 (2) Vypracování podrobné zprávy o osobních, rodinných a 
sociálních poměrech mladistvého a aktuální životní situaci 
mladistvého uloží předseda senátu a v přípravném řízení 
státní zástupce příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí, případně též Probační a mediační službě. Je-li to 
vhodné, zapojí se do vypracování této zprávy zákonný 
zástupce nebo opatrovník mladistvého. 

32016L0800 Čl. 7 odst. 7 Článek 7 
Právo na individuální posouzení 

7. Individuální posouzení se provede za úzké spoluúčasti dítěte. Toto posouzení 
provádí kvalifikovaný personál, a to, je-li to možné, na základě 
multidisciplinárního přístupu a případně se zapojením osoby vykonávající 
rodičovskou odpovědnost nebo jiné vhodné dospělé osoby podle článků 5 a 15 
nebo specializovaného odborníka. 

Čl. II bod 2 
(§ 26 odst. 1) 

§ 26 
Zvláštní ustanovení 

(1) Mladiství se umísťují do cel odděleně od ostatních 
obviněných. To platí i tehdy, dovrší-li mladistvý ve výkonu 
vazby osmnáctý rok svého věku, odůvodňují-li to jeho 
osobní poměry a není-li to v rozporu s nejlepšími zájmy 
ostatních společně umístěných mladistvých. Umístit 
mladistvého do cely společně s dospělými obviněnými je 
možné pouze ve výjimečných případech, lze-li mít 
důvodně za to, že takový postup je z hledisek uvedených v 
§ 6 odst. 1 pro mladistvého vhodnější. 

32016L0800 Čl. 12 odst. 3 Článek 12 
Zvláštní zacházení v případě zbavení osobní svobody 

3. Aniž je dotčen odstavec 1, umožní členské státy zadržovanému dítěti, poté, 
co dosáhne věku 18 let, aby bylo drženo i nadále odděleně od jiných 
zadržovaných dospělých osob, je-li to odůvodněno osobní situací dotčené osoby 
a je-li to slučitelné s nejlepšími zájmy dětí, které jsou s ním zadržovány ve 
vazbě. 
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32016L0800 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými 
osobami v trestním řízení 
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