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VII. 
  
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační 
a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti dne 10. 4. 2019, 
s termínem dodání stanovisek do 14. 5. 2019. Vyhodnocení uplatněných zásadních připomínek je uvedeno v následující tabulce: 
 
 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

K části sedmé k bodu 6 [§ 22]:  
Nad rámec předloženého návrhu navrhujeme v úpravě 
ochranné výchovy nově upravit ustanovení § 22 odst. 2 
v následujícím znění: 
„(2) Ochranná výchova trvá, dokud to vyžaduje její účel. 
Ochranná výchova zaniká dovršením osmnáctého roku 
věku; vyžaduje-li to zájem mladistvého, může soud pro 
mládež ochrannou výchovu prodloužit do dovršení jeho 
devatenáctého roku. Ochrannou výchovu nelze uložit 
vedle uložené trestního opatření domácího vězení nebo 
odnětí svobody. 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 

Akceptováno jinak, vysvětleno 
Je-li mladistvému uloženo trestní opatření odnětí svobody 
nepodmíněně a zároveň ochranná výchova, po výkonu trestního 
opatření by měl soud vždy zkoumat, zda není na místě od ochranné 
výchovy upustit (§ 83 odst. 1 ZSVM), případně zda mladistvého 
po výkonu trestního opatření z ochranné výchovy nepropustit. MPSV 
metodicky usměrní činnost OSPOD tak, aby více ve vhodných 
případech uplatnilo svá návrhová oprávnění k upuštění od výkonu 
ochranné výchovy nebo propuštění z ní. Problematika ochranné 
výchovy [i z hlediska závazků vyplývajících z práva dítěte na osobní 
svobodu, jak je garantováno mj. v čl. 37 písm. b) – d) Úmluvy 
o právech dítěte] bude dále řešena na meziresortní úrovni se zástupci 
MSp, MPSV, MŠMT a dalšími zainteresovanými subjekty, a to 
v návaznosti na probíhající jednání ohledně novelizace (nové právní 
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možné nahradit ochrannou výchovu uložením výchovného 
opatření.“. 
Odůvodnění: 
V rámci připomínkového řízení k návrhu harmonizační 
novely zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 
mládeže, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu 
vazby, který je aktuálně projednáván v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk 299), uplatnilo 
MPSV návrh na zakotvení omezení doby trvání uložené 
ochranné výchovy nejdéle na 1 rok. Ministerstvo 
spravedlnosti této zásadní připomínce sice nevyhovělo, 
nicméně byla dosažena shoda na tom, že soud pro mládež 
má povinnost přezkumu trvání důvodů pro uložení 
ochranné výchovy u mladistvého. Za tím účelem byla 
dohodnuta rovněž změna Instrukce Ministerstva 
spravedlnosti č. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní 
a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, a to 
doplněním povinnosti příslušného okresního soudu pro 
mládež vyžádat si každých 6 měsíců jednak zprávu 
o chování mladistvého (dítěte mladšího 15 let) 
od výchovného ústavu, ve kterém se ochranná výchova 
vykonává, jednak zprávu od příslušného orgánu sociálně-
právní ochrany dětí o průběhu sledování výkonu ochranné 
výchovy a aktuálních poměrech mladistvého, respektive 
dítěte mladšího 15 let. 
Vzhledem k závažnosti a intenzitě dopadu uložení 
ochranné výchovy do práv a osobní sféry mladistvého 
i do práv a povinností jeho rodičů považujeme za žádoucí, 
aby přímo v zákoně byla jednoznačně zakotvena 
povinnost soudu pro mládež pravidelně přezkoumávat, 

úpravy) zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 
zařízeních a o změně dalších zákonů, kdy by mělo dojít k upřesnění 
způsobu výkonu tohoto ochranného opatření a jeho jasnému odlišení 
od výkonu ústavní výchovy. 
Jde-li o otázku pravidelného přezkumu trvání důvodů pro uložení 
ochranné výchovy, tato připomínka byla akceptována jinak – 
povinnost příslušného soudu vyžádat si každých 6 měsíců zprávu 
o chování mladistvého (dítěte) ve výchovném ústavu a zprávu 
OSPOD o sledování výkonu ochranné výchovy a aktuálních 
poměrech mladistvého (dítěte) bude zakotvena ve vnitřním 
kancelářském řádu.  
Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.  
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zda trvají důvody pro její uložení a zda není možné 
nahradit ochrannou výchovu uložením některého 
výchovného opatření podle § 15 a násl. zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže. Otázku, zda podklady 
nezbytné pro tento soudní přezkum (tj. zejména zprávy 
výchovného ústavu a příslušného orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí), budou výslovně specifikovány v zákoně, 
anebo zda bude k tomuto účelu postačovat již dříve 
avizovaná novelizace instrukce o vnitřním a kancelářském 
řádu, přitom ponecháváme na posouzení a zvážení 
Ministerstva spravedlnosti. 
Ochranná výchova z hlediska systematiky zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže má být ukládána, 
nepostačuje-li uložení výchovných opatření, a současně 
je-li třeba za dále v § 22 uvedených podmínek chránit 
společnost před pácháním provinění mladistvými. 
Ochranná výchova jako ochranné opatření má 
jednoznačně detenční charakter. Z hlediska svého účelu, 
který tvoří jak již uvedené charakteristiky, tak rovněž 
zájem na převýchově mladistvého, je ovšem totožná 
s účely trestního opatření odnětí svobody. Pokud tedy 
soud pro mládež v rámci řízení ve věcech mládeže dojde 
k závěru, že jsou splněny podmínky pro uložení trestního 
opatření spojeného s újmou na svobodě, nemá současně 
docházet k ukládání ochranného opatření, které má zčásti 
(na rozdíl např. od ochranného léčení) totožný účel, jak se 
tomu ovšem někdy děje. Ochranná výchova má být 
dle názoru MPSV přípustná pouze tehdy, pokud tu nejsou 
podmínky pro uložení trestního opatření z důvodu trestní 
neodpovědnosti mladistvého, nebo tehdy, pokud soud 
trestní opatření spojené s újmou na osobní svobodě (tzn. 
domácí vězení nebo odnětí svobody) neukládá. Opačný 
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postup vykazuje charakteristiky dvojího trestání. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K části sedmé k bodu 16 [§ 80 odst. 6, 7]: 
V ustanovení § 80 odst. 6 navrhujeme doplnit, 
že o zrušení uloženého dohledu probačního úředníka 
může předseda senátu soudu pro mládež rozhodnout nejen 
na návrh mladistvého, státního zástupce nebo probačního 
úředníka, ale rovněž na návrh příslušného orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí. 
Z úpravy podmínek zrušení dohledu probačního úředníka 
navrhujeme dále vypustit podmínku, že mladistvý může 
návrh na zrušení uloženého dohledu podat jen tehdy, 
pokud k němu připojí kladné stanovisko probačního 
úředníka. 
Odůvodnění: 
Oprávnění příslušného orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí navrhnout zrušení uloženého dohledu probačního 
úředníka navrhujeme doplnit s ohledem na skutečnost, 
že tento orgán je aktivně legitimován rovněž k podání 
takového návrhu již na základě platného znění § 81 
odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, 
i s ohledem na skutečnost, že orgán sociálně-právní 
ochrany dětí má být i nadále aktivně legitimován k podání 
návrhu na změnu či zrušení uloženého výchovného 
opatření podle nově navrhovaného znění § 81 odst. 3. 
Vedle toho je orgán sociálně-právní ochrany dětí 
oprávněn soudu pro mládež navrhovat rovněž změny 
týkajícího se uložené ochranné výchovy, pokud 

 Vysvětleno 
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jde o upuštění od výkonu ochranné výchovy, propuštění 
z ochranné výchovy, podmíněné umístění mimo 
výchovné zařízení nebo prodloužení ochranné 
výchovy. Je proto logické a správné, aby příslušný orgán 
sociálně-právní ochrany dětí disponoval rovněž 
možností navrhnout zrušení dohledu probačního úředníka, 
zvláště pokud je tento orgán povinen s příslušným 
střediskem Probační a mediační služby spolupracovat 
při výkonu opatření uložených mladistvému či dítěti 
podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, a to 
na základě § 32 odst. 4 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, a v souladu s § 5 odst. 2 
zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. 
Podmínka připojení kladného stanoviska probačního 
úředníka k návrhu mladistvého na zrušení uložené 
dohledu se jeví být jako diskriminační, když se jinak 
souhlas probačního úředníka nevyžaduje, pokud je 
o zrušení dohledu rozhodováno na základě jiného návrhu 
(státního zástupci či OSPOD) nebo i bez návrhu. Touto 
podmínkou je nepřiměřeně ztěžován přístup mladistvého 
k soudu. Předseda soudu pro mládež je o průběhu výkonu 
dohledu nad mladistvým ze strany Probační a mediační 
služby pravidelně informován a k těmto informacím může 
při rozhodování o návrhu mladistvého na zrušení 
uloženého dohledu přihlédnout, případně může nad rámec 
těchto informací dožádat Probační a mediační službu 
o vyjádření k aktuálnímu návrhu mladistvého. 
Tato připomínka je zásadní. 
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K části sedmé k bodu 17 [§ 81]: 
Obdobně jako v připomínce k § 80 odst. 6 (novelizační 
bod 16) navrhujeme z ustanovení § 81 odst. 3 vypustit 
podmínku kladného stanoviska probačního úředníka 
k podání návrhu mladistvého na zrušení nebo změnu 
uloženého výchovného opatření, vykonává-li probační 
úředník kontrolu výchovného opatření. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 

K části sedmé k bodům 19 až 22 [§ 84 až 86]: 
Plně souhlasíme s návrhem, aby o změnách týkajících se 
uložené ochranné výchovy, jako je propuštění 
mladistvého z ochranné výchovy, podmíněné umístění 
mimo výchovné zařízení a prodloužení ochranné 
výchovy, rozhodoval předseda senátu okresního soudu 
pro mládež, a to i mimo veřejné zasedání za splnění 
podmínky souhlasu státního zástupce, případně 
též mladistvého u rozhodování o prodloužení ochranné 
výchovy. Vedle toho navrhujeme stanovit, že 
k rozhodování o propuštění mladistvého z ochranné 
výchovy, o podmíněném umístění mimo výchovné 
zařízení a o prodloužení ochranné výchovy je 
příslušný rozhodovat předseda senátu okresního soudu 
pro mládež, který ochrannou výchovu uložil, nikoliv 
okresního soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná 
výchova vykonává. Současně navrhujeme doplnit, 
že při rozhodování o propuštění z ochranné výchovy, 
o podmíněném umístění mimo výchovné zařízení 
a o prodloužení ochranné výchovy se předseda senátu 
soudu pro mládež opírá nejen o vyjádření výchovného 

Vysvětleno 
 

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



7   

zařízení, ale rovněž o vyjádření příslušného orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí.  
Odůvodnění: 
Soudnictví ve věcech mládeže je postaveno na základním 
principu, že rozhoduje soud pro mládež příslušný podle 
místa bydliště mladistvého, který může být nejlépe 
obeznámen s osobností mladistvého, jeho osobními, 
rodinnými poměry a životní situací. Je to zároveň i soud, 
který je zpravidla nejblíže rodičům dítěte nebo jiným 
osobám odpovědným za výchovu dítěte, místně 
příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, škole 
a dalším institucím a osobám, které figurují v životě 
mladistvého a se kterými je mladistvý v kontaktu jak 
v průběhu ochranné výchovy, tak i po jejím skončení. 
V zájmu kontinuity rozhodování soudu pro mládež, ale 
i v zájmu procesní ekonomie proto navrhujeme, aby 
i po zahájení výkonu ochranné výchovy nadále 
rozhodoval o jeho osudu ten soud pro mládež (respektive 
předseda senátu), který rozhodl o uložení ochranné 
výchovy, je z předchozího řízení nejlépe obeznámen 
s osobností a poměry mladistvého a který také může být 
nejsnáze v kontaktu s rodinou mladistvého a místně 
příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 
Na základě § 29 odst. 2 písm. a), b) zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
je zaměstnanec místně příslušného orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí (obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností) povinen nejméně jednou za 3 měsíce 
navštěvovat dítě, kterému byla uložena ochranná 
výchova, jakož i rodiče tohoto dítěte. Obdobně jako 
v případě přezkumu trvání důvodů pro uložení ochranné 
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výchovy (viz výše) tak může zpráva příslušného orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí představovat důležitý 
podklad pro rozhodování předsedy senátu soudu 
pro mládež o propuštění z ochranné výchovy, 
o podmíněném umístění mimo výchovné zařízení nebo 
o prodloužení ochranné výchovy, neboť tento orgán 
je obeznámen nejen s průběhem výkonu ochranné 
výchovy a situací mladistvého, ale rovněž se situací 
rodičů dítěte a jeho rodinnými poměry. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K části sedmé k bodu 24 [§ 87]: 
V části sedmé, bodu 24 je navrhováno doplnění § 87 
odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, který 
upravuje institut přeměny ochranné výchovy na ústavní 
výchovu, o nový odstavec. MPSV naopak navrhuje 
ustanovení § 87 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
bez náhrady vypustit, stejně jako ustanovení § 23 zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže. 
Odůvodnění: 
Úprava přeměny ochranné a ústavní výchovy představuje 
pozůstatek původní právní úpravy obsažené v zákoně 
o soudnictví ve věcech mládeže, která byla pro 
nekoncepčnost a pro svou problematičnost z hlediska 
ústavně právního zrušena již novelou, provedenou 
zákonem č. 383/2005 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže ve svém původním znění obsahoval v § 22 
odst. 1, který vymezuje podmínky pro uložení ochranné 
výchovy mladistvému, odkaz na ústavní výchovu, čímž 
vytvářel dojem subsidiárního vztahu ochranné výchovy 

Akceptováno 
Ochranná výchova a ústavní výchova plní zcela jinou funkci, není 
proto na místě jejich směšování. Odchylná role obou institutů by se 
měla více promítnout i do odlišení režimů v těchto zařízeních (viz 
i vypořádání připomínky k § 22).  
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k výchově ústavní.  
Novelou provedenou zákonem č. 383/2005 Sb. byla 
v § 22 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
slova „a nepostačuje uložení ústavní výchovy podle 
zákona o rodině“ nahrazena slovy „a nepostačuje uložení 
výchovných opatření“, a to s odůvodněním poukazujícím, 
nutno dodat plně v souladu s v té době již existující 
judikaturou Ústavního soudu, na zcela rozdílný charakter 
ochranné výchovy jako opatření, které je součástí systému 
trestní spravedlnosti, a ústavní výchovy jako opatření, 
které je součástí systému rodinného práva. Důvodová 
zpráva k novele č. 383/2005 Sb. konkrétně uváděla, 
že „ochranná výchova byla a je čistě trestněprávní 
opatření a jako taková může být uložena pouze 
odsouzenému pachateli trestného činu (provinění). 
Účelem tohoto trestněprávního opatření je v souladu 
s § 9 zákona o soudnictví ve věcech mládeže především 
vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj 
mladistvého se zřetelem k jím dosaženému stupni 
rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem, 
k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož 
pochází, i jeho ochrana před škodlivými vlivy 
a předcházení dalšímu páchání provinění. Jde tedy nejen 
o převýchovu, ale roli hraje i hledisko ochrany společnosti 
před jedinci se závadným chováním. Naopak účelem 
ústavní výchovy jakožto čistě civilněprávního institutu je 
především nahrazení špatného nebo dokonce chybějícího 
prostředí, které deformuje vývoj dítěte, prostředím jiným, 
tedy kolektivní výchovou. Na rozdíl od ochranné výchovy 
se tedy jedná i o situace, kdy dítě svým chováním před 
nařízením ústavní výchovy samo nezavdalo příčinu 
k tomuto opatření, kterým soud řeší zajištění řádné 
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výchovy. Ústavní výchovu tedy nelze pojímat jako druh 
sankce, ale jako krajní případ řešení řádně nezajištěné 
výchovy. Lze ji tedy nařídit dětem i třeba z důvodů ztráty 
rodičů či sociálních potíží rodiny. (…) Z těchto důvodů je 
ustanovení § 22 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže nevhodně formulováno, neboť navozuje dojem, 
že oba typy náhradní výchovy mohou být uloženy jako 
určitý druh sankce za spáchané provinění a že se od sebe 
liší jin mírou omezujících prvků při jejím výkonu. 
Tak tomu ovšem není.“ 
Tento rozdíl mezi ochrannou výchovou a ústavní 
výchovou byl poté na legislativní úrovni ještě 
více podtrhnut přijetím a nabytím účinnosti zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v němž byla 
ústavní výchova systematicky zařazena do části druhé, 
hlavy III – Poručenství a jiné formy péče o dítě, 
v důsledku čehož dal zákonodárce jasně najevo, že 
ústavní výchova stojí co do svého obsahu (nikoli co do 
své vhodnosti) na roveň náhradním rodinným formám 
péče o dítě a že jejím účelem nemůže být nic více ani nic 
méně než nahradit rodiče dítěte ve výkonu té složky jejich 
rodičovské odpovědnosti, která spočívá v oprávnění 
i povinnosti zajistit osobní péči o dítě (§ 880 - § 886 
občanského zákoníku). Ústavní výchova tak může být 
vždy toliko reakci na nedostatky na straně rodičů dítěte, 
nikoli již reakcí na jednání samotného dítěte, čímž by jí 
byl připisován výrazný sankční nebo detenční rozměr.  
Mezi ústavní výchovou na straně jedné a ochrannou 
výchovou na straně druhé tedy neexistuje a ani nemá 
existovat žádná korelace. Byla-li by taková korelace 
dovozována, nutně by nemohla existovat pouze mezi 
těmito dvěma instituty kolektivní péče, nýbrž s ohledem 
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na hierarchii jednotlivých náhradních forem péče o dítě, 
která vyplývá jak z občanského zákoníku, tak 
i z ústavního pořádku České republiky a mezinárodních 
úmluv, které Česká republika ratifikovala (především 
Úmluvy o právech dítěte), též mezi ochrannou výchovou 
a náhradními rodinnými formami péče o dítě, tedy osobní 
péčí poručníka, pěstounskou péčí a péčí jiné fyzické 
osoby. Muselo by tak nutně být možné rozhodnout 
o přeměně ochranné výchovy též např. v pěstounskou 
péči, což ukazuje zcela nekoncepční povahu dané právní 
úpravy, když zřejmě nikdo by neargumentoval, 
že je vhodné, aby o dané otázce rozhodoval soud 
pro mládež, tedy soud, který je součástí systému trestní 
spravedlnosti.  
V souvislosti s uvedeným je vhodné poukázat na to, 
že na nepřípustnost směšování institutu ochranné výchovy 
a ústavní výchovy a připisování sankční povaha 
institutu ústavní výchovy poukázal např. Výbor pro práva 
dítěte Rady vlády pro lidská práva ve svém usnesení 
ze dne 27. 9. 2017 ve věci tematické zprávy – Kvalita 
výchovně-vzdělávací činnosti v zařízeních pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy ze dne 4. 5. 2017, 
č. j. ČŠIG-1423/17-G2 (usnesení je dostupné na: 
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-
ditete/ze-zasedani-vyboru/zasedani-vyboru-27--zari-2017-
--usneseni-ke-zprave-ceske-skolni-inspekce-161227/).  
K předmětné otázce se váže též nález Ústavního soudu 
ze dne 17. 2. 2015, spis. zn. III. ÚS 916/13, který se sice 
netýká přímo vztahu obou opatření, nýbrž obecněji otázky 
využívání rodinněprávních opatření k účelům, které jsou 
podle zákona vyhrazeny jiným systémům – tj. systému 
trestní spravedlnosti a systému detencí, přičemž 
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zdůrazňuje, že překryv v těchto účelech představuje 
zneužívání rodinněprávních opatření za účelem obcházení 
přísných záruk, které jsou garantovány právě v systému 
trestní spravedlnosti a v systému detencí. Ústavní soud 
v citovaném nálezu jinými slovy podtrhl nezbytnost 
přísně respektovat rozdílné účely jednotlivých právních 
systémů a tyto žádným způsobem nesměšovat. 
Závěrem lze doplnit, že opatření v podobě přeměny 
ochranné výchovy na výchovu ústavní nemělo před 
přijetím a nabytím účinnosti zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže v zákoně č. 140/1961 Sb., trestním 
zákoně, žádnou obdobu a do českého právního řádu bylo 
včleněno právě až se zákonem o soudnictví ve věcech 
mládeže, a to bez jakéhokoli bližšího odůvodnění, 
které by s ohledem na skutečnost, že již v té době 
existoval nález Ústavního soudu ze dne 9. 4. 1997, 
sp. zn. Pl. ÚS 31/96, bylo více než žádoucí. Důvodová 
zpráva k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže k § 87 
uváděla toliko, že „v těchto ustanoveních je upraven 
výkon ochranné výchovy a rozhodování o upuštění 
od jejího výkonu, o propuštění z ochranné výchovy, 
o podmíněném umístění mimo výchovné zařízení, 
o prodloužení ochranné výchovy a o změně ochranné 
výchovy. Příslušná ustanovení byla v podstatě převzata 
z platné právní úpravy.“  
Ze všech uvedených důvodů MPSV navrhuje institut 
přeměny ochranné výchovy na ústavní výchovu zrušit bez 
náhrady. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

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



13   

K části sedmé k bodu 26 [§ 90 odst. 1]: 
Ustanovení § 90 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže navrhujeme upravit tak, aby podání návrhu 
státního zástupce na uložení opatření dítěti mladšímu 15 
let, které se dopustilo činu jinak trestného, nebylo 
formulováno jako povinnost, nýbrž jako oprávnění, které 
státnímu zástupci bude svědčit v těch případech, kdy bude 
mít zato, že vedení soudního řízení podle hlavy III. 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže je nezbytné 
vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení 
chráněného zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení 
činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin 
spáchán, a vzhledem k chování dítěte po spáchání činu. 
V souvislosti s tím dále navrhujeme vypustit ustanovení 
§ 90 odst. 2, které zakládá soudu pro mládež možnost 
zahájit řízení o uložení opatření dítěti mladšímu 15 let 
i bez návrhu, pokud nebylo řízení zahájeno na návrh 
státního zastupitelství. 
V ustanovení § 90 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže dále navrhujeme zakotvit povinnost informovat 
Probační a mediační službu o vydání usnesení orgánu 
policie, kterým bylo rozhodnuto o odložení věci z důvodu 
nepřípustnosti trestního stíhání z důvodu nedostatku věku 
podezřelého podle § 159a odst. 2 ve spojení s § 11 odst. 1 
písm. d) trestního řádu. 
Odůvodnění: 
Jedním z cílů předkládaného materiálu je posílit roli 
Probační a mediační služby v řízeních vedených ve věci 
dítěte mladšího 15 let podezřelého ze spáchání činu jinak 
trestného, a to ještě fázi řízení před rozhodnutím soudu 
pro mládež o odpovědnosti dítěte a o uložení opatření 

Vysvětleno, doplněna důvodová zpráva 
Spolupráce orgánů činných v trestním řízení s PMS včetně jejího 
nezbytného informování bude zajištěna prostřednictvím nově 
navrženého § 7 odst. 2 tr. řádu, který bude konkretizován pro státní 
zástupce závazným pokynem obecné povahy nejvyššího státního 
zástupce (předpokládá se, že informační povinnost se bude 
mj. vztahovat i na podání návrhu na zahájení řízení podle hlavy III 
ZSVM). Státní zástupce může stanovisko PMS využít také za účelem 
posouzení, zda jsou splněny předpoklady pro podání návrhu podle 
hlavy III ZSVM (včetně požadavků plynoucích z judikatury 
Nejvyššího soudu, podle které i podle současné úpravy není možné 
aplikovat § 90 zcela mechanicky). 
Toto bude doplněno i do důvodové zprávy. 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.  
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(nabídka využití restorativních technik, práce 
s podezřelým dítětem v rámci vypracování zprávy před 
rozhodnutím ze strany Probační a mediační služby). 
Stejně tak předkládaný materiál navrhuje, aby § 90 odst. 1 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže, zakotvující 
návrhovou povinnost státního zástupce, byl doplněn v tom 
smyslu, že pro účely podání návrhu na zahájení řízení 
podle hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
nebo bude-li to státní zástupce považovat za nezbytné pro 
další postup v řízení, bude moci pověřit Probační 
a mediační službu zjištěním podkladů k osobě dítěte 
a jeho osobním, rodinným a jiným poměrům, přičemž 
na tento postup se použijí přiměřeně § 55 a § 56 zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže.  
MPSV je toho názoru, že nastíněným koncepčním 
východiskům přístupu k dětem mladším 15 let, které jsou 
podezřelé ze spáchání činu jinak trestného, by odpovídala 
též taková změna právní úpravy, která by státního 
zástupce obligatorně nezavazovala k podání návrhu 
na zahájení řízení podle hlavy III. zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže kdykoli, kdy je ze strany policejního 
orgánu prověřování odloženo z důvodu nepřípustnosti 
trestního stíhání z důvodu nedostatku věku podezřelého 
ve smyslu § 159a odst. 2 ve spojení s § 11 odst. 1 písm. d) 
trestního řádu, jako je tomu v současnosti.  
Je třeba zdůraznit, že v důsledku obligatorního vedení 
řízení podle hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže, se děti mladší 15 let, které se ocitnou v konfliktu 
se zákonem, dostávají před soud v daleko širším okruhu 
případů, než by tomu bylo v případě trestně odpovědných 
mladistvých či dokonce dospělých osob. Pro dítě přitom 
není rozhodné, že se formálně nejedná o trestní řízení. 
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Negativní dopady soudního řízení, pro které je obecně 
preferováno co nejvíce posilovat odklony a prvky 
restorativní spravedlnosti a pro které je tato preference 
zakotvena též jako základní právo dítěte v čl. 40 odst. 3 
písm. b) Úmluvy o právech dítěte, s formálním pojetím 
řízení podle hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže coby civilněprávního nesporného řízení 
neodpadají. Je přitom vhodné uvést, že mj. i Výbor OSN 
pro práva dítěte ve svém Obecném komentáři č. 10 z roku 
2007, jehož předmětem byla právě problematika 
zacházení s dětmi, které se dostávají do konfliktu 
se zákonem, uvedl, že systém soudnictví ve věcech 
mládeže, který je v souladu s Úmluvou o právech dítěte, 
by měl být postaven na využití alternativních opatření, 
jako jsou odklony a restorativní jusitce (k tomu viz 
CRC/C/GC/10, 2007, odst. 3).  
Na problematičnost obligatornosti podání návrhu státního 
zástupce na zahájení řízení podle hlavy III. zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže, poukazoval též Podnět 
Rady vlády pro lidská práva k právům dětí mladších 15 
let v řízení o činu jinak trestném, který Rada vlády 
pro lidská práva schválila dne 4. 5. 2015, na který 
se předkládaný materiál odkazuje v důvodové zprávě. 
Stejně tak je na tuto problematičnost poukazováno 
ze strany neziskových organizací, na jejichž zprávy 
se rovněž předkládaný materiál ve své důvodové zprávě 
odkazuje (str. 30 důvodové zprávy). Českou republiku 
k posílení prostoru pro možnost nevést s podezřelým 
dítětem mladším 15 let formální soudní řízení vyzval 
i Výbor OSN pro lidská práva [Závěrečná doporučení 
k Třetí periodické zprávě České republiky, 2013, 
CCPR/C/CZE/CO/3, odst. 20 písm. b)]. 
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Návrhová povinnost státního zástupce ve smyslu § 90 
odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže byla 
v neposlední řadě v minulosti kritizovaná ze strany 
samotných státních zástupců (k tomu viz např. Zpráva 
o činnost státního zastupitelství za rok 2010, str. 40-41; 
Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2011, 
str. 43; Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 
2012, str. 55. Zprávy o činnosti státního zastupitelství jsou 
dostupné na: http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-
cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-cinnosti).  
Zakotvení většího dispozičního oprávnění státního 
zástupce, pokud jde o případy dětí mladších 15 let lze 
přitom realizovat změnou formulace § 90 odst. 1 a 2 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže tak, aby soud 
řízení podle hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže nemohl zahájit z moci úřední, k čemuž stejně 
v praxi dochází jen velmi vzácně, a aby návrhové 
oprávnění státního zástupce nebylo formulováno jako 
povinnost, nýbrž jako oprávnění, které státnímu zástupci 
bude svědčit v těch případech, kdy bude mít za to, 
že vedení soudního řízení podle hlavy III. zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže je nezbytné vzhledem 
k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného 
zájmu, který byl dotčen, způsobu provedení činu a jeho 
následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, 
a vzhledem k chování dítěte po spáchání činu. Takto 
vymezené podmínky odpovídají podmínkám zakotvených 
v § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu, při jejichž splnění 
může státní zástupce zastavit trestní stíhání, anebo 
dokonce rozhodnout o tom, že k zahájení trestního stíhání 
nebude vůbec přistoupeno a věc odložit s oporou o § 159a 
odst. 4 trestního řádu. Je-li přitom v tomto rozsahu možné 
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svěřit státnímu zástupci diskreci v případě trestných činů 
dospělých a mladistvých, není důvod a nemělo by to ani 
snižovat míru ochrany společnosti, aby stejnou diskrecí 
nemohl disponovat též v případě činů jinak trestných 
spáchaných dětmi mladšími 15 let.  
Případně je možné zvážit v rámci řízení podle hlavy III. 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže zakotvení 
institutu obdobného odstoupení od trestního stíhání, 
zakotvenému ve vztahu k mladistvým v § 70 zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže, přičemž v případě dětí 
mladších 15 let by se mohlo jednat o institut odstoupení 
od vedení řízení podle hlavy III. zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže.  
Obě navržené varianty se přitom vzájemně nevylučují 
a stejně jako v případě mladistvých mohou v právní 
úpravě existovat též vedle sebe.  
MPSV se dále domnívá, že by bylo vhodné nastavit 
automatický mechanismus informování Probační 
a mediační služby o tom, že je zde dítě, které čelí 
podezření ze spáchání činu jinak trestného, obdobný, jaký 
je upraven ve vztahu k mladistvým v § 60 zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže v podobě povinného 
zasílání usnesení o zahájení trestního stíhání mladistvého 
Probační a mediační službě. S ohledem na skutečnost, 
že v případě dětí mladších 15 let nelze zahájit trestní 
stíhání, je však třeba najít jiný okamžik řízení, který je 
spojen s formalizovaným rozhodnutím, ze kterého 
vyplývá, že zde je dítě, které čelí podezření z porušení 
norem trestního práva. V případě dětí mladších 15 let by 
tímto formalizovaným rozhodnutím mohlo být usnesení 
o odložení věci z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání 
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z důvodu nedostatku věku podezřelého podle § 159a 
odst. 2 ve spojení s § 11 odst. 1 písm. d) trestního řádu. 
Probační a mediační službě by tedy mohla být 
automaticky zasílána tato usnesení, na které v současnosti 
povinně navazuje řízení podle hlavy III. zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže a na které by v případě, 
bylo-li by vyhověno výše vzneseným připomínkám 
MPSV, řízení podle hlavy III. zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže mohlo, ale nutně nemuselo navazovat, 
což by rovněž mohlo mít úzkou vazbu na spolupráci, 
kterou se mezi Probační a mediační službou a podezřelým 
dítětem v konkrétním případě podaří nastavit. Je přitom 
vhodné zdůraznit, že Probační a mediační služba může 
dítěti nabídnout spolupráci i bez nutnosti pověření státním 
zástupcem, a to v rámci jí využívaných restorativních 
technik, typicky v podobě mediace a rovněž v podobě 
práce s dítětem v rámci zpracování zprávy před 
rozhodnutím, případně jiných nově zaváděných technik 
(restorativní skupinové konference apod.). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Nad rámec návrhu [§ 92 odst. 1 ZSVM]: 
Ustanovení § 92 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže ve stávajícím znění stanoví, že „v řízení nemusí 
být dítě vyslechnuto, bylo-li jeho jednání, v němž 
je spatřován čin jinak trestný, spolehlivě prokázáno jiným 
způsobem. Jeho názor ve věci musí být vždy zjištěn.“ 
MPSV navrhuje v rámci předkládané novelizace změnit 
citované ustanovení ve směru obligatornosti výslechu 
dítěte mladšího 15 let v řízení podle hlavy III. zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže, s oprávněním dítěte 

Akceptováno jinak 
Zákonné znění § 92 odst. 1 ZSVM bude doplněno následovně: 

„(1) V řízení nemusí být dítě vyslechnuto, bylo-li jeho jednání, 
v němž je spatřován čin jinak trestný, spolehlivě prokázáno jiným 
způsobem; to neplatí, pokud dítě o výslech výslovně požádá. Jeho 
názor ve věci musí být vždy zjištěn.“ 
Zakotvuje se tak povinnost soudu vyslechnout toto dítě, pokud 
projeví zájem být slyšeno. 
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výpověď odepřít. 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 92 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže nebylo v důvodové zprávě žádným bližším 
způsobem zdůvodněno, důvodová zpráva toliko uváděla, 
že výslech dítěte mladšího patnácti let by měl být 
pravidlem, a to s výjimkou situací, pokud bylo jeho 
jednání, v němž je spatřován čin jinak trestný, spolehlivě 
prokázáno jinak. Je možné, že cílem předmětné právní 
úpravy bylo vytvořit dostatečný prostor pro to, aby 
v konkrétním případě, v závislosti na jeho okolnostech, 
mohly být mírněny negativní dopady vedení soudního 
řízení na samotné dítě. 
MPSV je však toho názoru, že otázka ošetření negativních 
dopadů vedení soudního řízení je daleko více otázkou 
účelnosti vedení řízení podle hlavy III. zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže a odstranění prvku 
obligatornosti vedení tohoto řízení, než otázkou osobní 
účasti dítěte při soudním jednání. V případě, že již řízení 
podle hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
bude zahájeno a bude vedeno, tato skutečnost bude 
na podezřelé dítě dopadat, ať již se bude osobně jednání 
soudu pro mládež účastnit, či nikoli. Je-li tedy již vedeno 
řízení podle hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže, podezřelé dítě by se jednání mělo osobně 
účastnit a mělo by být soudem pro mládež též vyslechnuto 
s tím, že bude moci odmítnout vypovídat, aniž by k tomu 
mělo nějaký specifický důvod. Obecně by mělo platit, 
že na výslech podezřelého dítěte nedopadá právní úprava 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, 
týkající se výslechu účastníka řízení, jelikož § 131 odst. 2 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.  
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občanského soudního řádu stanoví, že účastník řízení je 
povinen vypovídat pravdu a nic nezamlčovat, 
což v kontextu toho, že účastník řízení čelí podezření 
z naplnění skutkové podstaty veřejnoprávního deliktu a že 
ponese veřejnoprávní odpovědnost (za kterou je třeba 
považovat též odpovědnost za čin jinak trestný), 
výrazným způsobem narušuje základní práva člověka, 
především právo nebýt nucen k sebeobvinění, jak je to 
zakotveno např. v čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv 
a svobod.  
Je do značné míry nelogické a absurdní, abychom dítě 
mladší 15 let na jedné straně považovali za natolik 
vyspělé, že může nést veřejnoprávní odpovědnost za své 
protiprávní jednání, a v důsledku toho vedli soudní řízení, 
jehož předmětem je právě otázka jeho odpovědnosti, ale 
na straně druhé považovali za nezbytné dítě chránit před 
tím, aby se muselo tohoto řízení osobně účastnit a být 
v něm vyslechnuto. Případná ochrana dítěte před 
negativními dopady řízení je skutečně otázkou zrušení 
obligatornosti tohoto řízení, nikoli otázkou obligatornosti 
výslechu dítěte.  
Vedle uvedeného nelze rovněž přehlédnout, že se zde 
i z hlediska samotných principů, na kterých stojí zákon 
o soudnictví ve věcech mládeže, nastoluje výrazná 
nerovnováha, kdy ve vztahu k mladistvým předmětný 
zákon vylučuje v § 64 odst. 1 konání hlavního líčení nebo 
veřejného zasedání v nepřítomnosti mladistvého, nejde-li 
o řízení proti uprchlému, což bylo v důvodové zprávě 
odůvodněno tak, že „hlavní líčení před soudem by mělo 
být stejně jako v trestních věcech dospělých osob 
prováděno tak, aby splňovalo všechny požadavky 
na řádný (fair) a zákonný proces se všemi zárukami práva 

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



21   

na obhajobu obžalovaného, a proto ho nebude možno 
konat tak jako dosud v nepřítomnosti mladistvého (§ 297 
odst. 1 trestního řádu).“ Jakkoli je řízení podle hlavy III. 
zákona o soudnictví ve věcech mládeže formálně 
civilněprávním řízením, jeho předmětem stále zůstává 
posouzení naplnění znaků skutkové podstaty 
veřejnoprávního deliktu, s výjimkou věku pachatele 
jako znaku subjektu tohoto deliktu (k tomu viz 
mj. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2008, 
spis. zn. 8 Tdo 514/2008), což by mělo určovat i standard 
procesních záruk, který by v předmětném řízení měl být 
pro osobu podezřelou ze spáchání daného 
veřejnoprávního deliktu zachován (k tomu viz nález 
Ústavního soudu ze dne 17. 2. 2015, spis. zn. III. ÚS 
916/13, který konstatuje, že řízení podle hlavy III. zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže má „quasitrestní povahu, 
jež vyplývá z toho, že v něm uložené opatření má rovněž 
povahu sankce“ – odst. 37).  
MPSV tedy navrhuje formulovat § 92 odst. 1 zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže tak, že v řízení podle 
hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech mládeže musí 
být dítě, které je podezřelé ze spáchání činu jinak 
trestného, vyslechnuto.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Ministerstvo 
obrany 

K části první k bodu 28 [zrušení § 328]: 
Navrhujeme namísto zrušení § 328 trestního řádu jeho 
úpravu následujícím způsobem:  
 

Akceptováno jinak 
Novelizační bod, který je předmětem připomínky, bude z návrhu 
vypuštěn. Ke změně § 328 tr. řádu dojde až po vzájemném 
projednání otázky, jaké důsledky má mít výkon vojenské činné 
služby na výkon jednotlivých druhů trestů.  
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§ 328 
Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho 

výkonu u vojáků 
(1) Předseda senátu odloží nebo přeruší výkon trestu 

odnětí svobody nepřevyšujícího šest měsíců, je-li 
odsouzený povolán k výkonu základní vojenské služby 
v operačním nasazení v délce alespoň šesti měsíců, 
nebo výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího 
dvanáct měsíců, je-li odsouzený povolán k výkonu 
mimořádné služby.  

(2) Jestliže odsouzený ve výkonu této služby 
nespáchal žádný trestný čin a konal řádně vojenskou 
službu, upustí soud od výkonu trestu nebo jeho zbytku; 
jinak rozhodne, že se trest nebo jeho zbytek vykoná. 
Bylo-li upuštěno od výkonu trestu nebo jeho zbytku, 
pokládá se trest za vykonaný dnem, kdy byl jeho výkon 
odložen nebo přerušen.  

(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná 
stížnost, jež má odkladný účinek. 
Odůvodnění 
Nesouhlasíme s tím, aby bylo bez náhrady z trestního 
řádu vypuštěno ustanovení § 328, které se týká odkladu 
a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu 
u vojáků. 
Předložený materiál navrhuje ustanovení § 328 trestního 
řádu bez náhrady vypustit jako obsoletní vzhledem 
ke zrušení institutu základní vojenské služby v roce 2004. 
Nicméně branný zákon obsahuje instituty podobné svoji 
povahou a účelem základní vojenské službě. Jedná se 
o mimořádnou službu (§ 15 branného zákona) a službu 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.  
 

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



23   

v operačním nasazení (§ 12a branného zákona). 
Navrhujeme doplnit do ustanovení § 328 odst. 1 trestního 
řádu možnost odložit nebo přerušit výkon trestu odnětí 
svobody v případě výkonu mimořádné služby. Vzhledem 
ke skutečnosti, že mimořádná služba je druhem vojenské 
činné služby, který se na základě povinnosti vykonává 
za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, navrhujeme 
horní hranici výkonu trestu odnětí svobody, na kterou se 
bude vztahovat odložení nebo přerušení výkonu trestu 
odnětí svobody, stanovit na 12 měsíců. 
Současně navrhujeme doplnit do ustanovení § 328 odst. 1 
trestního řádu i možnost odložit nebo přerušit výkon 
trestu odnětí svobody v době míru, a to v případě, bude-li 
voják povolán k výkonu služby v operačním nasazení, 
a to v její délce 6 měsíců a více. Důvodem je skutečnost, 
že služba v operačním nasazení je vojenskou činnou 
službou, kdy v souladu s ustanovením § 2 odst. 13 zákona 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění 
pozdějších předpisů, dojde k použití ozbrojených sil při 
obraně ČR proti vnějšímu napadení či při jiných 
závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné 
majetkové hodnoty nebo životní prostředí, nebo k plnění 
úkolů ozbrojených sil v prostředí ozbrojeného konfliktu 
nebo v prostředí ohroženém bojovou činností, 
tj. i v zahraničí. Navrhujeme minimální délku služby 
v operačním nasazení, na kterou se bude toto ustanovení 
vztahovat, stanovit na 6 měsíců a současně horní hranici 
výkonu trestu odnětí svobody, na kterou se bude 
vztahovat odklad nebo přerušení výkonu trestu, zachovat 
v délce 6 měsíců. 
Tato připomínka je zásadní. 
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Ministerstvo 
vnitra 

K části první k bodu 8 [§ 179g odst. 7]: 
1. Požadujeme věty doplňované na konec odstavce 7 
revidovat. Pojem „věk blízký věku mladistvých“ je 
slovním spojením, které zná pouze obecná nauka trestního 
práva a soudní judikatura. Nejedná se však o formulaci, 
která je užívána v textu právních předpisů.  
2. Rovněž se domníváme, že toto nové ustanovení nepatří 
do trestního řádu, nýbrž do zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže, což by však znamenalo, že se jedná o nepřímou 
novelu tohoto zákona, která je dle čl. 54 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády zakázaná. Požadujeme tuto 
skutečnost vyjasnit a ustanovení upravit, popř. 
do trestního zákoníku dané věty nevkládat. 
Upozorňujeme, že v návaznosti by bylo nutné upravit také 
další novelizační body [viz např. čl. I bod 10 - § 179h 
odst. 1 písm. d) trestního řádu či čl. I bod 21 - § 308 odst. 
1 písm. d) trestního řádu]. Tuto připomínku obdobně 
vztahujeme i k čl. I bodu 19 k § 307 odst. 8 trestního řádu. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   
    

Vysvětleno 

K části první k bodu 43 [§ 337 odst. 2]: 
V zájmu zajištění právní jistoty adresátů normy 
požadujeme v odstavci 2 větě poslední výslovně uvést, 
který subjekt má povinnost soudu bez odkladu sdělit, kdy 
odsouzený uložený trest obecně prospěšných prací 
vykonal, zda probační úředník nebo poskytovatel obecně 
prospěšných prací.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

Akceptováno 
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K části první k bodu 47 [§ 350 odst. 4]: 
Požadujeme odstavec 4 vypustit pro nadbytečnost. 
Skutečnost, že předseda senátu může mimo veřejné 
zasedání zamítnout návrh pouze z důvodu, že doposud 
neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro podmíněné 
upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, jasně 
plyne již z odstavce 2. Na základě výše uvedeného je pak 
nezbytné upravit i odstavec 6. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     
  

Akceptováno 
 

K části sedmé k bodu 7 [§ 69 odst. 1 písm. a)]: 
Upozorňujeme na chybějící novelizační bod, kterým má 
být do § 69 odst. 1 vloženo nové písmeno a) daného 
zákona, které stanoví, že v trestních věcech mladistvých 
lze použít podmíněného odložení podání návrhu na 
potrestání, i s odkazem na novou poznámku pod čarou č. 
39. Požadujeme je doplnit, neboť bez tohoto doplnění 
postrádají další novelizační body smysl. 
V návaznosti je nezbytné následující novelizační body 
přečíslovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  
     

Vysvětleno 
 
 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

K části desáté k bodu 3 [k § 21 odst. 1 a § 22 odst. 1]: 
Požadujeme na konec vkládaných slov doplnit slova 
„pracovník zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou 
péči12),“, kde poznámka pod čarou č. 12 zní: „12) Zákon 

Akceptováno 
Návrh byl po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy doplněn ve smyslu uplatněné 
připomínky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajistí 
jednotné metodické vedení, proškolení pověřených pracovníků aj. 
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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.“. 
Náš požadavek je založen na skutečnosti, že ve školských 
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pro 
preventivně výchovnou péči je běžnou praxí každodenní 
práce s dětmi, které nejen experimentují s návykovými 
látkami, ale mnohdy jsou již závislými uživateli. 
Pro nedostatek nabídky služeb adiktologických ambulancí 
v ČR jsou tyto nezletilé osoby umísťovány 
do výchovných ústavů, které jsou specializovány 
na poskytování výchovně léčebné péče v oblasti užívání 
návykových látek. V rámci poskytování výchovné péče je 
nezbytné tyto nezletilé osoby kontrolovat, zda dodržují 
stanovený režim zařízení, a je nezbytné provádět 
orientační vyšetření pro přijetí účinného opatření 
ke konkrétnímu dítěti. Je však nereálné, aby při každé 
potřebě testování do zařízení dojížděly osoby 
vyjmenované v platném znění § 22 odst. 1 zákona 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek. 
Dále také upozorňujeme, že ve věci doplnění pověřeného 
pracovníka školského zařízení pro výkon ústavní 
a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči 
bylo osloveno Ministerstvo zdravotnictví, které 
požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
vzalo v potaz a přislíbilo jej zapracovat při případné 
novelizaci zákona o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek. Vzhledem k tomu, že se tento 
zákon otevírá v souvislosti s novelou trestního řádu, 
považujeme za vhodné znění navrhované v připomínce 

v oblasti testování v uvedených zařízeních. 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí.  
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do předmětných ustanovení doplnit. 
 

 
 
V Praze dne 19. července 2019 
 
Vypracovala: Mgr. Veronika Magová        Podpis: …………………………… 
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