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VIII. 
VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 
řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
UZS ČR 
KZPS ČR   

K uvedenému návrhu Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR uplatňuje následující připomínku:  
 
Konkrétní připomínka 
1. Ve znění § 43 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

byla zrušena věta: „Nelze jím ustanovit osobu, u níž lze mít 
důvodnou obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude 
řádně hájit zájmy mladistvého.“ Tuto větu navrhujeme 
ponechat. 
 

Nové znění § 43 odst. 2 : „… 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. 
  
Odůvodnění: 
Lze předpokládat, že by soud neustanovil opatrovníkem osobu, u níž 
lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude 
řádně hájit zájmy mladistvého, nicméně domníváme se, že je 
z hlediska zachování ochrany práv dítěte nutné tuto větu ponechat 
v platnosti. Stejným způsobem jsou chráněna práva a zájmy 
i dospělých osob – např. v §34 odst. 2 trestního řádu, kde je obdobně 
pojednáno o ustanovení opatrovníka obviněnému, a v §45 odst. 2 
trestního řádu, který se týká ustanovení opatrovníka poškozenému. 
Není důvod, proč by neměli být stejně chráněni (právem 

Vypořádáno jinak. 

K Vaší připomínce je třeba uvést, že vypuštění věty „Nelze jím 
ustanovit osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem 
na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy mladistvého.“ 
v žádném případě neznamená změnu v tom, že do funkce 
opatrovníka pro účely trestního řízení bude napříště možné 
ustanovit osobu, u které by byla důvodná obava, že nebude 
řádně hájit zájmy mladistvého.  

K vypuštění této věty došlo pouze z toho důvodu, že požadavek 
výběru vhodné a patřičně motivované osoby k ochraně zájmů 
a práv opatrovance byl v textu předsunut do nově vkládané věty, 
kterou se umožňuje mladistvému navrhnout takovou osobu. 
Protože ze strany mladistvého se dá očekávat větší možnost 
nesprávného výběru takové osoby, bylo nutno zde explicitně 
zmínit, že pokud by u osoby navržené mladistvým byla důvodná 
obava, že nebude řádně hájit jeho zájmy, předseda senátu resp. 
státní zástupce takovouto osobu opatrovníkem neustanoví. 
V tomto smyslu došlo i k drobné formulační úpravě, kdy se již 
nezohledňuje pouze to, zda osoba „nebude pro svůj zájem řádně 
hájit zájmy mladistvého“, ale vhodnost výběru mladistvého bude 
přezkoumána i z jiných hledisek (vedle kolize zájmů i to, zda 
daná osoba může fakticky funkci opatrovníka vykonávat – např. 
nachází se v ČR, nenachází se ve výkonu trestu odnětí svobody 
či ve vazbě, není vážně nemocná apod.); srov. formulaci „lze mít 
důvodnou obavu, že nebude řádně hájit jeho zájmy“. V případě, 
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na ustanovení opatrovníka, který bude řádně hájit zájmy 
zastupovaného klienta) i mladiství. 

že mladistvým navržená osoba nebude tato (širší) kritéria 
splňovat, vybere předseda senátu resp. státní zástupce jinou 
osobu; pochopitelně pro předsedu senátu či pro státního zástupce 
platí, co je řečeno v doplňovaném ustanovení ve vztahu 
k samotnému mladistvému, tedy že ani tyto osoby nemohou 
ustanovit opatrovníkem osobu, u které jsou důvodné 
pochybnosti o řádném výkonu této funkce. To vyplývá i z účelu 
a smyslu celého ustanovení. 

Při ponechání vypouštěné věty, jak je navrhováno, by byl tento 
požadavek na výběr vhodné osoby zbytečně v jednom 
ustanovení zmíněn dvakrát. Nicméně, pro ještě větší zdůraznění 
toho, že předseda senátu, resp. státní zástupce při 
neakceptovatelném návrhu ze strany mladistvého ustanoví jinou 
vhodnou osobu (s příkladným výčtem, kdo takovou osobou 
může být), tento „požadavek vhodnosti“ do nově vkládané věty 
výslovně doplněn: „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 vhodnou osobu, kterou může být zejména 
osoba blízká, zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže anebo 
advokát.“ 

MPSV K části první 
K bodu 5 - § 43 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb. 
V případě návrhu na vymezení okruhu osob, které lze ustanovit 
opatrovníkem mladistvého v trestním řízení, nesouhlasíme s tím, aby 
mezi těmito osobami byl výslovně jmenován zaměstnanec orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti 
s výchovou mládeže.  Část věty druhé za středníkem navrhujeme 
upravit v následujícím znění: „pokud mladistvý žádnou osobu 
nenavrhne nebo navrhne-li osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, 
že nebude řádně hájit jeho zájmy, ustanoví předseda senátu 

Vysvětleno. Částečně vyhověno. 

Předkládaná úprava plně respektuje zásadní neslučitelnost 
funkce zástupce OSPODu v trestním řízení a OSPODu 
opatrovníka, který vykonává práva zákonného zástupce 
mladistvého, a to i když zpravidla jejich zájmy nebývají v rámci 
trestního řízení proti mladistvému protichůdné. Právě z tohoto 
důvodu byla do příkladného výčtu osob, které by mohly zastávat 
funkci opatrovníka, zvolena formulace „zaměstnanec orgánu 
sociálně právně-právní ochrany dětí“, aby bylo postaveno 
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a v přípravném řízení státní zástupce jinou osobu, kterou může 
být zejména osoba blízká, advokát nebo jiná vhodná osoba.“. 
 
Odůvodnění: 
V teorii i praxi trestního práva dlouhodobě panuje shoda na tom, že 
není žádoucí, aby docházelo k souběhu rolí orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) v trestním řízení, zejména aby 
OSPOD vykonával funkci opatrovníka dítěte a současně vykonával 
svoje další práva a povinnosti, které mu v trestním řízení náleží. 
I z tohoto důvodu bylo zákonem č. 55/2017 Sb. do ustanovení § 43 
odst. 2 z.s.m. (a obdobně též do § 45 odst. 2 trestního řádu) doplněno, 
že jinou osoba než advokáta lze ustanovit opatrovníkem mladistvého 
(respektive poškozeného dítěte) jen s jejím souhlasem. Podle 
předloženého návrhu by sice formálně k souběhu a kolizi rolí 
OSPOD nedocházelo, pokud by opatrovníkem mladistvého byl 
ustanoven zaměstnanec OSPOD, nikoliv OSPOD jako takový, 
nicméně fakticky by k uvedenému souběhu a kolizi docházelo. Je 
totiž zřejmé, že zaměstnanec OSPOD by opatrovnictví mladistvého 
vykonával nikoliv jako soukromá osoba, ale v rámci své úřední 
činnosti a pracovní náplně z titulu svého zařazení do obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, na čemž by nic neměnila ani 
skutečnost, že k ustanovení opatrovníkem by byl nutný jeho souhlas. 
Dostatečnou pojistkou proti možné kolizi zájmů by přitom nebyl ani 
postup, kdy opatrovníkem mladistvého by byl ustanoven 
zaměstnanec jiného úřadu než místně příslušného OSPOD, který 
vystupuje v trestním řízení v souladu s úpravou z.s.m. a v souladu 
s § 32 odst. 4 a § 33 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí. 
Jako vhodné se nám nejeví ani převzetí formulace z § 102 odst. 1 
trestního řádu, pokud jde o jinou osobu mající zkušenosti s výchovou 
mládeže, která by mohla být ustanovena opatrovníkem mladistvého. 
Postavení a úloha této osoby přibrané k výslechu dítěte jako svědka 
podle § 102 odst. 1 trestního řádu jsou totiž zcela jiné oproti 
postavení opatrovníka mladistvého v trestním řízení. Osoba mající 
zkušenosti s výchovou mládeže, např. pedagogický pracovník nebo 

najisto, že zaměstnance ODPODu je třeba odlišit od zástupce 
příslušného OSPODu, který vystupuje v pozici vykonavatele 
procesních práv a zájmů tohoto orgánu v průběhu trestního 
řízení proti mladistvému. To je zdůrazněno i v důvodové zprávě 
(str. 18). 

Tento navrhovaný stav navíc nemění již v současné době možný 
postup, že opatrovníkem mladistvého pro účely trestního řízení 
může být zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
Naopak tím, že zde absentuje bližší výčet osob, které takovým 
opatrovníkem mohou být, Nejvyšší státní zastupitelství k této 
problematice vydalo stanovisko č. 2/2016 Sb. v. s. NSZ: „Žádný 
právní předpis jednoznačně nevymezuje, kdo a na základě jakých 
kritérií by měl být pro účely trestního řízení ustanoven 
opatrovníkem mladistvého a nezletilého poškozeného… Jako 
opatrovníka mladistvého nebo nezletilého poškozeného státní 
zástupce za podmínek v citovaných ustanoveních uvedených 
ustanoví zpravidla osobu blízkou, míněno zejména z řad 
příbuzných, osob rodině blízkých, ohledně nichž nehrozí 
nebezpečí kolize zájmů. S ustanovením musí osoba blízká 
souhlasit. Je třeba však také brát na zřetel, že státní zástupce 
jedná v situaci, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a nemůže za 
účelem ustanovení opatrovníka provádět podrobné a důsledné 
šetření…Bude-li však osoba blízká takové požadavky splňovat, je 
její ustanovení prioritní. Jinou vhodnou osobou, pro jejíž 
ustanovení opatrovníkem může svědčit její odborné zaměření, 
může být například zaměstnanec orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí. Zaměstnanec odboru (zpravidla odboru sociálních 
věcí, v jehož působnosti je výkon sociálně-právní ochrany dětí, 
by měl být ustanoven po předchozím projednání s vedoucím 
takového odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
Zaměstnanec se svým ustanovením musí souhlasit.“ 

Obdobně lze argumentovat i ve vztahu k formulaci „jiná osoba 
mající zkušenosti s výchovou mládeže“. I zde současná právní 
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dětský psycholog, může být schopna dohlédnout na průběh výslechu 
dítěte, aby neměl nepříznivý vliv na psychický stav dítěte, nicméně 
pro výkon opatrovnictví mladistvého může být naopak zcela 
nevhodná. Navrhujeme proto formulovat ustanovení § 43 odst. 2 věty 
druhé obdobným způsobem, jakým je v § 29 odst. 4 o.s.ř. vymezen 
okruh osob, které mohou být jmenovány opatrovníkem účastníka 
občanského soudního řízení, tj. zpravidla se může jednat o osobu 
blízkou, advokáta nebo jinou vhodnou osobu. Takové vymezení je 
dostatečně konkrétní i široké a dává prostor k tomu, aby 
opatrovníkem mladistvého byla ustanovena taková fyzická nebo 
právnická osoba, která bude způsobilá mladistvého kvalitně 
a kvalifikovaně zastupovat a zároveň u ní nebudou 
důvodné pochybnosti o možném střetu zájmů se zájmy mladistvého. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

úprava v zásadě takovou osobu umožňuje ustanovit 
opatrovníkem, pouze tak nečiní výslovně v demonstrativním 
výčtu jako navrhovaná právní úprava. Je zřejmé, že pokud 
taková osoba, ať už jde o pedagogického pracovníka, 
vychovatele nebo trenéra nebude z nejrůznějších důvodů 
vhodná, předseda senátu resp. státní zástupce jí pochopitelně 
opatrovníkem neustanoví (srov. formulaci „lze mít důvodnou 
obavu, že nebude řádně hájit jeho zájmy“). Naopak jsme toho 
názoru, že pokud taková osoba souhlasí se svým opatrovnictvím 
a vzhledem ke všem okolnostem případu má k této osobě 
mladistvý důvěru, není důvodu jí nedat ve výběru přednost před 
advokátem, resp. zaměstnancem OSPODu.  

Obecná preference advokáta namísto zaměstnance OSPODu (při 
absenci vhodné blízké osoby z řad rodiny či rodinných přátel) se 
nám rovněž nejeví jako vhodná i z toho důvodu, že rolí 
opatrovníka mladistvého je spíše vystupování v pozici rodičů, 
resp. dalších zákonných zástupců, nikoli poskytování právních 
rad a vytvoření jakéhosi „druhého obhájce mladistvého“.  

Navrhovaná změna je tedy pouze zákonným promítnutím 
a konkretizováním současné praxe podpořené výkladovým 
stanoviskem NSZ, která při výběru osoby dle § 43 ZSVM klade 
důraz nejprve na osobní blízkost k mladistvému a teprve poté 
na odborné zaměření, resp. stavovskou příslušnost. Navrhovaná 
změna rovněž jasně respektuje nepřijatelnost kolize funkcí 
OSPODu jako opatrovníka mladistvého a OSPODu jako 
zástupce tohoto orgánu v trestním řízení. 

Na základě požadavku připomínkového místa bude do zvláštní 
části důvodové zprávy k dané upraveno doplněno: 

„Zákonodárce dává příkladný výčet osob, které budou vhodné, 
nedojde-li k výběru osoby navržené mladistvým, nebo 
nenavrhne-li mladistvý tuto osobu - osoba blízká ve smyslu 
§ 125 trestního zákoníku, zaměstnanec orgánu sociálně-právní 
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ochrany dětí, jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže 
nebo advokát. Zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
je třeba odlišit od "zástupce příslušného orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí", který vystupuje v pozici vykonavatele procesních 
práv a zájmů tohoto orgánu v průběhu trestního řízení proti 
mladistvému [srov. zejména § 64 odst. 3 písm. b), § 67 odst. 2 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže]. Role těchto dvou osob 
je neslučitelná a je tedy nutné, aby ji zastávaly odlišné osoby. Je 
žádoucí zdůraznit, že i k ustanovení zaměstnance orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka mladistvého je 
nutný předchozí souhlas tohoto zaměstnance, neboť 
opatrovnictví nevykonává za orgán sociálně-právní ochrany 
dětí a z jeho pracovního zařazení mu nevyplývá povinnost 
funkci opatrovníka přijmout. Jinou osobou mající zkušenosti 
s výchovou mládeže může být například pedagog mladistvého, 
vychovatel či trenér, který mladistvého zná a má k němu blízký 
vztah. Touto vhodnou osobou může být dále i advokát. Při 
výběru těchto osob je však vždy třeba brát na zřetel, že se jedná 
o situaci, kdy hrozí nebezpečí z prodlení a předseda senátu nebo 
státní zástupce tak nemohou za tímto účelem provádět podrobné 
a důsledné šetření. Ohledně postupu při výběru takové osoby, 
včetně jejího souhlasu s výkonem funkce opatrovníka, lze 
odkázat na výkladové stanovisko nejvyššího státního zástupce č. 
2/2016 Sb. v. s. NSZ, které bylo přijato k problematice 
ustanovování opatrovníka státním zástupcem mladistvému.“ 

 Připomínky nad rámec předloženého návrhu zákona  
K § 22 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb. 
Trvání ochranné výchovy v ustanovení § 22 odst. 2 z.s.m. 
navrhujeme nově upravit v následujícím znění: 
„(2) Ochranná výchova trvá, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle 
jeden rok. Ochrannou výchovu lze před uplynutím jednoho roku 
od jejího uložení prodloužit, jestliže důvody pro její uložení stále 
trvají, a to i opakovaně, vždy však nejdéle o další jeden rok. 
Ochranná výchova zaniká dovršením osmnáctého roku věku; 
vyžaduje-li to zájem mladistvého, může soud pro mládež ochrannou 

Částečně vyhověno. 

V případě ochranné výchovy se rovněž vychází z toho, že trvá, 
dokud to vyžaduje její účel (§ 22 odst. 2 věta první ZSVM). 
Na rozdíl od ochranného léčení a zabezpečovací detence, které 
jsou upraveny v trestním zákoníku a vztahují se tak z důvodu 
jeho subsidiarity k ZSVM jak na dospělé pachatele, tak 
na mladistvé, je ochranná výchova institutem, který trestní 
zákoník neupravuje a který se vztahuje pouze na mladistvé (resp. 
za určitých okolností na děti pod 15 let, které spáchaly čin jinak 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB2UGKV5E)



6 
 

výchovu prodloužit do dovršení jeho devatenáctého roku. Soud 
pro mládež je povinen nejméně jednou za šest měsíců přezkoumat, 
zda trvají důvody pro uložení  ochranné výchovy, zda není možné 
výchovu mladistvého zajistit jiným způsobem, případně zda není 
možné nahradit ochrannou výchovu uložením výchovného opatření.“. 
 
Odůvodnění: 
Úpravu trvání ochranné výchovy navrhujeme upravit s přihlédnutím 
k zákonné úpravě jiných ochranných opatření, která jsou spojena 
s omezením svobody a pohybu mladistvého, tj. ochranného léčení 
ústavního a zabezpečovací detence. Ústavní ochranné léčení 
mladistvého může trvat nejdéle dva roky, s možností opakovaného 
prodloužení, přičemž o ukončení ochranné léčení může soud 
rozhodnout i dříve, pominou-li důvody pro jeho pokračování. 
V případě zabezpečovací detence se sice jedná o opatření ukládané na 
dobu neurčitou, nicméně soud nejméně jednou za šest měsíců 
přezkoumává, zda u mladistvého trvají důvody pro její další 
pokračování. 
Vzhledem k závažnosti a intenzitě dopadu uložení ochranné výchovy 
do práv a osobní sféry mladistvého i do práv a povinností jeho rodičů 
je nezbytné, aby ochranná výchova byla časově omezeným opatřením 
s nezbytností pravidelného přezkumu toho, zda trvají důvody pro její 
uložení a zda není možné nahradit ochrannou výchovu uložením 
některého z výchovných opatření. 
Tato připomínka je zásadní. 

trestný).  

U ochranné výchovy je tedy její trvání obecně omezeno (vedle 
vždy primárního přezkumu, zda již byl dosažen její účel) 
dovršením 18. roku věku osoby. Jen výjimečně se tak může stát 
až při dovršení 19. roku věku, nicméně o tomto prodloužení již 
rozhoduje soud (§ 22 odst. 2 ZSVM). Maximální délka ochranné 
výchovy je tak kromě dosažení jejího účelu omezena dosažením 
určitého věku. Omezení určitou věkovou hranicí naopak 
neexistuje u ochranného léčení ani u zabezpečovací detence, 
právě proto jsou zde dány jiné pojistky pro omezení jejich trvání. 

V rámci doby, po kterou trvá výkon ochranné výchovy, zná 
právní řád celou řadu záruk pro omezení obecné doby trvání 
ochranné výchovy, pokud bude zhodnoceno, že došlo k naplnění 
jejího účelu a jež vyplývají z § 84 odst. 1 ZSVM. Zaprvé jde 
o oprávnění samotného mladistvého (resp. osob dle § 43 ZSVM) 
podat návrh na propuštění z ochranné výchovy. Tento návrh dále 
může podat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, který 
je dle § 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., zákon 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 
každé tři měsíce povinen navštěvovat dítě s uloženou ochrannou 
výchovou. Návrh na propuštění z ochranné výchovy podává také 
státní zástupce na základě výkonu dozoru státního zastupitelství 
dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním 
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a dle § 39 zákona 
č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči 
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Možná nejvýznamnější je i návrhové 
oprávnění (ředitele) výchovného zařízení, ve kterém se ochranná 
výchova vykonává [§ 24 odst. 1 písm. e) zákona č. 109/2002 
Sb.]. Tento návrh může také podat probační úředník a může tak 
učinit i soud sám ex offo. V návaznosti na výše řečené je tak 
zřejmé, že přezkum účelnosti trvání ochranné výchovy by měl 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB2UGKV5E)



7 
 

probíhat v podstatě permanentně a to ze strany mnoha institucí 
zároveň.  

Nadto je třeba upozornit i na skutečnost, že pravidelný přezkum 
ze strany soudu by prakticky spočíval ve vyžádání a následném 
posouzení podkladů ze strany výchovného zařízení, neboť sám 
soud z povahy věci těmito podklady nedisponuje a nemá bez 
součinnosti výchovného zařízení, případně dalších institucí jako 
je OSPOD jak konkrétní případ posoudit. Právě osoby, které se 
bezprostředně podílí na výkonu výchovy mladistvého (dítěte 
mladšího patnácti let) v konkrétním zařízení, mohou nejúplněji 
a nejlépe zhodnotit, zda bylo účelu ochranné výchovy dosaženo 
a zda by měl být mladistvý (dítě mladší patnácti let) z ochranné 
výchovy propuštěn.  

Podle našeho názoru právě v tomto spočívá současný problém – 
soud má povinnost přezkumu z úřední povinnosti již dnes, 
nicméně nemá pro toto své rozhodnutí dostatečné a aktuální 
informace, které může obdržet zejména od výchovného zařízení, 
resp. od OSPODu, jehož zaměstnanci mladistvého (dítě mladší 
patnácti let) i jeho rodiče pravidelně navštěvují. Navrhujeme tak 
do Instrukce č. 505/2001-Org. Ministerstva spravedlnosti, kterou 
se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní 
soudy (dále jen „VKŘ“) zakotvit povinnost příslušného 
okresního soudu vyžádat si každých 6 měsíců jednak zprávu 
o chování mladistvého (dítěte) ve výchovném ústavu, jednak 
zprávu OSPOD o sledování výkonu ochranné výchovy 
a aktuálních poměrech mladistvého, resp. dítěte mladšího 
patnácti let.  

Bude určen jasný a poměrně krátký časový interval, ve kterém 
budou výchovná zařízení povinna pro příslušný soud zhodnotit 
postup a vývoj mladistvého (dítěte mladšího patnácti let) 
v ochranné výchově a podat o něm ucelenou zprávu. Tato zpráva 
bude buď podkladem pro soud, aby ze své úřední povinnosti 
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inicioval propuštění mladistvého z ochranné výchovy, resp. jiné 
rozhodnutí dle § 85 až 87 ZSVM (v případě dítěte mladšího 
patnácti let dle § 93 odst. 11 ZSVM), nebo v rámci jejího 
sepisování výchovné zařízení samo využije svých návrhových 
oprávnění, která mu plynou ze zákona. Soud bude ve stejné lhůtě 
vyžadovat rovněž zprávy od OSPODu, které mu umožní dále 
posoudit, zda nadále trvají důvody pro setrvání osoby 
v ochranné výchově, či zda není na místě rozhodnout jinak. 
Vedle těchto obligatorních podkladů si bude moci soud dále 
vyžádat i další podklady, bude-li to považovat pro své 
rozhodnutí za nezbytné. Těmito podklady se rozumí zejména 
opis z Rejstříků trestů (v případě mladistvých), dále pak zprávy 
od dalších institucí či osob, které jsou s mladistvých (dítětem 
mladším patnácti let) nebo s jeho rodinou v kontaktu (škola, 
ošetřující lékař, pomáhající organizace atd.). 

Co se týče formy, podle našeho názoru je vhodnější tuto 
povinnost periodického vyžádání si podkladů pro rozhodnutí 
zakotvit do VKŘ, než do jiného právního předpisu, ať již zákona 
či vyhlášky, neboť povinnosti obdobného charakteru jsou 
zakotveny v této instrukci, přičemž soudy jsou ta takovou 
aplikační praxi zvyklé a nečiní žádný problém (viz obdobná 
povinnost vyhodnocení výkonu dohledu nad mladistvým, nebo 
plnění probačního programu ze strany PMS v § 91a VKŘ). 

ÚV ČR - 
KOM 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
 
Ve srovnávací tabulce zcela chybí čl. 2 odst. 2 směrnice 2016/800 a 
je nutno jej doplnit. Předkladatel nesplnil povinnost dle čl. 9 odst. 2 

Akceptováno. 
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Legislativních pravidel vlády připojit k návrhu srovnávací tabulky ke 
všem dotčeným předpisům Evropské unie (čl. 6a metodických 
pokynů). Některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou v 
současnosti vykazována jako implementační ve srovnávacích 
tabulkách k dříve přijatým a implementovaným předpisům EU. 
Povinností předkladatele je tyto tabulky aktualizovat a přiložit k 
návrhu. 
 
To se týká: 

• § 42 odst. 2 (dle návrhu § 42a odst. 1) je vykazován jako 
implementační k čl. 4 odst. 5 a čl. 9 směrnice 2016/1919, 

• § 43 odst. 2 je vykazován jako implementační k čl. 8 
odst. 1 směrnice 2014/42/ES. 

 
Podle odst. 2 čl. II přílohy č. 5 Legislativních pravidel rozdílová 
tabulka obsahuje na jedné straně buď úplné znění ustanovení 
navrženého zákona nebo nařízení vlády nebo charakteristiku obsahu 
tohoto ustanovení, a na druhé straně tomu odpovídající úplné znění 
normativního ustanovení předpisu EU nebo charakteristiku jeho 
obsahu. Totéž by mělo platit pro tabulku srovnávací. Za ustanovení je 
z pohledu řádného výkaznictví nutno považovat již dále nedělitelnou 
část právního předpisu, většinou odstavec. Je totiž důležité, zejména 
z pohledu budoucích novelizací, aby si přesně odpovídala jednotlivá 
práva a povinnosti v unijním a vnitrostátním právním řádu. Vkládání 
nikoli jednotlivých odstavců nebo písmen, nýBrž celých paragrafů 
návrhu zákona, tudíž nemá vypovídací hodnotu. Požadujeme 
rozdílovou a srovnávací tabulku upravit. 
 
Doporučujeme zkontrolovat, zda text rozdílové a srovnávací tabulky 
odpovídá textu návrhu zákona. Např. v rozdílové tabulce se v textu 
§ 42a odst. 2 objevuje odkaz na odst. 2 – správně by měl být odst. 1. 

 Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrh je předkládán za účelem provedení: 

Částečně vyhověno. 

Toho, že směrnice stanovuje různé časové okamžiky 
pro poskytování určitých informací dítěti, jsme si vědomi, 
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• 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 
(dále jen „směrnice“) 

do právního řádu České republiky. 
Návrhu se v širších souvislostech dotýká zejména: 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze 
dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty 
presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení 
před soudem, která již byla do právního řádu České republiky 
implementována, a 

• čl. 4 a 19 Listiny základních práv Evropské unie. 
 

Připomínky a případné návrhy změn: 
 
K § 42 (k implementaci čl. 4 odst. 1 směrnice) 
Ustanovení čl. 4 odst. 1 směrnice stanoví, které informace mají být 
dětem poskytnuty. Systematika uvedeného ustanovení přitom 
akcentuje, že v různých fázích řízení je potřeba děti poučit různým 
způsobem. To návrh dostatečným způsobem nereflektuje – pravidlo § 
42 odst. 3 zákona, podle něhož jsou mladistvého orgány povinny 
poučit „vždy“, nelze akceptovat jako řádné provedení poměrně 
komplexně propracovaného systému směrnice. Návrh je proto nutno 
doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

ostatně i sama důvodová zpráva k návrhu zákona obsahuje, že 
„směrnice v článku 4 stanovuje tři různé časové okamžiky, 
na které váže určitou skupinu informací, o kterých je 
mladistvého v tomto stadiu nutné poučit“. Těmito časovými 
okamžiky jsou: „neprodleně poté, co je dětem sděleno, že jsou 
podezřelými nebo obviněnými osobami“, „v co nejranějším 
vhodném stádiu řízení“ a „po zbavení osobní svobody“. 
Nedomníváme se nicméně, že je nezbytné tyto dané časové 
okamžiky bez dalšího do vnitrostátní úpravy přebírat, a to 
z několika důvodů. Zaprvé, směrnice stanovuje pouze minimální 
pravidla pro ochranu procesních práv dětí; členské státy mohou 
jít nad rámec požadavků obsažených v implementované 
směrnici, přičemž v české právní úpravě obecně platí, že 
obviněného je vždy třeba poučit bez zbytečného odkladu 
s přihlédnutím k aktuální fázi trestního řízení (viz § 2 odst. 13 
trestního řádu v rámci požadavku poučovat obviněného 
vhodným způsobem). V české právní úpravě se tak toto obecné 
pravidlo uplatní i ve vztahu k mladistvým. Jedinou výjimku 
zde představuje poskytnutí informací pod bodem 10. (právo 
na omezení zbavení osobní svobody a využití alternativních 
opatření, včetně práva na pravidelný přezkum vazby ve smyslu 
směrnice), neboť jde o poučení o institutech svoji povahou 
výjimečných. To však plně koresponduje s úpravou směrnice, 
která poučení o těchto skutečnostech zařazuje pod časový 
okamžik „v co nejranějším vhodném stádiu řízení“. Tato 
odchylka je v důvodové zprávě řádně vysvětlena (str. 5 
důvodové zprávy). 

Zakotvení různých okamžiků pro poskytování informací je dále 
požadováno za problematické z praktického hlediska 
a z hlediska konstrukce trestních procesních předpisů 
za nekoncepční. Nelze pominout skutečnost, že o řadě práv je 
obviněný poučován již dle současného znění trestního řádu 
a ZSVM, které v katalogu obsaženy nebudou a o kterých je 
mladistvý poučován dle shora zmíněného obecného pravidla, 
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zcela v souladu se smyslem směrnice. Nadto, není zcela zřejmé, 
jakým způsobem časově odlišit sdělení informací „neprodleně 
po sdělení obvinění či podezření“ a v „co nejranějším vhodném 
stadiu řízení“; tyto fáze mohou být často v praxi chápány jako 
jediný okamžik.  

Je však možné uznat, že obecné pravidlo, kterým je zde 
argumentováno, a které v praxi beze zbytku platí, a sice že 
poučení se obviněnému dostává v každém období trestního 
řízení s ohledem na to, o jakou fázi řízení se jedná, není 
v právním řádu explicitně zakotveno. Z tohoto důvodu je 
navržena úprava § 33 odst. 5 trestního řádu, a to následovně: 

„(5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy 
obviněného o jeho právech poučit se zaměřením na stadium 
trestního řízení a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění. 
Obviněného, který byl zadržen či zatčen, je třeba poučit též 
o právu na naléhavou lékařskou pomoc, o maximální lhůtě, 
po kterou může být omezen na svobodě, než bude odevzdán 
soudu, a o právu nechat vyrozumět konzulární úřad a rodinného 
příslušníka nebo jinou fyzickou osobu, u nichž uvede údaje 
potřebné k vyrozumění.“ 

Zvláštní část důvodové zprávy bude v části týkající se této 
změny vypadat následovně: „Vzhledem k požadavku směrnice 
v čl. 4 strukturovat jednotlivé informace, které se mladistvému 
sdělí, do různých časových okamžiků, je do trestního řádu 
výslovně doplněno, že obviněný musí být vždy poučen o svých 
právech se zaměřením na aktuální stadium trestního řízení, v níž 
je poučení realizováno. Touto změnou bude konkretizováno 
obecné pravidlo, že obviněného je třeba poučit bez zbytečného 
odkladu o všech jeho právech, nicméně toto poučení neprobíhá 
jednorázově, ale s ohledem na konkrétní práva, která pro 
obviněného vyplývají z daného stadia trestního řízení a která 
v tomto stadiu může využít. To zároveň naplňuje i požadavek 
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na srozumitelné poučení vyplývající z § 2 odst. 13 trestního 
řádu, který by měl být ve vztahu k mladistvým dodržován zvlášť 
důsledně (viz § 3 odst. 4 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). 
Toto pravidlo se vzhledem k odkazu v § 76 odst. 5 trestního řádu 
a § 179b odst. 2 trestního řádu uplatní i na podezřelé osoby.“ 

 K § 42 odst. 1 písm. c) (k implementaci čl. 6 směrnice) 
Jsme toho názoru, že limitace nutné obhajoby podle § 42a odst. 1 
písm. c) do dovršení věku osmnácti let je v rozporu s čl. 2 odst. 3 
směrnice. Požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu bylo uvedené 
omezení ponecháno v takto striktní podobě, případně návrh upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Působnost směrnice je stanovena v  čl. 2 odst. 1 až do okamžiku 
pravomocného rozhodnutí o tom, zda podezřelá nebo obviněná 
osoba trestný čin spáchala, včetně případného odsouzení a 
rozhodnutí o opravném prostředku. Ustanovení čl. 2 odst. 4 
směrnice pak pouze stanoví, že „se tato směrnice nebo určitá její 
ustanovení vztahují na podezřelé nebo obviněné osoby, které 
jsou účastníky trestního řízení podle odstavce 1 tohoto článku 
(tj. které jsou účastníky dosud nepravomocně skončeného 
řízení), 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“ s možností limitace aplikovat 
požadavky směrnice na 21 let věku. Podle anglické verze se 
jedná o final determination, které se překládá nejčastěji jako 
pravomocné rozhodnutí (tento překlad je užit např. v rámcovém 
rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o 
uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke 
konfiskaci1, v rámcovém rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze 
dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného 
uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí 

                                                            
1 Článek písm. c): Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí „příkazem ke konfiskaci“ se rozumí pravomocný trest nebo opatření nařízené soudem následující po řízení, které se 
týká jednoho nebo více trestných činů a které vede k trvalému odnětí majetku (‘confiscation order’ shall mean a final penalty or measure imposed by a court following 
proceedings in relation to a criminal offence or offences, resulting in the definitive deprivation of property). 
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svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za 
účelem jejich výkonu v Evropské unii2 nebo v rámcovém 
rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o 
uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a 
rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními 
opatřeními a alternativními tresty3). Any appeal je pak častěji 
překládáno jako odvolání, nikoli jako opravný prostředek, což 
odpovídá tomu, že směrnice na řízení o mimořádných opravných 
prostředcích nedopadá. Slovenská verze směrnice je pak velmi 
podobná české, když mluví o právoplatném rozhodnutí a 
opravných prostředcích. Vzhledem k dosavadnímu výkladu 
v jiných právních předpisech Evropské unie a tomu, že termín 
pravomocné rozhodnutí nebyl blíže objasněn ani po prověření 
zápisů z jednání pracovní skupiny k této směrnici, se 
domníváme, že na mimořádné opravné prostředky se již 
směrnice nevztahuje. 

Návrh zákona omezuje právo na povinné zastoupení obhájcem 
až do dovršení 21 let věku pouze na písm. a), tedy 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. Písm. b) 
tohoto ustanovení se týká vykonávacího řízení, pokud soud 
rozhoduje ve veřejném zasedání. Jde tedy o všechny případy 
podmíněného propuštění z výkonu trestního opatření odnětí 
svobody či změny ochranné výchovy apod., kde soud nařizuje 
veřejné zasedání. Je tedy zřejmé, že tyto případy nastávají 

                                                            
2 Článek 1 písm. a): Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí: „rozsudkem“ pravomocné rozhodnutí nebo příkaz soudu vydávajícího státu ukládající trest fyzické 
osobě (For the purposes of this Framework Decision: ‘judgment’ shall mean a final decision or order of a court of the issuing State imposing a sentence on a natural person). 
3 Článek 2odst. 1: Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí: „rozsudkem“ pravomocné rozhodnutí nebo příkaz soudu vydávajícího státu, který stanoví, že fyzická 
osoba spáchala trestný čin (For the purposes of this Framework Decision ‘judgment’ shall mean a final decision or order of a court of the issuing State, establishing that a 
natural person has committed a criminal offence). 
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až po vynesení pravomocného rozhodnutí soudem pro mládež, 
směrnice se na ně tudíž nevtahuje. To platí i pro písm. c) výše 
uvedeného ustanovení, které stanoví povinné zastoupení 
mladistvého obhájcem v rámci řízení o stížnosti pro porušení 
zákona, o dovolání a o návrhu na povolení obnovy řízení, 
což jsou mimořádné opravné prostředky upravené trestním 
řádem. V případě, kdy rozhoduje soud pro mládež v rámci těchto 
mimořádných opravných prostředků ve veřejném zasedání, musí 
být mladistvý rovněž zastoupen obhájcem. Navrhovaný text § 
42a ZSVM je tak dle našeho názoru zcela v souladu s požadavky 
směrnice. 

 K § 42a (k implementaci čl. 2 odst. 1, 2 a 3 směrnice) 
Ustanovení čl. 2 směrnice stanoví, že se směrnice vztáhne na 
podezřelé nebo obviněné přinejmenším do 21 let věku (s výjimkami 
týkajícími se rodičovské zodpovědnosti), pokud: 

a) je osoba, proti které je zahájeno trestní řízení, v době 
zahájení řízení, dítětem, a zároveň 

b) je použití směrnice, resp. jejích ustanovení vhodné s 
přihlédnutím ke všem okolnostem případu, včetně vyspělosti 
a zranitelnosti dotčené osoby. 

 
Uvedené pravidlo je kompletně provedeno pouze v § 42a, kde se 
dotýká nutné obhajoby, rozsah směrnice je však širší, například asi 
není možné (s ohledem na čl. 6 odst. 6) těmto osobám uložit trest 
odnětí svobody trestním příkazem. Požadujeme vysvětlit, případně 
návrh doplnit. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 

Podle čl. 2 odst. 3 směrnice a korespondujícího bodu 
odůvodnění 11 platí, že práva podle směrnice by měla být 
poskytnuta osobám, které nedovršily 18 let v době, kdy se staly 
účastníky trestního řízení, s výjimkou ustanovení čl. 5, čl. 8 odst. 
3 bodu b) a čl. 15, které odkazují na osoby vykonávající 
rodičovskou odpovědnost. Členské státy se zároveň mohou 
rozhodnout, že se směrnice nepoužije poté, co dotčené osoby 
dosáhnou věku 21 let. 

Úprava obsažená v ZSVM se užije, spáchá-li mladistvý 
provinění a trestní řízení je zahájeno do doby, než dovrší 19 let 
věku [srov. § 73 odst. 1 písm. b) ZSVM], a uplatní se do 
skončení daného trestního řízení. Důvodem této úpravy je to, že 
není třeba na mladistvého, v této chvíli již v podstatě dospělého, 
pohlížet stejně, jako by byl mladistvý. Není třeba jej nikterak 
zvýhodňovat, neboť již není osobou blízkou věku mladistvých a 
již by měl mít ukončen rozumový a mravní vývoj. V souvislosti 
s požadavky směrnice tak bylo potřeba upravit pouze ta 
ustanovení, jejichž použití je výslovně omezeno do dovršení 18 
let věku mladistvého. Takovým ustanovením je pouze současný 
§ 42 ZSVM, který je v předloženém návrhu zákona reflektován. 
Pokud jde o § 63 ZSVM, tento reguluje nepřípustnost trestního 
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příkazu a dohody o vině a trestu pro mladistvé, kteří nedovršili 
18 let věku. Podle čl. 6 odst. 6 směrnice je možné uložit dítěti 
trest odnětí svobody, pouze pokud byl dítěti nápomocen obhájce. 
I v případě vydání trestního příkazu má mladistvý nárok na 
nutnou obhajobu, a to od chvíle, kdy jsou proti němu použity 
úkony podle trestního řádu či opatření podle ZSVM. V souladu 
s bodem odůvodnění 27 se pomocí obhájce rozumí, že obhájce 
poskytuje dítěti právní podporu a zastupuje jej během trestního 
řízení. Na druhou stranu pomoc obhájce neznamená, že by 
obhájce musel být přítomen během provádění každého 
vyšetřovacího úkonu či úkonu spojeného se shromažďováním 
důkazních prostředků; pomocí obhájce se rozumí, že obhájce 
poskytuje dítěti právní podporu a zastupuje je během trestního 
řízení. 

 K implementaci čl. 2 odst. 4 
Ustanovení čl. 2 odst. 4 směrnice stanoví, že se směrnice vztahuje 
rovněž na děti, které nebyly původně podezřelými (nebo obviněnými) 
osobami, ale které se v průběhu výslechu orgánu činného v trestním 
řízení stanou podezřelými (nebo obviněnými) osobami. Chápeme, že 
v právním řádu České republiky absentuje formální úprava postavení 
podezřelého, přesto považujeme za nezbytné zajistit práva 
vyplývající ze směrnice – což je možné učinit i bez zavedení nového 
institutu podezřelého. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Podezřelým je dle trestního řádu jednak osoba, která byla 
zadržena v souladu s § 76 TŘ, resp. § 76a TŘ, dokud proti ní 
nebylo zahájeno trestní stíhání, jednak osoba, proti níž je vedeno 
zkrácené přípravné řízení (srov. § 179a a násl. TŘ), dokud státní 
zástupce nepodá soudu návrh na potrestání (§ 314b odst. 1 věta 
druhá TŘ). Pojem podezřelého má v těchto ustanoveních přesný 
význam, jde o podezřelého ve formálním smyslu. Oproti tomu v 
§ 32 TŘ je pojem "podezřelý" použit v širším významu; širší 
význam má i použití pojmu "podezřelý" i v § 158 odst. 8 TŘ, 
kde se blíží pojetí spíše kriminalistickému. Tyto pojmy žádný 
přesný význam nemají, nevážou se ani na žádný časový 
okamžik.  

V případě, kdy proti mladistvému není dosud zahájeno trestní 
stíhání (není osobou obviněnou) a není ani podezřelým (ve 
formálním smyslu), je s ním nakládáno jako s osobou podávající 
vysvětlení. Tyto osoby jsou buď „materiálně podezřelými“ ve 
smyslu toho, že v rámci jedné z vyšetřovacích verzí mohou 
figurovat jako možný pachatel, nebo nemusí být podezřelými 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB2UGKV5E)



16 
 

vůbec (žádná vyšetřovací verze s nimi jako s pachateli 
nepracuje). Pojem vysvětlení je přitom třeba odlišovat od 
právního institutu výslechu; výslech obviněného je přípustný až 
po zahájení trestního stíhání (u obviněného), resp. ve zkráceném 
přípravném řízení či po provedení zadržení (u podezřelého). 
Vysvětlení má povahu slyšení či vytipování osoby, smyslem je 
zjistit, co tato osoba ví o okolnostech případu, přičemž na 
podkladě takového vysvětlení může státní zástupce rozhodnout o 
tom, zda může vyloučit účast této osoby na prověřovaném činu, 
nebo zda bude na místě osobu podávající vysvětlení formálně 
vyslechnout (např. jako svědka). Je-li vysvětlení požadováno 
od nezletilého, je třeba o úkonu předem vyrozumět jeho 
zákonného zástupce nebo opatrovníka; to neplatí, jestliže 
provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného 
zástupce nebo opatrovníka nelze zajistit (§ 158 odst. 5 TŘ). 
Taková osoba má rovněž právo na právní pomoc (§ 158 odst. 5 
TŘ).  

V okamžiku, kdy zde v průběhu vysvětlení dojde k situaci 
předpokládané v čl. 2 odst. 4 směrnice (zjistí se skutečnosti 
vedoucí ke změně postavení osoby), je nutné vysvětlení přerušit 
a zajistit veškerá práva, která mladistvému náleží, včetně 
zajištění nutné obhajoby, poučení apod., neboť toto je okamžik, 
kdy jsou proti takovému mladistvému použita opatření podle 
tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, 
včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných. Toto však 
z povahy věci může nastat pouze v případě, kdy skutečnosti 
vedoucí ke změně postavení mladistvého vedou k jeho obvinění, 
resp. k postupu, kdy se proti němu vede zkrácené přípravné 
řízení jako proti osobě podezřelé. V tomto smyslu česká právní 
úprava beze zbytku naplňuje požadavky směrnice.  

Pro úplnost je možné závěrem dodat, že takovéto přerušení bude 
nastávat v případech, kdy proti dané osobě bude zahájeno trestní 
stíhání, resp. proběhne zkrácené přípravné řízení dle § 179a odst. 
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1 písm. b) TŘ.  V případě zadržení dle § 76 TŘ, resp. při § 179a 
odst. 1 písm. a) TŘ taková situace nenastane, neboť již od 
počátku je s takovou osobou veden výslech jako s osobou 
podezřelou (nestane se podezřelým až v průběhu vysvětlení).  

 K implementaci čl. 3 směrnice, ad fine 
Ustanovení čl. 3 směrnice, poslední věta stanoví, že pro účely 
směrnice se osoba, u které není jisté, zda dosáhla 18 let věku, 
považuje za dítě. Toto ustanovení nebylo návrhem zákona 
implementováno, ani není vykazováno ve srovnávací tabulce. 
Požadujeme jej návrhem do právního řádu České republiky provést 
nebo vysvětlit, kde v právním řádu se toto pravidlo již vyskytuje, a 
srovnávací tabulku doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Přestože s ohledem na zásadu materiální pravdy (§ 2 odst. 5 TŘ) 
a princip in dubio pro reo vycházející se zásady presumpce 
neviny (§ 2 odst. 2 TŘ) vyplývá, že věk osoby má být vždy 
zjištěn bez důvodných pochybností, přičemž, pokud by nebylo 
možné tyto pochybnosti odstranit, je nutné považovat osobu 
za mladší 18 let věku (případně 15 let věku), není toto pravidlo 
dosud v trestním právu nikde explicitně zakotveno. 

Věk osoby pachatele (skutečnost, zda je pachatel dítětem, 
mladistvým nebo dospělým) má vliv na hmotněprávní posouzení 
jeho protiprávního jednání a i na jeho procesní řešení (odložení 
nebo zastavení trestního stíhání z důvodu jeho nepřípustnosti pro 
nedostatek věku a následný postup dle III hlavy zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže v případě dětí mladších 15 let, 
procesní postup podle II hlavy zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže v případě mladistvých, postup dle trestního řádu 
v případě osob dospělých). Byť zjištění této skutečnosti nebude 
v českém právním prostředí v drtivé většině případů 
představovat větší problém, jeví se jako vhodné pravidlo 
obsažené v čl. 3 směrnice výslovně upravit v § 2 odst. 1 písm. b) 
a c) ZSVM: 

„b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu 
jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku; není-li možné 
bez důvodných pochybností určit, zda osoba v době 
spáchání činu jinak trestného nedovršila patnáctý rok věku, 
považuje se za dítě mladší patnácti let, 

c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil 
patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku; není-li 
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možné bez důvodných pochybností určit, zda osoba v době 
spáchání provinění dovršila patnáctý rok a nepřekročila 
osmnáctý rok svého věku, považuje se za mladistvého.“ 

Důvodová zpráva bude v návaznosti na tuto změnu upravena 
takto: 

V obecné části: „Věk osoby pachatele (skutečnost, zda je 
pachatel dítětem, mladistvým nebo dospělým) má vliv na 
hmotněprávní posouzení jeho protiprávního jednání a i na jeho 
procesní řešení (odložení nebo zastavení trestního stíhání 
z důvodu jeho nepřípustnosti pro nedostatek věku a následný 
postup dle III hlavy zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
v případě dětí mladších 15 let, procesní postup podle II hlavy 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže v případě mladistvých, 
postup dle trestního řádu v případě osob dospělých). Tato 
skutečnost musí být s ohledem na zásadu materiální pravdy dle § 
2 odst. 5 trestního řádu zjištěna bez důvodných pochybností, 
přičemž v českém právním prostředí to v drtivé většině případů 
nebude představovat větší problém. Pokud by se však vyskytly 
důvodné pochybnosti, které by nebylo možno odstranit ani 
lékařským vyšetřením pro tento účel používaným, je nutno 
takovou osobu považovat, i v souladu s principem in dubio pro 
reo, za osobu mladší, buď 18, nebo 15 let, a to s ohledem na 
konkrétní okolnosti případu. Výslovné zakotvení tohoto pravidla 
však v českém právním řádu chybí, za tímto účelem je 
přistoupeno k legislativní úpravě zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže.“ 

Ve zvláštní části: „Článek 3 směrnice stanoví, že osoba, u které 
není jisté, zda dosáhla 18 let věku, se považuje za dítě. Dítětem 
je ve smyslu směrnice nutno považovat trestně odpovědné osoby; 
tedy v kontextu české právní úpravy mladistvé. Pravidlo 
obsažené v čl. 3 směrnice trestní řád ani zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže dosud neobsahuje. Navrhovaná úprava tento 
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nedostatek napravuje stanovením obecné vyvratitelných 
právních domněnek, podle kterých, není-li možno bez důvodných 
pochybností zjistit věk osoby, proti které se vede trestní řízení, 
v době spáchání trestného činu, resp. provinění nebo činu jinak 
trestného, bude se taková osoba považovat (s ohledem 
na princip in dubio pro reo) buď za  

a) mladistvého (jsou-li důvodné pochybnosti o tom, zda se 
z hlediska přesně nezjistitelného věku osoby uplatní působnost 
trestního řádu nebo hlavy II zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže), nebo  

b) za dítě mladší patnácti let (jsou-li důvodné pochybnosti o tom, 
zda se z hlediska přesně nezjistitelného věku osoby uplatní 
působnost hlavy II zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo 
hlavy III zákona o soudnictví ve věcech mládeže).  

Vždy se tak uplatní preference mírnějšího režimu s přihlédnutím 
ke konkrétním pochybnostem ohledně věku osoby.“ 

 K implementaci čl. 6 směrnice 
Čl. 6 odst. 2, 3 a 4 směrnice nestanovují pouze právo dítěte na to, aby 
mu byl obhájce ustanoven, ale v některých případech také na to, aby 
obhájce byl přítomen u některých úkonů, resp. aby se tyto úkony 
nekonaly bez přítomnosti obhájce (např. čl. 6 odst. 4 písm. b) 
směrnice). To nekoresponduje s českou vnitrostátní úpravou – např. § 
41 odst. 3 trestního řádu stanoví, že obhájce je oprávněn zúčastnit se 
všech úkonů, kterých se může zúčastnit obviněný. V právním řádu 
ČR se tudíž zpravidla jedná o oprávnění, ve směrnici o povinnost. 
Přestože jsme si vědomi úpravy § 41 odst. 1 trestního řádu, 
domníváme se, že povinnosti obhájce být účasten některých úkonů by 
měla být postavena najisto. 
Dále požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu nebylo přistoupeno 
k transpozici čl. 6 odst. 6 směrnice ad fine, případně návrh doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Čl. 6 směrnice upravuje právo mladistvých na pomoc obhájce, a 
to včetně jeho přítomnosti při vyšetřovacích úkonech jako je 
rekognice, konfrontace a rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že 
ZSVM neobsahuje speciální úpravu těchto úkonů, uplatní se 
v souladu s § 1 odst. 3 ZSVM trestní řád, konkrétně § 41 
trestního řádu. Podle § 41 odst. 3 trestního řádu je obhájce v 
řízení před soudem oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých 
se může zúčastnit obviněný.  

Pro výklad formulace užité v čl. 6 odst. 4 písm. c) je třeba 
přihlédnout k vysvětlení obsaženému v bodě odůvodnění 27 - 
pomoc obhájce neznamená, že by obhájce musel být přítomen 
během provádění každého vyšetřovacího úkonu či úkonu 
spojeného se shromažďováním důkazních prostředků; pomocí 
obhájce se rozumí, že obhájce poskytuje dítěti právní podporu a 
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zastupuje je během trestního řízení. Tj. čl. 6 odst. 4 písm. c) 
nelze interpretovat tak, že jsou členské státy povinny zajistit 
přítomnost obhájce u každého z vyjmenovaných vyšetřovacích 
úkonů. Tato úprava je rovněž v souladu s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva, podle něhož stát není 
odpovědný za každé pochybení obhájce, neboť je třeba 
respektovat nezávislost advokacie. Podle § 16 odst. 1 zákona o 
advokacii je advokát povinen chránit a prosazovat práva a 
oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokud tedy 
mladistvý požádá obhájce, aby byl u úkonu přítomný, měl by 
tento jeho pokyn splnit. Není však úlohou státu kontrolovat 
případné nesplnění pokynu klienta. Z tohoto důvodu 
se domníváme, že úprava obsažená v § 41 odst. 3 trestního řádu 
je dostatečná a zcela v souladu se smyslem čl. 6 směrnice. 

 K implementaci čl. 6 odst. 8 směrnice 
Ustanovení čl. 6 odst. 8 směrnice stanoví, ve kterých výjimečných 
případech se může členský stát odchýlit od zajišťování práva dítěte 
na pomoc obhájce. K němu jsou jako implementační vykazována 
ustanovení § 95 odst. 3 a § 207 odst. 2 trestního řádu, přičemž není 
zřejmé, jaký je jejich vztah k čl. 6 odst. 8 směrnice, neboť jejich 
předmětem jsou situace odlišné. Zároveň ve srovnávací tabulce 
postrádáme provedení písm. a) a b) čl. 6 odst. 8 směrnice, tj. 
vlastních podmínek odchýlení se od práva dítěte na pomoc obhájce. 
Požadujeme je návrhem do právního řádu České republiky provést 
nebo vysvětlit, kde v právním řádu se tato pravidla již vyskytují, a 
srovnávací tabulku doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Toto ustanovení směrnice umožňuje členským státům odchýlit 
se ve výjimečných případech a pouze v přípravném řízení od 
povinnosti poskytnout mladistvému obhájce. Vedle výjimky, že 
existuje naléhavá potřeba zamezit závažným nepříznivým 
důsledkům pro život, svobodu nebo tělesnou nedotknutelnost 
určité osoby, stanoví čl. 6 odst. 8 písm. b) směrnice obecnou 
výjimku, jestliže vyšetřovací orgány musí nezbytně přijmout 
okamžité opatření umožňující zabránit závažnému ohrožení 
trestního řízení v souvislosti se závažným trestným činem. 
Dle našeho názoru spadají obě tyto výjimky pod obecnou 
formulaci v nově vytvořeném § 42a odst. 1 písm. a) ZSVM, 
resp. současném § 42 odst. 2 písm. a) ZSVM, dle něhož musí být 
mladistvý zastoupen obhájcem již od okamžiku, kdy jsou proti 
mladistvému použita opatření dle zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže nebo kdy jsou provedeny úkony dle trestního řádu, 
včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze 
provedení úkonů odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit. 
Provést úkon bez účasti obhájce mladistvého je možné jen za 
situace, že provedení úkonu nelze odložit (tzn. že by v mezidobí 
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došlo ke zmaření důkazu či ztrátě jeho kvality) a vyrozumění 
obhájce nelze zajistit (tzn. že obhájce je nedosažitelný, a to i 
telefonicky, příp. není možné, aby se stihl před zmařením 
důkazu k úkonu dostavit apod.). K těmto situacím by však mělo 
docházet jen ve zcela minimální míře. Dle judikatury jsou tyto 
výjimky vykládány velmi úzce a nepřítomnost obhájce je možná 
pouze v odůvodněných případech, kdy provedení úkonu nesnese 
odkladu z důvodu jeho možné ztráty, zmaření nebo snížení 
důkazní hodnoty. Srovnávací tabulka bude v tomto ustanovení 
doplněna dle vašich požadavků. 

 K implementaci čl. 7 směrnice 
Máme za to, že institut individuálního posouzení není do zákona o 
soudnictví ve věcech mládeže proveden kompletně. Individuální 
posouzení ve smyslu směrnice odpovídá spíše institutu zprávy 
o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní 
situaci mladistvého dle § 56 než zjištění poměrů mladistvého dle § 
55. Vypracování zprávy však na rozdíl od pouhého zjištění poměrů 
chybí obligatornost. Pro zajištění řádné implementace doporučujeme 
institut individuálního posouzení dle čl. 7 směrnice transponovat plně 
do § 56 zákona. 
Pokud takový postup není dle předkladatele možný nebo vhodný a 
institut individuálního posouzení dle čl. 7 směrnice bude 
implementován § 55 i § 56 zákona, je nutno § 55 zákona upravit tak, 
aby plně odpovídal požadavkům čl. 7 směrnice. Například je nutno 
rozšířit okruh cílů zjišťování podle § 55 odst. 2 nebo zjišťovaných 
skutečností (například je třeba výslovně stanovit zjišťování zvláštních 
zranitelností dítěte), podle § 55 odst. 1. V § 55 i § 56 chybí provedení 
čl. 7 odst. 8 a 9 směrnice. Dále v právním řádu postrádáme provedení 
čl. 7 odst. 3 směrnice, konkrétně posouzení skutečnosti, zda již dítě 
bylo v nedávné minulosti podrobeno individuálnímu posouzení, či 
nikoli; a provedení čl. 7 odst. 7 směrnice, a to, že individuální 
posouzení se provede za úzké spoluúčasti dítěte. Požadujeme je 
návrhem do právního řádu České republiky provést nebo vysvětlit, 
kde v právním řádu se tato pravidla již vyskytují, a srovnávací 
tabulku doplnit. 

Částečně akceptováno. 

Domníváme se, že institutu individuálního posouzení podle 
směrnice odpovídá jak § 55 ZSVM, tak § 56 ZSVM, neboť jde o 
zprávy velmi podobné, které na sebe vzájemně navazují. Liší se 
v tom, v jaké fázi řízení jsou zadávány, jak podrobné jsou a 
který subjekt je oprávněn je zadat. Dvojstupňovost 
individuálního posouzení jde nad rámec směrnice. 
Ustanovení čl. 7 odst. 2 směrnice stanoví, že individuální 
posouzení zohlední zejména osobnost a zralost dítěte, jeho 
materiální ekonomické, sociální a rodinné zázemí a také 
jakoukoli zvláštní zranitelnost dítěte. Jedná se pouze o výčet 
příkladný, v bodu odůvodnění 36 je pak uvedeno, že zvláštní 
zranitelností dítěte má směrnice na mysli například poruchy 
učení a komunikační problémy. Dle našeho názoru je toto 
ustanovení v ZSVM provedeno dostatečně, když § 55 ukládá 
orgánům činným v trestním řízení zjišťovat zjistit u mladistvého 
stupeň rozumové a mravní vyspělosti mladistvého, jeho povahu 
a poměry, ve kterých žil a byl vychováván. Podle těchto a řady 
dalších poznatků a všech rozhodujících okolností případu je 
třeba nalézt přiměřené a vhodné opatření pro pachatele. Jednou 
ze základních zásad v řízení proti mladistvému navíc je, že je 
třeba postupovat s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, 
rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti níž se vede, aby její 
další vývoj byl co nejméně ohrožen (§ 3 odst. 4 ZSVM). 
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K čl. 7 odst. 8 směrnice je mimo jiné jako implementační 
vykazováno ustanovení § 54 odst. 1 zákona, přičemž není zřejmé, 
jaký je jeho vztah k danému článku směrnice, neboť jeho předmětem 
je situace odlišná. 
Tato připomínka je zásadní. 

Poruchy učení či komunikační problémy pak nepochybně 
spadají pod rozumovou vyspělost osoby. 

V souvislosti s požadavkem úzké spoluúčasti dítěte 
na individuálním posouzení dle čl. 7 odst. 7 směrnice, jsme toho 
názoru, že tato vyplývá ze samotné povahy obou institutů v § 55 
a § 56 ZSVM, nicméně do obecné části důvodové zprávy byla 
doplněna následující věta: 
Ze samotné povahy obou institutů vyplývá, že individuální 
posouzení se provádí s úzkým zapojením mladistvého a případně 
také osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost nebo jiné 
vhodné dospělé osoby, což je dle našeho právního řádu 
opatrovník.“ 

Akceptována bude připomínka v části, kdy připomínkové místo 
požaduje výslovné zakotvení aktualizace individuálního 
posouzení dítěte, pokud se poměry a prvky, na kterých se toto 
posouzení zakládá, podstatně změní (čl. 7 odst. 8 směrnice). 
Ustanovení § 55 odst. 4 bude tedy doplněno následovně: 

"Orgány činné podle tohoto zákona provedou zjištění poměrů 
mladistvého opětovně, lze-li důvodně předpokládat, že se tyto 
poměry podstatně změnily." 

Ustanovení § 56 odst. 4 pak takto: 

"Orgány činné podle tohoto zákona aktualizují zprávu podle 
odstavce 1 nebo ji vypracují opětovně, lze-li důvodně 
předpokládat, že se osobní, rodinné a sociální poměry 
mladistvého nebo jeho aktuální životní situace podstatně 
změnily." 

Důvodová zpráva bude v obecné části doplněna takto: „Doplněn 
bude i požadavek směrnice vycházející z čl. 7 odst. 8, podle 
kterého členské státy zajistí aktualizaci individuálního posouzení 
dítěte, pokud se prvky, na kterých se toto posouzení zakládá, 
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podstatně změní. Požadavek této aktualizace do jisté míry 
splňuje možné vypracování zprávy o osobních, rodinných 
a sociálních poměrech mladistvého a aktuální životní situaci 
mladistvého, k jejímuž vypracování dochází v návaznosti 
a doplnění  s precizací předchozího zjištění poměrů pachatele 
(viz § 56 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže), resp. 
skutečnost, že v praxi k určité aktualizaci okolností dochází 
v rámci hlavního líčení, kterého se její zpracovatelé zpravidla 
účastní (viz § 54 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.) 
Nicméně doposud chyběla zákonná úprava, která by výslovně 
stanovovala povinnost reflektovat případné změny v poměrech 
mladistvého nebo v jeho životní situaci.“ 

Ve zvláštní části pak takto: „Do nově doplňovaného § 55 odst. 4 
a § 56 odst. 4 zákona o soudnictví ve věcech mládeže je, jak již 
bylo uvedeno v obecné části důvodové zprávy, dále promítnut 
požadavek směrnice vycházející z čl. 7 odst. 8, podle kterého 
členské státy zajistí aktualizaci individuálního posouzení dítěte, 
pokud se prvky, na kterých se toto posouzení zakládá, podstatně 
změní. Napříště tak bude platit, že lze-li s ohledem na konkrétní 
okolnosti případu očekávat, že se poměry mladistvého nebo jiné 
skutečnosti významné pro posouzení jeho životní situace 
podstatně změnily tak, že by to mohlo mít vliv na výsledek řízení 
(např. v případě dlouho trvajícího řízení, nového trestního řízení 
proti témuž mladistvému, výrazná změna v jeho životní situaci 
apod.), bude nutné provést individuální posouzení mladistvého 
opětovně, ať už v rovině zjištění poměrů mladistvého dle § 55 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo v rovině 
vypracování zprávy o osobních a rodinných a sociálních 
poměrech a aktuální životní situaci mladistvého. 

Orgány, které budou zjišťování poměrů mladistvého podle § 55 
a vypracování zprávy o osobních a rodinných a sociálních 
poměrech a aktuální životní situaci mladistvého podle § 56 
provádět, se mají v rámci hodnocení mladistvého seznámit s 
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dřívějšími zprávami, pokud už tyto byly vypracovány, aby byl 
dostatečně reflektován dynamický vývoj mladistvého a byl tak 
naplněn článek 7 odst. 3 směrnice. 

Ustanovení § 54 odst. 1 ZSVM, které bylo ve srovnávací tabulce 
uvedeno jako implementační ustanovení k čl. 7 odst. 8 směrnice, 
bylo z příslušné pasáže srovnávací tabulky odstraněno. 

 K implementaci čl. 8 směrnice 
V právním řádu postrádáme provedení čl. 8 odst. 1 směrnice, 
konkrétně účelu lékařské prohlídky a požadavku, že vyšetření musí 
být co nejméně invazivní. Rovněž postrádáme provedení čl. 8 odst. 4 
směrnice, konkrétně poskytnutí lékařské pomoci, je-li o ni požádáno. 
Požadujeme návrh nebo srovnávací tabulku doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

V tomto směru je nutné říct, že předmětem ZSVM je mimo jiné 
upravit postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech 
mládeže, nikoli stanovovat podmínky provedení zdravotních 
služeb v policejních celách či ve vazbě. V tomto smyslu je třeba 
odkázat na příslušné právní předpisy.  

Ve vnitrostátních právních předpisech je právo mladistvého 
obviněného na lékařské vyšetření během jeho zbavení osobní 
svobody řešeno především v § 18 zákona č. 293/1993 Sb., 
zákona o výkonu vazby a dle § 24 odst. 5 zákona č. 273/2008 
Sb., o Policii České republiky. Podle § 18 odst. 3 zákona 
o výkonu vazby „obviněný má právo na zdravotní služby 
v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem 
s přihlédnutím k omezením vyplývajícím z účelu vazby“, přičemž 
se odkazuje na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zdravotních službách“). Podle § 18 odst. 5 
zákona o výkonu vazby „obviněný je povinen podrobit se 
preventivní vstupní, periodické a výstupní (popřípadě 
i mimořádné) lékařské prohlídce v rozsahu určeném lékařem, 
včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření 
a očkování, a preventivním opatřením stanoveným orgány 
ochrany veřejného zdraví.“. Podle § 24 odst. 5 zákona o Policii 
České republiky „osoba omezená na svobodě má právo nechat 
se vyšetřit nebo ošetřit lékařem podle svého výběru; to neplatí 
pro vyšetření lékařem ke zjištění, zda ji lze umístit do policejní 
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cely nebo je nutno ji z ní propustit. Policie za účelem ošetření 
nebo vyšetření umožní přístup lékaře k této osobě.“. 

Z těchto ustanovení jednoznačně vyplývá, že obviněný či 
zadržený v policejní cele má právo na zdravotní péči v rozsahu 
a za podmínek stanovených obecnými zákony o zdravotní péči 
(s přihlédnutím k omezení vyplývající z účelu vazby) a že mu 
bude zajištěn přístup k lékařské péči kdykoli o to požádá (vedle 
povinných prohlídek dle § 18 odst. 5 ZVV). Zdravotnické služby 
je třeba organizovat takovým způsobem, aby bylo možné 
vyhovět žádostem o návštěvu lékaře bez zbytečného prodlení.  

Co se týče co nejmenší invazivnosti lékařského vyšetření, je 
třeba opět konstatovat, že není úkolem trestněprávních předpisů 
zdůrazňovat základní princip, na kterém je vystavěn celý soubor 
zdravotnických předpisů, zejména zákon o zdravotních službách 
[srov. jedno ze základních práv pacienta v § 28 odst. 3 písm. a) – 
„pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo 
na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování 
soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu 
s charakterem poskytovaných zdravotních služeb“]. Článek 8 
odst. 1 směrnice navíc nelze vykládat ve smyslu práva 
na podrobné vyšetření provedené lékařem příslušné 
specializace, ale jako práva na lékařské vyšetření spočívající 
v orientačním zhodnocení tělesného a duševního stavu. Účelem 
takového vyšetření je zejména zjistit, zda je mladistvý schopen 
účastnit se procesních úkonů, včetně výslechu (čl. 8 odst. 2 
směrnice). Navrhujeme doplnění výše uvedeného ustanovení 
zákona o zdravotních službách do srovnávací tabulky, abychom 
tak předešli dalším nejasnostem. 

 K implementaci čl. 9 směrnice 
Čl. 9 směrnice stanoví zřejmou prioritu k pořizování audiovizuálního 
záznamu z výslechu. Máme za to, že takové pravidlo by mělo být do 
návrhu doplněno. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

Přestože v aplikační praxi je výslech mladistvých, u nichž je to 
vhodné vzhledem k jejich rozumové a mravní vyspělosti či se 
v konkrétní věci nejedná o bagatelní trestnou činnost, prováděn 
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ve speciálních výslechových místnostech, pravidlo primárního 
užití audiovizuálního záznamu s přihlédnutím k výjimkám 
a možnostem se od tohoto pravidla odchýlit (jak stanoví čl. 9 
směrnice) v zákonné úpravě dosud chybí. Z tohoto důvodu bude 
do § 57 vložen nový odstavec 2 v tomto znění: 

"Je-li to vzhledem k okolnostem vhodné a je-li to technicky 
možné, je o výslechu mladistvého pořizován obrazový a zvukový 
záznam." 

Důvodová zpráva bude upravena takto: 

V obecné části: „Směrnice v čl. 9 odst. 1 stanoví zřejmou 
prioritu k pořizování audiovizuálního záznamu během výslechu 
mladistvého, přičemž dále presumuje určité situace, za kterých 
toto primární pravidlo zmírňuje (okolnosti případu, zejména 
přítomnost obhájce během výslechu, skutečnost, zda je dítě 
zbaveno osobní svobody či nikoli, zájem dítěte). Odstavec druhý 
pak stanovuje nutnost zaznamenávat výslech jiným vhodným 
způsobem, není-li zde nutné použití audiovizuálního záznamu. 
Aplikační praxe je s tímto požadavkem v souladu (výslech 
mladistvých, u nichž je to vhodné vzhledem k jejich rozumové 
a mravní vyspělosti či se v konkrétní věci nejedná o bagatelní 
trestnou činnost, se provádí ve speciální výslechové místnosti, 
která je uzpůsobena k provádění výslechů dětí mladších 15 let 
a mladistvých, a která umožňuje pořízení zvukového 
a obrazového záznamu). Zákonné zakotvení této preference 
zvukového a obrazového záznamu však dosud v zákoně 
o soudnictví ve věcech mládeže chybí a je v tomto směru nutné 
přijmout legislativní opatření.“ 

Ve zvláštní části: „Jak bylo již vysvětleno v obecné části 
důvodové zprávy, za účelem řádné implementace směrnice je 
do zákona o soudnictví ve věcech mládeže nutno promítnout 
požadavek na preferenci obrazového a zvukového záznamu 
během výslechu mladistvého. Proto je do ustanovení týkající se 
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výslechu mladistvého doplněna tato priorita i s možností 
odchýlit se od tohoto postupu, není-li to vzhledem k okolnostem 
případu vhodné (například jde o bagatelní činnost, u které se 
jeví takovýto postup jako nadbytečný), nebo technicky možné. 
Vždy je přitom třeba brát zřetel na zájem mladistvého, což 
vyplývá ze základních zásad zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže (§ 3 odst. 4).“ 

 K implementaci čl. 10 odst. 2 směrnice 
Čl. 10 odst. 2 směrnice stanoví, že rozhodnutí o vzetí dítěte do vazby 
se podrobuje pravidelnému soudnímu přezkumu též na žádost jeho 
obhájce nebo jiného justičního orgánu než soudu. Toto pravidlo 
nebylo návrhem zákona implementováno, ani není dostatečným 
způsobem vykazováno ve srovnávací tabulce. Požadujeme jej 
návrhem do právního řádu České republiky provést nebo vysvětlit, 
kde v právním řádu se toto pravidlo již vyskytuje, a srovnávací 
tabulku doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Dále považujeme za vhodné doplnit srovnávací tabulku o ustanovení 
§ 67 trestního řádu (důvody vazby). 

Vysvětleno. 

ZSVM zde ukládá všem orgánům činným podle tohoto zákona 
(Policejní orgány, státní zástupci a soudy pro mládež) obecnou 
povinnost po celé trestní stíhání v každém jeho období zkoumat, 
"zda důvody vazby ještě trvají nebo zda se nezměnily". Pojem 
"průběžně zkoumat" znamená nutnost "zvažovat vazebních 
důvody" po celé trestní stíhání a v každém jeho období. V rámci 
zásady proporcionality tak není přezkum důvodů pro trvání 
vazby vázáno na jakkoli dlouhé intervaly, ale tento přezkum trvá 
permanentně s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu. 
Rozhodnout o prodloužení lhůty vazby může jen soudce soudu 
pro mládež, v přípravném řízení na návrh státního zástupce. 
Policejní orgán má povinnost v případě, že zjistí, že důvody 
vazby již pominuly nebo se změnily, podat dozorujícímu 
státnímu zástupci příslušný návrh (návrh na změnu vazebních 
důvodů nebo na propuštění mladistvého z vazby). 

Dále, dle § 71a TŘ může kdykoli po právní moci rozhodnutí 
o vzetí do vazby mladistvý obviněný žádat o propuštění z vazby. 
O žádosti rozhoduje soud a v přípravném řízení státní zástupce. 
Státní zástupce může ovšem rozhodnout jen kladně, nevyhoví-li 
žádosti o propuštění z vazby, je povinen ji nejpozději do 5 
pracovních dnů od doručení (pořádková lhůta) předložit 
k rozhodnutí soudci a obviněného o tom vyrozumět. K žádosti 
státní zástupce připojí trestní spis a své vyjádření, proč ji 
neshledal důvodnou. Pokud obviněný žádost o propuštění 
z vazby podal v řízení před soudem, rozhoduje o ní soud, jestliže 
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ale státní zástupce s propuštěním obviněného na svobodu 
souhlasí, může o ní rozhodnout i předseda senátu (§ 73b odst. 2 
TŘ). Tato ustanovení se bez výjimky uplatní i v trestním řízení 
proti mladistvým. 

Pokud směrnice požaduje pravidelný přezkum trvání vazby 
soudem, ať už ex offo nebo na žádost mladistvého, obhájce či 
jiného justičního orgánu, je český právní řád v této oblasti 
upraven ještě šířeji, než požaduje směrnice (přezkum probíhá 
průběžně a neustále, nejenom soudem, byť je to jen soud, resp. 
státní zástupce, pokud rozhoduje kladně, který může 
o propuštění rozhodnout; žádost může obviněný, resp. jeho 
obhájce podat rovněž kdykoli). 

Do srovnávací tabulky budou k tomuto článku směrnice 
doplněna ustanovení § 67 trestního řádu, § 73b odst. 2 trestního 
řádu a § 47 odst. 2 ZSVM. 

 K implementaci čl. 12 odst. 1 směrnice 
Čl. 12 odst. 1 směrnice stanoví, že děti, které jsou zadržovány, budou 
drženy odděleně od dospělých osob. Toto ustanovení dále povoluje 
jedinou výjimku, a to ledaže by se mělo za to, že takové oddělení 
není v nejlepším zájmu dítěte. § 51 odst. 1 zákona o soudnictví ve 
věcech mládeže proti tomu dovoluje ještě výjimku druhou, a to že 
dosažitelné místo pro zadržení mladistvých není k dispozici. 
Uvedenou výjimku považujeme za nutné vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Nadpis článku 12 směrnice požaduje, aby mladiství v případě 
zbavení osobní svobody požívali určitých ochranných opatření. 
Poté je v odstavci 1 hovořeno o „zadržení“, v odstavci 2 
o „policejní vazbě“. Z jiných jazykových verzí (anglické, 
německé či slovenské, které pojmy „vazba“ a „zadržení“ 
používané ve směrnici předkládají vždy shodně) vyplývá, že 
pojem „zadržení“ je nutné chápat ve významu odpovídající 
českému pojmu „vazba“ (jakkoli může být český překlad 
matoucí). Naproti tomu pojem „policejní vazba“ český právní 
řád nezná. Z kontextu a smyslu směrnice lze vycházet z toho, že 
tento pojem je naopak třeba chápat ve smyslu našeho 
„zadržení“, které se vykonává v policejní cele [§ 28 písm. b) 
zákona o Policii ČR]. Tomu odpovídá i anglický překlad 
směrnice používající pojem „police custody“, resp. německý 
výraz „Polizeigewahrsam“, odkazující na institut, kdy jsou 
osoby, proti nimž se řízení vede, omezeny na svobodě nikoli 
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rozhodnutím justičního, nýbrž policejního orgánu. 

V tomto smyslu čl. 12 odst. 2 směrnice plně odpovídá § 51 odst. 
2 ZSVM, resp. výjimkám, za kterých neplatní 
primárně uplatňovaná zásada odděleného umístění dospělých od 
mladistvých. Článku 12 odst. 1 směrnice zase odpovídá úprava 
zákona o výkonu vazby, konkrétně § 26 odst. 1 ve spojení 
s § 6 odst. 1 tohoto zákona. 
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