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Platná znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 
Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 

a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
 

§ 1 
Účel zákona a jeho vztah k jiným zákonům 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie38) a upravuje 
podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření 
ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech 
mládeže. 

(2) Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti let 
a mladiství, se sleduje, aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, 
které účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si 
společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil 
a schopností přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem; řízení musí být vedeno 
tak, aby přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů. 

(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době spáchání činu 
nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních předpisů1). 

_____ 
38) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800  ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách 
pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. 

 
§ 2  

Vymezení některých pojmů 
(1) Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí  

a) mládeží děti a mladiství, 
b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil 

patnáctý rok věku; má se za to, že dítětem mladším patnácti let je i ten, u něhož není 
možné bez důvodné pochybnosti určit, že v době spáchání činu jinak trestného dovršil 
patnáctý rok věku, 

c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil 
osmnáctý rok svého věku; má se za to, že mladistvým je i ten, kdo v době spáchání 
provinění dovršil patnáctý rok věku, ale u něhož není možné bez důvodné 
pochybnosti určit, že v době spáchání provinění překročil osmnáctý rok věku. 

(2) Podle tohoto zákona se dále rozumí 
a) protiprávním činem provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný, 
b) opatřeními výchovná opatření (§ 15 až 20), ochranná opatření (§ 21 až 23) a trestní 

opatření (§ 24 až 35) u mladistvých a opatření ukládaná dětem mladším patnácti let (§ 93); 
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přiměřená omezení a přiměřené povinnosti ve smyslu trestního zákoníku a trestního řádu 
nahrazují výchovná opatření, 

c) orgány činnými podle tohoto zákona jsou policejní orgány, státní zástupci a soudy 
pro mládež2), 

d) soudem pro mládež zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech předseda 
takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, vrchního 
a Nejvyššího soudu, 

e) obecným soudem jiný senát nebo samosoudce téhož soudu nebo jiný soud, 
který neprojednává protiprávní činy mládeže. 

_____ 
1) § 12 odst. 1 až 5 trestního řádu. 

  
§ 15 

Ukládání a druhy výchovných opatření 
(1) Při upuštění od trestního opatření nebo podmíněném upuštění od trestního opatření 

mohou být k dosažení účelu tohoto zákona uložena mladistvému výchovná opatření. 
Dovoluje-li to jejich povaha, je možné použít vůči mladistvému výchovného opatření i vedle 
uloženého ochranného nebo trestního opatření nebo v souvislosti se zvláštními způsoby 
řízení. Výchovná opatření lze uložit nejdéle na dobu současně stanovené zkušební doby 
u podmíněného odsouzení nebo podmíněného odložení peněžitého opatření; jsou-li ukládána 
samostatně nebo vedle jiného ochranného nebo trestního opatření, lze je uložit nejdéle 
na dobu tří let. 

(2) Výchovnými opatřeními jsou 
a) dohled probačního úředníka, 
b) probační program, 
c) výchovné povinnosti, 
d) výchovná omezení, 
e) napomenutí s výstrahou. 

(3) Výchovná opatření může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce 
ukládat se souhlasem osoby, proti níž se řízení vede, již v průběhu trestního řízení, 
a to nejdéle do jeho pravomocného skončení. Mladistvý může kdykoli v průběhu řízení 
až do jeho pravomocného skončení svůj souhlas odvolat prohlášením adresovaným soudu 
pro mládež a v přípravném řízení státnímu zástupci, který vede řízení. Výkon výchovného 
opatření tím končí. 

(4) Výchovná opatření usměrňují způsob života mladistvého, a tím podporují a zajišťují 
jeho výchovu. 

(5) Jestliže se ukáže, že úplné nebo včasné plnění výchovného opatření je 
pro mladistvého nemožné nebo je nelze na něm spravedlivě požadovat, soud pro mládež 
a v přípravném řízení státní zástupce nařízené výchovné opatření zruší nebo změní. 

(6) Zjistí-li soud pro mládež, že jsou dány důvody pro nařízení ústavní výchovy 
podle zákona o rodině občanského zákoníku, dá obecnému soudu podnět k zahájení řízení. 
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§ 20 

Napomenutí s výstrahou 
(1) Napomenutím s výstrahou soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce nebo 

opatrovníka státní zástupce mladistvému v přítomnosti jeho zákonného zástupce 
nebo opatrovníka důrazně vytkne protiprávnost jeho činu a upozorní ho na konkrétní 
důsledky, jež mu hrozí podle tohoto zákona v případě, že by v budoucnu páchal další trestnou 
činnost. 

(2) Je-li to účelné a vhodné, může soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce 
při vyslovení napomenutí s výstrahou současně přenechat postižení mladistvého jeho 
zákonnému zástupci, opatrovníku, škole, jíž je mladistvý žákem, nebo výchovnému zařízení, 
v němž žije; v takovém případě si soud pro mládež předem vyžádá stanovisko školy 
nebo výchovného zařízení. Zákonný zástupce, opatrovník, škola nebo výchovné zařízení jsou 
povinni o výsledku vyrozumět soud pro mládež nebo státního zástupce.  

(3) Napomenul-li soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce mladistvého 
a udělil mu zároveň výstrahu, popřípadě přenechal-li postižení mladistvého jeho zákonnému 
zástupci, opatrovníku, škole nebo výchovnému zařízení, hledí se na mladistvého, 
jako by nebyl odsouzen.  

 
§ 42 

Práva mladistvého 
(1) Mladistvý má právo na zacházení přiměřené jeho věku, duševní vyspělosti 

a zdravotnímu stavu. 
(2) 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- 

(3) Všechny orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny vždy mladistvého poučit 
o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění. Ve vhodných případech jej 
poučí i o podmínkách pro podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání nebo odstoupení 
od trestního stíhání. 
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§ 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) stadiích trestního řízení a úloze orgánů činných podle tohoto zákona během těchto 

stadií, 
b) právu zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého být 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) povinnosti orgánů činných podle tohoto zákona se zvláštní pečlivostí objasňovat 

a dokazovat příčiny jeho provinění a skutečnosti významné pro posouzení jeho 
osobních, rodinných i jiných poměrů a 

f) 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 může být vzat do vazby jedině tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak, 

že rozhodnutí o vzetí do vazby musí být řádně odůvodněno, dále o trvání vazby, 
o přezkoumávání důvodů vazby a o možnostech nahrazení vazby jiným opatřením a 

b) podmínkách pro podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, podmíněné 
zastavení trestního stíhání, narovnání nebo odstoupení od trestního stíhání. 

 
§ 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, nebo 
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 1 písm. a) musí mít mladistvý obhájce až do dovršení 
jednadvaceti let věku, považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce 
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za vhodné s přihlédnutím k dosaženému stupni rozumové a mravní vyspělosti 
mladistvého a okolnostem případu. 

 
§ 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. Orgány činné podle tohoto zákona 
jsou povinny bez zbytečného odkladu poučit zákonného zástupce nebo opatrovníka 
mladistvého o právech, která mladistvému náleží; pominou-li důvody pro ustanovení 
opatrovníka podle odstavce 2, poučí se zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého 
o těch právech mladistvého, která lze v probíhajícím stadiu trestního 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 
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 vhodnou 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. Nelze jím ustanovit osobu, 
u níž lze mít důvodnou obavu, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy 
mladistvého. 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. 

 
§ 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 
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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, které, je-li to 
vhodné, zapojí do zjišťování poměrů mladistvého zákonného zástupce nebo opatrovníka 
mladistvého.  

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

 
§ 56 

Zpráva o osobních a rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého 
(1) Je-li nezbytné zjistit podrobnější informace pro další postup řízení a pro uložení 

nejvhodnějšího opatření, je třeba vypracovat zprávu o osobních, rodinných a sociálních 
poměrech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého, ke které soud pro mládež 
a v přípravném řízení státní zástupce přihlédne při konečném rozhodnutí ve věci. 

(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 orgán sociálně-právní ochrany dětí 
nebo Probační a mediační služba do vypracování této zprávy zákonného zástupce 
nebo opatrovníka mladistvého.  

(3) Zpráva o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a aktuální životní 
situaci mladistvého musí být písemná, pokud předseda senátu a v přípravném řízení státní 
zástupce neurčí jinak, a musí obsahovat zejména věk mladistvého, stupeň jeho zralosti, dále 
jeho postoj k provinění a jeho ochotu zajistit nápravu způsobených škod nebo odčinění 
dalších následků, rodinné poměry mladistvého, včetně vztahu mladistvého k jeho rodičům, 
stupeň vlivu rodičů na něho a vztah mezi mladistvým, jeho širší rodinou a blízkým sociálním 
okolím, záznamy o školní docházce, jeho chování a prospěchu ve škole, a je-li zaměstnán, 
i skutečnosti významné pro posouzení jeho chování v zaměstnání, přehled jeho předchozích 
provinění a opatření vůči němu použitých, jakož i popis jejich výkonu, včetně způsobu 
chování mladistvého. 

(4) 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. 

 
§ 57  

Výslech mladistvého 
(1) Při výslechu obviněného mladistvého je nutno postupovat ohleduplně a šetřit 

jeho osobnost. 
(2) Je-li to vzhledem k okolnostem vhodné a je-li to technicky možné, je o výslechu 

mladistvého pořizován obrazový a zvukový záznam. 
(2) (3) Ke konfrontaci mladistvého je možno přistoupit jen výjimečně, a to až v řízení 

před soudem pro mládež. 
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§ 69 

Druhy zvláštních způsobů řízení 
(1) V trestních věcech mladistvých lze použít těchto zvláštních způsobů řízení: 

a) podmíněné odložení podání návrhu na potrestání39), 
a) b) podmíněného zastavení trestního stíhání32), 

b) c) narovnání33) a 
c) d) odstoupení od trestního stíhání. 

(2) V rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání 
nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání, v souvislosti s kterým se mladistvý zavázal 
zdržet se po zkušební dobu určité činnosti nebo složil peněžitou částku určenou státu 
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, se stanoví zkušební doba na šest měsíců až tři 
roky. 

_____ 
39) § 179g a 179h trestního řádu. 
32) § 307 a 308 trestního řádu. 
33) § 309 až 314 trestního řádu. 

 

 
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 

§ 33 
Práva obviněného  

(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, 
a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící 
k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit 
si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. 
S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již 
položenou otázku. Může žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce 
účastnil i jiných úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí 
svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Uvedená práva příslušejí 
obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost omezena. 

(2) Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, 
rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou 
nebo za sníženou odměnu. Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek 
prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně práv obviněného, 
rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce o nároku 
na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V případech 
uvedených ve větě první a druhé náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát. 

(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 jsou oprávněny podat kromě obviněného a jeho 
obhájce i osoby uvedené v § 37 odst. 1. Návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 včetně příloh, 
jimiž má být prokázána jeho důvodnost, podává obviněný v přípravném řízení 
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prostřednictvím státního zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v prvním 
stupni. Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 

(4) Pokud byl pravomocným rozhodnutím podle odstavce 2 obviněnému přiznán nárok 
na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu a obviněný o ustanovení obhájce 
požádá, bude mu obhájce neprodleně ustanoven. Obhájce ustanoví a, pominou-li důvody 
pro rozhodnutí podle odstavce 2, ustanovení zruší předseda senátu a v přípravném řízení 
soudce. Ustanovení § 38 odst. 2, § 39 odst. 2, § 40 a 40a se použijí obdobně. 

(5) Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy obviněného o jeho právech 
poučit poučit obviněného o jeho právech, a to se zaměřením na probíhající 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. 

(6) Orgán činný v trestním řízení, který provedl zadržení či zatčení, předá obviněnému 
bez zbytečného odkladu písemné poučení o jeho právech; obviněnému musí být umožněno 
si toto poučení přečíst; obviněný má právo ponechat si toto poučení u sebe po celou dobu 
omezení nebo zbavení osobní svobody. 
 

Zákon o výkonu vazby 
 

§ 25  
Obecné ustanovení 

Na výkon vazby obviněného, který nedovršil 18. osmnáctý rok svého věku (dále 
jen "mladistvý"), se použijí ostatní ustanovení tohoto zákona, pokud není v této hlavě 
stanoveno jinak. 

 
§ 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. 

(2) Mladistvý má právo na přijetí návštěvy ve věznici jednou za týden. 
(3) Kázeňský trest zákaz nákupu potravin a věcí osobní potřeby nesmí u mladistvého 

přesáhnout dobu jednoho týdne. 
(4) Kázeňský trest umístění do samovazby lze uložit mladistvému nejdéle na dobu pěti 

dní. 
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(5) Při uložení kázeňského trestu umístění do samovazby smí obviněný mladistvý 
přijímat a odesílat korespondenci a je mu dovoleno čtení denního tisku a knih. Doba výkonu 
kázeňského trestu umístění do samovazby se započítává do doby rozhodné pro vznik nároku 
na přijetí návštěvy. 

(6) Věznice umožní zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazenému do obecního 
úřadu pověřeného zajišťováním sociálně-právní ochrany dětí při výkonu jeho oprávnění 
navštěvovat mladistvého a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby. Tyto návštěvy 
se nezapočítají do návštěv podle odstavce 2. 

(7) Mladistvý má právo na přijetí balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby 
do hmotnosti 5 kg jedenkrát za 2 měsíce. 

(8) Mladistvému, který má plnit povinnou školní docházku, věznice zabezpečí její plnění. 
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