POUČENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE / OPATROVNÍKA MLADISTVÉHO,
ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Zákonný zástupce, opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí má právo
na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo
na poskytnutí informací o řízení potřebných k hájení práv a oprávněných zájmů mladistvého
obviněného, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního
jednání a být přítomen při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho
podkladům, právo na oznámení rozhodnutí, právo podat odvolání ve prospěch mladistvého
obviněného proti rozhodnutí o přestupku nebo proti rozhodnutí o schválení dohody o narovnání a
právo podat žádost o obnovu řízení nebo o vydání nového rozhodnutí. Zákonný zástupce a opatrovník
mladistvého obviněného má právo zvolit mladistvému obviněnému zmocněnce (§ 72 odst. 1, § 96 odst.
1 zákona o odpovědnosti za přestupky).
Zákonný zástupce, opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí mají
právo klást otázky účastníkům řízení, svědkům a znalcům. Dotazovaná osoba má právo odmítnout
odpovědět a nesmí být tázána za stejných podmínek jako svědek (viz ust. § 55 správního řádu) – nesmí
být vyslýchán o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen zachovat v
tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn, nesmí být vyslýchán též tehdy,
jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl
této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn a dále může
výpověď odepřít, pokud by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo
přestupek (§ 82 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky).
Veškerá podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě
(podepsané elektronickým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb.). Za podmínky, že podání je do 5
dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno je učinit pomocí
jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě
bez použití podpisu (viz ust. § 37 odst. 4 správního řádu).
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