
Abstrakt 

 Tato diplomová práce s názvezm „Problémy trestního soudnictví nad mládeží“ 

se zaměřuje na oblast trestního práva mládeže, které je svou povahou specifickou 

oblastí trestního práva, přičemž tato povaha je dána zejména nutností zvláštního 

přístupu k mládeži. Právní úprava trestního práva mládeže je vtělena zejména do zákona 

č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže. V rámci tématu se práce snaží postihnout zejména odchylky, které jsou pro 

trestní právo mládeže speciální oproti trestnímu právu dospělých pachatelů a předložit 

tak ucelený přehled o trestním soudnictví nad mládeží. Nejšířeji je v této práci 

pojednáno o řízení ve věcech mladistvých, pozornost je však věnována i 

hmotněprávním aspektům trestního práva mládeže a nezanedbatelná část také řízení ve 

věcech dětí mladších patnácti let. 

 V úvodní kapitole jsou vymezeny základní pojmy tak, jak je používá zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže, zejména jsou zde terminologicky vymezeni ti, kterých se 

týká speciální úprava. 

 V následujících dvou kapitolách je podán přehled o kriminologických aspektech 

kriminality mládeže, a také je zde nastíněn vývoj právní úpravy soudnictví ve věcech 

mládeže v českých zemích a představena podoba současné úpravy včetně jejích 

východisek, se zaměřením na restorativní justici. 

  V páté kapitole je pojednáno o trestní odpovědnosti mladistvého, která ve 

srovnání s trestní odpovědností dospělých pachatelů vykazuje významné odchylky. 

 V šesté kapitole se diplomová práce věnuje účelu a systému opatření ukládaným 

mladistvým za spáchaná provinění, přičemž se zaměřuje mimo jiné na vztah ochranné a 

ústavní výchovy. 

 Sedmá a nejširší kapitola pojednává o řízení ve věcech mladistvých, přičemž je 

zde velký prostor věnován subjektům, které mají v tomto typu řízení významnou roli, 

jako je orgán sociálně-právní ochrany dětí, Probační a mediační služba a zákonný 

zástupce mladistvého. 

 Osmá kapitola je věnována odklonům užívaným ve věcech mladistvých. 

 Devátá kapitola pojednává o řízení ve věcech dětí mladších patnácti let a je 

zaměřena zejména na zdroje právní úpravy a problematiku zajištění tohoto typu 

pachatelů. 



 V závěru práce je obsaženo zamyšlení nad charakterem zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže, které je doprovázeno úvahami nad možnými změnami tohoto zákona a 

určitými instituty, které by v právní úpravě trestního práva mládeže mohly najít své 

místo. 


