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Úvod
Přestože je moderní trestní právo mládeže v České republice účinné již více jak deset
let, jedná se o stále aktuální a závažné trestněprávní i celospolečenské téma, poněvadž
podíl dětí a mladistvých na celkové kriminalitě neustále představuje vážný problém
a budí znepokojení veřejnosti. Jako téma své disertační práce jsem si zvolila
sankcionování mladistvých, neboť se domnívám, že věnování se problematice trestné
činnosti mladistvých dnes, znamená investici do budoucna. Překračuje-li totiž kriminalita
mládeže určitou únosnou mez, představuje zlo pro celou společnost, které se následně
odráží v sociální, duchovní, morální i materiální sféře, a pokud na ní není vhodně
reagováno, eskaluje a může ohrozit kvalitu života nás všech.1 Lze tak usuzovat, že podaříli se snížit riziko možnosti stupňování „kriminální kariéry“ osob již v raném věku,
s postupem času by mělo ubývat kriminality obecně.
Děti a mladiství jsou sice díky své nedozrálosti tvárnější než dospělé osoby, proto
u nich existuje vyšší šance na polepšení, je však nutné si uvědomit, že stejně jako není
možné zcela zabránit páchání kriminality u dospělých jedinců, nemůže plně vymizet ani
kriminalita páchaná mládeží. Přestože má jejich delikvence především epizodický
charakter, kdy již v dospělosti v páchání trestné činnosti nepokračují, existují intenzivní
pachatelé, u kterých s ohledem na vážnost jednání či mnohost útoků existuje velké riziko
recidivy.2
Vzhledem k tomu, že se mládež od dospělých odlišuje po biologické, psychologické
i sociologické stránce, musí být s nimi i odlišně zacházeno, a to nejen v podobě
specifického přístupu orgánů činných v trestním řízení, ale také jiných odborníků, kteří
s delikventní mládeží pracují. Důraz je nutné klást především na prevenci kriminálního
chování dětí a mladistvých a na jejich řádnou výchovu. Na této činnosti se podílí mnoho
subjektů, v prvé řadě velmi významným způsobem jejich rodiny a vzdělávací zařízení,
která navštěvují, dále státní orgány (zejména orgán sociálně-právní ochrany dětí), ale také
například organizace pořádající pro mládež volnočasové aktivity. Pro děti a mladistvé,
jejichž osobnost se vyvíjí, je zásadní právě rodinné a výchovné prostředí a trávení volného

1

Srov. s OSMANČÍK, Otakar. K některým kriminologickým a hmotněprávním aspektům zákona
o soudnictví ve věcech mládeže. Bulletin advokacie. 2004, 1, s. 27.
2
VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a Jana HULMÁKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky.
3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 289 a 296.
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času. Negativní projevy jejich chování totiž často souvisí s jejich nestabilním rodinným
zázemím, které představuje nejrizikovější předpoklad jejich kriminálního jednání, ale
také mohou souviset s přístupem školy, vrstevníků, se kterými se stýkají, a obecně se
způsobem trávení jejich volného času.3 Trestná činnost tedy mívá často hlubší sociální
kořeny, proto se jeví nepochybně vhodným a efektivním všechny negativní projevy jejich
chování řešit raději hned v jejich počátcích, aby se dále nerozvíjely do té míry, že by
následně eskalovaly až v protiprávní jednání ve smyslu trestního práva. V takovou chvíli
pak již nastupuje role orgánů činných v trestním řízení, které by se jí měly chopit velmi
zodpovědně a s mladistvými zacházet jinak než s dospělými pachateli, a to velmi
ohleduplně se zřetelem na jejich psychologický a vývojový stav se snahou předcházet
u nich riziku recidivy.
Je důležité zdůraznit, že během celého trestního řízení a zejména při konečném řešení
trestních věcí mladistvých musí být především myšleno na potřebu jejich plnohodnotného
návratu do společnosti a zabránění stigmatizace. V celém řízení by tak měla být dána
přednost výchovnému účelu před represí. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o soudnictví ve věcech mládeže“ či „ZSVM“) upravuje takové
způsoby řešení trestní věci mladistvého a opatření, která jsou způsobilá život mladistvého
a jeho další chování významně usměrnit, je však nutné je volit velmi obezřetně, zejména
s ohledem na osobu mladistvého a všechny okolnosti případu, neboť by se mohlo naopak
stát, že pokud budou zvolena nevhodná z nich, vyvolají kontraproduktivní efekt.
Z výše uvedených důvodů shledávám nutným zkoumat, zda systém a druhy sankcí
a rovněž jiná řešení trestních věcí mladistvých, která zákonodárce v zákoně o soudnictví
ve věcech mládeže upravil, odpovídají potřebám mladistvých a mohou skutečně
představovat účinné řešení jejich situace a zároveň chránit společnost. Předkládaná práce
si proto klade za cíl analyzovat českou právní úpravu sankcionování mladistvých,
porovnat ji se zahraničními právními úpravami, zhodnotit poznatky z aplikační praxe a
zjistit četnost využívání jednotlivých institutů s přihlédnutím k míře aplikování prvků
restorativní justice. Měla by ve svém souhrnu pomoci zodpovědět otázku, zda je tuzemská
právní úprava sankcionování mladistvých dostatečná, a pokud tomu tak není, navrhnout
3

K tomu více viz GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4. akt.
vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 449-456.
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vhodná řešení, jak tento nežádoucí stav de lege ferenda řešit. Název práce „Sankcionování
mladistvých – srovnávací studie“ jsem zvolila proto, že práci koncipuji jako komparativní
hned v několika ohledech – jednak ve smyslu srovnání české právní úpravy se
zahraničními, jednak jako srovnání sankcionování mladistvých a dospělých pachatelů,
ale rovněž v historickém smyslu, tedy porovnání jednotlivých etap vývoje právní úpravy
v této oblasti. V neposlední řadě také přináším určité srovnání teoretických koncepcí
a myšlenek zákonodárce zakomponovaných do právní úpravy s tím, jak se s nimi
vypořádala aplikační praxe.
Práce vychází zejména z poznatků získaných studiem odborné české i zahraniční
literatury, ale také pracuje se soudními rozhodnutími a zohledňuje zkušenosti z praxe
soudců, státních zástupců a pracovníků Probační a mediační služby. Její součástí je
rovněž analýza statistických dat. Při zpracování práce jsem použila metody analytické
a syntetické, zejména metodu abstrakce, indukce a dedukce doplněnou metodami
komparatistickými a logickými.
Práci pro přehlednost členěním do devíti kapitol. V první kapitole se nejprve
zaměřuji na vývoj české trestněprávní úpravy týkající se přístupu k mladistvým
delikventům a jejich sankcionování, neboť geneze principů a vývoje jednotlivých
institutů přispívá dle mého názoru k pochopení současné právní úpravy. Nastiňuji také
vývoj na světové úrovni, který dění v českých zemích a přístup k mladistvým ovlivnil.
V návaznosti na tyto historické události kapitola prezentuje také dělení modelů soudnictví
nad mládeží. U základních z nich je popsáno, na kterých principech stojí, na co kladou
důraz a jsou vysvětleny jejich vzájemné odlišnosti. Následně tato část přibližuje důvody,
proč v naší zemi došlo k vytvoření samostatného trestního systému nad mládeží a blíže
se věnuje zákonu č. 48/1931 Sb. z. a n., o trestním soudnictví nad mládeží (dále jen
„zákon o trestním soudnictví nad mládeží“ či „ZTSM“), který sloužil jako významný
inspirační zdroj při přípravě zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Posléze se zaměřuje
na legislativní změny, které přinesla v této oblasti doba okupace, komunismu a následně
porevoluční období.
Druhá kapitola v úvodu vypočítává důvody pro přijetí samostatného kodexu
upravujícího trestní právo mládeže a přibližuje proces přijímání zákona o soudnictví ve
věcech mládeže. Dále se zaměřuje na postavení zákona o soudnictví ve věcech mládeže
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v systému trestněprávních předpisů a věnuje pozornost některým základním pojmům a
otázkám v něm upravených, které souvisí se sankcionováním mladistvých. Představuje
pojem provinění jako označení protiprávního činu mladistvého a věnuje se otázce věkové
hranice trestní odpovědnosti, která nemůže být podle mého názoru u tohoto tématu
opomenuta, neboť neustálé návrhy na její snížení jasně odrážejí nepochopení specifik
dospívání, kdy místo akcentu na speciální péči věnovanou mladistvým delikventům
směřují k zostření přístupu k mladistvým pachatelům. Kapitola se rovněž zabývá otázkou
rozumové a mravní vyspělosti mladistvých a polemizuje nad tím, jakým způsobem na ni
nahlížet, zda jako na speciální důvod nepříčetnosti či jako na samostatný důvod vylučující
trestní odpovědnost. Dále rozebírá některé základní zásady vztahující se k sankcionování
mladistvých, jejichž detailnějšímu rozboru prozatím nebylo v literatuře věnováno
uceleným způsobem tolik prostoru, přestože mají zásadní význam. V neposlední řadě
představuje koncept restorativní justice a její projevy v zákoně o soudnictví ve věcech
mládeže, zejména v oblasti sankcionování, a přibližuje účel sankcí ukládaných
mladistvým.
Další kapitola je věnována institutům upuštění od uložení trestního opatření
u mladistvých podle § 11 a § 12 ZSVM a podmíněnému upuštění od uložení trestního
opatření podle § 14 ZSVM, které představují zvláštní formy trestněprávní reakce
na provinění spáchané mladistvým a jsou jedním z prostředků, jimiž se dosahuje naplnění
účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Zaměřuje se na postavení těchto institutů
v systematice zákona, na jejich význam mezi ostatními možnými způsoby postihu
provinění mladistvých, jejich odlišení od upuštění od potrestání u dospělých pachatelů a
kritický rozbor jejich jednotlivých podmínek. Pozornost není však věnována pouze
teoretickým východiskům, ale rovněž je prezentováno uplatnění těchto institutů v praxi a
jsou navrženy jejich možné legislativní změny. Tuto kapitolu lze podle mého názoru
označit za velmi přínosnou, neboť detailnímu zpracování tohoto tématu zatím nebyla
v odborné literatuře věnována pozornost.
V následujících třech kapitolách věnuji prostor jednotlivým typům opatření, která lze
mladistvým jako sankce ukládat, tedy výchovným opatřením, ochranným opatřením
a trestním opatřením. Zaměřuji se na problémy spojené s aplikací zákona o soudnictví ve
věcech mládeže a pokouším se odpovědět na otázku, zda se daří uskutečňovat v praxi
jeho základní myšlenku, která spočívá v kladení většího důrazu na výchovu mladistvého
11

pachatele než na jeho potrestání. Jednotlivé kapitoly postupně seznamují čtenáře s účelem
každé kategorie opatření, s jejich druhy, specifiky, četností jejich ukládání v aplikační
praxi a jejich navrhovanými legislativními změnami. U ochranných opatření a trestních
opatření, která představují protějšky ochranných opatření a trestů, které je možné ukládat
dospělým, není proveden detailní rozbor jednotlivých obecných podmínek pro jejich
ukládání vyplývajících ze zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „trestní
zákoník“ či „TZ“), ale je kladen důraz na odlišnosti od právní úpravy sankcionování
dospělých pachatelů a jejich rozdílný účel.
V další části se práce zabývá alternativními způsoby řešení trestních věcí
mladistvých v podobě tzv. odklonů v trestním řízení, které lze v případech trestního
stíhání mladistvých využít. Pozornost je zde věnována opět účelu alternativních způsobů
řešení trestních věcí mladistvých se zaměřením zejména na institut odstoupení od
trestního stíhání. Kapitola rovněž přináší shrnutí a rozbor statistických údajů.
V dnešní době globalizace bezpochyby vyvstává potřeba právní úpravy jednotlivých
států porovnávat a vzájemně se některými zahraničními instituty inspirovat. Následují
proto dvě kapitoly komparační, které přináší srovnání české právní úpravy sankcionování
mladistvých se Slovenskou republikou a s Francií. Důvod volby slovenské právní úpravy
spočívá ve skutečnosti, že historický vývoj Slovenské republiky a České republiky se
ubíral stejným směrem a oba státy sdílejí obdobné hodnoty, tudíž považuji za zajímavé
sledovat, jak se právní úprava vyvíjela po rozdělení Československé republiky na dva
samostatné státy, v čem se přístup k sankcionování mladistvých shoduje a v čem naopak
odlišuje. Dále práce analyzuje francouzskou právní úpravu sankcionování mladistvých,
která reprezentuje odlišný model přístupu k sankcionování mladistvých, když vnímá
mladistvého delikventa jako oběť svého prostředí, které je nutné věnovat individuální
péči. Při porovnávání jednotlivých právních úprav se zamýšlím nad jejich styčnými body
a odlišnostmi, shrnuji jejich pozitiva i negativa a navrhuji, jakým způsobem by se z nich
mohl český zákonodárce inspirovat. Nutno podotknout, že cílem těchto kapitol není
detailní rozbor celého trestního práva mládeže ve slovenské a francouzské právní úpravě,
ale představení systémů sankcionování mladistvých v těchto státech a jejich porovnání
s českou právní úpravou. Kapitoly se proto na začátku zaměřují stručně na koncepci
přístupu k mladistvým pachatelům na Slovensku a ve Francii, vymezují pojem mladistvý
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či nezletilý a posléze již představují systém sankcionování této skupiny osob. Také
analyzuji využívání některých sankcí v uvedených státech.
Závěrem v práci shrnuji zjištěné poznatky a navrhované legislativní změny.
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1. Historie
1.1. Prvopočátky trestního práva mládeže
1.1.1. Trestní právo mládeže v českých zemích do rozpadu Rakouska-Uherska
S nedospělými pachateli trestné činnosti bylo ve starověku zacházeno stejně jako
s dospělými. Vztahovaly se na ně identické postupy a tresty, neboť společnost věřila, že
se jedná o osoby dosud duševně a tělesně nevyvinuté, které nejsou řádnými členy
společnosti, takže nepovažovala za důležité se jejich deliktním jednáním nijak zvlášť
zabývat.4 Nejen na území dnešní České republiky tedy po dlouhou dobu neexistoval
specifický přístup k nedospělým osobám, které se dopustily trestné činnosti. Na
nedospělé začalo být postupně nahlíženo jako na osoby, které se v mnohém odlišují od
dospělých až od období středověku. Nejprve právní předpisy nijak pevně nestanovovaly
hranice dospělosti a existovalo právo zemských úředníků (tzv. právo ohledání let) ohledat
mladistvého, který neznal svůj věk, aby mohli stanovit jeho přibližné stáří.5 Při ukládání
trestu však nebyla nedospělost stále ještě příliš zohledňována a až do 16. století byli
pachatelé souzeni a trestáni bez přihlédnutí k jejich věku a přísnost trestu v konkrétním
případě závisela na právním názoru soudce.6 Do 16. století nebyli rovněž nijak
diferencováni odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody.7 Mravní vývoj mladistvých ve
výkonu trestu se proto ještě zhoršil, neboť měli možnost se přiučit dosud neznámým
kriminální postupům.8
V 15. století již začaly právní předpisy vymezovat určité hranice dospělosti, v nichž
byl zohledňován nejen odlišný duševní vývoj dívek a chlapců, ale rovněž hierarchie
typická pro tehdejší feudální společnost. Hranice dospělosti byla stanovena u chlapců
šlechticů na 16 let, u poddaných chlapců na 18 let, u dívek šlechtičen na 14 let a
u poddaných dívek na 16 let. Pokud se však dívka vdala dříve, stala se dospělou již

4

VRÁBLOVÁ, Miroslava. Kriminologické a trestnoprávne aspekty trestnej činnosti mládeže. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. s. 42-43.
5
UHLÍK, Jan. Historický vývoj ústavů pro mladistvé provinilce na území ČR. České vězeňství. 1996, 3,
s. 30.
6
KÝR, Aleš. Trestání mladých pachatelů v minulosti. Historická penologie. 2008, 1, s. 2.
7
Jednalo se o tzv. asociační vězeňský systém. Viz např. KÝR, Aleš. Od žalářníků k ozbrojených sborům
ve vězeňství. Historická penologie. 2010, 3, s. 42.
8
KÝR, Aleš. Trestání mladých pachatelů v minulosti. Historická penologie. 2008, 1, s. 9.
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sňatkem.9 Hranice dospělosti se dále postupem času měnily a sjednocovaly, k věku však
bylo v rámci trestání přihlíženo pouze jako k polehčující okolnosti při uložení trestu.
V 16. století měli soudci při rozhodování o trestu povinnost zohledňovat u osoby
pachatele jeho věk a rozumové schopnosti a na věk byl brán ohled též v případech
používání mučicích nástrojů při výslechu, neboť u dívek do 15 let a u chlapců do 18 let
nesměly být používány.10 V díle Práva městská království českého a markrabství
moravského od Pavla Kristiána z Koldína existovalo dokonce doporučení, aby
u nedospělých osob byla trestná činnost trestána především pokutou, což však v praxi
nebylo příliš zohledňováno.11
Významné změny v oblasti zacházení s mladistvými pachateli lze pozorovat zejména
za vlády Habsburků Josefa I., Marie Terezie a Josefa II., kdy postupně v trestním procesu
docházelo k zohledňování věku i při ukládání sankcí. Hrdelní řád císaře Josefa I. z roku
1707, který představoval první ucelený, nikoliv však dosud výlučný, trestní zákoník pro
země Koruny české, stanovil hranici dospělosti u dívek 15 let a u chlapců 18 let a zakázal
mučení těchto osob. K nízkému věku mělo být v souladu s ustanovením článku 179
Hrdelního řádu přihlíženo jako k polehčující okolnosti a mladistvému pachateli tak měl
být ukládán mírnější trest. Všeobecný hrdelní právní řád Constitutio Criminalis
Theresiana vydaný v roce 1768 za vlády císařovny Marie Terezie vyloučil trestní
odpovědnost osob mladších 14 let, a pokud se nedopustily hrdelního zločinu, také použití
útrpného práva při jejich výslechu.12 Děti mladší 7 let měly být potrestány vždy pouze
v rámci rodiny či školy. Osobám ve věku 14 až 16 let měly být ukládané tresty
zmírňovány a trest smrti jim nesměl být ukládán vůbec a u osob ve věku blízkém 16 let
mohl být ukládaný trest rovněž zmírněn za podmínky, že existovala možnost jejich
nápravy.13
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UHLÍK, Jan. Historický vývoj ústavů pro mladistvé provinilce na území ČR. České vězeňství. 1996, 3,
s. 30.
10
JIREČEK, Josef. Práva městská království českého a markrabství moravského spolu s krátkou jich
summou od M. Pavla Krystyana z Koldína. Praha: Spolek českých právníků Všehrd. 1876, s. 301 a 392.
Dostupné také z: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hn4lr5;view=1up;seq=434.
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Srov. s DÜNKEL, Frieder a Helena VÁLKOVÁ. Trestní zákonodárství nad mládeží v historické a
srovnávací perspektivě. Praha: Leges, 1992. s. 15.
12
KÝR, Aleš. Trestání mladých pachatelů v minulosti. Historická penologie. 2008, 1, s. 2.
13
VESELÝ, Jan. O trestní odpovědnosti mládeže ve starém českém právu. Věstník Československé
společnosti pro právo trestní. 1933, IX, 4, s. 102-103.
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Také Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně císaře Josefa II. z roku 1787
uváděl jako polehčující okolnost nízký věk pachatele. Vzhledem ke skutečnosti, že
zákoník vycházel z díla Cesara Beccarii „O zločinech a trestech“, byly myšlenky v něm
obsažené humanistické a na trest nebylo již pohlíženo pouze jako na odplatu, ale byl
zohledňován také jeho výchovný a odstrašující efekt, což představovalo zejména v otázce
sankcionování mladistvých velký pokrok.14
Dle zákoníku Kniha práv nad přečiněními hrdelními z doby vlády Františka I. měli
také být poprvé ve věznicích oddělováni mladiství od dospělých pachatelů, k čemuž ale
v praxi často nedocházelo. Zájem o trestanou mládež se pak zvyšoval ve 40. letech
19. století, kdy se dbalo především o řádné vzdělání a správnou výchovu mladistvých.15
Od roku 1842 také docházelo již k pravidelnému diferencování odsouzených ve výkonu
trestu odnětí svobody podle pohlaví. Rok 1853 poté přinesl zavedení povinné školní
docházky i u uvězněných mladistvých, které znamenalo další pozitivní posun ve snaze
o výchovné působení na mladistvé pachatele.16
Vývoj trestních předpisů na území habsburské monarchie byl završen v roce 1852
vydáním Zákona o zločinech, přečinech a přestupcích. Zatímco děti do 10 let věku zákon
označil za trestně neodpovědné a jejich potrestání zcela ponechal jejich rodině, děti ve
věku od 10 do 14 let bylo možné postihnout pouze za zločiny a mohly být potrestány
sankcemi, které zákon umožňoval ukládat dospělým pachatelům za přestupky. Děti bylo
možné po dobu jednoho dne až 6 měsíců zavřít na izolovaném místě, kde měly přiměřeně
pracovat a duchovně se vzdělávat.17 Za mladistvé zákon považoval osoby mezi 14. a
18. rokem věku. Mladiství sice již byli osobami plně trestně odpovědnými, ale při
sankcionování se braly ohledy na jejich nízký věk. Odlišný přístup zákona k mladistvým
v oblasti sankcionování lze prezentovat například na trestu bití, který bylo možné uložit
osobě za spáchání zločinu. Dospělý muž mohl dostat 25 ran holí, ženám a mladistvým
bylo možné uložit sice tentýž počet ran, avšak pouze metlou.18
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Na konci 19. století se začaly na území Rakouska-Uherska, jakož i v jiných zemích
Evropy, v souvislosti s vývojem soudního systému v USA objevovat úvahy nad
samostatným systémem sankcionování mladistvých. V návaznosti na první rakouský
kongres pro ochranu dětí konaný v březnu 1907 ve Vídni vláda předložila v roce 1907
a následně v roce 1909 osnovu Zákona o trestání a trestní ochraně osob mladistvých.
Sněmovna sice osnovu schválila jako zákon o trestním právu mladistvých, ten však
bohužel z finančních důvodů později neprošel poslaneckou sněmovnou.19 Jediný tehdejší
úspěch na území Rakouska v oblasti trestního soudnictví nad mládeží představovalo
sloučení pravomoci poručenské a trestní u okresních soudů a u ostatních soudů nápad
trestních věcí mladistvých ke specializovaným soudcům nebo specializovanému senátu.
Oproti tomu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, kde platilo právo uherské, se začaly
od roku 1908 vyvíjet základy trestního soudnictví nad mladistvými a pět let poté již
vznikly samostatné soudy pro mládež.20 Jiné změny v oblasti soudnictví nad mládeží již
do rozpadu Rakouska-Uherska nenastaly.
1.1.2. Historické události a vývoj ve světě v 19. století
Problematika delikventních projevů dětí a mladistvých začala být ve světě
významněji reflektována až v 19. století, kdy na ně společnost začala nahlížet v procesní
i sankční oblasti jinak než na dospělé pachatele trestné činnosti. Jak již bylo výše
uvedeno, na konci 19. století se začaly objevovat úvahy evropských států nad reformou
systému sankcionování mladistvých. Například německé hnutí Jugendgerichtsbewegung
hlásalo potřebu zohlednit biologické, psychologické a sociologické odlišnosti mládeže a
v důsledku těchto specifik mládeži začít ukládat jiné sankce než dospělým.21
Počátek celé reformy však představovaly především postoje a úsilí hnutí Child
Savers, které vzniklo v Americe na začátku 19. století. Vývoj městské společnosti v USA
postupoval v té době velmi rychle, tudíž rostla sociální nerovnost a chudoba a tento stav
měl negativní vliv na tradiční uspořádání rodiny. Zejména imigranti byli nuceni dlouho
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pracovat, tudíž nemohli věnovat dostatek času dětem a ty se toulaly po městě.22
Společnost začínala mít obavy ze zpustnutí těchto dětí a vlivu jejich chování na
bezpečnost měst, a tím z dopadu na ekonomický systém země, tudíž pociťovala potřebu
jejich kontroly. Členové hnutí Child Savers, mezi nimiž byli především představitelé
různých občanských organizací a penologové, se snažili změnit náhled na mladistvé
pachatele trestné činnosti a přístup k nim. Jejich myšlenky vycházely z konceptu tzv.
parens patriea23, podle něhož v případě, že rodiče zanedbávají své povinnosti vůči
osobám mladším 18 let nebo zneužívají svá práva k nim, existuje pravomoc státu převzít
na sebe péči o tyto děti, které se o sebe nedokážou postarat samy.24 Děti považovali za
v zásadě dobré bytosti, jejichž delikvence je způsobena nepříznivými podmínkami,
v nichž žijí, a nedostatečnou péčí jejich rodičů. Uváděli, že by společnost měla na
delikventní mladistvé nahlížet jako na osoby, které mají problém v důsledku množství
faktorů vedoucích ke kriminalitě. Z tohoto důvodu dle jejich názoru přirozeně nelze
mladistvé shledat za jejich jednání odpovědnými a nelze je trestat, neboť je za jejich
zdraví, bezpečnost a rozvoj odpovědná celá společnost.25 Hnutí považovalo za správné,
aby stát zjistil skutečné objektivní potřeby dětí a jejich problémy a následně našel co
nejlepší způsob, jak jejich situaci řešit. Uvádělo, že stát nemá na kriminalitu reagovat
tresty ve smyslu trestního práva, ale především sociálně-právními, medicínskými a
psychologickými postupy, které zajistí nápravu mladistvých lépe. Cílem totiž
neshledávalo potrestání mladistvého jako takové, ale jeho nápravu zajištěnou
prostřednictvím přísného režimu, práce a vzdělávání.26
Na základě snah hnutí Child Savers docházelo nejprve k zakládání útulků a
odborných a řemeslných škol pro delikventní děti. První specializovaný ústav pro
delikventní děti byl založen v New Yorku již v roce 1825 a následovalo otevírání dalších
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zařízení, do nichž byly děti posílány na základě rozhodnutí soudů zejména z důvodu
tuláctví nebo zanedbání, a to někdy i přes odpor jejich rodičů. V zařízeních tohoto typu
panoval velmi přísný režim se stanovením pracovních a studijních povinností, a to bez
určení délky umístění dítěte. Délka umístění závisela nejen na věku dítěte a jeho
potřebách, ale rovněž na jeho dovednostech.27 Přestože zakládání těchto ústavů
znamenalo v té době velký pokrok v přístupu k delikventní mládeži, hlavním výsledkem
snah hnutí Child Savers byla změna právních předpisů v oblasti trestní justice, neboť
v roce 1899 došlo ve státě Illinois v USA ke vzniku prvního soudu pro mladistvé, který
představoval pro ostatní státy podstatný impuls k vybudování samostatného systému
justice nad mládeží.28 První soud pro mladistvé nebyl koncipován pouze jako trestní soud,
ale jako obecný soud pro mladistvé s civilní i trestněprávní pravomocí. Slučovala se
v něm tedy problematika delikventní mládeže a mládeže ohrožené a zanedbané.29
Americký přístup k delikvenci mladistvých se stal inspirací pro evropské státy,
v nichž začalo nejprve docházet ke vzniku obdobných zařízení pro delikventy. Například
ve Velké Británii došlo v roce 1857 k přijetí zákona o nápravných školách a ke zřizování
prvních nápravných ústavů. Vedle amerického vývoje však ovlivnilo reformu evropského
trestního soudnictví mládeže rovněž v roce 1889 založení Mezinárodní společnosti
trestního práva, která zdůrazňovala potřebu aktivních zásahů státu do sociálních vztahů
ve společnosti a prostředky trestního práva považovala v této oblasti za podstatný
kontrolní nástroj.30 Evropské státy proto na počátku 20. století také začaly vyčleňovat
speciální soudy pro mladistvé delikventy z obecné soustavy soudů (například v roce 1908
v Německu či o rok později v Rakousku).31
První oddělené soudy se vyznačovaly určitými specifickými rysy, a to zejména
vyčleněním samostatné soustavy soudů nebo alespoň speciálních senátů u obecných
soudů, méně formálním řízením zaměřeným spíše na nápravu osoby mladistvého a
stíráním hranice mezi pravomocí trestněprávní a civilně právní.32 V systémech justice
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evropských států však stále zůstávala oddělena řízení s ohroženými a zanedbanými dětmi
a delikventními dětmi.

1.2. Modely soudnictví nad mládeží
Různí autoři uvádějí rozličné dělení modelů soudnictví nad mládeží, tradičně však
bývají rozlišovány 2 základní modely – sociálně-opatrovnický model (the welfare model)
a justiční model (the justice model). Zatímco pro oba z nich je typické vynětí
problematiky delikvence mládeže z obecných trestněprávních předpisů a zřízení
specializovaných soudů pro mládež, odlišně vymezují zejména míru formálnosti trestního
řízení a systém a účel sankcí.33 Vzhledem k tomu, že za základní, ucelené a logické
rozlišování jednotlivých modelů považuji dělení podle profesora Johna Pratta, který
rozlišuje 3 základní modely (vedle již zmíněného sociálně-opatrovnického a juristického
uvádí ještě korporativní model), uvádím níže dělení v tomto smyslu.34 Je však třeba
zdůraznit, že se v právních úpravách jednotlivých států neobjevuje žádný z modelů v čisté
podobě. Každý stát totiž hledá ze svého pohledu nejlépe vyváženou pozici mezi
jednotlivými modely, aby došlo k ideální rovnováze mezi uvědoměním si odpovědnosti
mladistvého za jeho jednání a jeho sociální integrací. Postoj státu závisí na jeho nahlížení
na osobu mladistvého delikventa, zda ho vnímá spíše jako osobu způsobující problémy
(policejní úhel pohledu) nebo jako osobu mající problémy (sociálně pracovnický úhel
pohledu).35 V každém státě některý z níže zmíněných modelů převažuje (sociálněopatrovnický – Francie, Polsko, Švýcarsko, justiční – Česká republika, Německo,
Rakousko), objevují se však i jednotlivé prvky z modelů jiných.
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1.2.1. Sociálně-opatrovický model
Sociálně-opatrovnický či sociální systém se zakládá na obecném trestně politickém
přístupu rehabilitační justice a vytváří určitý systém služeb pro děti a mladistvé. Rozvíjel
se zejména v polovině 19. století v USA a ve Velké Británii, kde jeho zastánci
poukazovali na do té doby nedostatečné výchovné působení při sankcionování
mladistvých a za hlavní příčiny delikvence označovali špatné psychologické zacházení
s dětmi a jejich nedůslednou a zanedbávanou výchovu.36 Tvrdili, že důvody, kvůli nimž
dochází k zanedbávání a zneužívání dětí, jsou stejné jako důvody delikventního chování
dětí, tudíž je vhodné s oběma skupinami dětí pracovat v rámci jednoho systému
orientovaného na zjišťování jejich potřeb a řešení jejich problémů.37
Tento model vychází z pozitivistického přístupu, neboť je založený na humanitárních
zásadách a zdůrazňuje sociální aspekty delikvence a zásahy ve prospěch dítěte.38
Je postaven na myšlence, že kriminalitu dětí a mladistvých ovlivňují zejména sociální,
ekonomické a psychické faktory a pouhý zásah státu ve formě uložení trestu není
dostatečně efektivním řešením. Zdůrazňuje potřebu zjištění potíží dítěte a vhodnou reakci
na ně.39 Tento přístup vnímá soudce jako lékaře, který stanovuje diagnózu a účinnou
léčbu. V tomto případě soudce určuje problém dítěte a následně nalézá nejvhodnější
způsob jeho řešení a ukládá vhodné opatření s ohledem na situaci a potřeby dítěte.40 Staví
na první místo zajištění blaha dítěte a neodmyslitelně s ním spojuje oproštění se
od formálního přístupu v řízení, neboť ten dle názoru jeho stoupenců komplikuje zjištění
potřeb dítěte. Vzhledem k velmi individuálním potřebám dětí je nutné zajistit rozsáhlou
diskreční pravomoc soudů, úřadů a orgánů, které v řízení vystupují. Soudy by měly mít
při výběru vhodného druhu opatření širokou možnost volního uvážení, aby mohly
posoudit, jaký prostředek nápravy bude pro dítě nejlepší, a měla by existovat možnost
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ukládání časově nevymezených opatření. Ukládaná opatření nejsou trestem a nemají mít
žádné vedlejší negativní důsledky.41
Vzhledem k tomu, že je z pohledu sociálně-opatrovnického modelu osoba
delikventního dítěte vnímána jako důležitější než jím spáchaný čin, klade se při
sankcionování důraz na výchovný účel a tím na rehabilitaci mladistvého delikventa.
Hlavní cíl není spatřován v trestání, ale v převýchově mladistvého delikventa a jeho
znovuzačlenění do společnosti, které vytváří předpoklad k tomu, aby se již delikventního
jednání dále nedopouštěl. Podle tohoto modelu je dítě vnímáno od narození jako
amorální, kdy se teprve postupem času stává jako produkt společnosti mravní bytostí
žijící v souladu se zákony. S ohledem na tuto skutečnost tedy nelze vyvozovat jeho trestní
odpovědnost za deliktní jednání, protože delikvence představuje pouze jeho určitý
přirozený vývojový nedostatek a dočasný projev nevyspělosti.42 Vzhledem k tomu, že
mladistvý je více poddajný než dospělý člověk a lze s ním tudíž lépe pracovat, považovali
stoupenci tohoto přístupu za možné a vhodné napravit delikventní projevy mladistvého
přísnou výchovou.
Především ve 2. polovině 60. let a v 70. letech nastávaly ve společnosti, zejména
v západních státech, sociální změny, zvyšovala se prosperita a s tím ruku v ruce také
vzdělání a technický pokrok. Začalo se pozvolna diskutovat o efektivitě stavu soudnictví
nad mladistvými a sociálně-opatrovnický model se stal terčem ostré kritiky.43 Jeho
odpůrci mu vytýkali v prvé řadě absenci garancí spravedlivého procesu v řízení proti
mladistvým delikventům, neboť kvůli upuštění od formálního pojetí neměl mladistvý
v řízení procesní práva srovnatelná s dospělými pachateli. Především mladistvý neměl
v řízení obhájce, neexistovaly odpovídající opravné prostředky proti rozhodnutí soudu,
jeho vina nebyla dostatečně prokazována a mohl být sankcionován i za jednání, která pro
dospělé

pachatele

nebyla

zákonodárcem

stanovena

jako

trestná.44

Kritici

dále zdůrazňovali skutečnost, že soudci při ukládání sankcí nerespektují princip
proporcionality a ukládají sankce trvající do doby, než bude naplněn jejich účel, tedy na

41

HULMÁKOVÁ, Jana. Trestání delikventní mládeže. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 2.
MATIAŠKO, Maroš. Modely systémov súdnictva pre mládež. Trestněprávní revue. 2011, 8, s. 235.
43
VRÁBLOVÁ, Miroslava. Porovnávacia analýza systémov súdnictva nad mládežou. In: O novém trestním
zákoníku: sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2009, trestněprávní
sekce. Praha: Leges, 2009, s. 144.
44
HULMÁKOVÁ, Jana. Trestání delikventní mládeže. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 5.
42

22

předem nevymezenou dobu.45 Rovněž poukazovali na s tím související přílišnou míru
diskrece soudů a jiných orgánů při rozhodování v řízení o mladistvém, kdy tuto
považovali za přílišný zásah státu do rodičovských práv a života dítěte.46 Kritika systému
směřovala rovněž proti ukládaným sankcím, neboť vědeckými výzkumy byla zjištěna
jejich nízká účinnost v oblasti potlačení recidivy mladistvých pachatelů.47
Absenci práva na spravedlivý proces v řízení s mladistvými začal v té době
zdůrazňovat rovněž Nejvyšší soud USA ve svých rozhodnutích, v nichž soudům vytýkal
porušení mnoha procesních práv. V přelomovém rozhodnutí In re Gault z roku 1967 vytkl
porušení práva na seznámení mladistvého s obviněním, práva na obhajobu, práva na
poučení o právu nevypovídat, na konfrontaci a křížový výslech svědků, práva na zápis
z jednání a práva na odvolání.48 O tři roky později Nejvyšší soud USA v rozhodnutí In re
Winship poukázal na skutečnost, že musí být v řízení ve věcech mladistvých dokazována
vina bez důvodných pochybností, čímž potvrdil kritiku sociálně-opatrovnického modelu,
že vina mladistvého nebyla dostatečně prokazována. Tato rozhodnutí představovala
výchozí bod počátků zmírňování až odstraňování rozdílů v řízení s dospělými a
s mladistvými pachateli.49
1.2.2. Justiční model
Po zhodnocení negativ sociálně-opatrovického modelu se začal v 80. letech silněji
v USA i v Evropě prosazovat odlišný způsob zacházení s mládeží, který vychází
z retributivního pojetí spravedlnosti. Postupem času se stále více společnost přikláněla
k represivnějšímu systému soudnictví mládeže. Vrátila se myšlenka, že mladiství
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pachatelé nejsou příliš odlišní od dospělých, tudíž k nim lze přistupovat obdobně a
k případným rozdílům mezi nimi v systému soudnictví nepřihlížet.50
Americká reforma systému soudnictví nad mládeží vyjadřovala tzv. neoklasické
retributivní principy. Vycházela z principů odplaty, proporcionality a rovnosti.
Zdůrazňovala, že by měla každá osoba dostat takový trest, který si vzhledem k závažnosti
svého deliktního jednání zaslouží a v rámci zachování rovnosti by při rozhodování o jeho
druhu a výši soudci vůbec neměli u pachatele zohledňovat polehčující a přitěžující
okolnosti. Vícero evropských států se touto reformou do jisté míry inspirovalo a své
trestněprávní předpisy upravující zacházení s delikventní mládeží modifikovalo směrem
k justičnímu modelu zacházení s mladistvými pachateli. Mladistvým začaly přiznávat
procesní práva srovnatelná s dospělými pachateli, proto řízení opouštěla svoji původní
neformálnost a rozdíly mezi klasickým trestním řízením a řízením s mladistvými
pachateli se začaly zužovat. Také zaměřily větší pozornost na náhradu újmy, čímž začalo
docházet ke zdůraznění práv oběti trestné činnosti.51
Justiční systém vnímá dítě jako odpovědné za následky svého jednání, neboť má
možnost svobodné volby a schopnost se rozhodnout. Pokud se tedy rozhodne porušit
zákon, musí být připraveno nést za své jednání přiměřené následky. Aby však stát
přistoupil k uložení sankce, musí být v prvé řadě vina dítěte dostatečně prokázána. Pokud
tomu tak je, představuje ukládaný trest spravedlivou odvetnou reakci společnosti na jeho
jednání a prostředek generální i individuální prevence, přičemž je zdůrazněna potřeba
proporcionality mezi ukládanou sankcí a deliktním jednáním dítěte či mladistvého.
Při rozhodování o sankci je pozornost nově zaměřena více na závažnost spáchaného činu
než na osobu pachatele, proto také dochází k ukládání přísnějších trestů. Stát však smí
zasahovat do práv dítěte pouze za situace, kdy jsou plně respektována jeho procesní práva,
a to pouze tou nejmírnější sankcí, která již postačuje k dosažení cíle.52 Vedle principu
proporcionality tak byl zdůrazněn princip subsidiarity sankcí, čímž došlo k opuštění od
přílišných zásahů, které byly prosazovány sociálně-opatrovnickým systémem. Přesto je
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však tomuto systému vyčítán příliš restriktivní přístup v sankcionování mladistvých,
který může způsobit problémy s jejich následným znovuzačleněním do společnosti.53
1.2.3. Korporativní model
Tradičně je uváděn ještě 3. model – korporativní, který se vyvinul v 80. letech
20. století a představuje určitou modifikaci justičního modelu. Vyznačuje se zvyšováním
administrativního rozhodování, které snižuje pravděpodobnost průtahů řízení u soudu, ke
kterým dochází při důsledném zachovávání všech práv obviněného.54 Korporativní model
zdůrazňuje, že nelze na delikvenci mládeže reagovat pouze právními prostředky, ale
celkovou změnou zacházení s mladistvými. Snižuje roli soudů a akcentuje zapojení
většího množství subjektů při řešení věci mladistvého a jejich vzájemnou spolupráci.
V tomto směru jsou stírány rozdíly mezi soukromoprávními a veřejnoprávními
institucemi, neboť cílem je zejména jejich vzájemnou spoluprací přijít na nejlepší možné
řešení věci.55 Rovněž v oblasti sankcionování upouští od velké míry autonomie
soudcovského rozhodování tím, že přesně vymezuje podmínky pro ukládání jednotlivých
sankcí. Repertoár sankcí má být dle tohoto přístupu rozmanitější, především co se týká
alternativ k uvěznění, a mají být rovněž více využívány odklony od klasických postupů
v trestním řízení. Také zdůrazňuje potřebu zaujetí rozdílného přístupu při sankcionování
pachatelů závažné násilné kriminality a zohlednění budoucnosti pachatele a jeho dalšího
působení ve společnosti.56

1.3. Trestní právo mládeže v letech 1918 až 1939
1.3.1. Přijetí zákona o trestním soudnictví nad mládeží a jeho principy
Po vzniku Československa platily s ohledem na článek 2 zákona č. 1/1918 Sb.,
o zřízení samostatného státu československého, na jeho území všechny dosavadní
zákony, tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku právo rakouské a na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi právo uherské. Přes rozdílnost rakouské a uherské soudní soustavy
nebyly v praxi činěny v přístupu k mladistvým přílišné rozdíly. Na území Čech, kde
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platilo právo rakouské a litera zákona mladistvé pachatele oproti dospělým příliš
nezvýhodňovala, docházelo ve většině případů k ukládání podmíněného trestu odnětí
svobody. Soudy se tedy snažily zohledňovat specifika mladistvých pachatelů alespoň
v rámci ukládaných sankcí. Oproti tomu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, kde již
existovaly základy trestního soudnictví nad mladistvými, často speciální úprava nebyla
na mladistvé vůbec aplikována. Tuto skutečnost dokládá také zpráva ústavně-právního
výboru o vládním návrhu zákona o trestním soudnictví nad mládeží, která k tomuto uvádí:
„dobrý zákon uherský nenalezl mnohdy lidí, kteří by jej byli prováděli v jeho duchu a
neopatřil vždy zařízení, bez nichž zůstává jen na papíře.“57
Právní dualismus nepředstavoval ideální stav, tudíž počaly snahy o unifikaci právní
úpravy. Mladistvým pachatelům trestné činnosti a myšlence na jejich zvláštní
trestněprávní režim byla věnována pozornost již od samého počátku. Vzhledem k tomu,
že v poválečném období nastal úpadek hospodářství, mravů i rodinného života, došlo
k nárůstu kriminality mladistvých58 a na delikventní mládež tak začalo být nahlíženo
jiným úhlem pohledu jako na specifickou kategorii pachatelů, kterou je nutné odlišovat
od dospělých a přistupovat k ní rozdílně.59 Plán na vyčlenění trestního soudnictví nad
mládeží lze prezentovat na skutečnosti, že v roce 1929 zřízená Komise pro reformu
trestního zákona se vůbec nezabývala úpravou hmotného a procesního práva nad
mladistvými pachateli. Tuto otázku totiž řešila speciální komise zřízená již dříve při
ministerstvu spravedlnosti.
Nový systém se měl spíše přiklánět k tehdejší vcelku moderní uherské právní úpravě
justice nad mládeží než k rakouské právní úpravě. Odplatná funkce trestu však měla být
značně upozaděna na úkor výchovné funkce. Cílem byla především výchova mladistvého
delikventa, který se většinou deliktního jednání dopustil právě z důvodů nedostatečné
výchovy, vedení a dozoru. Výchovný efekt měl být nastolen již v průběhu řízení
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s mladistvým a poté měl pokračovat vykonávanou sankcí.60 Čerpajíc z diskuzí o této
problematice ve společnosti vypracovala komise Ministerstva spravedlnosti České
republiky v roce 1922 osnovu zákona o trestním právu mládeže61, která sice vycházela
z převzaté rakouské i uherské právní úpravy, ale do značné míry zohledňovala také v té
době nedávno přijaté právní předpisy zaměřené na sankcionování mladistvých v jiných
evropských státech.62 Návrh zákona vláda Národnímu shromáždění Československé
republiky však předložila až po mezinárodním sjezdu pro trestní právo a trestnictví, který
se konal v Praze v roce 1930. Na sjezdu byl totiž návrh zákona o trestním právu mládeže
prezentován a v rámci diskuzí k problematice sankcionování mladistvých se setkal
s kladnými odezvami.63
Národní shromáždění Československé republiky návrh zákona následně přijalo dne
11. března 1931 jako zákon č. 48/1931 Sb. z. a n., o trestním soudnictví nad mládeží,
jehož účinnost nastala dnem 1. října 1931. Vycházel převážně z justičního modelu
soudnictví mládeže, ale byl založen na myšlence, že lepší než trestat je mladistvého
delikventa vychovávat a napravovat.64 Upravoval trestní odpovědnost mladistvých
a trestněprávní následky jejich činů a odlišnosti trestního řízení ve věcech mládeže.
Obsahoval tedy jak ustanovení práva hmotného, tak procesního, a vůči obecným právním
předpisům byl ve vztahu speciality. Vedle trestněprávních ustanovení obsahoval také
některá ustanovení práva poručenského a správního, a to v hlavě třetí v rámci
závěrečných ustanovení.65 Jednalo se o řízení s nedospělými osobami, kterým mohl
poručenský soud uložit výchovná nebo léčebná opatření a napomenout osoby, které o něj
pečovaly.
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Přestože se jednalo o na tu dobu velmi moderní právní předpis, který byl vnímán jako
chlouba legislativy nedlouho existujícího československého státu, v počátcích své
existence nebudil příliš dobré ohlasy. Uhlík upozorňuje na skutečnost, že tehdejší
společnost považovala sankce, které bylo možné dle zákona o trestním soudnictví nad
mládeží ukládat, za příliš mírné a zákon proto hodnotila spíše negativně.66 Nejen
veřejnost však zpočátku nepochopila správně jeho cíle a význam. Ze strany tisku rovněž
přicházela kritika a sami soudci zákon nejprve v praxi neaplikovali zcela v souladu s jeho
smyslem, neboť nepřistupovali k mladistvým dostatečně individuálně tak, jak to zákon
požadoval. Tohoto přístupu se obával již vládní návrh zákona, který zdůrazňoval potřebu
pochopení jeho smyslu a jeho respektování ze strany orgánů, které jej budou aplikovat,
přičemž apeloval na nutnost kooperace soudů s orgány sociální péče.67
Zákon o trestním soudnictví nad mládeží zaváděl specializované trestní soudy
mládeže, které však organizačně stále spadaly do systému obecného soudnictví, neboť by
bylo příliš nákladné a navíc neúčelné, aby stály organizačně samostatně. 68 Podle § 35
ZTSM se jednalo o zvláštní oddělení u okresních a krajských soudů. Tato oddělení se sice
nacházela v sídlech jednotlivých soudů, ale měla být oddělena tak, aby se mladiství a
dospělí obvinění v budově nesetkávali. U okresních soudů působili specializování soudci
mládeže, u krajských soudů specializované senáty zaměřené na problematiku
mladistvých. Výkon pravomoci civilní (poručenské) a trestní nad mladistvými sice zůstal
až na výjimky separován69, zákon však kladl důraz na nezbytnou spolupráci obou
složek.70
Soudci měli k mladistvému přistupovat nápomocně a ochranitelsky. Zákon
o trestním soudnictví nad mládeží pojal jejich roli v podstatě jako pracovníka v oboru
sociální péče o mládež, který nalézá právo. Museli se nejen důsledně seznámit se spisem,
ale předně se osobně setkat s mladistvým a detailně zjistit jeho osobní a rodinné poměry.
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Z toho důvodu nebylo možné vést hlavní líčení bez přítomnosti obžalovaného
mladistvého. K vytvoření reálného a co nejúplnějšího obrazu o jeho poměrech bylo
potřeba spolupracovat s dalšími orgány soustavy.71 Spolupráce probíhala zejména mezi
soudy pro mladistvé, poručenskými soudy a okresními úřadovnami pro péči o mládež,
které zpracovávaly k osobám mladistvých delikventů zprávy o jejich poměrech. Soud
mohl rovněž využívat v řízení zpráv od tzv. předzvědných osob, které měly o poměrech
mladistvého informace.72 Po soudcích zákonodárce požadoval dostatečné vzdělávání
mimo jiné i v oblasti sociální péče, pedagogiky a psychologie, aby byli připraveni svou
funkci řádně vykonávat. Z důvodu prosazování výchovného účelu řízení s mladistvými
delikventy proto zákon v § 33 odst. 1 ZTSM upřednostňoval soudce s odborným
pedagogickým vzděláním.
Zákon se vztahoval na osoby nedospělé a mladistvé. Nedospělce definoval jako
osobu, která v době spáchání činu nedovršila 14. rok věku, a neshledával ji trestně
odpovědnou. Věk 14 let byl nastaven jako hranice trestní odpovědnosti z důvodu
ukončení školní docházky dítěte. Vycházelo se totiž z myšlenky, že školou povinné dítě
nepatří před trestního soudce.73 Pokud se dítě v tomto věku dopustilo jednání, které
naplňovalo znaky trestného činu, byl jeho čin označen jako „čin jinak trestný“ a jeho
postižení měl v rukou poručenský soud. Ten mohl dítěti uložit vhodné výchovné nebo
léčebné opatření. Měl možnost nedospělého pokárat, přenechat jeho postižení rodině nebo
škole, umístit ho do jiné rodiny nebo do léčebného nebo jiného vhodného ústavu.
V naléhavých případech existovala také možnost nařídit dítěti ochranný dozor nebo
ochrannou výchovu. Ochranný dozor spočíval ve sledování výchovy dítěte v jeho rodině
s možností uložení některých omezení ve způsobu života.74 Pokud došlo k uložení
ochranné výchovy, byl nedospělý umístěn do vhodné náhradní rodiny nebo výchovného
ústavu, a to na předem nestanovenou dobu do doby naplnění účelu tohoto opatření,
nejdéle však do 21 let. Dopustilo-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanovil
trest smrti nebo doživotí, dítě mladší 12 let, zákon stanovil poručenskému soudu
obligatorně nařídit jeho ochrannou výchovu nebo ho umístit v léčebném ústavu. Považuji
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VACEK, Eduard. Historie samostatného soudnictví pro mladistvé a současnost. České vězeňství. 1996,
3, s. 40.
72
ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 1.
73
SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Právní postavení mladistvých. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 37.
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za zajímavé také zmínit, že soud mohl vedle postižení nedospělého napomenout rovněž
osoby, které o něj měly pečovat.
Děti mezi 14. a 18. rokem věku zákon označoval jako mladistvé a činil je již trestně
odpovědnými. Na jejich trestní odpovědnost však nově nahlížel jako na relativní či
podmíněnou, neboť ji podmiňoval určitým stupněm vývoje po stránce intelektuální a
mravní. Pokud nemohl mladistvý pro značnou zaostalost v době činu rozpoznat jeho
bezprávnost nebo řídit své jednání podle správného rozpoznání, nebyl trestně
odpovědný.75 Aby zákon předcházel stigmatizaci mladistvého, nazval místo přestupků,
přečinů či zločinů každé trestné jednání mladistvého „proviněním“.76 V této souvislosti
je však zajímavé upozornit na to, že zákonodárce ponechal pro sankce ukládané
mladistvým termín „trest“.
Tvůrci zákona o trestním soudnictví nad mládeží vycházeli při jeho tvorbě spíše
z justičního modelu soudnictví nad mládeží, zejména co se týká procesních práv
obviněných mladistvých. Zákon zjednodušoval trestní řízení s mladistvými, aby u nich
nedošlo k vyvolání škodlivých účinků na psychiku. Řízení bylo sice o poznání méně
formální než řízení s dospělými pachateli, zákon však apeloval na dodržování základních
zásad trestního řízení a zakotvil do trestního procesu také určité specifické zásady
uplatňované pouze v řízení s mladistvými pachateli. Zdůrazňoval zejména zásadu
zvláštního přístupu k mladistvým a zásadu spolupráce s ostatními orgány zabývajícími se
péčí o mládež.77 V řízení bylo vhodné postupovat co nejrychleji, neboť rychlá reakce na
spáchané provinění je pokládána za nejefektivnější. Rychlost však neměla být
upřednostněna nad důsledností zjištění skutkového stavu a poměrů mladistvého, jejichž
pečlivé objasnění je zásadní pro posouzení viny a uložení sankce. Mladistvý měl v řízení
zaručeno právo na obhájce, jehož obligatorní přítomnost stanovil zákon o trestním
soudnictví nad mládeží kromě případů uvedených v trestním řádu také v průběhu
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hlavního líčení s mladistvým a v ústním řízení o opravném prostředku.78 Zákon položil
také základní kámen restorativní justice v soudnictví s mladistvými.79
1.3.2. Sankce podle zákona o trestním soudnictví nad mládeží
Vzhledem k tématu práce, která je zaměřená na sankcionování mladistvých, považuji
za vhodné se blíže věnovat sankcím, které zákon o trestním soudnictví nad mládeží
dovoloval mladistvým ukládat. Činím tak zejména z důvodu, že zákon o soudnictví ve
věcech mládeže z tohoto zákona v mnohém čerpal jako z inspiračního zdroje, tudíž lze
v zákoně o trestním soudnictví nad mládeží nalézt mnoho podobných až totožných
institutů a pravidel.
Přestože zákon o trestním soudnictví nad mládeží vycházel především z justičního
modelu přístupu k mládeži, nalézáme v něm i některé prvky sociálně-opatrovnického
modelu. Mladistvý byl odpovědný za své jednání a měl být připraven nést za něj následky.
Zákon stanovil následkem provinění přiměřenou sankci, která cílila především na
nápravu pachatele převýchovou v občana žijícího nadále řádným životem. Tento koncept
vycházel z názoru, že u mladistvých, kteří nejsou dosud příliš „zkažení“ a teprve se vyvíjí,
lze dosáhnout nápravy a resocializace lépe než u dospělých, neboť je lze formovat také
po stránce pracovní.80 Lze ocenit, že zákonodárce bral převýchovu mladistvého skutečně
vážně, neboť mu nebylo lhostejné působení mladistvého ani v době po vykonání sankce.
Ustanovení § 22 ZTSM upravovalo péči o propuštěné mladistvé, v rámci níž bylo před
propuštěním mladistvého z trestu zavření zajišťováno vhodné prostředí pro jeho další
život. V souladu s ustanovením § 23 ZTSM mohlo být před propuštěním mladistvého
ještě rozhodnuto, že se mu na dobu po výkonu trestu ukládá ochranný dozor nebo
ochranná výchova.
Pokud soud mladistvého uznal vinným, rozhodoval o uložení vhodné sankce, která
by byla úměrná spáchanému provinění a nejmírnější možná k dosažení požadovaného
cíle, tedy nejefektivnější pro mravní vývoj mladistvého. Fakultativně mohl soud upustit
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od potrestání mladistvého81, a to pokud dospěl k závěru, že je takový postup pro jeho
vývoj nejvhodnější. Zákon stanovil 3 možné varianty upuštění od potrestání: (i) u činu
menšího významu, který mladistvý spáchal z nerozvážnosti nebo vlivem jiné osoby nebo
příležitosti či v důsledku hospodářské tísně, (ii) u provinění spáchaného z omluvitelné
neznalosti právních předpisů, (iii) pokud by měl být mladistvému uložen pouze nepatrný
peněžitý trest nebo trest uvěznění. V případě využití institutu upuštění od potrestání měl
soud možnost udělit mladistvému důtku nebo přenechat jeho postižení jeho rodině nebo
škole, kterou navštěvoval.82 Pokud se soud rozhodl udělit mladistvému důtku, vytkl mu
osobně způsobem přiměřeným jeho věku spáchané provinění, napomenul ho a varoval ho
tak, aby si uvědomil protiprávnost svého jednání.83 Lze si všimnout, že zákon pracoval
s neurčitými právními pojmy jako „čin menšího významu“ či „nepatrný trest“. Tyto
pojmy nijak nedefinoval a nechával je k úvaze soudci.84
Pokud soud neshledal podmínky pro upuštění od potrestání či nepovažoval jeho
použití za vhodné, vybíral vhodnou alternativu z katalogu sankcí upravených zákonem
o trestním soudnictví nad mládeží v ustanoveních § 7 až § 12 ZTSM. V úvahu přitom
musel vzít jednak okolnosti spáchaného provinění, jeho povahu a pohnutku, která
mladistvého k jeho spáchání vedla, jednak osobu mladistvého, jeho věk, rozumovou
vyspělost a, jak zákon doslovně uváděl, také jeho „mravní zkaženost“, sociální a rodinné
poměry a dosavadní způsob vedení života. V úvahu připadalo uložení podmíněného
trestu, trestu zavření a peněžitého trestu, v případě cizince rovněž vypovědění nebo
vyhoštění z republiky. Zákon obsahoval i negativní výčet vedlejších trestů uvedených
v obecných trestních předpisech, které nebylo možné mladistvému ukládat, a to
přípustnost policejního dohledu, přípustnost dodání do nucené pracovní kolonie nebo do
donucovací pracovny, ztrátu úřadu a újmu na občanských právech. Trest uveřejnění
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rozsudku mohl být v řízení s mladistvými vysloven pouze v případě, kdy by měl
představovat satisfakci soukromé osobě.85
Úprava podmíněného odsouzení se řídila zákonem č. 562/1919 Sb. z. a n.,
o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění (dále jen „zákon o podmíněném
odsouzení“), se stanovením odchylek pro mladistvé uvedených v zákoně o trestním
soudnictví nad mládeží. Zákon o trestním soudnictví nad mládeží povoloval podmíněně
odložit peněžitý trest nebo trest uvěznění v délce maximálně 3 let, pokud se soud důvodně
domníval, že výkon trestu není nutný, protože mladistvý již bude žít řádným životem.
Tento trest mohl být mladistvému ukládán i opakovaně. Zkušební doba podmíněného
odsouzení se nelišila od úpravy u dospělých pachatelů, mohla trvat 1 až 3 roky
u peněžitého trestu a u trestu uvěznění do 6 měsíců a v případě delšího trestu uvěznění
mohla trvat 2 až 5 let. Mladistvému mohla být vedle podmíněného odložení trestu
stanovena ochranná výchova. Pokud soud k jejímu uložení nepřistoupil, pro kontrolu
vedení řádného života mladistvého a usměrnění jeho chování nad ním musel současně
vyslovit ochranný dozor, který vykonával ochranný dozorce či důvěrník, a případná
omezení ve způsobu života a místě pobytu mladistvého.86 Pro posílení uvědomění si
odpovědnosti za spáchané jednání a pro satisfakci poškozenému zákon o podmíněném
odsouzení ukládal soudci, aby stanovil odsouzenému povinnost k náhradě škody.87 Od
takového opatření mohl soud upustit pouze v případech, kdy shledal závažnost
spáchaného provinění jako nepatrnou a o výchovu mladistvého bylo již náležitě
postaráno. Zvláštnost této úpravy představovala možnost rozhodnutí o podmíněném
odsouzení mladistvého i v případě, kdy již započal výkon uloženého trestu
z pravomocného odsuzujícího rozsudku. Soud tak mohl učinit, pokud vyšly najevo
okolnosti případu odůvodňující takový postup, které nebyly soudu v předchozím řízení
známy.88
Přísnější sankci představoval trest zavření, jehož horní i spodní hranice stanovená
za příslušný trestný čin podle obecných trestních předpisů se snižovala u mladistvých na
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polovinu a zároveň nesměla spodní hranice přesahovat 1 rok a horní hranice 5 let.
V případě spáchání provinění, za které by mohl být dospělému uložen trest smrti nebo
doživotí, činila možná výměra trestu mladistvého do 16 let věku 1 rok až 10 let a u osob
starších 16 let od 2 do 15 let. Mladiství trest vykonávali odděleně od dospělých –
v případě trestu do 6 měsíců s drobnými výjimkami v samostatných odděleních soudních
věznic nebo trestnic, které stanovil ministr spravedlnosti, a u déle trvajících trestů
v polepšovnách. Během výkonu trestu byli vzděláváni a vykonávali práci vztahující se
k jejich budoucímu zaměstnání.89
Co se týče peněžitého trestu90, jeho horní hranici stanovenou podle obecných
trestních předpisů zákon snižoval na polovinu a ke spodní hranici se nepřihlíželo.
U mladistvých navíc nebylo možné stanovit pro případ, že peněžitý trest nezaplatí,
náhradní trest zavření. Ukázalo-li se, že trest nelze vymoci, existovala možnost soudu
uložit mladistvému důtku nebo ponechat jeho potrestání rodině či škole. Případně mohl
být mladistvý střežen ve vhodné místnosti odlišné od věznice se stanovenou povinností
přiměřeně pracovat po dobu tří až šesti hodin mezi devátou a patnáctou hodinou.
V případě upuštění od potrestání, podmíněného odsouzení i nepodmíněného
odsouzení mohl soud nad mladistvým nařídit podle § 5 odst. 2 ZTSM ochranný dozor
nebo ochrannou výchovu. Ochranný dozor spočíval v kontrole výchovy mladistvého
v jeho vlastní rodině nebo v rodině, ve které žil, a fakultativně ve stanovení určitých
vhodných omezení ve způsobu jeho života. Pokud nebylo možné odstranit nedostatky ve
výchově ve vlastní rodině mladistvého nebo v rodině, ve které žil, mohl mu soud nařídit
ochrannou výchovu. Tu mladistvý vykonával v k tomu uzpůsobené rodině nebo ve
výchovně. Obě tato opatření trvala tak dlouho, dokud to vyžadoval jejich účel, maximálně
však do doby, kdy mladistvý dosáhl 21. roku věku, přičemž ochrannou výchovu bylo
možné změnit v ochranný dozor a naopak.
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1.4. Trestní právo mládeže v letech 1939 až 1990
1.4.1. Trestní zákon z roku 1950
Slibný vývoj trestního práva mládeže, který započal zákon o trestním soudnictví nad
mládeží, byl bohužel po 8 letech účinnosti této právní normy přerušen vyhlášením
Protektorátu Čechy a Morava. Dnem 16. března 1939 byly na základě Výnosu vůdce a
říšského kancléře vymezeny tři skupiny obyvatel Protektorátu Čechy a Morava – říšští
občané, židé a ostatní příslušníci Protektorátu Čechy a Morava. Pro mladistvé s říšskou
příslušností

platily

německé

právní

předpisy,

z trestněprávních

norem

tedy

Jugendgerichtsgesetz, německý trestní zákoník mládeže z roku 1923, který byl v roce
1943 nahrazen zákonem Reichsjugendgerichtsgesetz. Proti židovské mládeži byly
uplatňovány norimberské rasové zákony a na ostatní mladistvé žijící na území
Protektorátu se stále vztahoval zákon o trestním soudnictví nad mládeží s jedinou
výjimkou. Pokud tito mladiství spáchali trestnou činnost mířenou proti německé říši, byli
trestáni podle velmi přísných německých zákonů.91
S koncem 2. světové války došlo k obnovení zákonů z doby před vyhlášením
Protektorátu Čechy a Morava, a tím i k další, i když pouze krátké, účinnosti zákona
o trestním soudnictví nad mládeží. V té době nastala již akutní potřeba odstranit stále
trvající právní dualismus z období vzniku Československého státu a uzpůsobit právní
předpisy socialistickému zákonodárství, tudíž bylo započato mimo jiné s přípravami
nových trestněprávních předpisů, k jejichž přijetí došlo v roce 1950. Úpravu
sankcionování mladistvých zákonodárce opět včlenil zpět do obecných trestněprávních
předpisů, čímž na dobu celých 54 let skončila nedlouhá éra komplexního,
specializovaného a moderního systému soudnictví nad mládeží na území dnešní České
republiky.
Trestnímu právu mládeže byl nově věnován pouze jeden oddíl zákona č. 86/1950 Sb.,
trestní zákon (dále jen „trestní zákon z roku 1950“) a rovněž jeden oddíl zákona
č. 87/1950 Sb., zákon o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád z roku 1950“).
Z původní úpravy soudnictví nad mládeží přejal zákonodárce jen několik málo
ustanovení, přestože v důvodové zprávě uváděl, že nová úprava „jde v mnohých bodech
91

ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 12.
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ještě dále než dosavadní zákon o trestním soudnictví nad mládeží (č. 48/1931 Sb.)“.92
Důvodová zpráva dále konstatovala, že po sovětském vzoru zavádí do celého trestního
práva výchovné prvky a za hlavní cíl trestního zákonodárství považuje nápravu pachatele
a vytvoření předpokladů pro jeho návrat do společnosti, kdy v této souvislosti zdůraznila
zejména úpravu trestního soudnictví nad mládeží. Nová úprava však byla pouze
zosobněním velmi formálních ideologických požadavků, jejichž efektivita se ukázala
nízkou.93
Tvůrci zákona pokládali za nutné zjišťovat příčiny páchání trestné činnosti mládeží
a hlavní prevenci v oblasti kriminality mládeže spatřovali v řádné výchově.94 Přestože
zákon hlásal, že klade důraz na výchovný účel trestu, reálně ho nemohl strohým
vymezením sankcí zajišťovat. Navíc došlo ke zrušení soudů mládeže a úřadovny pro péči
o mládež, takže odlišný přístup k mladistvým nemohl být ani v praxi příliš realizován.95
Lze také poukázat na skutečnost, že deliktní jednání spáchané mladistvým bylo opět
nazváno stejně jako u dospělých pachatelů „trestný čin“ a nikoliv odlišně jako
„provinění“, aby tím bylo zabráněno jeho stigmatizaci.
Úpravu trestního práva hmotného obsahoval 3. oddíl hlavy IV. trestního zákona
z roku 1950 nazvaný „Zvláštní ustanovení o trestání mladistvých“ v pouhých
osmi ustanoveních. Za mladistvého považoval osobu ve věku od 15 do 18 let. Výši věku
hranice trestní odpovědnosti zákonodárce v důvodové zprávě zdůvodnil koncem povinné
školní docházky, jejíž absolvování označil společně s výchovou v rodině za dostatečný
mravní a rozumový základ k přijetí odpovědnosti za spáchané jednání.96 Akcentoval však
skutečnost, že mladistvý dosud není zcela vyspělý, tudíž snáze podléhá vlivu okolí a
poukázal na to, že právě díky snadné adaptaci na působení okolí jsou pro něj vhodné
tresty s převahou výchovné složky. Účel trestu u mladistvých tedy v § 57 vymezil jako
výchovu mladistvého v řádného pracujícího člověka. Z toho je jasně patrné, že úprava
92

Viz důvodová zpráva k §§ 56 až 63 trestního zákonu z roku 1950. Důvodová zpráva k trestnímu zákonu
z roku 1950. [online]. © 1995-2018, Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny. [cit. 12.
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Viz důvodová zpráva k §§ 56 až 63 trestního zákonu z roku 1950. Důvodová zpráva k trestnímu zákonu
z roku 1950. [online]. © 1995-2018, Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny. [cit. 12.
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sankcionování

mladistvých

byla

koncipována

ve

stylu

sovětského

trestního

zákonodárství. Věkovou hranici 18 let zákonodárce odůvodnil dosažením zletilosti, kdy
je již osoba fyzicky dospělá a nabývá například i volební právo.
V případě vyslovení viny mladistvého mohl soud upustit od jeho potrestání
v případě, kdy mladistvý: (i) nemohl z omluvitelného důvodu plně rozpoznat
nebezpečnost jeho jednání pro společnost, (ii) spáchal z nerozvážnosti nebo pod vlivem
jiné osoby čin menšího významu, (iii) spáchal čin menšího významu, protože byl sveden
příležitostí nebo tíživými osobními nebo rodinnými poměry, (iv) pokud se soud
domníval, že účel trestu splní již nařízená ochranná výchova.97 98 Pokud soud nepřistoupil
k upuštění od potrestání mladistvého, uložil mu některý z trestů stanovených v § 18
trestního zákona z roku 1950, přičemž byl omezen ustanovením § 59 tohoto zákona,
upravujícím nemožnost uložení trestu smrti, ztráty státního občanství99, ztráty čestných
práv občanských, vyloučení z vojska, zákazu činnosti, zákazu pobytu a trestu uveřejnění
rozsudku. U mladistvých tudíž připadal v úvahu pouze trest odnětí svobody a nápravné
opatření a z vedlejších trestů ztráta vojenské hodnosti, propadnutí jmění, peněžitý trest,
trest vyhoštění a propadnutí věci. Jediné speciální omezení u vedlejších trestů
u mladistvých představovala u peněžitého trestu nemožnost uložení náhradního trestu
v případě jeho neplnění.100 Trestní sazby trestu odnětí svobody zákon snižoval
u mladistvých na polovinu a ponechával i omezení maximální horní a spodní hranice
tohoto trestu na 1 rok a 5 let kromě osob činných ve vojenské službě, které spáchaly
trestný čin za zvýšeného ohrožení vlasti.101 Na ně se tato omezení nevztahovala. Další
výjimku zákon stanovil pro mladistvé, kteří spáchali trestný čin, za nějž trestní zákon
dovoloval uložit trest smrti nebo doživotí. Těm mohl být uložen trest odnětí svobody
v rozmezí 3 až 15 let, osobám činným ve vojenské službě v době zvýšeného ohrožení
vlasti102 dokonce v rozmezí 10 až 25 let. Výkon trestu probíhal opět odděleně od
97

Novelou zákona č. 63/1956 Sb. byl tento výčet zúžen pouze na 3 možnosti, kdy možnost pod bodem (ii)
a (iii) byla nahrazena jen spácháním činu menšího významu.
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Viz § 58 trestního řádu z roku 1950. Prokurátor mohl podle § 230 trestního řádu z roku 1950 ze stejných
důvodů trestní stíhání mladistvého zastavit.
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Tento trest byl zrušen novelou trestního zákona z roku 1950, zákonem č. 63/1956 Sb., kterým se mění a
doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb.
100
Viz § 59 odst. 3 trestního zákona z roku 1950.
101
Viz § 59 odst. 2 trestního zákona z roku 1950.
102
Zostření trestů v těchto případech důvodová zpráva zdůvodnila tím, že pokud mladistvý přijme
dobrovolné povinnosti spojené s vojenskou službou, musí být po něm požadována větší odpovědnost. Viz
důvodová zpráva k §§ 56 až 63 trestního zákonu z roku 1950. Důvodová zpráva k trestnímu zákonu z roku
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dospělých odsouzených, a to buď v samostatných ústavech pro mladistvé, nebo ve
zvláštních odděleních soudních věznic.103 Trest odnětí svobody do 3 let mohl soud podle
§ 61 odst. 1 trestního zákona z roku 1950 podmíněně odložit se stanovením zkušební
doby na 1 až 3 roky, oproti právní úpravě z roku 1931 došlo tedy ke zkrácení zkušební
doby. Důvodová zpráva vysvětlovala existenci institutu podmíněného odsouzení, snížené
hranice trestu odnětí svobody a modifikovaného výkonu trestu snahou o usnadnění
přechodu mladistvého k řádnému životu.104
Zákon umožňoval uložit mladistvému rovněž ochrannou výchovu, pokud nebyla jeho
výchova řádně zajištěna – nebylo o ní postaráno, byla zanedbána nebo to vyžadovalo
prostředí, v němž mladistvý žil. V § 228 odst. 1 trestního řádu z roku 1950 zákonodárce
stanovil, že mají být důkladně zjišťovány všechny okolnosti důležité pro rozhodnutí
o nařízení ochranné výchovy mladistvému. Uvedené ustanovení však bylo jediným
ustanovením, které výslovně upozorňovalo na speciální potřebu šetření poměrů
mladistvého, a to ještě pouze v návaznosti na rozhodnutí o uložení ochranné výchovy.
Z toho je patrné, že ačkoliv zejména důvodová zpráva k návrhu trestního zákona z roku
1950 proklamovala zvláštní přístup k mladistvým a zohlednění jejich specifik, nebyl tento
přístup důsledně zakotven ani v samotné právní úpravě, natož zohledněn v praxi.
K výkonu ochranné výchovy docházelo ve výchovných ústavech či v případě potřeby
vzhledem ke zdravotnímu stavu mladistvého v léčebném ústavu, a ochranná výchova
trvala tak dlouho, dokud to vyžadoval její účel, maximálně však do 18 let věku
mladistvého s možným prodloužením do 20 let.105 Poručenský soud mohl za splnění
zákonných podmínek nařídit ochrannou výchovu i u dětí, které se dopustily činu jinak
trestného. Pokud se však dopustilo dítě starší 12 let činu jinak trestného, na který zákon
stanovil trest smrti nebo odnětí svobody na doživotí, měla mu být poručenským soudem
ochranná výchova uložena vždy.

1950. [online]. © 1995-2018, Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny. [cit.
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1.4.2. Trestní zákon z roku 1961
Po necelých 12 letech od nabytí účinnosti trestních předpisů z roku 1950 vstoupily
v účinnost nové předpisy – zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen „trestní zákon“
či „TrZ“), a zákon č. 141/1960 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (dále jen
„trestní řád“ či „TŘ“), které byly vnímány jako důležité nástroje při prosazování
socialistické morálky. Mladistvým pachatelům nebyla ani touto rekodifikací trestního
práva hmotného a procesního stále věnovaná samostatná právní norma. Ustanovení
trestního zákona vztahující se k této problematice v hlavě VII. nazvané „Zvláštní
ustanovení o stíhání mladistvých“ se sice co do počtu mírně rozrostla, předchozí právní
úprava ukládání a výkonu trestů se však nijak zásadněji nezměnila ani nevyvinula. Při
porovnání obou právních úprav lze vnímat spíše sestupnou tendenci zájmu o specifické
řízení a ukládání sankcí mladistvým pachatelům. Rovněž název hlavy trestního zákona
věnovaný mladistvým nelze považovat za příhodný. Vzhledem ke skutečnosti, že se
jednalo o hmotněprávní úpravu, nikoliv procesní, nejeví se vhodným termín „stíhání
mladistvých“. Lépe by vystihoval podstatu úpravy v této části zákona název „Zvláštní
ustanovení o trestání mladistvých“, jak byl ostatně nazván oddíl věnovaný mladistvým za
účinnosti trestního zákona z roku 1950.
Důvodová zpráva k trestnímu zákonu se problematice mladistvých nijak obšírně
nevěnovala. Zmiňuje, že návrh zákona vychází z myšlenky stíhat mladistvé pouze za
spáchání závažnějších trestných činů a uvádí, že se v případě jejich sankcionování zužuje
katalog možných ukládaných sankcí oproti dospělým a zmírňuje je, aby mladistvého
zbytečně nezatížila jeho pochybením a bylo mu tak usnadněno v budoucnu vést řádný
život.106 Poukazuje na nutnost výchovného zaměření trestního řízení, neboť osobnost
mladistvých se dosud vyvíjí, nemají ještě mnoho životních zkušeností a jsou snáze
přístupní výchovnému působení.107 V ustanovení § 76 TrZ je sice formálně uvedena jako
účel trestu výchova mladistvého v řádného občana, navzdory tvrzenému však trestní
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Důvodová zpráva k trestnímu zákonu z roku 1961. [online]. © 1995-2018, Parlament České republiky,
Kancelář
Poslanecké
sněmovny.
[cit.
12.
3.
2019].
Dostupné
z:
https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0472_01.htm.
107
Viz důvodová zpráva k §§ 74 až 87 trestního zákona z roku 1961. Důvodová zpráva k trestnímu zákonu
z roku 1961. [online]. © 1995-2018, Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny. [cit.
12. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0472_01.htm.

39

předpisy žádné speciální výchovné působení na mladistvé nepřinesly a v praxi rovněž
nebyl takový přístup uplatňován.108
Za mladistvého trestní zákon shodně s předchozí právní úpravou považoval osobu
mezi 15. a 18. rokem věku, přičemž trestní odpovědnost mladistvých vyvozoval pouze za
jednání mající znaky uvedené v trestním zákoně, jejichž stupeň nebezpečnosti pro
společnost byl větší než malý.109 Tímto došlo k určitému privilegování mladistvých oproti
dospělým pachatelům, u nichž byl požadován stupeň nebezpečnosti činu pro společnost
větší než nepatrný. Důvodová zpráva tento rozdíl vysvětlovala vhodností ponechání
mladistvého v méně závažných případech porušení zákona výchovnému působení
výchovného zařízení či mládežnických organizací.110
V ustanovení § 292 TŘ zákonodárce podtrhl nezbytnost důkladného šetření poměrů
mladistvého, kterým měl být pověřen orgán péče o mládež. Oproti předchozí úpravě kladl
důraz na jejich zkoumání nejen za účelem nařízení ochranné výchovy, ale jakékoliv
sankce směřující k nápravě mladistvého. Katalog sankcí, které připadaly v úvahu, byl
však velmi skromný. Čítal pouze trest odnětí svobody (opět s možností podmíněného
odsouzení), trest propadnutí věci a v případě zaměstnaného mladistvého také nápravné
opatření a peněžitý trest. Zákonné sazby u trestu odnětí svobody zůstávaly stále sníženy
na polovinu a zvýšené rozpětí u trestu odnětí svobody na 5 až 10 let připadalo v úvahu
pouze u trestných činů, za které trestní zákon umožňoval uložení trestu smrti, a jejich
společenská nebezpečnost byla vzhledem k zavrženíhodnému způsobu provedení činu
nebo zvlášť zavrženíhodné pohnutce či zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku
mimořádně vysoká. Způsob výkonu trestu mladistvých byl výrazně ovlivněn
Standardními minimálními pravidly OSN pro zacházení s vězni z roku 1957, která byla
reflektována v zákoně č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Po přijetí tohoto
zákona začalo docházet ve výkonu trestu

mladistvých k zesílení speciálně

pedagogického, sociálního a psychologického působení na mladistvé odsouzené.111
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K upuštění od potrestání mladistvého zákonodárce stanovil oproti obecné úpravě
možnost přistoupit, pokud soud shledal, že k nápravě mladistvého bude vhodnější nařídit
jeho ochrannou výchovu než ukládat trest.112 Ochrannou výchovu bylo do novely
trestního zákona provedené zákonem č. 45/1973 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní
zákon, možné nařídit mladistvým113 právě pouze v případě upuštění od potrestání při
splnění ostatních zákonných podmínek, které se však nelišily od předcházející právní
úpravy. Tato omezení možnosti ukládání ochranné výchovy zákonodárce vysvětloval tím,
že pokud je mladistvému uložen trest, je tento způsobilý zajistit jeho nápravu a ochranná
výchova by již byla v takovém případě nadbytečná. Zúžením podmínek pro přistoupení
k upuštění od potrestání mladistvého a uložení ochranné výchovy tak byly sníženy
možnosti reakce na trestnou činnost mladistvých.114
Na základě zpětné vazby v podobě počtu odsouzených mladistvých a rozsáhlých
výzkumů kriminality bylo v průběhu 60. let zjišťováno, že úprava sankcionování
mladistvých není příliš efektivní, v důsledku čehož začalo docházet ke snahám o změnu
právní úpravy. Dokonce se objevovaly názory, že by měly být znovu zavedeny soudy pro
mládež tak, jak fungovaly do roku 1950, a zaznělo i pokrokové doporučení zřídit probační
službu. Ač měly navrhované změny původně šanci na realizaci, historické události srpna
roku 1968 jejich slibnou budoucnost překazily.115
Tendence ke změně úpravy soudnictví nad mládeží nastaly znovu zejména na
přelomu 70. a 80. let v souvislosti se stále vysokou kriminalitou mládeže.116 Tehdejší
právní úpravě byla vyčítána zastaralost, neboť flexibilně nedocházelo ke změnám reakcí
na nové specifické rysy kriminality a určité druhy opakující se trestné činnosti mládeže,
zejména trestnou činnost páchanou pod vlivem alkoholu, rozvoj skupinové trestné
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činnosti nebo zvýšenou kriminalitu dívek.117 Statistická data kriminality mladistvých sice
vzbudila zájem zejména u odborníků v oblasti práce s mladistvými, ale i u politiků, tento
však bohužel nevyústil ve tvorbu propracovanějšího systému soudnictví nad mládeží a
úpravu jim ukládaných sankcí.118 Kritikové upozorňovali u mladistvých na nevhodnost
používání sankcí stanovených pro dospělé pachatele. V rámci chystané rekodifikace
trestního práva nedošlo ani k zákonnému zakotvení možnosti ukládat při podmíněném
odsouzení přiměřené povinnosti. Mladiství tak nemohli být sankcionováni způsobem,
který by byl způsobilý zlepšit jejich sociální návyky, čímž by u nich mohlo dojít ke
snížení rizika budoucího páchání trestné činnosti. Myšlenka takového směřování
sankcionování mladistvých se totiž nesetkala s kladným ohlasem těch, kteří striktně lpěli
na zachovávání zásady legality a oficiality, neboť vnímali případnou změnu v trestání
vedenou výše uvedeným způsobem za přílišný zásah do těchto principů.119

1.5. Přístup ke kriminalitě mladistvých v porevolučním období
Po pádu komunistického režimu a přechodu k demokratickému politickému zřízení
nastal v Československu (a po 1. lednu 1993 na území České republiky) prudký sociální
rozvoj, následkem kterého docházelo k obecnému uvolňování mravů a rovněž k rychlému
vytváření velkých sociálních rozdílů v jednotlivých rodinách. Při výchově mladistvých
přestávalo být dbáno ze strany stále zaneprázdněnějších rodičů na zdůrazňování
morálních principů a svoji roli v tomto směru neplnily dost dobře ani školy.120 Tento
přístup se ještě s dalšími faktory odrazil v dynamice nepřetržitého nárůstu kriminality dětí
a mladistvých pachatelů.121 Ve 2. polovině 90. let lze dokonce pozorovat u trestné
činnosti páchané mladistvými neustálé snižování věku a alarmující zvyšování brutality
jejich jednání.122
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Tehdy účinný trestní zákon a trestní řád přijaté za předchozího režimu, v té době tedy
více než před 40 lety, nemohly svými ustanoveními dostatečně reagovat na vývoj
společnosti a nové trendy kriminality. Jevilo se tak nutným zavést v oblasti trestního
práva významné změny, na které však nestačil pouze systém postupných novelizací. Těmi
docházelo jen k úpravě jednotlivých institutů, ale trestní právo přímo volalo po přijetí
nových kodexů, které by obsahovaly logickou a ucelenou trestněprávní agendu a byly
postaveny na demokratických zásadách. Problém celkové změny trestněprávní politiky
se tedy netýkal pouze zacházení s mladistvými pachateli, ale se všemi pachateli trestné
činnosti. Zatímco potřeba celkové legislativní reformy trestního práva byla zřejmá a
začalo se na ní pracovat, vyčlenění problematiky delikventní mládeže do samostatného
zákona nebylo v té době předmětem politického zájmu.
Na poli politiky sice došlo v souvislosti se shora prezentovaným nárůstem
kriminality mladistvých a nutností dostát mezinárodním závazkům na diskutování
problematiky jejich delikvence a otázku změn v této oblasti prostředky trestního práva,
pozornost však byla spíše než na sankce ukládané mladistvým a úpravu řízení s nimi
soustředěna na spodní hranici trestní odpovědnosti. Diskutovalo se o vhodnosti jejího
snížení v případě spáchání zvlášť závažných trestných činů z 15 let na 14 či dokonce 13
let. V oblasti sankcionování je z té doby příhodné zmínit snahu o zvýšení horní hranice
trestní sazby trestu odnětí svobody u osob mezi 15. a 18. rokem věku z 5 na 10 let.123
Jednalo se tedy o návrhy jasně odrážející nepochopení specifik dospívání, neboť
směřovaly k zostření přístupu k mladistvým pachatelům namísto zavedení speciální péče.
Nutno poznamenat, že tyto diskuze ani žádný konkrétní výsledek dlouhá léta nepřinesly.
Legislativci začali pracovat na tvorbě nových trestněprávních předpisů nejprve bez
ambicí úpravy samostatného kodexu obsahujícího pravidla trestní odpovědnosti, trestání
a trestního stíhání mladistvých. Odpůrci samostatné úpravy upozorňovali jednak na to, že
by bylo nákladné zřídit specializovaný systém soudů pro mladistvé a jednak na
skutečnost, že neexistoval orgán, který by spolupracoval se soudy v řízení ve věcech
mladistvých a zajišťoval tak náležitý výkon uložených sankcí a kontrolu chování
mladistvých delikventů. Prozatím stále převažoval názor, že postačí speciální ustanovení
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včleněná do obecných právních norem, které budou nejprve novelizovány a následně
nahrazeny novými kodexy.124
Novely trestněprávních předpisů přijaté po roce 1989 přinesly v oblasti trestního
práva významné změny. V oblasti reakce na trestnou činnost v podobě trestněprávních
následků trestné činnosti se jednalo o rozšíření katalogu trestních sankcí a o novou
možnost řešení trestních věcí v rámci odklonů od klasického trestního řízení.125 Ačkoliv
změny trestněprávní politiky, které vyvolaly tyto legislativní změny použitelné i v řízení
s mladistvými pachateli, představovaly nepochybně krok správným směrem, nebyly
cíleny přímo na mladistvé pachatele ani nepřinášely u nově zakotvených ustanovení
žádná specifika pro mladistvé oproti dospělým. Například maximální možná výměra
u nově zavedeného trestu obecně prospěšných prací byla pro obě skupiny odsouzených
stejná. Změny, které novelizace přinesly, se sice pozitivně projevily v rozhodovací
činnosti soudů, neboť začaly častěji mladistvým pachatelům ukládat alternativní tresty a
přistupovat rovněž k užívání odklonů, ale vzhledem k omezeným možnostem
individualizovaného výchovného působení při výkonu alternativních trestů existovalo
u mladistvých stále velké riziko recidivy.126 Zákonná úprava tak pořád příliš
nezohledňovala specifika dospívajících a nenabízela vhodný způsob reakce na jimi
páchanou trestnou činnost.
Jako výhradně na mladistvé zaměřenou změnu lze akcentovat snad pouze doplnění
ustanovení § 65 TrZ o nový odstavec věnovaný zvláštnímu druhu zániku nebezpečnosti
trestného činu pro společnost spáchaného mladistvým, které přinesl zákon č. 265/2001
Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
124
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předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon č. 265/2001 Sb.“). Při posuzování trestné
činnosti mladistvých soud musel nově vedle obecných podmínek zániku nebezpečnosti
trestného činu pro společnost zvažovat užití postupu podle § 65 odst. 2 TrZ. Trestnost
činu spáchaného mladistvým podle uvedeného ustanovení zanikla, pokud po spáchání
činu svým chováním projevil účinnou snahu po nápravě, dobrovolně odstranil nebo
napravil způsobený následek, zejména tím, že nahradil způsobenou škodu nebo učinil
opatření potřebná k její náhradě, a jeho trestný čin neměl trvale nepříznivých následků
pro poškozeného nebo pro společnost. Jednalo se tedy v podstatě o zvláštní druh účinné
lítosti u mladistvých pachatelů, který byl předstupněm účinné lítosti upravené později
v § 7 ZSVM. Důvodová zpráva k zákonu č. 265/2001 Sb. poukazovala na nutnost
posouzení účelu trestu u mladistvých při uvažování nad tímto postupem a zohlednění
individuální a generální prevence případně uložené sankce.127 Přestože tuto legislativní
změnu nelze jinak než ocenit, je potřeba zdůraznit, že se za krátkou dobu trvání své
účinnosti nestihla v praxi příliš projevit, což lze jistě přičítat v té době již plně upřené
pozornosti na očekávanou speciální kodifikaci trestního práva mládeže, která vstoupila
v účinnost již 2 roky poté.128
Tehdejší právní úpravě byl v oblasti sankcionování mladistvých vyčítán systém
sankcí naprosto nezohledňujících potřebný přístup k nim. Katalog sankcí se zakládal
stejně jako u dospělých pachatelů na dualismu trestních sankcí, takže v důsledku
odsouzení a uloženého trestu docházelo ke zbytečné difamaci mladistvého. Užší škála
možných trestů než u dospělých pachatelů, jejichž podmínky uložení byly oproti
dospělým pouze mírně modifikovány, svědčila o tom, že systém nebyl náležitě
uzpůsoben potřebám mladistvých a proklamovanému účelu trestu, což se zrcadlilo v praxi
tím, že efektivita používaných trestů byla stále velmi malá.129 V naprosté většině případů
soudy mladistvým ukládaly podmíněný trest odnětí svobody, a to ještě většinou bez
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uložení některého z přiměřených omezení.130 Ani po novele trestního zákona provedené
zákonem č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, která zakotvila možnost uložení podmíněného odsouzení
s dohledem, soudy k této variantě téměř vůbec nepřistupovaly. Vzhledem k tomu, že
nebyl dostatečně zajištěn systém kontroly chování mladistvého, nestávalo se, že by byl
soudem výkon trestu nařízen.131 Pokud mladistvý porušil stanovené podmínky a
v důsledku jeho jednání nenastala ze strany orgánů činných v trestním řízení žádná
reakce, nevnímal podmíněný trest odnětí svobody ani jako sankci, čímž se logicky
vytrácel požadovaný výchovný účel tohoto trestu. Následkem takového přístupu se stával
uložený trest trestem pouze formálně a u mladistvých se tak rozvíjel pocit beztrestnosti,
který usnadňoval následnou recidivu kriminálního chování.132 Relativně často také soudy
rozhodovaly o upuštění od potrestání (v 17 % případů), ovšem opět pouze zřídka
v kombinaci s vyslovením dohledu nad chováním mladistvého. Oproti tomu lze pozitivně
hodnotit nižší frekvenci ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody v porovnání
s předchozími lety133, která značila zřejmý posun trestní politiky ve prospěch
alternativních sankcí.134
Novelizace trestních předpisů přijaté do konce roku 2003 příliš nezlepšily přístup
k mladistvým pachatelům trestné činnosti, nový trestní zákoník byl přijat až v roce 2009
a na nový trestní řád dodnes čekáme.135 S ohledem na tento vývoj se tedy jeví v 90. letech
vyslovený názor, že k zefektivnění boje s kriminalitou mládeže postačí novelizace a
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následné přijetí nových trestních předpisů se zakomponováním zvláštních ustanovení
zaměřených na mladistvé, ještě více mylný, než se původně mohlo zdát, a lze jen ocenit,
že nakonec snahy zastánců specializované právní úpravy mladistvých vyústily v přijetí
zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
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2. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
2.1. Důvody přijetí samostatného kodexu a proces jeho přijímání
Hlavním argumentem pro samostatnou úpravu trestního práva mládeže je potřeba
zohlednění dosud zcela neukončeného vývoje mladistvých, který je činí více přístupné
výchovnému působení. Laická společnost a politici mají obecně tendenci se schylovat
k rychlým a na první pohled účinným řešením. Společnost nevidí spojitosti a důsledky,
volá po okamžité represivní reakci na kriminalitu mladistvých a touží po odplatě.
Nevnímá však, že odplata nepředstavuje právě u mladistvých pachatelů z hlediska
efektivity vhodnou alternativu pro budoucnost celé společnosti. Důsledný přístup
k otázce zacházení s delikventní mládeží a k jejímu sankcionování znamená investici
do budoucna. Podaří-li se totiž snížit riziko možnosti stupňování „kriminální kariéry“ již
při prvních projevech mladistvého delikventa, s postupem času by mělo ubývat
kriminality obecně. Pokud se následně sníží potřeba využívání nástrojů trestního
soudnictví, společnost může pocítit výsledek nejen v podobě bezpečnějšího prostředí pro
život, ale také v úspoře veřejných finančních prostředků.
Obecné trestní předpisy neposkytují dostatek prostoru k tomu, aby v nich byla
plnohodnotně zakotvena úprava všech specifik, která mají být v přístupu k mladistvým
zohledňována, a nezbytná rozsáhlejší úprava právních následků jejich kriminálního
jednání. Nejde totiž pouze o několik málo výjimek, ale o celou řadu zvláštností. Potřeba
odlišného zacházení s delikventní mládeží tak vyžaduje specializaci orgánů činných
v trestním řízení a také obligatorní zapojení dalších subjektů jim nápomocných, které
zajištují řádné fungování celého systému zejména v průběhu vykonávacího řízení.
Mladistvým je potřeba z hlediska efektivního přístupu ukládat sankce smíšené
povahy zahrnující jak prvky výchovné a léčebně-ochranné, tak i takové, které zabezpečují
ochranu sociálního okolí prostřednictvím kontroly, dohledu a výjimečně i izolace
mladistvého. Tyto sankce jsou však natolik specifické a odlišné od sankcí ukládaných
dospělým pachatelům, že v obecných právních předpisech působí vysoce nesystémově,
což způsobuje složitosti při jejich správném vykládání a aplikaci. 136 V rámci
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VÁLKOVÁ, Helena, Alexander SOTOLÁŘ a Pavel ŠÁMAL. Trestní právo a soudnictví nad mládeží
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trestněprávních předpisů není navíc vhodné, a ani dost dobře vůbec možné, upravit
postupy a následky především civilněprávní povahy, které je potřeba uplatňovat vůči
trestně neodpovědným dětem.137 Je však nepochybně žádoucí, aby byla současně
upravena reakce na deliktní jednání, kterého se dopouštějí prozatím trestně neodpovědné
děti, a takového jednání, kterého se dopouštějí osoby již trestně odpovědné, ale dosud
ještě ne zcela vyspělé, což je dalším důvodem pro samostatný zákon.
Lze rovněž podtrhnout, že ukončení pouhého zvýrazňování jednotlivých specifik
v obecných právních normách a přijetí samostatného předpisu prezentuje společnosti
určitý předěl a nastolení nové éry pojetí přístupu k delikventní mládeži. Důvodová zpráva
k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže uvádí, že pouhými samostatnými oddíly
v trestních předpisech není dost dobře možné upravit základní zásady a postupy
charakteristické v řízení s mladistvými pachateli.138 Jen přijetím samostatného zákona
zaměřeného na problematiku trestního práva nad mladistvými je možné upravit postavení
specializovaných soudů pro mládež a jejich vztahy k ostatním institucím, které jsou
zapojeny do systému soudnictví ve věcech mládeže.139 Pouze v samostatné normě je totiž
logicky možné celistvě, a tudíž lépe a přehledněji, upravit principy, na nichž je trestní
právo mládeže postaveno. Tímto způsobem lze zavést systematičtější přístup k řešení
trestních věcí mladistvých, v jehož důsledku pak může dojít k zesílení výchovného efektu
a také k důslednějšímu preventivnímu působení na mladistvé.
Lze tedy shrnout, že se jedná o tak důležitou a závažnou problematiku, která si
zaslouží samostatnou úpravu a nikoliv pouhé „vytknutí před závorku“.140 A to nejen
z důvodu vhodnosti, ale především efektivity. Rovněž považuji na tomto místě za
podstatné poukázat na článek 32 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina
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základních práv a svobod (dále jen „Listina“), který mimo jiné vyjadřuje potřebu věnovat
v celospolečenském zájmu mládeži zvláštní péči.141
Věcný záměr rekodifikace trestního práva hmotného z roku 1996 sice prosazoval
trestní zákon jako jediný předpis upravující trestní právo hmotné a se samostatným
zákonem o soudnictví ve věcech mládeže nepočítal, již v následujícím roce však
byli v rámci rekodifikačních prací pověřeni ministerstvem spravedlnosti odborníci
z oblasti trestního práva142 orientovaní na problematiku mládeže přípravou předlohy
zákona, který by soustředil specifika přístupu ke kriminalitě mládeže a jejímu stíhání do
samostatné trestněprávní normy. Této skupině se následně mezi roky 1997 a 1999
podařilo připravit 6 dokumentů zaměřených na analýzu tehdejšího stavu problematiky a
novou koncepci trestního práva mládeže.143
Vláda usnesením ze dne 7. července 1999144 uložila ministru spravedlnosti, aby
zpracoval návrh věcného záměru zákona o trestním soudnictví nad mládeží a do
30. června 2000 jí ho předložil. Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti vycházel
při zpracování věcného záměru zákona z již připravených dokumentů, které považovaly
úpravu delikventního chování mládeže za nezbytnou součást komplexní právní ochrany
mládeže, a za součinnosti odborníků na danou problematiku ho v březnu roku 2000
předložil vládě jako věcný záměr zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní jednání
a o soudnictví ve věcech mládeže. Předpokládalo se, že by mohl být zákon symbolicky
přijat v březnu roku 2001 k výročí 70. let od vzniku prvního samostatného kodexu, který
upravoval trestní právo mládeže.145
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Věcný záměr zákona byl vládou schválen a po uspořádání do paragrafovaného znění
jí byl opět předložen se změnou názvu na „zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní
činy a o soudnictví ve věcech mládeže“. K přijetí zákona zbývalo do konce volebního
období Poslanecké sněmovny sice ještě dost času, nastalo však zdržení při schvalovacím
procesu ve vládě a následně v Poslanecké sněmovně a jejích výborech.146 Poslanecká
sněmovna poté v dubnu 2002 vyřadila návrh z programu jednání a prohlásila, že
k důslednému projednání tak důležité normy není do konce volebního období již dostatek
času. Ze vzniklých zdržení a následné reakce Poslanecké sněmovny nelze než
vydedukovat, že mezi politiky existovaly obavy z reakce společnosti na přijetí normy
upravující trestní právo mládeže. Dalo se očekávat, že laická veřejnost bude v nové právní
normě spatřovat přílišnou benevolenci vůči mladistvým pachatelům trestné činnosti, kteří
si z jejího pohledu zasluhují represivnější přístup, a negativní reakce by pak mohly
ovlivnit výsledek voleb.
Návrh zákona byl po volbách vládou opětovně projednán na podzim roku 2002
a po zapracování připomínek projednán a následně dne 21. května 2003 schválen
Poslaneckou sněmovnou a dne 25. června 2003 Senátem jako zákon o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých
zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), který byl po podpisu prezidentem
republiky vyhlášen jako zákon č. 218/2003 Sb. se stanovením účinnosti ke dni 1. ledna
2004. Nastala etapa výběru osob z orgánů činných v trestním řízení, které se budou této
problematice věnovat, a jejich důkladné proškolování v dané oblasti.
Je jasné, že v prvních letech od účinnosti zákona o soudnictví ve věcech mládeže se
ještě nemohla změna projevit tak razantně, neboť u každé právní normy chvíli trvá, než
si orgány činné v trestním řízení osvojí nová pravidla a naučí se s nimi zacházet.
V případě zákona o soudnictví ve věcech mládeže byla tato počáteční fáze
zkomplikovaná ještě nezbytnou potřebou navázání dostatečně fungující spolupráce
s dalšími subjekty podílejícími se na výkonu sankcí.147 Z výše uvedených důvodů lze
podotknout, že legisvakanční doba v případě zákona o soudnictví ve věcech mládeže
nebyla dostatečně dlouhá na to, aby bylo možné se na jeho účinnost řádně organizačně
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i odborně připravit. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže byl ve Sbírce zákonů vyhlášen
dne 31. července 2003, tudíž pouze 5 měsíců před počátkem jeho účinnosti. V této
souvislosti lze upozornit, že z řad zástupců justice zaznívalo již během první neúspěšné
etapy přijímání zákona, že by uvítali posunutí předpokládané účinnosti zákona o rok –
z navrhovaného 1. července 2002 na 1. července 2003.148

2.2. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže jako samostatný kodex
Přijetím zákona o soudnictví ve věcech mládeže zákonodárce navázal na
prvorepublikovou úpravu samostatného soudnictví nad mládeží a zařadil Českou
republiku po 54 letech zpět mezi moderní evropské státy vyjadřující tímto způsobem
zvýšenou péči věnovanou mládeži. Právě zákon o trestním soudnictví nad mládeží, který
byl v době své účinnosti v evropském měřítku hodnocen jako jedna z nejlepších úprav
zaměřených na delikventní mládež149, představoval také významný inspirační zdroj nové
právní úpravy. Při přípravě zákona o soudnictví ve věcech mládeže byly však
zohledňovány také zahraniční právní úpravy trestního práva mládeže, zkušenosti z jejich
aplikace a rovněž mezinárodní doporučení. Návrh zákona byl dokonce předložen
vědeckým pracovníkům zahraničních právnických fakult a významným institutům, které
se věnují problematice kriminality mládeže, aby reflektoval také jejich zkušenosti se
zacházením s delikventní mládeží.150
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže tak představuje vyústění dlouholetých
rekvalifikačních snah v oblasti sankcionování mládeže a přináší komplexní řešení
problému kriminality mládeže. Jedná se o smíšený kodex upravující specifické normy
trestního práva hmotného i procesního ve věcech mládeže, a to podmínky odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy, jejich právní následky, postup, rozhodování a výkon
soudnictví ve věcech mládeže. Ve vztahu k ostatním zákonům151 se užije zásada lex
specialis derogat legi generali, zákon o soudnictví ve věcech mládeže je vůči nim tedy
ve vztahu speciality zakotveném v § 1 odst. 3 ZSVM. Vymezuje všechny významné
148
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rozdíly v přístupu k delikventní mládeži a ve zbytku odkazuje na obecné právní předpisy.
Vychází z principů tzv. restorativní justice, která klade důraz na spravedlivou reakci
společnosti na provinění mladistvého a za účelem předcházení jeho další trestné činnosti
se spíše než na represi soustředí na eliminaci příčin vedoucích k trestné činnosti včetně
řešení jejich škodlivých důsledků a na obnovení narušených společenských vztahů. Bere
rovněž v potaz oprávněné nároky poškozených a motivuje mladistvého, aby převzal
odpovědnost za spáchaný čin a odstranil škodlivé následky svého jednání.152 V řízení
s mládeží jsou tedy užívány především metody pozitivního působení, v jejichž důsledku
nedochází ke zbytečné stigmatizaci dětí a mladistvých a do řešení jejich deliktního
jednání jsou zapojováni vedle pachatelů také jejich rodiny, osoby z jejich blízkého
sociálního okolí, poškození a případně jejich sociální okolí.153
Největším přínosem zákona o soudnictví ve věcech mládeže je vedle celkové změny
pojetí přístupu k delikventní mládeži, zavedení systému specializovaných soudů pro
mládež a zakotvení jednoho jediného širokého uceleného vnitřně provázaného systému
sankcí pro mladistvé.154
2.3. Provinění
Zákonodárce navázal na zákon o trestním soudnictví nad mládeží také
pojmenováním deliktu spáchaného dítětem („čin jinak trestný“) a mladistvým
(„provinění“). Použitá terminologie pramení z filozofie zákona o soudnictví ve věcech
mládeže, tedy z nezbytnosti zaujetí zvláštního přístupu k delikventní mládeži a
zdůraznění odlišného přístupu k trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých
pachatelů.155
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Provinění sice představuje jediné možné označení protiprávního činu mladistvého,
který trestní zákon označuje za trestný a vykazuje znaky uvedené v trestním zákoně, ale
není samostatnou kategorii deliktu. Jedná se pouze o jiné označení trestného činu,
u kterého nedochází již k žádné kategorizaci.156 Někdy bývá toto odlišné pojmenování
zpochybňováno s odůvodněním, že dostatečně neodráží závažnost protispolečenského
jednání mladistvého, který by si měl uvědomit zavrženíhodnost svého jednání. Tato
kritika však nezohledňuje specifika mladistvých osob a jejich protiprávního jednání.157
V případě mladistvých není vhodné nazývat jejich deliktní jednání naplňující znaky
skutkové podstaty některého z trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního
zákoníku trestným činem, neboť takové pojmenování neodpovídá podstatě spáchaného
jednání. Na tom, že se mladistvý deliktního jednání dopustil, má totiž určitý
nezanedbatelný podíl odpovědnosti společnost, neboť se jí nepodařilo jeho výchovu
usměrnit správným způsobem. Mladistvý je pochopitelně za spáchané jednání
odpovědný, jeví se však nutným na něj nahlížet jako na pouhé provinění. Pojem provinění
totiž tolik nezdůrazňuje odsudek jednání mladistvého, tudíž nedochází ve společnosti ke
zbytečným předsudkům vůči jeho osobě, tzv. stigmatizaci.158 V této souvislosti považuji
za vhodné zdůraznit skutečnost, že trestní právo mládeže se zaměřuje spíše na budoucnost
a další život mladistvého vedený v souladu s právními předpisy než na jeho minulost.
U mladistvého je tedy primární zabránit opakování protiprávního jednání. Tento přístup
odpovídá kriminologické tezi, že stigmatizace mladistvého vede ke stupňování jeho
protiprávního jednání a jeho postupné změně ve zločince s nevratnou kriminální
dráhou.159 Bylo by tak proti smyslu a účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, aby
byl delikt spáchaný dospělým a mladistvým pachatelem označován shodně.
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2.4. Věková hranice trestní odpovědnosti
Vzhledem ke skutečnosti, že vývoj každého člověka má individuální průběh, potýkají
se zákonodárci jednotlivých států již od historie s problémem stanovení věkové hranice,
tedy určení okamžiku, od kdy je spravedlivé po jedinci požadovat, aby za své jednání nesl
trestní odpovědnost.160 Nad určením věkové hranice trestní odpovědnosti se již vedly, a
stále se vedou, již mnohé diskuse, které však s největší pravděpodobností neustanou ani
v nejbližší době.161
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže vymezuje v § 2 odst. 1 písm. a) až c) ZSVM
v rámci kategorie „mládež“ 2 skupiny osob – děti do 15 let a mladistvé. Dítětem rozumí
osobu, která v době, kdy spáchala čin jinak trestný, ještě nedovršila 15. rok svého věku.
S ohledem na ustanovení § 25 TZ, které spojuje počátek trestní odpovědnosti s dovršením
15. roku věku, není dítě ve smyslu zákona o soudnictví ve věcech mládeže trestně
odpovědné. Věk 15 let je z hlediska trestní odpovědnosti počítán ve smyslu § 139 TZ až
ode dne následujícího po dni 15. narozenin dítěte.162 V této souvislosti považuji za
vhodné zmínit, že tento způsob počítání je pro orgány činné v trestním řízení praktický,
neboť odpadá nutnost zjišťování přesného času narození dítěte, což by bylo v mnohých
případech nepochybně zdlouhavým a složitým procesem. Zajímavé je, že zákonodárce
neoperuje pouze s prostým pojmem „dítě“, ale uvádí pojem „dítě do 15 let“. Učinil tomu
tak, aby odlišil kategorii trestně neodpovědných dětí od legální definice dítěte uvedené
v § 126 trestního zákoníku, která vymezuje dítě jako osobu do 18 let.163
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Srov. s Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a
o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů. s. 44. [online]. © 1995-2018, Parlament České
republiky,
Kancelář
Poslanecké
sněmovny.
[cit.
12.
3.
2019].
Dostupné
z:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=6321.
161
K těmto sporům o hranici trestní odpovědnosti např. VÁLKOVÁ, Helena. Reforma soudnictví
v trestních věcech mládeže na obzoru? Právní zpravodaj. 2001, 8, s. I.; VÁLKOVÁ, Helena. Věk a jeho
význam pro stanovení dolní hranice trestní odpovědnosti. Právní rozhledy. 1997, 6, s. 289-294.
162
Srov. s ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 1424.
163
BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer,
2015. s. 7.

55

Za mladistvého je pokládána osoba, která v době spáchání provinění164 dovršila
15. rok svého věku a nepřekročila 18. rok svého věku.165 V tomto případě se rovněž
uplatní shora uvedené pravidlo o počítání času vymezené v § 139 TZ, tudíž za
mladistvého považujeme osobu ještě v den jejích 18. narozenin. Období mezi 15. a
18. rokem věku tak můžeme chápat jako určitý mezistupeň mezi dítětem a dospělým.
Některé státy však upravují ještě specifickou kategorii tzv. mladých dospělých.166
Hranice trestní odpovědnosti 15 let byla vymezena v české právní úpravě již před
přijetím zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákonodárce dospěl k závěru, že jí
v souvislosti s novou právní úpravou mládeže nebude měnit. Věková hranice nakonec
zůstala zachována také v současné době účinném trestním zákoníku. Důvodová zpráva
k trestnímu zákoníku zdůvodňuje její zachování velmi stručně, a to tak, že: „po rozsáhlé
diskuzi při přípravě návrhu rekodifikace trestního práva hmotného osnova přebírá
hranici trestní odpovědnosti podle platné právní úpravy“.167 V průběhu legislativního
procesu při přijímání trestního zákoníku však došlo vlivem pozměňovacího návrhu ke
snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let a trestní zákoník byl v této podobě schválen
a vyhlášen ve Sbírce zákonů. Ještě před nabytím jeho účinnosti ale došlo ke schválení
zákona č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „pozměňovací zákon“), kterým byla
hranice trestní odpovědnosti navrácena zpět na 15 let. V důvodové zprávě
k pozměňovacímu zákonu se uvádí, že snížení hranice trestní odpovědnosti bylo naprosto
nesystémovým opatřením, které nejenže nezohledňuje výsledky odborných diskusí a
mezinárodní doporučení, ale především nepředstavuje žádné smysluplné řešení
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delikvence dětí. Předkladatelé návrhu pozměňovacího zákona upozornili na doporučení
Výboru OSN pro práva dítěte členským státům, aby ponechaly či zvýšily hranici trestní
odpovědnosti nejméně na 15 letech, a rovněž na shodné postoje nevládních organizací
a odborníků na dětskou kriminalitu.168
Již historicky byla hranice trestní odpovědnosti odvozována od doby, kdy dítě
končilo povinnou školní docházku.169 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen „školský
zákon“) v § 36 odst. 3 stanoví, že „povinná školní docházka začíná počátkem školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen
odklad“. Ustanovení § 35 odst. 1 školského zákona uvádí, že „školní docházka je povinná
po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne
sedmnáctého roku věku“. Konec povinné školní docházky tedy v současné době
standardně nastává v 15 či 16 letech věku dítěte. Dalším důvodem pro výši hranice trestní
odpovědnosti 15 let je skutečnost, že tento věk odpovídá počátku způsobilosti osoby
nabývat práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích170, ale také je významným
momentem z hlediska práv a povinností osoby, například vzniku povinnosti mít vystaven
a nosit u sebe občanský průkaz podle § 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, či získat omezenou skupinu řidičského oprávnění podle § 83 odst. 1 písm. a)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Za nejdůležitější
argument je však z mého pohledu stále nutné považovat výše uvedený okamžik ukončení
povinné školní docházky, neboť právní řád stanoví, že do té doby musí být dítě
vzděláváno, a dokud není jeho výchova a vzdělání ze strany státu ukončena, nemělo by
nést ani trestní odpovědnost. Věk, v němž bývá zpravidla ukončena povinná školní
docházka, je ostatně pomůckou k vymezení hranice trestní odpovědnosti ve většině
evropských států. Tento moment totiž ze sociologického, psychologického i biologického
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pohledu představuje významný předěl vývoje dítěte, které by již mělo mít osvojené
základy společenského chování a dostatečně si uvědomovat svoji odpovědnost.171
Zájem o téma snížení hranice trestní odpovědnosti se vždy zvýší zejména ve chvíli,
kdy se někteří nezletilí dopustí zvlášť závažných, smrtí obětí končících deliktů.172 Ze
strany médií je pak často na základě těchto činů poukazováno na potřebu snížení věkové
hranice trestní odpovědnosti a protiprávní činnost páchaná dospívajícími se dramatizuje,
aniž by bylo bráno v potaz, že ze statistických údajů vyplývá skutečnost, že se v takových
případech jedná pouze o výjimečné excesy, které většinou nesouvisí s věkem
dospívajícího, ale s poměry, ve kterých vyrůstal, nebo s psychickými chorobami, kterými
trpěl.173 Děti a mladiství se obecně dopouštějí převážně méně závažných deliktů
majetkového charakteru.174 Právě páchání zejména bagatelní majetkové kriminality je
z hlediska vývojové psychologie vysvětlováno vlivem specifik psychického, mravního
a sociálního vývoje jedince v období dětství a dospívání, kdy se v určitých etapách
dospívání považuje za v podstatě normální jev.175 Snížení hranice trestní odpovědnosti
o rok či dva by samo o sobě do budoucna neznamenalo snížení kriminality mládeže jako

171

VÁLKOVÁ, Helena. Věk a jeho význam pro stanovení dolní hranice trestní odpovědnosti. Právní
rozhledy. 1997, 6, s. 289.
172
Viz např. kauza vraždy seniora v Letňanech – iDNES.cz; ČTK. Soud řeší brutální vraždu seniora. Podle
obžaloby ho utloukly tři dívky. [online]. 10. 2. 2016 [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z:
https://zpravy.idnes.cz/soud-resi-vrazdu-seniora-tremi-divkami-d9f/krimi.aspx?c=A160210_160830_krimi_pku nebo vražda bezdomovce na autobusovém nádraží –
SEJKORA, Jiří, ČTK. Soud potvrdil 7,5 roků trestu pro mladistvé vrahy z Pardubic. Pardubický deník
[online]. 7. 4. 2016 [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z: https://pardubicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/soudpotvrdil-7-5-roku-trestu-pro-mladistve-vrahy-z-pardubic-20160407.html. Jak uvádí Válková: “média
nabízejí svým zákazníkům v nepředvídatelných intervalech bulvárně prezentované, výjimečné případy
vyvolávající chybnou představu o tom, že na vině je systém, nedostatečná právní úprava apod. Často jsou
pak i principy a garance právního státu předkládány veřejnosti jako překážky bránící účinnému boji
s kriminalitou mládeže, nikoli jako její ochrana před svévolí a zneužitím moci. Proto je tak důležité
transparentní působení všech složek justice mládeže. K němu patří jak ujasněná teoretická východiska, tak
kvalitně připravené pracovní postupy.“ VÁLKOVÁ, Helena. Odpovědnost za mládež – zajištění kvality a
perspektiv soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2004, 12, s. 341.
173
VÁLKOVÁ, Helena a Alexander SOTOLÁŘ. Čin jinak trestný a možné reakce na něj v systému
soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2004, 7, s. 197.
174
Jak uvádí Diblíková, v roce 2016 bylo z 1042 vyšetřovaných mladistvých vyšetřováno 604 osob pro
„prostou krádež“ a 327 osob pro „krádež vloupáním“. V případě dětí do 15 let bylo v roce 2016 vedeno
řízení celkem proti 586 osobám, které se měly dopustit činu jinak trestného, z čehož se mělo 253 osob
dopustit jednání, které by bylo kvalifikováno jako „prostá krádež“ a 205 osob jednání, které by bylo
kvalifikováno jako „krádež vloupáním“. DIBLÍKOVÁ, Simona a kol. Analýza trendů kriminality v České
republice v roce 2016. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2017. s. 45.
175
VÁLKOVÁ, Helena a Alexander SOTOLÁŘ. Čin jinak trestný a možné reakce na něj v systému
soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2004, 7, s. 198.

58

„mávnutím kouzelného proutku“, jak se zejména laická veřejnost domnívá.176 Mnohem
podstatnější je zaměřit se na samotné zacházení s delikventními dětmi a zajistit jejich
dostatečnou výchovu, která by v budoucnu zabránila opakování deliktního jednání. Co se
týká případů brutálních násilných činů dětí mladších 15 let, jedná se skutečně pouze
o jednotky případů ročně.177 Děti, které se takového jednání dopustí, jsou převážně
osobami vážně psychicky narušenými, které vyžadují léčebné postupy a izolaci od
společnosti. Tuto izolaci lze v dnešní době zajistit skrze uložení opatření ochranného
léčení takovému jedinci. Děti mladší 15 let, které se dopouštějí převážného procenta
deliktů této věkové skupiny, však potřebují naprosto odlišný přístup než klasické
trestněprávní sankce nebo opatření ukládaná mladistvým pachatelům. Potřebují přísnými,
avšak pro ně speciálně uzpůsobenými výchovnými metodami a postupy odradit od
opakování takového jednání.
Příznivci snížení hranice trestní odpovědnosti poukazují na státy s nižšími hranicemi
trestní odpovědnosti.178 Je však potřeba upozornit, že nelze věkové hranice v jednotlivých
právních úpravách komparovat bez dalšího. Při srovnání se musí vycházet z širšího
kontextu, neboť úprava věkové hranice závisí na konkrétním právním systému,
ekonomice a sociologických, politických a kulturních podmínkách každé země. Nadto
nelze vycházet z pouhého čísla – věku, od kdy je dítě považováno za trestně odpovědné,
protože při bližším zkoumání dospějeme ke zjištění, že i v případech nižší věkové hranice
trestní odpovědnosti je s dětskými pachateli do určitého věku zacházeno odlišným
způsobem a lze jim ukládat jiná opatření než starším, i když stále mladistvým
pachatelům.179 Například Francie, která má specificky upravenou hranici trestní
odpovědnosti,
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větší
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specializovaných sociálních pracovníků, pedagogů, psychologů a k tomu vyškolených
dobrovolníků a obsahuje i bohatší rejstřík opatření, které lze těmto osobám ukládat.180
V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že v České republice zákonodárce
umožňuje podle § 90 odst. 1 ZSVM postavit dítě mladší 15 let před soud pro mládež,
který mu může uložit opatření vymezená v § 93 odst. 1 ZSVM. V právním řádu tedy
neabsentuje reakce na závažné delikventní projevy dětí mladších 15 let.

2.5. Rozumová a mravní vyspělost
U všech jedinců není možné určit ani shodnou hranici ukončeného fyzického vývoje,
logicky tím ještě méně lze určit shodnou věkovou hranici psychického a rozumového
vývoje. Z psychologických poznatků vyplývá, že mezi dvanáctým až patnáctým rokem
rozumí dítě zpravidla sociálním normám a systému sociálních rolí natolik dobře, že od
něj lze vyžadovat jejich dodržování i to, aby v souladu s nimi vědomě usměrňovalo své
chování. Proces dospívání však není ještě zcela ukončen a vzhledem k výše uvedenému
má různý průběh s různou rychlostí. Může tedy nastat situace, kdy tzv. matrikový věk
(tedy věk počítaný od data narození uvedeného v matrice) neodpovídá věku mentálnímu,
který vyjadřuje celkovou vyspělost jedince, tedy jeho biologickou, psychickou a sociální
úroveň, která podmiňuje rozpoznávací a určovací schopnosti pachatele.181 Přestože tedy
jedinec někdy dosáhne věku, který trestní právo spojuje se vznikem trestní odpovědnosti,
není v důsledku vývojového opoždění, které není chorobné povahy, mentálně a psychicky
natolik vyspělý, aby byl schopen rozpoznat, že jednání, kterého se dopouští, je protiprávní
nebo aby byl schopen své jednání ovládat.
Z výše uvedeného vyplývá, že je vhodné, aby zákonodárce při stanovení trestní
odpovědnosti bral v úvahu a zohlednil vyspělost konkrétního jedince. Již zákon o trestním
soudnictví nad mládeží vycházel z tzv. podmíněné příčetnosti závislé na dosaženém
stupni intelektuálního a mravního vývoje mladistvého v době činu, podle něhož byl
mladistvý trestně odpovědný pouze tehdy, dosáhl-li takového stupně vývoje po stránce
intelektuální a po stránce mravní, jaký byl obvyklý u jeho vrstevníků a umožňoval mu
rozpoznat bezprávnost jeho jednání a podle toho toto jednání usměrnit.182 Od roku 1950
180
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do přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže existovala v českém trestním právu
koncepce absolutní trestní odpovědnosti, která spojovala trestní odpovědnost s fixně
stanovenou věkovou hranicí, aniž by zohledňovala vyspělost konkrétního jedince. Zákon
o soudnictví ve věcech mládeže opět začal zohledňovat stupeň vývoje mladistvých, neboť
přinesl průlom do pojetí absolutní trestní odpovědnosti a zakotvil koncepci relativní
trestní odpovědnosti mladistvých.183
Zákonodárce předpokládá, že do 15 let věku člověk nedosahuje takové rozumové
a mravní vyspělosti, aby mohl chápat význam a dopady svého jednání a ovládat ho, proto
je absolutně trestně neodpovědný.184 Má za to, že od 15 let však již osoby dosahují
potřebného stupně rozumové a mravní vyspělosti, tudíž mají být za své jednání trestně
odpovědné. Zohledňuje však, že tomu tak nemusí být ve všech případech, proto pro
věkové rozmezí 15 až 18 let podmiňuje trestní odpovědnost mladistvého dostatečným
stupněm rozumové a mravní vyspělosti, při němž je mladistvý schopen rozpoznat
protiprávnost činu nebo ovládat své jednání. Hovoříme tedy o relativní trestní
odpovědnosti mladistvých. Kratochvíl výstižně upozorňuje, že smyslem zavedení
institutu relativní trestní odpovědnosti mladistvého byla reakce na případy, kdy
nedostatečná zralost mladistvého vedla ke spáchání deliktu, kterého by se daný jedinec
po uplynutí nějaké doby již nedopustil.185 Od 18 let se již tělesný a duševní vývoj
mladistvého považuje za zcela ukončený, tudíž je dnem následujícím po 18. narozeninách
osoba absolutně trestně odpovědná a její trestní odpovědnost může být vyloučena pouze
v případě duševní poruchy v době činu, která má za následek nemožnost jednajícího
rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládat jeho jednání.186
Relativní trestní odpovědnost mladistvých zákonodárce zakotvil v ustanovení § 5
odst. 1 ZSVM, které nejprve znělo tak, že „mladistvý, který v době spáchání činu
nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho nebezpečnost
pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný“. S přijetím
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trestního zákoníku bylo uvedené ustanovení novelizováno a v souvislosti se změnou
pojetí trestného činu z materiálního k formálnímu pojetí trestného činu s materiálním
korektivem187 došlo také ke změně znění tohoto ustanovení na: „mladistvý, který v době
spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho
protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný“. Zatímco
podle dřívějšího znění bylo nutné, aby si mladistvý uvědomil nebezpečnost činu pro
společnost, podle nynějšího znění si musí uvědomovat jeho protiprávnost. Protiprávnost
je nutné v tomto smyslu však chápat spíše materiálně, neboť po mladistvém nelze
požadovat rozpoznání nezákonnosti ani trestnosti jeho činu.188
Nad problematikou absolutní a relativní trestní odpovědnosti začala široká odborná
veřejnost diskutovat již před účinností zákona o soudnictví ve věcech mládeže.189 A již
od počátku účinnosti ustanovení § 5 odst. 1 ZSVM existují na jeho povahu dva názory.
Polemizuje se o tom, zda se jedná o zvláštní případ nepříčetnosti nebo o samostatný důvod
vylučující trestní odpovědnost mladistvého. Jedná se na první pohled sice jen o teoretický
problém, odlišné chápání tohoto institutu hmotného práva však představuje rozdílné
důsledky v rámci trestního práva procesního.
2.5.1. Speciální důvod nepříčetnosti?
Příznivci teorie, že nedostatek rozumové a mravní vyspělosti je u mladistvých
potřeba hodnotit jako speciální důvod nepříčetnosti190, argumentují především
následujícími důvody – názory uvedenými v historické nauce trestního práva, důvodovou
zprávou k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže, dikcí ustanovení § 5 odst. 1 ZSVM,
vymezením důvodů pro zastavení trestního stíhání a zproštění obžaloby v trestním řádu a
s tím související aplikační praxí.
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Zastánci této teorie poukazují na znění důvodové zprávy k zákonu o soudnictví ve
věcech mládeže, která uvádí, že nově upravená koncepce trestní odpovědnosti
mladistvých „navazuje na úpravu čs. zákona o trestním soudnictví nad mládeží z roku
1931, která obdobně vycházela z tzv. podmíněné příčetnosti, závislé na v době činu
dosaženém stupni intelektuálního a mravního vývoje mladistvého“.191 Ustanovení § 2
odst. 2 ZTSM upravovalo beztrestnost mladistvého, pokud nemohl pro značnou
zaostalost v době činu rozpoznat jeho bezprávnost nebo řídit své jednání podle správného
rozpoznání. Mladistvý tedy mohl být shledán trestně odpovědným při splnění všech
ostatních podmínek pouze v případě, že dosáhl takového stupně vývoje po stránce
intelektuální (schopnost rozpoznávací) a po stránce mravní (schopnost určovací), jaký byl
obvyklý u jeho vrstevníků, a umožňoval mu rozpoznat bezprávnost jeho jednání a podle
toho jednání usměrnit.
Dalším argumentem je téměř shodná formulace kritérií v ustanovení § 5 odst. 1
ZSVM jako v § 26 TZ, kdy jediný rozdílný znak spočívá v uvedení duševní poruchy
v § 26 TZ a rozumové a mravní vyspělosti v § 5 odst. 1 ZSVM. Příznivci teorie, že je
rozumová a mravní vyspělost pouze speciálním důvodem nepříčetnosti, uvádějí, že
z dikce uvedeného ustanovení vyplývá, že nedostatek rozumové a mravní vyspělosti,
který má za následek neschopnost rozpoznat protiprávnost jednání nebo jednání ovládat,
je pouze jiným typem biologického kritéria nepříčetnosti.192 Zdůrazňují skutečnost, že
příčetností se rozumí způsobilost být pachatelem trestného činu z hlediska jeho duševních
schopností193, přičemž na tento pojem není možné nahlížet pouze jako na ekvivalent
rozumové zralosti, duševního zdraví nebo normality.
V neposlední řadě je uváděn důvod plynoucí z trestního práva procesního, kdy výčet
důvodů pro zastavení trestního stíhání stanovených v § 172 odst. 1 TŘ a výčet důvodů
pro rozhodnutí o zproštění obžaloby podle § 226 TŘ, neuvádí žádný speciální důvod pro
rozhodnutí při aplikaci § 5 odst. 1 ZSVM. Zastánci této teorie tedy argumentují tím, že
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v případech aplikace § 5 odst. 1 ZSVM je nutné zastavit trestní stíhání podle § 172 odst.
1 písm. e) TŘ, tedy z toho důvodu, že obviněný nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně
odpovědný. Stejně tak v případě zproštění obžaloby by měl být obžalovaný zproštěn
obžaloby z důvodu uvedeného v § 226 písm. d) TŘ, tedy opět z důvodu nepříčetnosti.
Šámal namítá, že v tomto případě není možné zastavit trestní stíhání nebo obžalovaného
zprostit obžaloby podle obecného ustanovení, že skutek, který je předmětem trestního
stíhání, se sice stal, ale není trestným činem (u mladistvých proviněním), protože trestní
řád u žádného ze samostatných obligatorních znaků subjektu trestného činu nepočítá
s použitím důvodu uvedeného v § 172 odst. 1 písm. b) TŘ či § 226 písm. b) TŘ a pro
všechny tyto případy stanoví speciální důvod pro zastavení trestního stíhání194.195 S výše
uvedeným souvisí též argument, že aplikační praxe se k problematice postavila tak, že
chápe relativní trestní odpovědnost mladistvého jako zvláštní důvod nepříčetnosti, kdy
v řízení dochází u mladistvých z důvodu nedostatečného stupně rozumové a mravní
vyspělosti, který má za následek vymizení schopnosti rozpoznat protiprávnost jednání
nebo jednání ovládat, k zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. e) TŘ.
Ve stejném duchu rozhodují soudy v případě zproštění obžaloby, kdy argumentují
ustanovením § 226 písm. d) TŘ.
Nejvyšší soud nepřijal k této otázce sjednocující stanovisko, a to i přesto, že k jeho
zaujetí dalo Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2009 podnět, neboť zaznamenalo
rozdílnou rozhodovací praxi soudů a státních zastupitelství. Považuji však za vhodné
podotknout, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Právnická fakulta Masarykovy
univerzity i Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v připomínkovém řízení
vyjádřily k této problematice shodný názor, a to že je nedostatek rozumové a mravní
vyspělosti třeba posuzovat jako samostatný důvod trestní odpovědnosti.196 Nejvyšší soud
se problematikou povahy rozumové a mravní vyspělosti dosud příliš nezabýval, nicméně
v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. listopadu 2015, sp. zn. 8 Tdo 1383/2015, v rámci
odůvodnění uvedl, že „se jedná o zvláštní typ nebo druh příčetnosti, resp. nepříčetnosti,
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a proto na rozdíl od obecné nepříčetnosti (§ 26 TZ), která je vázána na duševní poruchu
(§ 123 TZ) jako projev chorobného stavu, je relativní nepříčetnost podle § 5 odst. 1
z. s. m. vázána na rozumovou a mravní vyspělost, která však není projevem choroby, ale
pouze důsledkem toho, že dospívání dítěte je proces, který neprobíhá u každého dítěte
stejně, resp. ve stejném časovém období“.
2.5.2. Samostatný důvod vylučující trestní odpovědnost?
Zastánci názoru, že se jedná o samostatný důvod vylučující trestní odpovědnost
mladistvého197, argumentují především tím, že obligatorním znakem nepříčetnosti je
duševní porucha, bez níž nepříčetnost nemůže nastat. Zákon sice nijak nevymezuje
samotný pojem rozumové a mravní vyspělosti ani kritéria tohoto pojmu, složku
rozumového vývoje však lze chápat jako postupné individuální nabývání schopnosti
pojmového myšlení a mravní vývoj jako osvojování společenských norem chování a
utváření vlastní osobnosti a postoje ke společnosti.198 Z toho však vyplývá, že nedostatek
rozumové a mravní vyspělosti nelze považovat za určitou alternativu duševní poruchy,
neboť nemá patologický ráz a na rozdíl od duševní poruchy nemůže nastat náhle, ale
naopak je výsledkem určitého pozvolného vývoje.199 Nedostatečný stupeň rozumové a
mravní vyspělosti tedy není způsoben duševní poruchou, ale je projevem opožděného
dospívání. Představuje samostatný obligatorní znak subjektu provinění a rozšiřuje tak
důvody, pro které u mladistvých může být vyloučena trestní odpovědnost.200 Příznivci
této teorie poukazují také na vztah speciality zákona o soudnictví ve věcech mládeže
k trestnímu zákoníku vyjádřený v § 1 odst. 3 ZSVM. S ohledem na vztah speciality
nahlížejí na podmínku potřebného stupně rozumové a mravní vyspělosti jako na
samostatnou podmínku uplatňující se vedle věku a příčetnosti. K této argumentaci
zastánci opačného přístupu zdůrazňují, že pouze skutečnost, že je určitý institut upraven
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v samostatném speciálním zákoně, nemůže vést k závěru, že jde vždy o samostatný,
na obecné úpravě nezávislý institut.201 Je však potřeba zmínit, že tento důvod není uváděn
sám o sobě. Naopak představuje určitý podpůrný argument dokreslující skutečnost, že by
měl být tento institut skutečně vnímán jako samostatný důvod vylučující trestní
odpovědnost. Dále lze na podporu samostatného důvodu vylučujícího trestní
odpovědnost zdůraznit, že stejný přístup je obvyklý v nauce i praxi jiných evropských
států specializovaných na trestní justici pro mladistvé202 a z neexistence samostatného
důvodu zastavení trestního stíhání či zproštění obžaloby nelze vyvodit, že by byl
nedostatek rozumové a mravní vyspělosti druhem nepříčetnosti, neboť je možné v řízení
postupovat podle obecného důvodu pro zastavení trestního stíhání nebo zproštění
obžaloby, tedy, že skutek není trestným činem.203
Na tomto místě si dovolím vyjádřit vlastní názor na danou problematiku a uvést, že
relativní trestní odpovědnost mladistvého je sice určitým způsobem propojena s otázkou
(ne)příčetnosti, ale stejně tak je úzce provázána s otázkou věku. Představuje tedy natolik
specifickou kategorii, že by měla být rozhodně uváděna jako samostatný důvod vylučující
trestní odpovědnost. Co se týká odkazů na starší trestněprávní nauku, podotýkám, že
nedostatek věku byl také dříve sice zařazován mezi důvody nepříčetnosti204, později však
začal být řazen vedle nepříčetnosti jako samotná podmínka trestní odpovědnosti.
Argument, že zákon o trestním soudnictví nad mládeží vycházel z tzv. podmíněné
příčetnosti, není podle mého názoru rovněž příliš vypovídající a rozhodně nestojí na
překážku tomu, aby bylo nyní možné nahlížet na relativní trestní odpovědnost
mladistvého jako na samostatný důvod vylučující trestní odpovědnost. Je sice
pochopitelně vhodné v zásadě udržovat kontinuitu právní úpravy, ale nutno podotknout,
že ne za každou cenu.
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Může se stát, že mladistvý bude v době spáchání činu zároveň trpět duševní
poruchou, v jejímž důsledku nebude moci rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládat své
jednání a zároveň ještě nebude dosahovat takového stupně rozumové a mravní vyspělosti,
aby mohl rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládat své jednání. Vzhledem k tomu, že se
ustanovení o nepříčetnosti podle § 26 TZ a ustanovení § 5 odst. 1 ZSVM upravující
relativní trestní odpovědnost nevylučují a ustanovení upravující relativní trestní
odpovědnost mladistvých ho naopak doplňuje a mohou se uplatnit i vedle sebe, je podle
mého názoru nutné je vnímat jako odlišné hmotněprávní instituty. Vanduchová uvádí, že
vnímání nepříčetnosti jako důvodu vyloučení trestní odpovědnosti spojeného pouze
výslovně s duševní poruchou pachatele podle § 26 TZ a rozumové a mravní vyspělosti
jako samostatného znaku trestného činu, vede k rozporným závěrům. Poukazuje na to, že
pokud by mladistvý v době spáchání činu netrpěl duševní poruchou, bylo by na něj ve
smyslu § 26 TZ nahlíženo jako na příčetného, kdy byl v době spáchání činu schopen
rozpoznat protiprávnost a ovládat své jednání, ovšem zároveň by musel být učiněn závěr,
že tyto schopnosti rozpoznat a ovládat své jednání neměl, neboť je nedostatečně
rozumově a mravně vyspělý.205 Nespatřuji však v takové situaci problém a nemyslím si,
že by popírala možnost nahlížet na rozumovou a mravní vyspělost jako na samostatný
znak trestného činu. Je totiž nutné důsledně odlišovat schopnost rozpoznat protiprávnost
jednání a ovládat ho při duševní poruše nebo při nedostatečné rozumové a mravní
vyspělosti. Pokud budeme chápat rozumovou a mravní vyspělost jako samostatný znak
trestného činu, posuzujeme všechny znaky naráz a v nastíněném případě dospějeme
k závěru, že mladistvý byl sice schopen rozpoznat protiprávnost jednání a ovládat ho
vzhledem k tomu, že netrpěl duševní poruchou, nikoliv však vzhledem k jeho stupni
rozumového a mravního vývoje.
Závěrem bych ještě podotkla, že co se týká neexistence samostatného
procesněprávního důvodu pro zastavení trestního stíhání a zproštění obžaloby, rozhodně
nepovažuji tuto argumentaci za vypovídající. Vzhledem k tomu, že současný trestní řád
pochází z roku 1961 a byl mnohokrát novelizován, nelze ho považovat za dokonalý
právní předpis, v němž by neexistovalo mnoho mezer a institutů, které by měl upravovat
a které naopak ne. Je sice pravdou, že by bylo na jednu stranu vhodné upravit důvod
205
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nedostatku rozumové a mravní vyspělosti jako samostatný důvod zastavení trestního
stíhání a zproštění obžaloby, na stranu druhou je však třeba si uvědomit, jak často v praxi
k aplikaci § 5 odst. 1 ZSVM dochází206 a zamyslet se nad tím, zda je nutné tento důvod
vyčlenit jako samostatný, když ničemu nebrání, aby bylo v takovýchto případech
postupováno podle obecného ustanovení, že skutek, který je předmětem trestního stíhání,
se sice stal, ale není trestným činem (u mladistvých proviněním). Považovala bych však
nehledě na skutečnost, že v praxi dochází k aplikaci § 5 odst. 1 ZSVM pouze
v jednotkách případů, za vhodné, aby byl de lege ferenda tento samostatný důvod
zastavení trestního stíhání a zproštění obžaloby v zákoně upraven.

2.6. Některé základní zásady
Zákonodárce se rozhodl v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže výslovně uvést
základní východiska a zásady, na kterých je trestní právo mládeže nově založeno. Při
jejich formulaci se inspiroval jak zákonem o trestním soudnictví nad mládeží, tak do
značné míry zahraničními zkušenostmi a výsledky kriminologického zkoumání, aby
skutečně odrážely reálné potřeby mladistvých.207 Také však zohlednil požadavky
vyplývající z mezinárodních smluv vztahujících se k mládeži, zejména co se týká oblasti
procesního práva.208
Ač zákon o soudnictví ve věcech mládeže silně reflektuje úpravu zákona o trestním
soudnictví nad mládeží, ohledně úpravy základních zásad se jím neinspiroval. Zákon
o trestním soudnictví nad mládeží byl sice postaven na obdobných principech, nicméně
tyto v žádném ustanovení výslovně nevypočítával. Základní zásady jsou však projevem
právně politického a právně filozofického přístupu k trestnímu právu, vycházejí z účelu
trestního práva a jeho funkcí a představují základní kámen koncepce zákona a systému
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sankcí.209 Je proto nepochybně správné, aby byly v úvodu předpisu vytyčeny, neboť tak
zákonodárce dává jasně najevo východiska zákona.210 Základní zásady plní rovněž mimo
jiné velice zásadní kontrolní funkci při případném přijímání nových institutů, aby nebyly
s těmito v rozporu.211 Není možné je vnímat pouze jako určité deklaratorní vyjádření
principů, ale jedná se o závazná výkladová pravidla, z nichž se má vycházet v případě
nastalých nejasností a při řešení sporných otázek.212 Zejména právě v oblasti trestního
práva mladistvých lze proto považovat výčet základních zásad za velmi užitečný.
Zásady soustředěné do několika odstavců pouhého jednoho ustanovení zákona, a to
§ 3 ZSVM, jsou jak hmotněprávními, tak procesněprávními zásadami a odrážejí zejména
preventivní zaměření zákona o soudnictví ve věcech mládeže a jeho výchovnou funkci.
Modifikují zásady uvedené v obecných trestněprávních předpisech a mají vůči nim
ve světle výše uvedené zásady speciality přednost, což však neznamená, že v řízení ve
věcech mládeže a při postupu a rozhodování vůči mladistvým nemusí být vycházeno také
z obecných zásad trestního práva hmotného a procesního. 213 Tyto jsou použitelné
ve chvíli, kdy neodporují smyslu a účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
Hmotněprávní zásady zákonodárce upravil v prvních třech odstavcích § 3 ZSVM –
zásada zákonnosti, zásada retroaktivity, zásada ekonomie trestní represe a přiměřenosti
opatření. Z procesněprávních zásad zákon o soudnictví ve věcech mládeže upravuje
zásadu zvláštního (specifického) přístupu k projednávání trestních věcí mladistvých,
zásadu spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zájmovými sdruženími
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občanů a osobami realizujícími probační programy, zásadu ochrany soukromí a osobnosti
mladistvého, zásadu rychlosti řízení a zásadu uspokojení zájmů poškozeného.
Vzhledem k tématu práce pokládám za vhodné se v následujícím textu blíže věnovat
pouze zásadám souvisejícím s ukládáním sankcí, a to zejména zásadě ekonomie trestní
represe a přiměřenosti opatření a zásadě spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany
dětí, zájmovými sdruženími občanů a osobami realizujícími probační programy. Pro
rozbor základních zásad považuji však za nutné nejprve přiblížit účel zákona o soudnictví
ve věcech mládeže vymezený v § 1 odst. 2 ZSVM, který slouží jako základní interpretační
vodítko pro výklad všech ustanovení zákona. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
vychází, na rozdíl od převážně represivního přístupu uplatňovaného vůči dospělým
pachatelům trestné činnosti, z myšlenky restorativní či obnovující justice. Zaměřuje se
tedy spíše než na potrestání a odplatu dětí a mladistvých za spáchané jednání na nalezení
způsobu urovnání narušených sociálních vztahů, reintegraci delikventa do společnosti a
prevenci kriminálních projevů jeho osoby v budoucnu. K dosažení tohoto účelu mají být
používány primárně metody pozitivního působení.214 Zákon o soudnictví ve věcech
mládeže vychází z filozofie, že společnost je spoluodpovědná za pochybení mladistvého
a nemůže se své odpovědnosti zříci, protože včas neusměrnila jeho narušené výchovné
prostředí nebo mu případně nezajistila vhodné náhradní výchovné prostředí. Mladistvý
musí přijmout odpovědnost za své chováním, která zahrnuje i nutnost nést za něj následky
přiměřené jeho věku a dosaženému stupni vývoje, být si vědom důsledků, které svým
jednáním způsobil, a participovat na jejich nápravě.215
2.6.1. Zásada ekonomie trestní represe
Účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže je v podstatě znovu zopakován
v ustanovení o základních zásadách v § 3 odst. 1 ZSVM, v němž se již konkrétněji
vztahuje na sankcionování. V tomto ustanovení zákonodárce mimo jiné uvádí, že sankce
a způsob jejich ukládání upravuje pouze zákon o soudnictví ve věcech mládeže a opakuje,
že ukládané sankce a způsob, jakým jsou ukládány, mají vést zejména k obnovení
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narušených sociálních vztahů, reintegraci delikventních dětí mladších patnácti let a
mladistvých do společnosti a prevenci jejich dalšího protiprávního jednání. Zdůraznil na
tomto místě tedy opět koncept restorativní justice v přístupu k delikventní mládeži. V § 3
odst. 2 ZSVM tento postoj prokazuje vymezením zásady ekonomie trestní represe či
zásady preference alternativ k trestnímu opatření, která se již vztahuje pouze ke kategorii
mladistvých pachatelů. Podle této zásady je nutné při sankcionování mladistvých
přistupovat před použitím trestních opatření buď k alternativním způsobům řešení trestní
věci mladistvého v podobě zvláštních způsobů řízení216, resp. odklonů217, nebo k ukládání
opatření, zejména těch, které vedou k obnově narušených sociálních vztahů a k prevenci
trestné činnosti. Teprve v případě, že by tato řešení nebyla zjevně způsobilá naplnit účel
zákona, připouští zákonodárce možnost přistoupit k uložení trestních opatření. Trestní
opatření jsou tedy vnímána zásadně jako sankční prostředky ultima ratio.218 Na tomto
místě považuji za vhodné upozornit na patrnost rozdílu mezi vztahem subsidiarity
trestních sankcí v rámci trestního zákoníku a v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže.
U dospělých pachatelů má být v souladu s § 38 odst. 2 TZ v každém případě ukládána
sankce pachatele nejméně postihující. Trestní zákoník upravuje výslovnou subsidiaritu
pouze u jedné ze sankcí, a to u trestu odnětí svobody v § 55 odst. 2 TZ u kategorie
trestných činů s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující 5 let. U mladistvých zákon
o soudnictví ve věcech mládeže zakotvuje určitou systémovou subsidiaritu vztahující se
na celou kategorii trestních opatření.219 V ustanovení § 31 odst. 2 ZSVM však
zákonodárce ještě speciálně zdůrazňuje, že trestní opatření nepodmíněného odnětí
svobody lze uložit pouze v situaci, kdy by vzhledem k okolnostem provinění, osobě
mladistvého nebo již dříve použitým opatřením uložení jiného trestního opatření zjevně
nestačilo k naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Tímto vymezením tak
jasně dává najevo, že v systému sankcionování mladistvých stojí trestní opatření jako
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prostředky ultima ratio a trestní opatření nepodmíněného odnětí svobody je ještě samo
o sobě prostředkem ultima ratio v rámci trestních opatření.
Zvláštní způsoby řízení použitelné ve věcech mladistvých zákonodárce vyjmenovává
v § 69 odst. 1 ZSVM jako podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání a odstoupení
od trestního stíhání.220 Zatímco v rovině trestního práva procesního lze reagovat na
spáchané provinění alternativním způsobem využitím odklonů, trestní právo hmotné
upravuje možnost v podobě upuštění od uložení trestního opatření podle § 11 ZSVM a
§ 12 ZSVM a podmíněného upuštění od uložení trestního opatření podle § 14 ZSVM.
Ustanovení § 3 odst. 2 ZSVM upřednostňování tohoto způsobu řešení trestní věci sice
výslovně nezmiňuje, jeho přednost před uložením trestního opatření je však logická
z povahy věci.221 Za současné právní úpravy nelze totiž bez dalšího samostatně uložit
v rozsudku některé z výchovných či ochranných opatření. Pokud nejsou ukládána vedle
trestního opatření, lze tak učinit pouze za použití upuštění od uložení trestního opatření
podle § 12 ZSVM nebo podmíněného upuštění od uložení trestního opatření podle § 14
ZSVM.222 Tyto varianty upuštění od uložení trestního opatření tak představují způsob,
jak mladistvému uložit samostatně některé z opatření předpokládaných § 3 odst. 2 ZSVM.
Opatřeními ve smyslu § 3 odst. 2 ZSVM se rozumí výchovná a ochranná opatření.
Slovo „zejména“ užité v ustanovení § 3 odst. 2 ZSVM však evokuje ještě určitou
hierarchii v rámci výchovných a ochranných opatření. Zákonodárce zde apeluje na to,
aby byla z výchovných a ochranných opatření ukládána v první řadě ta, která vedou
k obnovení narušených sociálních vztahů a předcházení trestné činnosti, před ostatními.
Můžeme se setkat s názorem, že subsidiarita trestních opatření je poněkud sporná, co se
týká ochranného opatření ochranné výchovy. Tato myšlenka je zdůvodňována tím, že
ochranná výchova v porovnání s trestními opatřeními nevede znatelněji k obnovení
narušených sociálních vztahů ani více nezaručuje potlačení recidivy kriminálního
chování.223 Lze ovšem poukázat na skutečnost, že účelem ochranné výchovy je
převýchova mladistvého a péče o jeho další rozvoj, lze tedy předpokládat, že záruky
220
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nápravy mladistvého budou v případě uložení ochranné výchovy patrnější než v případě
uložení trestních opatření.224
Můžeme se setkat s názorem, že zásada ekonomie trestní represe je projevem zásady
subsidiarity trestní represe.225 Takové vyjádření však shledávám nepřesným. Zásada
subsidiarity trestní represe zakotvená v § 12 odst. 2 TZ vyjadřuje skutečnost, že trestní
právo představuje nejpřísnější prostředek reakce na porušení či ohrožení zákonem
chráněných zájmů a jeho prostředky má být na protiprávní jednání reagováno až
v krajních případech společensky škodlivých jednání, ve kterých nepostačuje uplatnění
odpovědnosti podle jiného právního předpisu.226 Pouze v takových případech lze
vyvozovat trestní odpovědnost pachatele a s ní související trestněprávní důsledky. Pokud
orgány činné v trestním řízení shledají, že se mladistvý dopustil provinění, vyvodí jeho
trestní odpovědnost a přistoupí k řešení jeho trestní věci buď za využití tzv. odklonů
v trestním řízení nebo uložením výchovných či ochranných opatření. Tímto tedy již
reagují na kriminalitu mladistvého prostředky trestního práva. V rámci této trestněprávní
reakce je však důležité si položit otázku, jak intenzivní má tato reakce být, aby
nepředstavovala nepřiměřený zásah do práv mladistvého a byla v souladu s účelem
zákona. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže upřednostňuje výchovu a prevenci před
represí, proto trestní opatření staví mezi možnými reakcemi až na úplně poslední místo.
V tomto smyslu lze tedy podle mého názoru konstatovat, že zásada ekonomie trestní
represe spíše navazuje na subsidiaritu trestní represe, než že by byla přímo jejím
projevem, neboť v rámci možných reakcí na provinění mladistvého vytváří jejich
hierarchii, podle níž má být nejprve zvažována možnost nápravy mladistvého skrze
nerepresivní přístup.
2.6.2. Zásada přiměřenosti opatření
Se shora uvedeným souvisí rovněž zásada přiměřenosti opatření vyjádřená v § 3 odst.
3 ZSVM. U dospělých pachatelů je při volbě ukládané sankce hlavním měřítkem
závažnost spáchaného trestného činu. V případě mladistvých pachatelů naopak
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zákonodárce klade v prvé řadě důraz na posouzení osoby mladistvého či dítěte a povahu
a závažnost spáchaného provinění uvádí až na druhém místě, aby mohla ukládaná sankce
řádně naplňovat účel zákona. Důležité je zejména důkladně zkoumat rodinné a sociální
prostředí mladistvého, neboť jeho osobnost je utvářena do značné míry právě prostředím,
ve kterém žije. Ustanovení § 3 odst. 3 ZSVM odráží specifický přístup k mladistvým a
právě proto, že jsou při řešení jejich trestních věcí více než u dospělých pachatelů
zohledňovány jejich osobní, rodinné a sociální poměry, je přiléhavé, aby zákon nabízel
co nejpestřejší varianty možných skončení trestní věci.227 Jedině tím může být vhodně
reagováno na delikventní projevy mladistvých tak, aby došlo k pozitivnímu ovlivnění
jejich postojů a přístupu k životu. U mladistvých, kteří jsou snáze ovlivnitelní než dospělí,
by totiž mohlo dojít při zvolení nepřiměřené sankce k obrácenému efektu, tedy k vyvolání
křivdy a zaujetí opozičního přístupu k orgánům činným v trestním řízení, který může ve
výsledku způsobit až pohrdavý postoj k celé společnosti a kontinuální jednání
nerespektující společenská pravidla.228
Projevem zásady přiměřenosti opatření je povinnost orgánů činných v trestním řízení
zjišťovat poměry mladistvého podle § 55 odst. 1 a 2 ZSVM, zejména stupeň jeho
rozumového a mravního vývoje vzhledem k věku, jeho zdravotní stav, prostředí, v němž
byl vychován a v němž žije, jeho dosavadní způsob života a chování po činu. Zjištění
těchto skutečností orgán činný v trestním řízení ukládá orgánu sociálně-právní ochrany
dětí (dále jen „OSPOD“) nebo Probační a mediační službě České republiky (dále jen
„Probační a mediační služba“), které rovněž vypracovávají na žádost orgánů činných
v trestním řízení zprávu o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní
situaci mladistvého podle § 56 ZSVM. Zatímco zjištění poměrů mladistvého ve smyslu
§ 55 ZSVM je nutné činit obligatorně v každém případě, vyžádání zprávy o osobních,
rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého připadá podle
§ 56 odst. 1 ZSVM v úvahu v případě, „je-li nezbytné zjistit podrobnější informace pro
další postup řízení a pro uložení nejvhodnějšího opatření“. Obě ustanovení jsou si na
první pohled velmi podobná, liší se však vedle okruhu orgánů, které mohou uvedené
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subjekty o zjištění informací žádat, také stanovením míry podrobnosti zjišťovaných
informací.229
V souladu se zásadou přiměřenosti má orgán činný v trestním řízení v každém
případě při ukládání opatření nebo při jiném řešení trestní věci mladistvého přihlížet k již
shora uvedeným skutečnostem. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny pro další
vhodný postup ve věci již od počátku zjišťovat okolnosti provinění mladistvého a šetřit
jeho poměry.230 Nemají však kapacitu a pracovníky ani odborné zkušenosti k tomu, aby
samy a vhodným a šetrným způsobem zjišťovaly poměry mladistvého, proto zákon
o soudnictví ve věcech mládeže stanoví, že mají tímto úkolem podle § 55 odst. 3 ZSVM
pověřit příslušný OSPOD, popřípadě Probační a mediační službu. Z doslovného znění
zákona o soudnictví ve věcech mládeže tedy vyplývá, že primárně by měl šetření provádět
OSPOD. Pověřený subjekt zjistí potřebné informace o osobě a životě mladistvého a
posléze je orgánu činnému v trestním řízení předá. Forma, kterou tak učiní, sice není
zákonem stanovena, nicméně nejčastěji se jedná o písemnou zprávu.231 Z ustanovení § 55
odst. 1 ZSVM vyplývá, že poznání osobnosti mladistvého a jeho poměrů má sloužit ke
zvolení vhodného prostředku jeho nápravy. Postup podle tohoto ustanovení je
předpokládán již na počátku trestního řízení, tudíž o zjištění poměrů mladistvého požádá
většinou již policejní orgán.
V ustanovení § 56 ZSVM zákonodárce uvedl, že předseda senátu a v přípravném
řízení státní zástupce mají v případě potřeby zjištění podrobnějších informací pro další
postup v řízení a pro uložení nejvhodnějšího opatření uložit příslušnému OSPODu,
případně též Probační a mediační službě, vypracování zprávy o osobních, rodinných a
sociálních poměrech mladistvého a jeho současné životní situaci. Obsah této zprávy je
demonstrativně uveden v § 56 odst. 3 ZSVM a je o poznání širší než výčet zjišťovaných
skutečností podle § 55 odst. 2 ZSVM.232 Vzhledem k účelu zákona o soudnictví ve
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věcech mládeže a k již shora uváděným základním zásadám považuji za nezbytné, aby
byly v každé trestní věci mladistvého důsledně zjišťovány všechny skutečnosti vypočtené
v § 56 odst. 3 ZSVM, tedy vedle věku mladistvého jeho stupeň zralosti, postoj
ke spáchanému provinění, snaha zajistit nápravu způsobených následků, jeho rodinné
poměry, vztahy s blízkým sociálním okolím, chování a plnění stanovených povinností ve
škole či v zaměstnání a skutečnost, zda mladistvý dosud žil v souladu s právním řádem a
pokud ne, jakým způsobem byl za svá protiprávní jednání postižen. Zjištění těchto
skutečností shledávám zcela zásadním k tomu, aby mohla být trestní věc mladistvého
řešena spravedlivě a v souladu s účelem zákona o soudnictví ve věcech mládeže.233
Důvodová zpráva k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže uvádí, že v řízení proti
mladistvému, kde „přichází v úvahu použití některého alternativního opatření, 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 pro jeho
nápravu, včetně posouzení toho, zda má být nařízena ochranná výchova mladistvého,
jeho ochranné léčení nebo účast ve vhodném probačním nebo jiném programu, příp. jaké
jiné vhodné opatření mu má být uloženo“.234 Pokud se zamyslíme nad tímto
konstatováním, musíme shledat podle mého názoru jeho nelogičnost. Pro řešení trestní
věci mladistvého je přece vždy nejprve nutné zjišťovat jednak všechny okolnosti
provinění, ale také právě stupeň rozumového a mravního vývoje mladistvého, aby mohl
příslušný orgán činný v trestním řízení posoudit, zda ho vůbec může shledat trestně
odpovědným235, jeho rodinné a sociální poměry (prostředí, ve kterém byl vychováván,
vztahy s jeho rodinou a s lidmi, s nimiž se stýká), jeho hodnoty a postoje, způsob trávení
jeho volného času, chování před činem a po něm (zejména se zaměřit na existenci či
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absenci kritického nadhledu a snahu odčinit způsobené následky).236 Teprve na základě
provedeného dokazování nastupuje fáze úvah o trestněprávní reakci na spáchané
provinění.237 Domnívám se tedy, že z tohoto důvodu nedává uvedená část důvodové
zprávy, která váže zjišťování shora uvedených skutečností na situace, kdy přichází
v úvahu využití alternativních opatření, smysl, neboť s ohledem na v předchozí
podkapitole uvedenou zásadu ekonomie trestní represe má být vždy primárně uvažováno
o alternativním způsobu řešení trestní věci mladistvého a až pokud je zjištěno, že takový
postup není s ohledem na naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže
dostatečný, přichází na řadu ukládání trestních opatření. Postup by měl tedy být zcela
opačný. Lze si však představit situaci, kdy bylo na počátku trestního řízení provedeno
důkladné šetření poměrů mladistvého a státní zástupce nebo soud se rozhodnou skončit
trestní věc mladistvého za využití odklonu nebo soud chce mladistvému uložit výchovné
či ochranné opatření, ale pro využití konkrétního způsobu řešení trestní věci je nutné
provést ještě doplňující šetření k osobě mladistvého, například ke zjištění jeho aktuální
životní situace. Smysl ustanovení § 56 ZSVM tak spatřuji v doplnění již dříve zjištěných
informací o mladistvém.238 Lze se ale ptát, zda je skutečně nutné, aby takovému doplnění
informací bylo věnováno samostatné ustanovení zákona, neboť je možné, aby soud či
státní zástupce požádali OSPOD nebo Probační a mediační službu o doplňkové zjištění
poměrů mladistvého podle § 55 odst. 3 ZSVM. Považuji tedy ustanovení § 56 ZSVM za
nadbytečné. Navrhovala bych ho ze zákona vypustit a do ustanovení § 55 odst. 2 ZSVM
začlenit povinnost zjišťovaní skutečností nyní uvedených v § 56 odst. 3 ZSVM. Dále
bych považovala za vhodné upravit v § 55 ZSVM formu předaných zjištění OSPODu
nebo Probační a mediační služby, kdy za nejvhodnější lze bezpochyby pokládat písemnou
zprávu. Tato zpráva by mohla nést obdobný název uvedený v současném § 56 ZSVM, a
to „zpráva o osobních, rodinných a sociálních poměrech“.
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2.6.3. Zásada spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zájmovými
sdruženími občanů a osobami realizujícími probační programy
Další důležitý princip v oblasti trestního soudnictví nad mládeží vytyčený v poslední
větě § 3 odst. 4 ZSVM představuje spolupráce orgánů činných v trestním řízení
s OSPODem. Tuto spolupráci následně specifikuje a dále rozvíjí ustanovení § 36 ZSVM
věnované osobním a odborným předpokladům osob vystupujících v řízení s mládeží,
stanovující povinnost spolupráce také s Probační a mediační službou a ustanovení § 40
ZSVM, které rozšiřuje spolupráci orgánů činných v trestním řízení rovněž o zájmová
sdružení občanů a osoby realizující probační programy.239
Cílem spolupráce orgánů činných v trestním řízení a všech výše uvedených subjektů
je naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Úkolem orgánů činných
v trestním řízení mládeže je pochopitelně naplňování účelu zákona o soudnictví ve věcech
mládeže, mají však jinou specializaci, jiné zázemí a jiný způsob práce než subjekty
pracující s mládeží v sociálně-právním smyslu. Trestní řízení sice samo o sobě již na
mladistvého působí výchovně, nicméně orgány činné v trestním řízení nemohou samy
mladistvému a jeho rodině zajistit potřebnou podporu a pomoc. Pro řádné naplnění účelu
zákona proto musí využívat jiné subjekty, navázat s nimi spolupráci a následně tuto
udržovat a rozvíjet za níže uvedenými účely.240 Za důležité považuji zdůraznit, že
spolupráci s výše uvedenými subjekty by měly navazovat všechny orgány činné
v trestním řízení, nejen soud.
Spolupráce orgánů činných v trestním řízení s výše uvedenými subjekty má spočívat
konkrétně v posílení výchovného působení na mladistvé, ve vytvoření podmínek pro
individuální řešení jejich trestních věcí, v rychlé reakci na potřeby mladistvých,
poškozených, ale i ostatních osob, kterých se trestná činnost jakýmkoliv způsobem
dotkla, a v neposlední řadě také v zamezování a předcházení trestné činnosti
mladistvých.241
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V prvé řadě je nutné v každé trestní věci zajistit ryze individuální přístup odvislý
od okolností případu a situace mladistvého. Pro správné a úplné posouzení provinění
mladistvého si musí orgány činné v trestním řízení vytvořit celkový obraz o jeho životě,
pochopit příčiny a okolnosti, které mladistvého ke spáchání provinění vedly, a teprve na
základě nich zvolit tu nejvhodnější reakci na provinění. Tato reakce musí být vybrána
pečlivě s primárním cílem výchovně působit na mladistvého, aby se dále již choval řádně
v souladu s právními předpisy a jinými společenskými normami. To ovšem přesahuje
možnosti orgánů činných v trestním řízení, neboť by samy nebyly schopné zjistit všechny
potřebné informace a následně s mladistvým vhodně pracovat. Zatímco role orgánů
činných v trestním řízení leckdy končí momentem právní moci meritorního rozhodnutí
o provinění mladistvého, práce spolupracujících subjektů v té chvíli není zdaleka u konce.
Hrají tedy důležitou roli nejen v přípravném řízení a v řízení před soudem, v nichž jsou
nápomocné zejména při výběru nejvhodnějšího opatření, ale plní významnou a
nezastupitelnou funkci také ve vykonávacím řízení. Během výkonu uloženého opatření
působí na mladistvého výchovně a pomáhají mu s nápravou způsobených následků a se
znovuzačleněním do společnosti.
Vzhledem k tomu, že by nebylo možné provádět trestní řízení s mladistvými a výkon
uložených opatření bez spolupráce nejen s OSPOD, ale i s Probační a mediační službou,
lze podotknout, že by bylo vhodnější do ustanovení § 3 odst. 4 ZSVM přidat výslovně
také právě Probační a mediační službu. Co se týká zájmových sdružení občanů,
spolupráce s nimi je upravena již mezi obecnými zásadami trestního práva procesního
v § 2 odst. 7 TŘ, tudíž se může na první pohled zdát, že její přidání do ustanovení § 3
odst. 4 ZSVM není zásadní. V současné době sice zakotvena je, nicméně v rámci
rekodifikace trestního práva procesního se uvažuje o jejím vypuštění.242 Shledávám proto
vhodným, aby v případě, že se tak stane, bylo myšleno na to, že by bylo vhodné doplnit
zásadu spolupráce s OSPOD uvedenou v § 3 odst. 4 ZSVM také o zájmová sdružení
občanů. U dospělých obviněných je namítáno, že se v praxi tato forma spolupráce
uplatňuje pouze v omezené míře, protože má smysl pouze v případě, kdy se zájmové
sdružení s obviněným velmi dobře zná, což není tak časté, tudíž taková spolupráce není
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příliš efektivní.243 V případě mladistvých se však často stává, že jsou tito členy určitého
zájmového sdružení, k němuž mají kladný vztah, proto může být spolupráce s takovým
sdružením velmi efektivní. O potřebě a vhodnosti zapojení zájmových sdružení občanů
není v případě mladistvých pachatelů tedy pochyb. Naopak doplnění § 3 odst. 4 ZSVM
o vyjádření potřeby spolupráce s osobami realizujícími probační programy v rámci
základní zásady nepovažuji za nutné a pokládám za dostačující, aby byla zmíněna až
v dalších ustanoveních zákona o soudnictví ve věcech mládeže, neboť tato spolupráce je
uskutečňována pouze u specifické kategorie výchovných opatření – probačních
programů.
2.6.3.1. Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Cílem OSPOD vymezeným v § 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí (dále jen „zákon o OSPOD“) je zájem a blaho dítěte244, ochrana rodičovství a rodiny
a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Ochrana poskytovaná
OSPOD je cílena na děti, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Děti mladší 15
let, které spáchaly čin jinak trestný, a mladiství, kteří se dopustili provinění, tak
představují jednu z kategorií dětí, na které se OSPOD podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o
OSPOD při svém působení zaměřuje. Péče o tuto skupinu osob je zajišťována obecním
úřadem obce s rozšířenou působností prostřednictvím tzv. sociální kurately pro děti a
mládež a podle § 31 odst. 2 zákona o OSPOD ji vykonávají jednotliví kurátoři pro děti a
mládež. Náplň jejich práce spočívá v provádění opatření směřujících k napravení poruch
vývoje dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální. Mladistvým a osobám, které o ně
pečují a vychovávají je, poskytují pomoc k překlenutí nepříznivých sociálních podmínek
a pracují s nimi na jejich zlepšení. Zaměřují se tedy vedle intenzivní práce s mladistvým
na odstranění závad v jeho chování také na osoby, které ho vychovávají, probírají s nimi
jeho výchovu a snaží se odstranit případné negativní výchovné vlivy a tím vším směřovat
k reintegraci mladistvého do společnosti a nalézt mu vhodné pracovní uplatnění. V řízení
s mladistvými se zasluhují o to, aby uložené opatření bylo pro mladistvého s ohledem na
jeho osobu i jím spáchané provinění vhodné a nepředstavovalo ohrožení či narušení jeho
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dalšího vývoje, ale aby ho zároveň směřovalo ke zdržení se dalšího protiprávního
jednání.245 Zajišťují také návaznou péči mladistvým po propuštění z ochranné výchovy a
z výkonu trestního opatření odnětí svobody, v rámci které jim pomáhají urovnat
zpřetrhané rodinné a sociální vazby a odrazují je od dalšího páchání protiprávní činnosti,
a to i po dosažení zletilosti.246
OSPOD má podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a trestního řádu v řízení
mnohá oprávnění.247 Co se však týká jeho působnosti v oblasti přímo související
s ukládáním sankcí mladistvým pachatelům, je potřeba v prvé řadě zmínit již výše
rozebírané zjišťování poměrů mladistvého podle § 55 a 56 ZSVM, které by měl provádět
primárně příslušný OSPOD. Dále povinnost soudu podle § 64 odst. 2 ZSVM vyrozumět
OSPOD o konání hlavního líčení a veřejného zasedání. Účast zástupce OSPOD
u hlavního líčení či veřejného zasedání sice není nutná, ale lze podotknout, že je nanejvýš
vhodná, neboť zástupci OSPOD zákon o soudnictví ve věcech mládeže přiznává důležitá
práva. Podle § 64 odst. 3 písm. b) ZSVM může v průběhu hlavního líčení a veřejného
zasedání podávat návrhy a dotazovat se obviněného, svědků či znalců a rovněž má právo
v pořadí po mladistvém obviněném pronést závěrečnou řeč. V neposlední řadě je nutné
upozornit na povinnost soudu doručit příslušnému orgánu OSPOD opis rozsudku podle
§ 67 odst. 1 ZSVM a na možnost OSPODu podat opravný prostředek ve prospěch
mladistvého podle § 72 odst. 1 ZSVM, a to i proti vůli mladistvého. Tyto povinnosti
soudu vůči OSPODu a práva OSPODu jsou velmi významné, neboť OSPOD se tímto
způsobem dozví o úkonech soudu a následně může jako subjekt, který je nejlépe
orientován v poměrech mladistvého a jeho rodiny, prostřednictvím zástupce vyjádřit své
zkušenosti s mladistvým a dokreslit situaci ohledně jeho života a chování, čímž může do
jisté míry ovlivnit také rozhodnutí soudu o uloženém opatření mladistvému nebo o jiném
způsobu řešení jeho trestní věci. Jeho právo na doručení rozhodnutí a možnost podání
opravného prostředku ve prospěch mladistvého má pak logickou návaznost, neboť tak
může vyslovit nesouhlas s rozhodnutím, v němž vyjádří jako osoba nejlépe se orientující
v poměrech mladistvého, proč například nepovažuje soudem zvolený způsob řešení jeho
245
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trestní věci za vhodný. Vzhledem k tomu, že u mladistvého do 18 let věku existuje
speciální důvod nutné obhajoby podle § 42 odst. 2 ZSVM, měl by v prvé řadě proti
rozhodnutí nepříznivému pro mladistvého podat jeho jménem opravný prostředek jeho
obhájce, nicméně zákonodárce rozšířením možnosti podat opravný prostředek i ze strany
OSPODu posílil práva na obhajobu mladistvého a zvýšil tím stupeň pravděpodobnosti
spravedlivého rozhodnutí.248
V rámci vykonávacího řízení může OSPOD podat návrh na změnu nebo zrušení
výchovného opatření podle § 81 odst. 1 ZSVM, na upuštění od výkonu ochranné výchovy
podle § 83 odst. 1 ZSVM, propuštění z ochranné výchovy podle § 84 odst. 1 ZSVM,
podmíněné umístění mladistvého mimo výchovné zařízení podle § 85 odst. 1 ZSVM,
prodloužení ochranné výchovy § 86 odst. 1 ZSVM a změnu ochranné výchovy podle § 87
odst. 1 ZSVM.
2.6.3.2. Probační a mediační služba
Dalším důležitým subjektem, jehož spolupráce je v řízení s mládeží nezbytná, je
Probační a mediační služba, jejíž činnost upravuje zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a
mediační službě (dále jen „zákon o Probační a mediační službě“). Zatímco OSPOD se
orientuje kromě budoucnosti mladistvého i na jeho minulost, Probační a mediační služba
se zaměřuje na přítomnost a především na budoucnost mladistvého.249
Úkoly Probační a mediační služby plní v oblasti práce s mládeží specializovaná
oddělení zaměřená na mladistvé. Na tuto problematiku speciálně vyškolení pracovníci
jsou činní jak v přípravném řízení a v řízení před soudem, tak ve vykonávacím řízení.250
Tito úředníci mají zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží a svou činnost musí
vykonávat v souladu se všemi zásadami zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Zejména
se musí řídit zásadou zvláštního přístupu k projednávání věcí mladistvých vyplývající
z § 3 odst. 4 ZSVM ve spojení s právem mladistvého podle § 42 odst. 1 ZSVM, z nichž
vyplývá, že je nutné s mladistvými zacházet s přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu
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stavu a rozumové a mravní vyspělosti tak, aby jejich další vývoj byl co nejméně ohrožen.
V ustanovení § 4 odst. 4 zákona o Probační a mediační službě je činnost Probační a
mediační služby v řízení s mladistvými vymezena tak, že „věnuje zvláštní péči
mladistvým obviněným a obviněným ve věku blízkém věku mladistvých, přispívá k ochraně
práv osob poškozených trestnou činností a ke koordinaci sociálních a terapeutických
programů práce s obviněnými, zejména jde-li o mladistvé a uživatele omamných a
psychotropních látek“.
Činnost Probační a mediační služby nejen s mladistvými pachateli spočívá v probaci
a mediaci. Oba tyto pojmy definuje § 2 zákona o Probační a mediační službě. Smyslem
mediační činnosti je vyřešit v řízení do meritorního rozhodnutí státního zástupce nebo
soudu konflikt mezi obviněným a obětí vniklý spácháním trestného činu (resp.
u mladistvých provinění). K tomu je nutné zajistit jejich dobrovolné přímé setkání vedené
nestranným zprostředkovatelem sporu – mediátorem, který musí vystupovat nestranně a
respektovat zásadu presumpce neviny.251 Spolupráce s Probační a mediační službou bývá
tedy zahájena již v průběhu přípravného řízení, neboť je nejúčelnějším působit na
mladistvého již v nejrannější fázi řešení provinění. Policejnímu orgánu, který vydal
usnesení o zahájení trestního stíhání, stanoví § 60 ZSVM povinnost toto doručit mimo
jiné právě i příslušnému specializovanému středisku Probační a mediační služby.
Pracovníci střediska následně vyhodnotí stupeň potřeby navázání spolupráce
s obviněným mladistvým a rozhodnou, zda se budou ve věci angažovat či nikoliv. Snaží
se však zapojovat a podílet se na řešení problému v co největší možné míře, aby svým
přístupem zesílili výchovný účinek na mladistvého. Z praxe pracovníků Probační a
mediační služby však bylo zjištěno, že jsou jim zasílána policejním orgánem usnesení
o zahájení trestního stíhání často až s časovým odstupem a časová prodleva bývá ještě
prohloubena následným kontaktováním policejního orgánu Probační a mediační službou
a zjišťováním aktuálních kontaktů na mladistvého, jeho zákonné zástupce a poškozeného,
aby je mohl pracovník Probační a mediační služby kontaktovat a domluvit si s nimi
schůzku. Vzhledem k tomu, že je však efektivnější s mladistvým začít pracovat co
nejdříve, bylo by vhodné zajistit méně laxní přístup policejních orgánů k této
problematice. Bylo by možné jen přivítat, kdyby činnost policejních orgánů směrem
251

ŠTERN, Pavel, Lenka OUŘEDNÍČKOVÁ a Dagmar DOUBRAVOVÁ. Probace a mediace: možnosti
řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. s. 39.

83

k Probační a mediační službě byla pružnější a rychlejší, tedy aby zasílaly usnesení
o zahájení trestního stíhání neprodleně po jeho vydání a společně s ním automaticky
zaslaly kontakty na všechny výše uvedené osoby. Spolupráce je nejčastěji iniciována ze
strany Probační a mediační služby, existuje ale také možnost, aby středisko Probační a
mediační služby kontaktoval v přípravném řízení sám obviněný mladistvý, jeho zákonní
zástupci nebo dokonce poškozený.252
Po prostudování usnesení o zahájení trestního stíhání a rozhodnutí, že bude
s mladistvým navázána spolupráce, pozve pracovník mladistvého a jeho zákonné
zástupce na úvodní schůzku, kde jim nastíní další postup ve věci a probere s nimi situaci
mladistvého stran provinění i vedení jeho života. Zaměří se na zjištění, jestli mladistvý
učinil po spáchání provinění nějaké kroky k nápravě svého chování, zjistí jeho postoj ke
spáchanému jednání a rovněž postoje jeho zákonných zástupců a z jejich strany učiněná
opatření vůči mladistvému poté, co se dozvěděli, že se dané činnosti dopustil.
K aktivnímu přístupu mladistvého je poté pozitivně přihlíženo při následném řešení
trestní věci.
Mediace se jeví vhodnou v případech, kdy se mladistvý ke spáchání provinění
doznává a má zájem jeho následky napravit. Pracovníci Probační a mediační služby
mladistvému pomohou v případě jeho zájmu řešit náhradu způsobené škody a umožní mu
omluvit se poškozeným, které se například zdráhá sám oslovit. Za tímto účelem pozvou
poškozené ke společné schůzce, kde tito mohou před mladistvým uvést, jaké následky
pro ně mělo jeho jednání. Tento způsob komunikace s poškozenými může mladistvým
změnit pohled na jejich jednání, neboť jim může pomoci si uvědomit, jaké dopady mělo
jejich jednání na život poškozených. Při setkání „tváří v tvář“ v průběhu mediace je tak
252
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docíleno výchovného efektu spíše než při nepříliš osobním formálním jednání u soudu.
Uvádí se, že je tímto způsobem pachateli ztížen až znemožněn obvyklý způsob myšlení
v tom smyslu, že si své trestné jednání ospravedlňuje a oběť odosobňuje.253 Mladistvý je
také motivován k tomu, aby se podílel na nalezení vhodného způsobu, jak se souhlasem
poškozeného vlastními silami nahradí způsobenou škodu. Takové řešení také dopomáhá
k převzetí odpovědnosti za jeho jednání.254 Je však prokázáno, že mediační jednání samo
o sobě není schopno ovlivnit obviněného natolik, aby již dále žil řádným životem. Jeho
jednání a sklon k páchání protiprávní činnosti jsou totiž zapříčiněny do značné míry
vlivem prostředí a rodiny, v níž žije nebo v níž byl vychováván, jeho ekonomické situace
a vlivem jeho blízkého sociálního okolí. Z toho důvodu je nutné s osobou mladistvého
pracovat důkladněji, brát zřetel na všechny uvedené faktory, snažit se ho pozitivně
ovlivnit a směřovat tak jeho budoucnost správným směrem. Při práci s mladistvým je tedy
nutné volit komplexní přístup zaměřený na všechny faktory ovlivňující jeho protiprávní
jednání.255
Probační pracovník kromě setkání s obviněným, jeho zákonnými zástupci a
poškozenými jedná s pracovníky OSPODu, školou, do které mladistvý dochází, či s jeho
zaměstnavatelem. Zjišťuje co nejvíce informací k osobě obviněného a ty posléze
zpracovává do zpráv určených orgánům činným v trestním řízení a vychází z nich při
dalších krocích své práce. V případech, kdy nelze z nějakého důvodu mediaci uskutečnit,
provádějí pracovníci jiné činnosti zaměřené na urovnání vzniklého konfliktu, zejména
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oddělené jednání se stranami, a poté vypracují pro státního zástupce nebo soud
o jednáních zprávu.
Pokud je to vzhledem k okolnostem a osobnosti mladistvého vhodné, vytváří
pracovník Probační a mediační služby podmínky k použití odklonů v trestní věci nebo
alespoň k uložení alternativních opatření, aby pro mladistvého mělo řešení jeho trestní
věci co nejméně stigmatizační efekt.256 Jeví-li se tedy vhodným využití některého
z alternativních způsobů řešení trestní věci mladistvého, dává pracovník Probační a
mediační služby příslušnému orgánu činnému v trestním řízení návrh na jeho uplatnění
s příslušnými podklady, případně návrh na uložení vhodných výchovných opatření již
v průběhu řízení se souhlasem mladistvého, jak umožňuje § 15 odst. 3 ZSVM, a
v neposlední řadě návrh opatření, které by bylo mladistvému vhodné dle zjištěných
skutečností uložit v meritorním rozhodnutí.
V souvislosti s mediací považuji za zajímavé poukázat také na koncept tzv.
rodinných skupinových konferencí (family group conferencing), které se začaly poprvé
používat na Novém Zélandu257, odkud se posléze rozšířily do Austrálie, USA a
Kanady.258 Tyto konference představují efektivní mimosoudní metodu řešení trestních
věcí právě především u mladistvých pachatelů a z mého pohledu je lze považovat za
určitou „nadstavbovou formu mediace“. Pro takový postup je však nezbytné, aby rodina
mladistvému poskytovala pevné zázemí a byla schopna ho podporovat v nápravě a
pozitivním vývoji. Pachatel a jeho rodina se v takovém případě schází pod vedením
nestranného koordinátora s obětí a jejími rodinnými příslušníky za účasti osob
z komunity, v níž ke spáchání trestné činnosti došlo. Pachatel hovoří o spáchaném
trestném činu, o důvodech, které ho k jeho spáchání vedly, popíše pocity, které měl po
jeho spáchání a jaké má v době konání konference. Rodina mladistvého hodnotí jeho
osobnost, popíše jeho běžné chování, vylíčí své dojmy z trestné činnosti a uvede, jaká
opatření byla z její strany přijata po zjištění, že se mladistvý projednávaného jednání
dopustil. Oběť a její rodina hovoří o dopadu trestného činu na život oběti, jaké jí způsobil
256
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příkoří, a jak se jí daří s tím vyrovnat. Mladistvému je tak umožněno vnímat dosah jeho
jednání v širších souvislostech, jeho rodina si může uvědomit potřebu nastavení určitých
mantinelů ve výchově a usměrňování vývoje mladistvého a oběti a její rodině jsou
zapojením fungující rodiny pachatele poskytovány širší záruky náhrady škody a také
morální zadostiučinění.259 Konečně chování a přístup všech zúčastněných mohou
nepochybně přispět k výchově mladistvého a jeho pozitivnímu vývoji směrem k řádnému
životu.260 Konference v ideálním případě končí přijetím dohody zúčastněných, v níž
pachatel slíbí, že se bude chovat v souladu se stanovenými pravidly, která mají směřovat
k nápravě jeho chování a způsobené škody.261 Ač se tento koncept řešení trestní věci
mladistvého zdá logický a smysluplný se silným potenciálním pozitivním efektem,
výzkumy zaměřující se na míru recidivy u pachatelů, u nichž byl tento způsob využit,
bohužel nepřinášejí jednoznačné výsledky o jeho efektivitě.262
Další část práce Probační a mediační služby spočívá v probaci, tedy organizaci a
provádění dohledu nad obviněným.263 Pracovníci Probační a mediační služby kontrolují
výkon uložených opatření, povinností a omezení, působí na mladistvého výchovně
a poskytují mu pomoc a podporu k tomu, aby již vedl řádný život a vyhověl stanoveným
podmínkám. Činnost Probační a mediační služby při výkonu rozhodnutí zakotvuje
primárně § 75 ZSVM. Vedle tohoto ustanovení ji však nalezneme také v dalších
ustanoveních zákona o soudnictví ve věcech mládeže (§ 16, § 17 odst. 4 a 5, § 22 odst. 3
a § 80 ZSVM) a co se týká výkonu některých trestních opatření také v trestním řádu
(§ 329, § 330a, § 331, § 334b, § 336 a násl. a § 350i TŘ).
Rozhodnutí státního zástupce či soudu je oddělení střediska Probační a mediační
služby zasláno s případným pověřením k výkonu probačních činností. Probační a
mediační služba poté sleduje výkon uložených opatření. Naváže s mladistvým a jeho
zákonnými zástupci kontakt, vysvětlí jim, jakým způsobem se bude jejich spolupráce
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odvíjet a vymezí její cíle. S mladistvým je také probrán postup a následky neplnění
stanovených povinností. Poté vykonává dohled nad chováním mladistvého, nad plněním
stanovených povinností a omezení či dodržováním probačního programu. Její práce však
nespočívá pouze v samotné kontrole, ale snaží se na mladistvého výchovně působit a
stimulovat ho k vedení řádného života v souladu s právním řádem a jinými
společenskými normami. Pokud nedošlo k uhrazení škody poškozeným již v průběhu
přípravného řízení, řeší také otázku způsobu náhrady škody a poté dohlíží na její řádné
uhrazení.
V této fází řízení se pracovník Probační a mediační služby snaží navázat
s mladistvým vztah, získat jeho důvěru a pracovat s ním tak, aby si uvědomil, co ho ke
spáchání provinění vedlo, a jakým způsobem zabránit tomu, aby se někdy v budoucnu
obdobného jednání znovu dopustil nebo se jiným způsobem dostal do konfliktu se
zákonem. Tato práce je velmi individuální, ale má vždy stejný cíl – společně identifikovat
problémy mladistvého, nalézt jejich řešení a motivovat mladistvého k tomu, aby pracoval
na jejich vyřešení. Za tím účelem spolupracují pracovníci Probační a mediační služby
s rodinou mladistvého a jeho blízkým sociálním okolím a snaží se odstranit či alespoň
zmírnit působení negativních faktorů na chování mladistvého, vylepšit jeho vztahy
v rámci rodiny, integrovat ho do společnosti a nalézt pro něj vhodné profesní uplatnění.264
Je-li nad mladistvým vykonáván dohled probačního úředníka, pracovníci Probační a
mediační služby také každých 6 měsíců zpracovávají zprávu o průběhu dohledu a zasílají
ji soudu. Případné porušení stanovených opatření sdělují soudu ihned. Kromě výše
uvedeného také poskytuje Probační a mediační služba mladistvému a jeho rodině kontakt
na další odborníky, kteří mohou být při řešení situace mladistvého a jeho problémů
žádoucí.265
V rámci vykonávacího řízení může úředník Probační a mediační služby podat stejně
jako OSPOD návrh na změnu nebo zrušení výchovného opatření podle § 81 odst. 1
ZSVM, na upuštění od výkonu ochranné výchovy podle § 83 odst. 1 ZSVM, propuštění
z ochranné výchovy podle § 84 odst. 1 ZSVM, podmíněné umístění mladistvého mimo
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výchovné zařízení podle § 85 odst. 1 ZSVM, prodloužení ochranné výchovy § 86 odst. 1
ZSVM a změnu ochranné výchovy § 87 odst. 1 ZSVM.
2.6.3.3. Ostatní subjekty
V řízení s mladistvými je vhodné využívat rovněž výchovného působení dalších
subjektů, kterými jsou především zájmová sdružení občanů a osoby realizující probační
programy. V zájmu nejlepší možné nápravy mladistvého je však příhodné spolupracovat
také s jinými subjekty, především s osobami z jeho blízkého sociálního okolí (rodina,
přátelé a jiné osoby, které jsou mu blízké a má z nich respekt či k nim vzhlíží).266 Zapojení
těchto subjektů v oblasti sankcí ukládaných mladistvým spočívá především v participaci
při výkonu rozhodnutí a ve výchovném působení a vytváření náležitého sociálního
zázemí.267
Jak již bylo výše uvedeno, zásadu spolupráce se zájmovými sdruženími občanů
upravuje § 2 odst. 7 TŘ. V ustanovení § 3 odst. 1 TŘ zákonodárce zájmová sdružení
občanů vymezil jako (i) odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů, (ii) ostatní
občanská sdružení s výjimkou politických stran a politických hnutí, (iii) církve
a náboženské společnosti a (iv) právnické osoby sledující v předmětu své činnosti
charitativní účely. V případě mladistvých si lze nejsnáze představit určitá občanská
sdružení jako je Junák – český skaut, z. s., různé fotbalové kluby pro mládež či Charita
Česká republika a její zařízení věnovaná práci s mládeží, případně církve a náboženské
společnosti.
Se zájmovými sdruženími občanů mohou být navázány široké formy spolupráce,
z nichž jsou některé uvedené v § 6 TŘ. V oblasti sankcionování mladistvých se jedná
především o:
(i)

nabídnutí převzetí záruky za chování mladistvého obviněného při
podmíněném zastavení trestního stíhání268,
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ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 389.
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(ii)

nabídnutí převzetí záruky za převýchovu odsouzeného mladistvého, u něhož
bylo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření,

(iii) nabídnutí převzetí záruky za převýchovu odsouzeného mladistvého, kterému
bylo uloženo trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na
zkušební dobu/trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené
na zkušební dobu s dohledem,
(iv) nabídnutí převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného mladistvého,
který vykonává trestní opatření odnětí svobody, zákazu činnosti nebo trestní
opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, kdy
může zájmové sdružení občanů také navrhnout podmíněné propuštění
odsouzeného z trestního opatření odnětí svobody nebo podmíněné upuštění
od výkonu zbytku trestního opatření zákazu činnosti nebo zákazu vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské akce a
(v)

poskytnutí výchovného spolupůsobení při výkonu trestního opatření obecně
prospěšných prací.

Nabídka záruky může být iniciována přímo zájmovým sdružením občanů, ale také
až na základě podnětu orgánu činného v trestním řízení.269 V případě přijetí záruky ze
strany soudu nebo státního zástupce musí zájmové sdružení občanů vyvíjet vůči osobě
mladistvého dostatečný výchovný efekt a směřovat ho k tomu, aby odčinil následky
svého jednání a dále již žil řádným životem. K dosažení tohoto cíle je zájmové sdružení
povinno přijmout potřebná opatření. Konkrétní opatření, tedy jakým způsobem bude
sdružení na mladistvého působit, by měla být přesně uvedena již v nabídce záruky. Soud
či státní zástupce by před přijetím záruky měli vždy dostatečně zkoumat, zda je zájmové
sdružení občanů skutečně způsobilé svým přístupem a navrhovanými opatřeními na
mladistvého působit dostatečně výchovně a směřovat ho k nápravě.270 Následně by měla
být ze strany orgánu činného v trestním řízení, který záruku přijal, prováděna důsledně
kontrola působení zájmového sdružení občanů na osobu mladistvého a odstraňovány
případné nedostatky, které při jejím provádění nastaly.271
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Podstatnou je rovněž spolupráce s osobami realizujícími probační programy ve
smyslu § 17 ZSVM a také s osobami realizujícími další programy pro mladistvé
rozvíjející jejich sociální dovednosti a osobnost, které nejsou probačními programy.272
Jedná se o fyzické i právnické osoby, které mají během účasti na některém z uložených
programů také nezanedbatelný výchovný vliv. Aby byl program dostatečně efektivní, je
nutné, aby subjekty, které ho realizují, měly dostatečně kvalifikované personální zázemí
a navázanou fungující spolupráci s Probační a mediační službou, která výkon programů
kontroluje. Jedná se v prvé řadě o osoby odpovědné za realizaci probačního programu,
ale pro práci s mladistvými jsou velice důležití především pracovníci, s nimiž přímo
přicházejí během realizace programu do kontaktu, neboť právě ti mohou podstatně osobu
mladistvého ovlivnit.273

2.7. Restorativní justice a její projevy v ZSVM
2.7.1. Koncept restorativní justice
Společnost začala ve 20. století postupně pociťovat skutečnost, že standardní
systémy trestní justice pomalu selhávají, neboť kriminalita stále rostla, účinnost trestů se
neukazovala jako příliš velká a věznice byly přeplněné pachateli, aniž by docházelo
k jejich převýchově. Neustálé snahy o zpřísnění ukládaných trestů se míjely účinkem, a
to především právě v případě mladistvých pachatelů. Zejména ve druhé polovině
20. století se tak ozývaly názory, že tehdejší systém trestního práva postavený na
klasickém konceptu retributivní justice, založené především na odplatě, není způsobilý
dostatečně chránit společnost, protože na pachatele nepůsobí tak, aby si uvědomil
důsledky, které jeho jednání mělo, a směřoval k jejich nápravě. Společnost pochybovala
o účinnosti sankční politiky a čím dál tím více se obávala kriminality. Také zaznívala
kritika přístupu k obětem trestné činnosti, k jejichž potřebám se v trestním řízení příliš
nepřihlíželo.274 Trestný čin většinou vzbudí ve společnosti odpor k pachateli a touhu po
pomstě, ale už méně se zejména dříve bral ohled na to, že společnost je sice morálně
otřesena z jednání pachatele a je ohrožena případným opakováním jeho trestné činnosti,

272

Tímto jsou myšleny programy podle § 18 odst. 1 písm. g) ZSVM.
K osobám realizujícím probační programy a jejich vzdělání blíže viz ROZUM, Jan a kol. Probační
programy pro mladistvé. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. s. 90 a násl.
274
KARABEC, Zdeněk. Koncept restorativní justice. In: Restorativní justice: Sborník příspěvků a
dokumentů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003, s. 5.
273

91

ale spáchaný trestný čin nejvíce zasáhl konkrétní osobu (oběť) a v důsledku toho také její
sociální okolí.275 Začalo se tedy uvažovat nad tím, jakými novými způsoby lze na trestnou
činnost reagovat, aby při jejím řešení došlo k co největší možné nápravě narušených
sociálních vztahů, a tím i ke snížení stigmatizace pachatele ve společnosti a k poskytnutí
dostatečné satisfakce obětem trestné činnosti. Projevovaly se rovněž snahy o omezení
zásahů státu a zesílení aktivity pachatele a oběti při řešení trestní věci. Všechny výše
uvedené představy a snahy položily základní kámen konceptu restorativní276 či obnovující
justice.277
Restorativní justice chápe trestný čin jako narušení rovnováhy v mezilidských
vztazích, kterým vznikají závazky, z nichž hlavní představuje povinnost napravit vzniklý
protiprávní stav.278 Pohlíží tedy na trestnou činnost nejen jako na porušení zákona a
veřejného zájmu, ale především jako na určitý druh sociálního konfliktu mezi lidmi a
mezi jejich normami a společenskými normami, který lze efektivně řešit pouze tak, že se
na něm budou aktivně podílet všichni, kteří byli trestným činem dotčeni, a to nejen
pachatel a oběť, ale i jejich rodiny a také osoby z komunity279 pachatele či oběti.280 Proto
lze výstižně restorativní justici definovat jako: „proces, při kterém všechny strany, mající
účast na určitém trestném činu, se setkávají společně za účelem kolektivního posouzení,
jak vyřešit nepříznivé následky trestného činu a jeho budoucí důsledky “.281
Soustředění reakce na trestnou činnost výlučně do rukou státu je z pohledu
restorativní justice vnímáno jako odebrání možnosti řešení vzniklého konfliktu
275
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z kompetence oběti, tudíž nastává nutnost zajistit oběti dostatečnou náhradu za vzniklou
škodu.282 Koncept restorativní justice se proto soustředí zejména na zdůraznění práv obětí
trestné činnosti a mimosoudní řešení trestních věcí. Zakládá se na zásadě, že v trestném
činu by měla být především spatřována konkrétní škoda vzniklá oběti283 a ohrožení
bezpečí společnosti, nikoliv porušení obecných právních a morálních norem. Následné
řešení trestné činnosti má vycházet z tohoto pohledu, tudíž má směřovat k eliminaci či
alespoň ke zmírnění vzniklých škod a společenského nebezpečí. Karabec uvádí, že hlavní
cíl reakce společnosti na trestnou činnost nemá představovat potrestání pachatele, ani jeho
převýchova či odstrašení, ale nastavení předpokladů k tomu, aby mohlo dojít k nápravě
následků trestného činu.284 K tomuto si dovolím poznamenat, že potřebu změny přístupu
pachatele k trestné činnosti, a tím i jeho převýchovu, považuji za klíčovou právě k tomu,
aby byla odstraněna či alespoň zmírněna hrozba bezpečnosti společnosti a napraveny
následky trestné činnosti. Výstižnější by tedy byla podle mého názoru formulace, že
hlavním cílem reakce společnosti na trestnou činnost nemá být potrestání nebo odstrašení
pachatele, ale vytvoření podmínek pro jeho převýchovu, aby pochopil, co svým činem
způsobil, uznal svou vinu, přijal za ní odpovědnost a napravil způsobené následky
trestného činu. Pokud bude v rámci řešení trestní věci usilováno o převýchovu pachatele,
může být v konečném důsledku docíleno napravení narušených sociálních vztahů ve
společnosti tím, že oběti bude nahrazena způsobená újma, pachatel si uvědomí škodlivost
svého jednání a bude již nadále žít řádným životem.
V rámci řešení trestní věci by měl pachatel aktivně činit kroky k nápravě
způsobených následků, a to v prvé řadě dobrovolně, případně však alespoň po uložení
této povinnosti soudem. Náprava následků je totiž prospěšná nejen pro oběť a společnost,
ale může mít v ideálním případě také podstatný výchovný vliv na pachatele. Samotnou
nápravu způsobených následků lze tedy zajisté vnímat jako jeden z cílů, ale je nutné
zároveň myslet na skutečnost, že se nejedná o cíl jediný. Za velmi důležité považuji
nesoustředit se pouze na nápravu způsobené škody či nemajetkové újmy, ale vytvořit
282
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obecně podmínky pro nápravu narušených vztahů. Takové nápravy lze nejlépe docílit
přímým osobním setkáním pachatele a oběti, jehož vlivem se může u pachatele projevit
soucit s obětí, který mu následně pomůže lépe pochopit a uznat následky jeho jednání.
Tento jeho postoj může poté výrazně ovlivnit riziko opakování trestné činnosti.285 Zvláště
mladistvým pachatelům, kteří teprve hledají své místo ve společnosti a poznávají určité
společenské hranice, může pochopení důsledků jejich jednání v těchto širších etickosociálních souvislostech pomoci. Pochopení negativních dopadů jejich jednání pro ně
ještě silněji než pro dospělé, již utvořené osobnosti, představuje určitý impuls ke změně
jejich postoje ke společnosti a k nápravě jejich chování. Proto vnímám jako nadmíru
důležité mladistvého vést v průběhu řízení k tomu, aby pochopil, že nese vinu a uznal
ji.286 Vhodným řešení se proto jeví strategie a programy vedoucí pachatele k uvědomění
si závažnosti a důsledků trestné činnosti, na základě něhož přijme odpovědnost za své
jednání a bude oběti kompenzovat vzniklé škody. Tímto způsobem tedy může vhodně
dojít k nápravě narušených sociálních vztahů ve společnosti (nejen ve vztahu pachatele a
oběti, ale také v rámci jejich komunit)287 a zároveň k předcházení další trestné činnosti
pachatele. Oběť trestné činnosti však nikdy nesmí být nucena k setkání se s pachatelem a
jednání s ním, neboť by jí takovýto postup mohl naopak způsobit další újmu. Orgány
činné v trestním řízení by tedy měly hrát v systému restorativní justice roli pouze
v případech, kdy se jedná o velmi závažnou trestnou činnost nebo pokud vyjednávání
zúčastněných stran neplní svůj účel.288
Je nutné zdůraznit, že restorativní justice v žádném právním systému netvoří
samostatný celistvý systém reakce společnosti na trestnou činnost a nelze ji rozhodně
stavět do čisté opozice k retributivní justici. Každý z těchto konceptů přistupuje k trestné
činnosti odlišně, je postaven na jiných zásadách a má rozdílné hlavní cíle. Oba koncepty
si kladou shodnou klíčovou otázku: „Jak řešit situaci, kdy došlo ke spáchání trestného
činu?“. Poskytují na ni však rozdílné odpovědi. Zatímco retributivní justice považuje za
cíl spravedlivé potrestání pachatele, které si zaslouží, restorativní justice spatřuje hlavní
285
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smysl řešení trestní věci v nápravě narušených vztahů se zaměřením na potřeby obětí a
následný nekonfliktní život pachatele ve společnosti.289 Retributivní justice se soustředí
na zjištění toho: (i) jak byl porušen zákon, (ii) kdo se jeho porušení dopustil a (iii) jak má
být pachatel potrestán. V centru zájmu restorativní justice naopak stojí zodpovězení otázek

(i) jakým způsobem a komu byla trestným činem způsobena újma, (ii) jak lze vzniklou
újmu odčinit a jaké jiné potřeby mají oběti a (iii) kdo má újmu odčinit.290 Podoba trestní
politiky jednotlivých států posléze závisí na tom, které z výše uvedených otázek budou
při řešení dané trestní věci považovány za primární. Ideální stav představuje zastoupení
obou z nich, kdy dochází ke vhodnému obohacování klasického konceptu trestní justice
o prvky restorativní justice.291 Čisté uplatňování retributivní justice totiž nenabízí nejlepší
záruku zabránění recidivy pachatele, a pokud by naopak byla uplatňována v trestních
věcech výlučně restorativní justice, mohlo by nastat enormní uvolnění přístupů a systém
trestního práva by mohl začít kolabovat.292
Pokud by byl v rámci řešení trestní věci uplatňován čistě restorativní přístup, orgány
činné v trestním řízení by do něj měly zasahovat pouze okrajově, tudíž lze z pohledu
restorativní justice považovat za nejlepší možný mimosoudní postup v podobě mediace
či rodinné skupinové konference.293 Jak však již bylo výše řečeno, koncept restorativní
justice bývá pouze v různé míře podpůrným či doplňujícím prvkem ke klasickému
přístupu. V mnoha právních úpravách je k využití alternativních řešení trestních věcí
možné přistoupit za splnění ostatních podmínek většinou pouze v případě, kdy pachatel
již nahradil oběti škodu nebo se k tomu alespoň zavázal. U alternativních trestů lze cíl
náhrady škody spatřovat v tom, že pachateli je umožněno pobytem na svobodě dosahovat
vyšších výdělků než ve výkonu trestu odnětí svobody.294
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Prvky restorativní justice se nejprve prosazovaly zejména v přípravném řízení,
později ve fázi řízení před soudem a postupně začaly být uplatňovány také ve
vykonávacím řízení ve smyslu různých alternativních trestů.295 V této souvislosti
považuji však za důležité upozornit na skutečnost, že ačkoliv je restorativní justice velmi
provázaná s alternativním sankcionováním, nelze je ztotožňovat.296 Cílem přístupu
restorativní justice má být mimo jiné to, aby pachatel pochopil a uznal svou vinu a převzal
odpovědnost za spáchané jednání. K jeho dosažení je potřeba zvolit celkově specifické
zacházení s pachatelem, ale také správné sankce. Je například prokázáno, že výkon trestu
odnětí svobody velmi negativně působí na osobnost odsouzeného. Jeho sociální vazby
jsou především při déletrvajícím výkonu trestu zpřetrhány a on se přizpůsobuje
vězeňskému prostředí, navazuje kontakty s jedinci s narušenou osobností a dochází
k prohloubení jeho odcizení od společnosti, k potlačení jeho individuality a
ospravedlňování jeho trestného jednání. Tím, že se odsouzený adaptuje na vězeňské
prostředí, ztrácí pocit odpovědnosti za vlastní rozhodování, což posléze na svobodě
způsobuje problémy projevující se ztíženým začleněním zpět do společnosti a do
pracovního života.297 Z toho důvodu se jeví z pohledu restorativní justice vhodné ukládat
pachatelům v co největší možné míře sankce nespojené s odnětím svobody.
2.7.2. Projevy restorativní justice v sankcionování mladistvých
V českém trestním právu se začaly postupně více objevovat prvky restorativní justice
zejména po revoluci, kdy byly do trestních předpisů včleňovány instituty obecně
prospěšných prací, podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem,
narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání a k významným změnám v příklonu
k tomuto konceptu došlo také s přijetím trestního zákoníku, který zavedl nové alternativní
sankce a jiné instituty pramenící z myšlenky restorativní justice. Dalším významným

295

Srov. s KARABEC, Zdeněk. Koncept restorativní justice. In: Restorativní justice: Sborník příspěvků a
dokumentů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003, s. 18.
296
ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a meditaci v justici, 2003.
s. 10.
297
KARABEC, Zdeněk. Koncept restorativní justice. In: Restorativní justice: Sborník příspěvků a
dokumentů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003, s. 5. Hovoříme o tzv. syndromu
prizonizace, kdy dochází u pachatele k adaptaci na vězeňské prostředí. V podstatě se jedná o jeho určitou
resocializaci do prostředí vězení a přijetí jeho vzorců chování. Je logické, že je pro něj po propuštění
z výkonu trestu posléze složité se adaptovat zpět na prostředí v běžné společnosti. K syndromu prizonizace
blíže viz např. FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti
ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha: Grada, 2009. s. 198.

96

krokem bylo přijetí zákona o Probační a mediační službě, ale největší přelom
představovalo přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Právě mladiství jsou totiž
kvůli svým specifikům ideální cílovou skupinou pro aplikaci koncepce restorativní
justice.298 Zákonodárce měl při přijímání tohoto zákona na mysli, že při sankcionování
mladistvých musí být zejména myšleno na potřebu jejich plnohodnotného návratu do
společnosti a zabránění jejich stigmatizaci. Pochopil, že tradiční cíle trestní justice, jako
jsou represe a odplata, musí v případě efektivního řešení trestné činnosti mladistvých
ustoupit do pozadí.299 Zákon tak zřetelně zdůrazňuje, že v řízení s mladistvými by měla
být dána přednost výchovnému účelu před represí. Právní úprava sankcionování
mladistvých výslovně preferuje v přístupu k mladistvým koncept restorativní justice a
vychází z jejích principů, neboť klade důraz na spravedlivou reakci společnosti na
provinění mladistvého a za účelem předcházení jeho další trestné činnosti se spíše než na
represi soustředí na eliminaci příčin vedoucích k trestné činnosti mladistvého včetně
řešení jejích škodlivých důsledků a na obnovení narušených společenských vztahů. Bere
rovněž v potaz oprávněné nároky poškozených a motivuje mladistvého, aby převzal
odpovědnost za spáchaný čin a odstranil všechny způsobené následky.300
Principy restorativní justice se v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže nepochybně
odrážejí v celkovém přístupu k řešení trestních věcí mladistvých. Lze v něm oproti
úpravě v trestním zákoníku sledovat pozitivní změny v oblasti nápravy následků
spáchaného provinění a odškodnění, tedy jednoho ze základních znaků restorativní
justice, ale nejzřetelněji je vliv tohoto konceptu patrný v systému sankcí, které je možné
mladistvým za spáchaná provinění ukládat a v úpravě jednotlivých z nich. Systém
právních reakcí na kriminální jednání mladistvých se zakládá na směřování mladistvého
k pochopení toho, že jeho jednání bylo škodlivé, a k následnému plnému převzetí
odpovědnosti za něj. A právě v tomto způsobu odezvy na provinění mladistvého je
spatřována největší garance eliminace následné recidivy. 301 Pokud dojde u mladistvého
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k pochopení škodlivosti jeho jednání a použitím pozitivních metod působení dojde
k odstranění příčin páchání deliktního jednání, sníží se tím logicky riziko jeho opakování.
Aby došlo k co nejlepší možné nápravě vztahů, které byly spáchaným proviněním
narušeny, měl by soud při ukládání sankce zohledňovat nárok poškozeného a myslet na
potřebu plnohodnotného návratu mladistvého do společnosti a zabránění jeho
stigmatizaci. Právním následkem provinění mladistvých zákon proto nestanoví „trest“,
ale „opatření“, které plní především preventivní funkci a jeho cílem je pozitivně ovlivnit
další život mladistvých a předcházet tak jejich recidivě. Oproti v trestním zákoníku
zakotveném dualismu trestních sankcí u dospělých pachatelů, tedy odlišování 2 systémů
sankcí – trestů a ochranných opatření, zavedl zákon o soudnictví ve věcech mládeže
monismus trestních sankcí.302 Všechny sankce ukládané mladistvým zákon o soudnictví
ve věcech mládeže jednotně nazývá opatření. Ta jsou sice koncipována jako jeden druh
sankce, vnitřně se však dělí na tři typy – podle § 10 odst. 1 ZSVM na opatření výchovná,
ochranná a trestní. Tyto typy opatření jsou na jednu stranu vzájemně provázány, ale na
druhou stranu se liší svým účelem, povahou i podmínkami pro jejich uplatnění.303
Reakcí na spáchané provinění mladistvého však nemusí být vždy nutně uložení
některého z těchto typů opatření. Zákonodárce upravil v zákoně o soudnictví ve věcech
mládeže také alternativní způsoby řešení kriminality mladistvých – v rovině trestního
práva procesního odklony a v rovině trestního právo hmotného upuštění od uložení
trestního opatření či podmíněné upuštění od uložení trestního opatření. Je však důležité
podotknout, že také v případech využití odklonů lze uložit mladistvému některé
z výchovných opatření, postup při upuštění od uložení trestního opatření podle § 12
ZSVM je uložením některého z ochranných či výchovných opatření přímo podmíněn a
u podmíněného upuštění od uložení trestního opatření podle § 14 ZSVM může soud
fakultativně rovněž některé z těchto typů opatření stanovit. Většina z těchto specifických
variant postihu mladistvého vykazuje silné prvky restorativní justice zejména proto, že
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jednou z podmínek k přikročení k jejich užití je náhrada způsobené újmy či alespoň
projev účinné snahy po ní.304
Náhrada újmy představuje jeden z účelů zákona o soudnictví ve věcech mládeže
vymezených v ustanovení § 1 odst. 2 ZSVM. Opatření, které je mladistvému ukládáno,
má podle tohoto ustanovení mimo jiné napomoci tomu, aby mladistvý přispěl k odčinění
vzniklé újmy. Z pojmu „újma“, nikoliv „škoda“ lze zřetelně vyčíst silný vliv konceptu
restorativní justice, neboť zákonodárce touto formulací zdůraznil potřebu odčinění
následků provinění v širším slova smyslu, nikoliv pouze způsobené škody, nemajetkové
újmy nebo bezdůvodného obohacení, což přispívá k posílení odpovědnosti mladistvého
za spáchané provinění.305 Odčinění vzniklé újmy lze tedy chápat také ve smyslu určité
morální satisfakce ve formě omluvy poškozenému. Co se týká náhrady způsobené škody
či nemajetkové újmy v penězích, je pochopitelné, že většina mladistvých ještě není
zaměstnána, a tudíž prozatím nedosahují stálých výdělků, z nichž by mohli újmu uhradit.
Jsou však motivováni k tomu, aby ji odčinili například vlastnoruční prací pro
poškozeného nebo nalezením brigády, z výdělků z níž budou postupně škodu moci hradit.
Tato zkušenost mladistvému rovněž může napomoci k nápravě, a to mimo jiné tím, že
pocítí důsledky svého jednání také na úbytku volného času. Vždy však musí být zajištěno,
aby bylo jeho zatížení přiměřené a neohrožovalo jeho další vývoj. 306 Mladistvý by tedy
neměl být motivován k vykonávání prací, které by mohly ohrozit či narušit jeho fyzický
nebo duševní vývoj a měly by mu stále zbývat dostatečné časové možnosti na řádnou
přípravu na jeho budoucí povolání.
Ze shora uvedeného systému sankcí je patrné, že zákon o soudnictví ve věcech
mládeže dává orgánům činným v trestním řízení vskutku širokou paletu možných reakcí
na spáchané provinění, a je již pouze na soudu či státním zástupci, jaké z nich zvolí jako
nejvhodnější způsob k naplnění účelu zákona. V tomto širokém výběru reakcí, který
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zahrnuje prvky výchovné, léčebně-ochranné i ochranné uskutečňované formou kontroly,
dohledu či v nejzazší míře izolace, se promítá specifický přístup k mladistvým, neboť
formuje podmínky pro nezbytnou individualizaci řešení jejich trestních věcí.307

2.8. Účel sankcí ukládaných mladistvým
Zatímco účel trestu není v trestním zákoníku výslovně vyjádřen308 a jeho vymezení
bylo přenecháno trestní nauce309, účel opatření zákonodárce explicitně formuloval v § 9
odst. 1 ZSVM jako „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“. Z obecného
účelu trestních sankcí dochází u mladistvých ke značnému zvýraznění výchovného účelu.
Vůči mladistvému pachateli by měl být použit v řízení takový postup a následně případně
uloženo takové opatření, které bude efektivně s ohledem na jeho vyspělost a prostředí,
v němž žije, cílit na zjištění příčin páchání protiprávní činnosti a jejich odstranění
a soustředit se na rozvoj pozitivních stránek jeho osobnosti a prevenci jeho dalších
delikventních projevů. Vzhledem k tomu, že je mladistvý díky své nedozrálosti tvárnější
než dospělé osoby, existuje u něj vyšší potenciál výchovného vlivu na budoucí život a
chování.310 Aby však uložené opatření naplnilo deklarované cíle, vyžaduje práce
s mladistvým déletrvající úsilí a vyvstává nutnost do procesu jeho výchovy a reintegrace
do společnosti zapojit specializované osoby a rodinné příslušníky mladistvého.311
S mladistvými tudíž není možné efektivně pracovat ukládáním klasických trestních
sankcí, ale pouze prostřednictvím komplexního a vnitřně provázaného systému pro ně
speciálně upravených sankcí.
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Blíže viz podkapitola 2.6.3.2 Probační a mediační služba.
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Trest je právní reakcí na protiprávní čin, který se stal v minulosti. Tento pojem
v sobě nese určité stigma, znamená odvetu společnosti pachateli za spáchaný trestný čin
a zahrnuje cílené způsobení újmy na právech, kterou pachatel vnímá jako určité zlo a
příkoří.312 U mladistvých pachatelů se však reakce na spáchané provinění liší. Vzhledem
k tomu, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže směřuje k vytvoření příhodných
podmínek pro budoucí zdravý vývoj mladistvého, nestanoví právním následkem
spáchaného provinění klasickou sankci vnímanou primárně jako odplatu, ale určitý právní
zákrok vůči mladistvému, který zaručí jeho integraci zpět do společnosti, správný vývoj
a následné žití řádným životem.313 Společenská odezva na spáchané provinění je tedy
orientována na budoucnost mladistvého a zabránění jeho recidivě, proto je vhodné užívat
u sankcí ukládaných mladistvým odlišnou terminologii a tyto nazvat jinak než tradičním
pojmem „trest“.314 Zákonodárce použil označení „opatření“, neboť ho považuje za lépe
korespondující s účelem zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Sankční prvky tolik
typické pro klasickou trestní sankci ustupují do pozadí a uložení opatření sebou nenese
příliš difamační efekt. Způsobení újmy není (vyjma trestního opatření odnětí svobody)
tak zásadní, a hlavní náplň tvoří pozitivní působení na osobu dosud ve všech oblastech
plně nevyvinutého mladistvého.315
V souvislosti s pojmem „opatření“ a s mírou způsobené újmy na právech
mladistvého uložením opatření lze polemizovat nad tím, zda je správné, aby mezi opatření
bylo zahrnováno také trestní opatření odnětí svobody. Jeho podmínky jsou oproti úpravě
trestu odnětí svobody sice podstatně modifikovány, stále však bezpochyby vykazuje silný
sankční prvek a rovněž je spojeno se značným difamačním účinkem.316 Lze jít dokonce
ještě dále a ptát se, zda by nebylo vhodné zavést u mladistvých, stejně jako u dospělých,
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JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha: Leges,
2017, s. 383.
313
Co se týká historických teorií o smyslu trestu, důvodu a účelu trestání, odpovídá tento přístup teorii
prevence, která nachází smysl trestu vedle ochrany společnosti v nápravě pachatele a ukládaný trest vnímá
jako léčení. Blíže k historickým teoriím o smyslu trestu viz JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné:
obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2017, s. 384-385.
314
Srov. s VÁLKOVÁ, Helena. Proč byla reforma trestního soudnictví ve věcech mládeže oddálena a jaké
byly její cíle? Trestněprávní revue. 2002, 5, s. 136-137.
315
Srov. s Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a
o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů. s. 51. [online]. © 1995-2018, Parlament České
republiky,
Kancelář
Poslanecké
sněmovny.
[cit.
12.
3.
2019].
Dostupné
z:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=6321.
316
Srov. s VÁLKOVÁ, Helena. Proč byla reforma trestního soudnictví ve věcech mládeže oddálena a jaké
byly její cíle? Trestněprávní revue. 2002, 5, s. 137.
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dualismus trestních sankcí s tím, že dnešní trestní opatření by byla nazvána tresty a pojem
opatření by byl používán pouze v souvislosti s výchovnými a ochrannými opatřeními. Na
jedné straně stojí potřeba zvláštního přístupu k delikventní mládeži, na straně druhé však
skutečnost, že trestní opatření vyjmenovaná v § 24 odst. 1 ZSVM jsou až na výjimky
(peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, které trestní zákoník vůbec nezná, a
naopak trestní opatření propadnutí věci, jehož podmínky uložení jsou shodné jako
u dospělých pachatelů) pouze modifikací trestů ukládaných dospělým pachatelům. Je-li
deklarováno, že opatření upozaďuje újmu způsobenou pachateli, pak považuji za důležité
poznamenat, že trestní opatření zahrnují negativní hodnocení provinění a představují pro
mladistvého velmi podstatnou újmu na jeho právech, a to na svobodě nebo majetku.
Jelínek uvádí, že újma, kterou opatření ukládaná mladistvým nezbytně způsobí, není
jejich účelem, ale pouze určitým průvodním jevem k tomu, aby bylo dosaženo
individuálně preventivní funkce trestního opatření.317 Na tomto místě lze srovnat trestní
opatření s ochrannými opatřeními podle trestního zákoníku a jejich účelem. Smyslem
ochranných opatření také není způsobení újmy, i když ona újma v určité podobě přesto
nastává, ale účinná ochrana společnosti. Ochranná opatření nemají znamenat pro osobu,
které jsou uložena, morální odsudek.318 Trestní opatření lze použít ve shodě s § 3 odst. 2
ZSVM pouze v případě, kdy by zvláštní způsoby řízení nebo uložení jiných opatření
nevedly k naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Ustanovení § 24 odst.
2 ZSVM mimo jiné uvádí, že ukládaná trestní opatření musí vzhledem k okolnostem
případu a osobě i poměrům mladistvého napomáhat k vytváření vhodných podmínek pro
jeho další vývoj, akcentuje tedy potřebu zaměřit pozornost na budoucnost mladistvého a
výchovnou složku ukládaného opatření. Dovoluji si však poukázat na skutečnost, že
některá provinění mladistvých jsou skutečně natolik závažná, že je potřeba
i při neustálém zohledňování všech specifik kriminality mládeže nezapomínat na nutnost
zdůraznění mladistvému, že již překročil hranice natolik vážně, že reakcí na jeho chování
je opravdu trest jako takový. V takovém případě je podle mého názoru zapotřebí patřičně
vyjádřit i morální odsudek jednání mladistvého, a pokud opravdu nelze důvodně
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JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha: Leges,
2017, s. 491.; SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Právní postavení mladistvých. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.
s. 60.
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JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha: Leges,
2017, s. 462-463.
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předpokládat, že by účel zákona naplnilo některé výchovné nebo ochranné opatření nebo
zvláštní způsob řízení, měl by být ukládán trest. Specifický přístup k mladistvým bych
pak shledávala vhodné udržet v zachování označení jejich činů jako provinění a
ponechání modifikací a zmírnění podmínek ukládaných trestů (dnes trestních opatření).
Ačkoliv zákonodárce v § 24 odst. 2 ZSVM apeluje na skutečnost, že mají ukládaná
trestní opatření napomáhat k vytváření vhodných podmínek pro další vývoj mladistvého,
lze podotknout, že kromě možného specifického výchovného působení na mladistvé
v rámci výkonu trestního opatření odnětí svobody a trestního opatření odnětí svobody
podmíněně odloženého na zkušební dobu s dohledem, případně peněžitého opatření
s podmíněným odkladem výkonu, není obsahem žádného z trestních opatření nějaký
speciálně výchovný efekt na rozdíl od trestů. Proto shledávám vhodným u mladistvých
v případě uložení trestního opatření toto kombinovat ideálně s některým z výchovných
opatření, protože právě taková kombinace sankcí může být způsobilá skutečně naplnit
účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže a budoucí život mladistvého usměrnit. V této
souvislosti lze namítat, že případná kumulace trestních opatření (navrhovaných trestů)
s výchovnými opatřeními může na první pohled vyvolat kritiku. Může být namítáno, že
dochází v některých případech v podstatě ke znevýhodňování mladistvých pachatelů
v tom smyslu, že zatímco dospělému by byl ukládán za shodné protiprávní jednání
„pouze“ trest, mladistvému je ukládáno vedle sebe několik sankcí, respektive vedle
trestního opatření ještě další povinnosti či omezení. Takový argument by však pouze
svědčil o velmi zúženém pohledu na ukládané sankce a o vytržení této části z kontextu
celého systému. Systém sankcionování dospělých a mladistvých je potřeba vnímat v celé
šíři a poukázat na skutečnost, že celý systém sankcionování mladistvých se zakládá na
odlišném pojetí. Účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže se liší od účelu trestního
zákoníku, proto je takový přístup opodstatněný. Smysl ukládání výchovných a
ochranných opatření vedle trestních opatření totiž netkví ve zvýšení represivního
působení na mladistvého, ale v řešení jeho aktuální situace při zachování potřebných
záruk ochrany společnosti před trestnou činností.319 Také vzhledem k tomu, že zákon
o soudnictví ve věcech mládeže snižuje sazby trestních opatření oproti trestům
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ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 255.
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u dospělých, nelze bez dalšího argumentovat tím, že by mohli být mladiství
znevýhodňováni kumulací výše uvedených druhů opatření.
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3. Upuštění od uložení trestních opatření
Trestní zákoník v § 46 až § 48 upravuje instituty upuštění od potrestání a podmíněné
upuštění od potrestání s dohledem, které představují prostředek výchovného charakteru,
pomocí něhož lze za splnění určitých podmínek dosáhnout nápravy pachatele i bez
uložení trestu, a to již samotným trestním stíháním pachatele a vyslovením jeho viny,
které v sobě zahrnuje negativní zhodnocení spáchaného činu.320 Pachatele nemusí
k přijetí zodpovědnosti za spáchané jednání vždy vést až samotné uložení trestu a jeho
výkon.321 K pochopení způsobených následků a uznání protiprávnosti jeho jednání může
dojít již v průběhu řízení. Upuštění od potrestání tak představuje projev zásady humanity
a pomocné úlohy trestní represe a rovněž zásady ekonomie trestního práva.
Při řešení trestních věcí mladistvých však není možné postupovat podle ustanovení
§ 46 až § 48 TZ, neboť zákon o soudnictví ve věcech mládeže obsahuje speciální instituty,
a to v § 11 až § 14 ZSVM upuštění od uložení trestního opatření a podmíněné upuštění
od uložení trestního opatření, které na první pohled mohou působit shodně s výše
uvedenými instituty z trestního zákoníku, ale při jejich zkoumání a porovnání zjistíme, že
v nich uvedené podmínky jsou v některých směrech odlišné.
Aby bylo možné zajistit již výše zmíněnou potřebnou diferenciaci přístupu k řešení
jednotlivých trestních věcí mladistvých, zákonodárce i v případě upuštění od uložení
trestních opatření odlišil několik variant tohoto institutu. Zákon o soudnictví ve věcech
mládeže upravuje tři varianty upuštění od uložení trestního opatření – prosté upuštění od
uložení trestního opatření podle § 11 a § 12 ZSVM, tedy mírnější varianty a konečné
řešení trestní věci mladistvého, a podmíněné upuštění od uložení trestního opatření, tedy
postup podle § 14 ZSVM, který představuje prozatímní rozhodnutí ve věci, kdy
skutečnost, zda bude mladistvému uloženo trestní opatření či nikoliv závisí na tom, zda
se osvědčil ve zkušební době.
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3.1. Upuštění od uložení trestního opatření podle § 11 ZSVM
Institut upuštění od uložení trestního opatření podle § 11 odst. 1 ZSVM je vhodné
aplikovat v případech, kdy mladistvý spáchal provinění, avšak uložení trestního opatření
by bylo nepřiměřeně přísné a nedůvodné, neboť na mladistvého již působila výchovně a
odstrašujícím efektem samotná skutečnost, že jeho protiprávní jednání bylo odhaleno,
vyšetřováno orgány činnými v trestním řízení a následně soudně projednáno, přičemž po
celou dobu nad ním visela hrozba uložení trestního opatření. Soud tak sice rozsudkem
vysloví vinu mladistvého, ale žádné opatření neukládá. Aby bylo možné tento institut
použít, musí dojít ke splnění podmínek stanovených v § 11 odst. 1 ZSVM. Ty lze členit
na obecné, které musí být splněny vždy všechny, a specifické, kdy k obecným
podmínkám musí být obligatorně vždy splněna alespoň jedna z nich.
3.1.1. Obecné podmínky
3.1.1.1. Okruh provinění
K upuštění od uložení trestního opatření lze přistoupit za splnění několika
předpokladů. V prvé řadě zákonodárce vymezil okruh provinění, u nichž lze tento institut
aplikovat. Jedná se o provinění, na která trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody,
jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. Porovnáme-li toto vymezení s okruhem trestných
činů vymezených v § 46 odst. 1 TZ, zjistíme, že u dospělých pachatelů lze upustit od
potrestání u všech přečinů, přičemž podle § 14 odst. 2 TZ jsou přečinem všechny
nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Z uvedeného tedy vyplývá, že
u dospělých pachatelů je okruh trestných činů, u kterých lze upustit od potrestání, širší
než u mladistvých, čímž jsou u mladistvých pro aplikaci tohoto institutu stanoveny
přísnější podmínky.
Vzhledem k výše uvedeným principům zákona o soudnictví ve věcech mládeže je
tento rozdíl nelogický a nedůvodný. Postrádá totiž smysl, aby nebylo možné za splnění
ostatních podmínek § 11 ZSVM přistoupit k jeho aplikaci v případě, kdy by se jednalo
o nedbalostní provinění, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní
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hranice převyšuje pět let, když u dospělých pachatelů je v takovém případě možné upustit
od potrestání.322
V této souvislosti je zapotřebí si uvědomit, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže
byl přijímán v době, kdy byl účinný trestní zákon, který nerozlišoval trestné činy na
přečiny a zločiny jako současný trestní zákoník, ale upravoval pouze jeden soudně trestný
delikt – trestný čin.323 Zákonodárce sice v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
ustanovení § 11 odst. 1 ZSVM novelizoval, kdy okruh provinění z „provinění menší
nebezpečnosti činu pro společnost“ upravil na „provinění, na které trestní zákoník stanoví
trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let”, patrně však nedomyslel,
že touto nevhodnou formulací nastavil okruh provinění užší než okruh trestných činů,
u kterých lze upustit od potrestání. Bylo by tedy vhodné, aby došlo v rámci případné
novelizace zákona o soudnictví ve věcech mládeže ke sjednocení okruhu provinění podle
§ 11 odst. 1 ZSVM s okruhem trestných činů vymezených v § 46 odst. 1 TZ na přečiny.
Vzhledem k tomu, že jsou však přečiny v trestním zákoníku vymezeny tak široce, že
tvoří podstatnou část trestných činů, vyvstane v souvislosti s institutem upuštění od
uložení trestního opatření logicky na mysl otázka, zda je vhodné vázat možnost upuštění
od uložení trestního opatření na takové množství trestných činů a nebylo by spíše vhodné
ho zúžit. Někteří autoři v této souvislosti upozorňují na to, že pokud by bylo možné
upustit od uložení trestního opatření podle § 11 ZSVM v případě všech přečinů, bylo by
upuštění od uložení trestního opatření určeno pro stejnou kategorii deliktů jako trestní
opatření obecně prospěšných prací či domácího vězení, která představují přísnější formy
postihu mladistvého.324 V této souvislosti považuji za nutné zdůraznit, že široké
vymezení přečinů v trestním zákoníku je palčivou otázkou samo o sobě, kdy by bylo spíše
vhodné jejich vymezení zúžit a na nově upravenou hmotněprávní kategorizaci trestných
činů pak vhodně navázat také instituty procesního práva, jak uvádí Jelínek.325 Nicméně
322
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nepovažuji v zásadě za nutné, aby se za stávající situace (ani případně při navrhované
změně) odlišoval okruh provinění, u kterých lze přistoupit k upuštění od uložení trestního
opatření a okruh provinění, u nichž lze uložit některá z mírnějších trestních opatření než
je trestní opatření nepodmíněného odnětí svobody (např. výše zmíněné trestní opatření
obecně prospěšných prací či domácího vězení), neboť zákon pro možnost upuštění od
uložení trestního opatření podle § 11 odst. 1 ZSVM vymezuje splnění několika dalších
podmínek, čímž právě dochází k zajištění výše zmíněné diferenciace přístupu k řešení
jednotlivých případů trestních věcí mladistvých.
3.1.1.2. Projev lítosti a účinné snahy po nápravě
V návětí ustanovení § 11 odst. 1 ZSVM stanovil zákonodárce vedle specifikace
okruhu provinění, u nichž je možné aplikovat institut upuštění od uložení trestních
opatření, ještě dvě další obecné podmínky společné pro všechny případy upuštění od
uložení trestních opatření podle § 11 ZSVM – mladistvý musí spáchání provinění litovat
a musí projevit účinnou snahu po nápravě.
Podmínka projevení lítosti nad spáchaným proviněním je u mladistvých totožná
s podmínkou stanovenou v § 46 odst. 1 TZ pro upuštění od potrestání u dospělých
pachatelů. Skutečnost, že mladistvý lituje svého protiprávního jednání, nelze usuzovat
pouze z určitého formálního ústního vyjádření, v němž by mladistvý uvedl, že
spáchaného provinění lituje, ale je předmětem dokazování, v rámci něhož je nutné
důkladně zkoumat vnitřní postoj mladistvého ke spáchanému jednání, který se zejména
promítá do jeho chování po činu. Aby mohl soud pro mládež dojít k závěru, že mladistvý
spáchání provinění lituje, je především nutné, aby své jednání nepopíral a nezlehčoval,
ale naopak se k němu doznal, čímž dá najevo, že si je vědom své odpovědnosti za něj.326
Pokud tak učiní, bude soud dále zjišťovat, zda po činu aktivně podnikl nějaké pozitivní
kroky, z nichž by bylo možné usoudit, že si uvědomil škodlivost svého jednání a snažil
se jeho následky nějakým způsobem napravit.
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Způsob vyjádření morálního postoje mladistvého ke spáchanému provinění nelze
generalizovat, neboť se bude vždy značně odvíjet od povahy spáchaného provinění.
U provinění majetkového charakteru se může jednat o omluvu poškozenému a náhradu
škody nebo alespoň úsilí o její náhradu například snahou si u poškozeného způsobenou
škodu odpracovat brigádně. V případě ublížení na zdraví si lze představit osobní nebo
alespoň písemnou omluvu a snahu o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. U provinění
souvisejících s omamnými a psychotropními látkami se bude jednat například
o nastoupení léčby či zpřetrhání kontaktů s nevhodnými osobami (které buď samy
návykové látky požívají anebo k tomu přesvědčují stíhaného mladistvého).
S výše uvedeným pak souvisí také další zákonem stanovená podmínka, konkrétně
projev účinné snahy po nápravě, kterou lze chápat ve dvou rovinách – náprava osoby
mladistvého pachatele a náprava způsobených následků. Mladistvý si musí uvědomit, že
se dopustil protiprávního jednání, kterým naplnil znaky skutkové podstaty určitého
provinění, a dojít k závěru, že chce změnit své chování a přístup k životu, aby se napříště
páchání provinění již vyvaroval. Určitým vodítkem pro hodnocení existence projevu
účinné snahy po nápravě mladistvého může být například demonstrativní výčet
polehčujících okolností uvedených v § 41 písm. j) až n) TZ. Soud tak při hodnocení této
podmínky například přihlédne k tomu, že mladistvý od počátku spolupracuje s orgány
činnými v trestním řízení, projeví snahu co nejrychleji a nejúčelněji objasnit provinění
a spolupracuje s Probační a mediační službou.
Co se týká nápravy způsobených následků, není nezbytně nutné, aby jí bylo zcela
dosaženo do vydání rozhodnutí soudu, ale postačí alespoň projev snahy, z níž je zřejmé,
že nápravy může být skutečně dosaženo.327
3.1.2. Specifické podmínky
Poslední podmínku k aplikaci institutu upuštění od uložení trestního opatření
představují alternativy uvedené pod písmeny a) až c) v § 11 odst. 1 ZSVM, z nichž stačí
(vždy však za předpokladu splnění všech obecných podmínek) splnit alespoň jednu:
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a) vzhledem k povaze spáchaného činu a k dosavadnímu životu mladistvého lze
důvodně očekávat, že již projednání věci před soudem pro mládež postačí k jeho
nápravě, nebo
b) mladistvý se dopustil provinění z neznalosti právních předpisů, která je zejména
vzhledem k jeho věku, rozumové vyspělosti a prostředí, ve kterém žil,
omluvitelná, nebo
c) soud pro mládež přijme záruku za nápravu mladistvého a má za to, že vzhledem
k výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, povaze spáchaného činu a osobě
mladistvého se uložení trestního opatření nejeví nutným.
Soud pro mládež musí při vyhodnocování kterékoliv z těchto variant posuzovat
provázaně následující 2 hlediska:
-

osobu mladistvého (jeho rozumovou a mravní vyspělost, dosavadní chování a
rodinné a sociální poměry) a

-

povahu a okolnosti spáchaného provinění (jeho povahu a závažnost).

V každém případě je zapotřebí, aby soud dospěl k závěru, že mladistvému není nutné
vzhledem k některému z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) – c) ZSVM ukládat
žádné z opatření, které upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže, a aby vyhodnotil,
že není ani nutné po určitou dobu sledovat chování mladistvého.
3.1.2.1. Podmínka v § 11 odst. 1 písm. a) ZSVM
Pokud soud považuje spáchané provinění za méně závažné a dosavadní chování
mladistvého hodnotí pozitivně, musí se zamyslet nad tím, zda pro mladistvého mělo
projednání jeho trestní věci před soudem dostatečný výchovný účinek a postačí samo
o sobě k tomu, aby se napravil a v budoucnu se již nedopouštěl trestné činnosti.
V některých případech může mít skutečně celé trestní stíhání na mladistvého značný
výchovný vliv, neboť provinění spáchal pouze z mladické nerozvážnosti a neuvědomoval
si jeho závažnost. Vlivem trestního stíhání a zejména projednáním věci před soudem si
může uvědomit, jaké následky může takového jeho jednání mít a že by neměl přicházet
do konfliktu se zákonem. Soud by měl při rozhodování rovněž brát v úvahu důsledky
provinění, které již mladistvého postihly. Měl by zejména zohlednit, pokud byla
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mladistvému v průběhu řízení uložena některá z výchovných opatření. 328 Upuštění od
uložení trestního opatření může v některých případech za splnění všech zákonných
podmínek odůvodňovat například splnění výchovné povinnosti, dodržování výchovného
omezení či absolvování probačního programu. Rovněž by mělo být přihlédnuto
k opatřením, které proti mladistvému podnikla škola či školské zařízení.
Soud při rozhodování sice nikdy nemůže mít naprostou jistotu, že projednání věci
před soudem působilo na pachatele dostatečně odstrašujícím dojmem a postačilo k jeho
nápravě, ale jak uvádí zákon, postačí důvodně očekávat, že tomu tak je. Na možnost
nápravy mladistvého soud usuzuje zejména z jeho dosavadního chování, přihlíží
k pohnutkám a příčinám jeho provinění, k sociálnímu prostředí, v němž mladistvý žije, a
v neposlední řadě také k tomu, zda na něj již v minulosti bylo působeno nějakými
trestněprávními sankcemi či například prostředky správního práva.
V této souvislosti považuji za vhodné zmínit usnesení Nejvyššího soudu jako soudu
pro mládež ze dne 22. února 2012, sp. zn. 8 Tdo 128/2012. V projednávaném případě
mladistvý splnil všechny podmínky uvedené v návětí § 11 odst. 1 ZSVM a soud
posuzoval, zda splňuje i podmínku uvedenou v § 11 odst. 1 písm. a) ZSVM. Ve věci bylo
zjištěno, že se u mladistvého nejedná o jeho první deliktní jednání, neboť se již
v minulosti choval způsobem odporujícím řádnému životu. Nejprve se dopouštěl činů
jinak trestných, které nebyly pro nedostatek věku projednány, a posléze byl postihován
v rámci přestupkového řízení. Kradl, poškozoval cizí majetek a zneužíval drogy.
Byl podroben zkoumání v diagnostickému ústavu, z něhož vyplynulo, že je emočně
nevyzrálý, je obtížné ho motivovat k vynaložení vyššího úsilí k pozitivním změnám jeho
chování a projevují se u něj znaky socializované poruchy chování v návaznosti na
nedůsledné výchovné působení rodičů. Ač byly s mladistvým jeho činy probírány a byl
postižen prostředky správního práva, nepostačovaly tyto mírnější postupy k tomu, aby se
nadále nedopouštěl protiprávního jednání. Vzhledem k výše uvedenému tedy nemohl
soud logicky dospět k závěru, že by k nápravě mladistvého přispělo pouze projednání
věci před soudem pro mládež.
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Podmínky pro aplikaci upuštění od uložení trestního opatření podle § 11 odst. 1 písm.
a) ZSVM jsou velmi podobné upuštění od potrestání podle § 46 odst. 1 TZ, nicméně zde
není výslovně uvedeno, že je nutné, aby projednání věci před soudem vedle nápravy
pachatele postačilo rovněž k ochraně společnosti. Jak již bylo zmíněno výše, je důležité
si uvědomit, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže byl přijímán za účinnosti trestního
zákona, přičemž v § 24 odst. 1 trestního zákona, který stanovoval podmínky pro upuštění
od potrestání u dospělých pachatelů, rovněž nebyla zdůrazňována ochrana společnosti,
jako je tomu v současném trestním zákoníku. Vyvstává tedy opět otázka, zda by nebylo
vhodné v tomto směru ustanovení § 11 odst. 1 ZSVM novelizovat.
Nápravou pachatele je myšleno to, aby v budoucnu již žil řádným životem a
nedopouštěl se protiprávní činnosti, tedy neporušoval či neohrožoval zájmy společnosti
chráněné trestním zákonem. Ochrana společnosti spočívá především v ochraně
oprávněných práv a svobod jednotlivců a sankce ukládaná pachateli má vést především
k zabránění pachateli v páchání další trestné činnosti, jeho vedení k řádnému životu a
v neposlední řadě i k výchovnému působení na ostatní členy společnosti.329 Shledávám
tedy logickým, že pokud soud rozhodne, že k nápravě pachatele postačí upustit od
potrestání či v případě mladistvého pachatele upustit od uložení trestního opatření, neboť
projednání věci před soudem postačí k jeho nápravě, lze automaticky vyvodit, že když
nebude mladistvý nadále již páchat trestnou činnost, je společnost chráněna před jeho
protiprávním jednáním.
Domnívám se, že smysl výslovného vyjádření ochrany společnosti v ustanovení § 46
odst. 1 TZ spočívá ve zdůraznění aspektu generální prevence. Rozhodnutím soudu
o upuštění od potrestání totiž stát nerezignuje na plnění ochranné funkce trestního práva,
neboť soud rozhodne o vině pachatele, čímž zdůrazní negativní zhodnocení jeho činu.
Současně však dospěje k závěru, že pachatel splnil všechny zákonem stanovené
podmínky a že odhalení jeho trestné činnosti, jeho trestní stíhání, postavení před soud
a odsouzení jeho činu v podobě výroku o vině dostatečně výchovně působí jak na něj, tak
na ostatní členy společnosti, aby se nedopouštěli trestné činnosti.330
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Považuji za důležité zdůraznit, že absence výslovného vyjádření toho, že má
projednání trestní věci mladistvého před soudem postačovat k ochraně společnosti,
odpovídá přístupu k trestné činnosti mladistvých, kdy zákonodárce staví do popředí
zájem na nápravě mladistvého a jeho znovuzačlenění do společnosti před zdůrazněním
generální prevence. V případě trestního řízení ve věcech mladistvých je tedy primární,
aby u mladistvého došlo výchovným vlivem projednání jeho trestní věci před soudem
především k uvědomění si, že svým jednáním porušil či ohrozil určitou pro společnost
zásadní hodnotu, a nikoliv aby bylo výchovně působeno na ostatní členy společnosti.
S tím souvisí i skutečnost, že je celé řízení před soudem ve věcech mladistvých v zásadě
neveřejné.331
3.1.2.2. Podmínka v § 11 odst. 1 písm. b) ZSVM
O upuštění od uložení trestního opatření může být rozhodnuto rovněž v případě, kdy
mladistvý spáchal provinění z omluvitelné neznalosti právních předpisů. Soud při
uplatnění této varianty založené na existenci negativního právního omylu hodnotí
omluvitelnost neznalosti právních předpisů na základě okolností, které mohly ovlivnit
vnímání mladistvého, jaké jednání je zakázané a postižitelné prostředky trestního práva.
Právní úprava § 11 odst. 1 písm. b) ZSVM jde tedy nad rámec právní úpravy právního
omylu upravené v § 19 TZ. Stočesová například hovoří o tomto ustanovení jako o úpravě
„omluvitelného – neomluvitelného“ právního omylu mladistvého.332
I když mladistvý nevěděl, že jednání, které činí, je trestné podle trestního zákoníku,
je trestně odpovědný. Zákonodárce však v tomto ustanovení zohledňuje nevyzrálost
osobnosti mladistvých a jejich prozatímní nedostatek zkušeností. Z těchto důvodů soud
přihlíží při hodnocení omluvitelnosti neznalosti právních předpisů k věku mladistvého,
ke skutečnosti, zda byl dle jeho rozumové vyspělosti schopen pochopit smysl právních
předpisů, a také k jeho rodinným a sociálním poměrům, neboť je možné, že v prostředí,
ve kterém žil, nebyly takové předpisy vůbec známé, a tudíž se o nich nemohl od osob
ze svého blízkého sociálního okolí dozvědět. Zásadní jsou tedy důvody takové neznalosti
331
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právních předpisů a jejich povaha. V prvé řadě je potřeba zhodnotit, zda nenastala situace,
kdy by byl mladistvý z důvodu nedostatku rozumové a mravní vyspělosti podle § 5 odst.
1 ZSVM trestně neodpovědný, neboť by nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti,
aby mohl rozpoznat protiprávnost svého jednání.333 Pokud je tato možnost vyloučena, je
nutné zvážit otázku právního omylu podle § 19 odst. 1 TZ, a až v případě, kdy soud
zhodnotí, že se mladistvý mohl omylu vyvarovat, lze uvažovat o aplikaci § 11 odst. 1
písm. b) ZSVM.334 Říha se ke konkurenci ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) ZSVM a v té
době teprve navrhovaného § 19 TZ vyjadřoval v tom smyslu, že úprava § 19 TZ je pro
mladistvého sice příznivější, nicméně je nutné přihlédnout k účelu zákona o soudnictví
ve věcech mládeže, podle něhož má být především dosaženo toho, aby mladistvý dále
nepáchal protiprávní jednání. V případech právního omylu mladistvého tak logičtějším
shledal ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) ZSVM, kdy důsledek nemá trestní povahu, ale
pouze výchovnou.335 Podle mého názoru je však potřeba postupovat naopak tak, že bude
upřednostněno ustanovení § 19 TZ, pokud se mladistvý mohl omylu vyvarovat, neboť
v případě upřednostnění § 11 odst. 1 písm. b) ZSVM by docházelo k nedůvodnému
znevýhodňování mladistvých pachatelů oproti dospělým pachatelům.
Pokud soud dospěje k závěru, že je neznalost právních předpisů u mladistvého
omluvitelná, lze očekávat, že ve většině případů to bude zároveň znamenat, že mladistvý
nemohl protiprávnost svého činu rozpoznat bez zřejmých obtíží, a tudíž dle § 19 odst. 1
TZ bude beztrestný.336 Předchozí právní úprava obsažená v trestním zákoně výslovně
nevymezovala konkrétně omyl v trestním právu v žádné jeho podobě, tudíž je logické a
správné, že za takové situace bylo ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) ZSVM do zákona
o soudnictví ve věcech mládeže začleněno. Někteří autoři uvádí, že aplikační možnosti
této varianty založené na existenci negativního právního omylu jsou dnes velmi
omezené.337 Já si však dovolím zajít ještě dále a vyjádřit názor, že ustanovení § 11 odst.
1 písm. b) ZSVM shledávám za účinnosti současného trestního zákoníku nadbytečným,
neboť si lze jen těžko představit situaci, ve které by soud sice vyhodnotil, že věk,
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ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 99.
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odst. 1, 2 ZSM a § 12 TrZ). Trestněprávní revue. 2006, 10, s. 296.
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ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 215.
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ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
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rozumová vyspělost a prostředí, v němž mladistvý žil, způsobily omluvitelnost jeho
omylu, ale zároveň by dospěl k závěru, že mladistvý mohl protiprávnost svého činu bez
zřejmých obtíží rozpoznat.
3.1.2.3. Podmínka v § 11 odst. 1 písm. c) ZSVM
Poslední alternativou upuštění od uložení trestního opatření je případ, kdy za nápravu
mladistvého poskytne určitá osoba záruku a soud vyhodnotí takovou záruku vzhledem
k předpokládané efektivitě výchovného vlivu takové osoby jako dostatečnou a dospěje
k závěru, že s přihlédnutím k povaze spáchaného provinění a osobě mladistvého není
nutné mladistvému ukládat trestní opatření. Jedná se tedy o případy, kdy soud shledá
dostatečné projednání věci před soudem, ale osoba mladistvého není sama o sobě zárukou
toho, že se již nadále nebude dopouštět trestné činnosti, avšak lze předpokládat, že se
dokáže napravit vlivem výchovného působení třetí osoby.
Brucknerová uvádí, že osoba, která nabízí záruku za nápravu mladistvého, musí být
z povahy věci osoba fyzická, nikoliv zájmové sdružení.338 Takový výklad však
nepovažuji za správný, neboť záruka sice bude většinou poskytována spíše ze strany
příbuzných mladistvého či osob jinak mladistvému blízkých, tedy fyzických osob, ale
může ji nabídnout i právnická osoba, a to určité zájmové sdružení občanů.339 Důležité
však především je, aby se nejednalo pouze o formalistickou záruku, ale aby byla ať již
fyzická či právnická osoba přebírající záruku za mladistvého schopna skutečně zajistit
pozitivní ovlivnění mladistvého a vést ho k řádnému životu, a tím naplnit účel tohoto
zákonného ustanovení. U fyzické osoby, která nabízí záruku, nebo u osob, které jsou
členy právnické osoby nabízející záruku, je nutné vyhodnotit jejich osobnost, skutečnost
zda vedou řádný život, jejich dosavadní vliv na chování mladistvého a zda existuje
opravdu důvodný předpoklad, že budou pozitivně ovlivňovat budoucí chování
mladistvého. Vedle toho je však nezbytné vyhodnotit také vztah mladistvého a této osoby.
V neposlední řadě je nutné zohlednit i stanovisko mladistvého, zda bude svolný k tomu
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BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer,
2015. s. 35.
339
Jedná se o jeden z projevů zásady spolupráce se zájmovými sdruženími občanů. K zásadě spolupráce se
zájmovými sdruženími občanů blíže viz podkapitola 2.6.3 Zásada spolupráce s orgánem sociálně-právní
ochrany dětí, zájmovými sdruženími občanů a osobami realizujícími probační programy.
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se výchovnému působení takové osoby podrobit, protože jinak by její záruka postrádala
smysl.340
V případech, kdy rodiče neposkytují mladistvému dostatečné zázemí a výchovné
prostředky z jejich strany jsou neúčinné, nelze předpokládat, že by záruka, kterou
nabízejí, byla dostatečná a měla na budoucí chování mladistvého žádoucí efekt. 341
V takových případech si lze představit, že chování mladistvého může žádoucím
způsobem ovlivňovat právě zájmové sdružení občanů, ke kterému má mladistvý kladný
vztah.
3.1.3. Napomenutí nebo přenechání postižení mladistvého jinému subjektu
Zákonodárce upravil v § 11 odst. 2 ZSVM možnost soudu v případě upuštění od
uložení trestního opatření mladistvého napomenout nebo jeho postižení přenechat jeho
zákonnému zástupci, opatrovníku, škole, kterou navštěvuje, nebo školskému zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, ve kterém žije.
První možnost, tedy napomenutí mladistvého, shledávám absolutně nelogickou,
neboť z jazykového výkladu § 11 odst. 2 ZSVM vyplývá, že napomenutí mladistvého
soudem je pouze fakultativní, soud se tedy v některých případech může rozhodnout, že
protiprávnost činu mladistvého a její důsledky zdůrazňovat nebude. Takové pojetí však
podle mého názoru potlačuje výchovný efekt trestního řízení, který je právě v případech,
kdy je upuštěno od uložení trestního opatření, potřebný. Soud by měl při řešení všech
trestních věcí mladistvých, a zejména právě v případech, kdy se rozhodne u mladistvého
upustit od uložení trestního opatření, především při ústním odůvodnění rozsudku
zdůraznit protiprávnost a závažnost jeho činu, jeho důsledky a vytknout mu,
že se takového jednání dopustil.342
Napomenutí mladistvého podle § 11 odst. 2 ZSVM se odlišuje od výchovného
opatření napomenutí s výstrahou podle § 20 ZSVM mírou formálnosti. Zatímco
výchovné opatření napomenutí s výstrahou je nutné uplatňovat v přítomnosti zákonného
zástupce mladistvého, aby tak došlo ke zdůraznění jeho závažnosti a smyslu, napomenutí
340

Srov. s ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 100.
341
Srov. přiměřeně s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. září 1994, sp. zn. 5 To 441/94.
342
Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 104.

116

podle § 11 odst. 2 ZSVM může být učiněno i v nepřítomnosti zákonného zástupce
mladistvého. Další rozdíl lze spatřovat u napomenutí podle § 11 odst. 2 ZSVM v absenci
zdůraznění výstrahy. Zatímco výchovné opatření napomenutí s výstrahou podle § 20
ZSVM obsahuje nutnost varování mladistvého před dalším pácháním trestné činnosti
přímo ve svém názvu, ustanovení § 11 odst. 2 ZSVM hovoří pouze o napomenutí,
nezdůrazňuje však potřebu upozornit mladistvého na možné následky v případě
recidivy.343 Jak jsem již výše uvedla, považuji za vhodné, aby v každém případě postupu
podle § 11 ZSVM byl mladistvý z výchovného hlediska napomenut a pokládám rovněž
za správné mu vhodným způsobem zdůraznit, jaké následky pro něj může případně mít
opětovné páchání trestné činnosti. V tomto smyslu bych tedy navrhovala ustanovení § 11
ZSVM doplnit, protože se domnívám, že tento postup může skutečně přispět
u mladistvého k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů, tedy k jednomu
z účelů zákona o soudnictví ve věcech mládeže stanovených v § 1 odst. 2 ZSVM.
Dalším problematickým aspektem tohoto ustanovení shledávám skutečnost, že zákon
blíže nespecifikuje, jak by mělo ono napomenutí konkrétně vypadat. Autoři komentáře
k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže uvádí, že ze souvislosti odstavce 1 a 2
ustanovení § 11 ZSVM vyplývá, že vyřízení věci vyslovením napomenutí je třeba
promítnout přímo do výroku rozsudku, jímž soud upouští od uložení trestního opatření.344
Jak již bylo uvedeno výše, v uvedeném ustanovení uvádí zákonodárce možnost
napomenutí vedle možnosti přenechání postižení mladistvého zákonnému zástupci,
opatrovníku, škole, kterou navštěvuje, nebo školskému zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, ve kterém žije. Vzhledem k tomu, že v případě přenechání postižení
mladistvého jinému subjektu je jistě žádoucí, aby byla tato skutečnost uvedena přímo ve
výroku rozsudku, neboť pouze výrok rozsudku nabývá právní moci a je vykonatelný345,
mělo by být do výroku rozsudku zahrnuto i napomenutí mladistvého.
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SOTOLÁŘ, Alexander. Napomenutí mladistvého jako specifické opatření v systému soudnictví ve
věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 9, s. 252.
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ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 105.
Srov. také s SOTOLÁŘ, Alexander. Napomenutí mladistvého jako specifické opatření v systému
soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 9, s. 252.
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Možnost spočívající v přenechání postižení mladistvého jinému subjektu, a to buď
osobám, které jsou mladistvému blízké a které ho vychovávají, nebo jiným osobám, které
na něj v životě jinak výchovně působí, shledávám jako vhodný doplněk k rozhodnutí
o upuštění od uložení trestního opatření. Stejně jako v případě, kdy soud přijímá záruku
za nápravu mladistvého, měl by i v této situaci zhodnotit osobu, jíž postižení přenechává.
Zejména, zda je tato osoba schopna mladistvého dostatečně efektivně postihnout, tedy
nejen mu přikázat či naopak zakázat určitou činnost, která může zajistit tížený výchovný
efekt a dovršit tak nápravu mladistvého, ale jestli je schopna rovněž spolehlivě
kontrolovat, zda mladistvý uložené podmínky dodržuje. Nejčastěji soud zřejmě přikročí
k přenechání postižení mladistvého jeho zákonným zástupcům, kteří mohou použít
vhodné výchovné prostředky k usměrnění jeho chování, zejména nad ním zvýšit dohled
či mu zakázat určité činnosti.346
K přenechání postižení mladistvého škole nebo školskému zařízení lze uvést, že by
k němu mělo docházet v případech, kdy provinění mladistvého určitým způsobem souvisí
s předmětným zařízením, například pokud by se mladistvý dopustil provinění krádeže
podle § 205 odst. 1 písm. a) TZ tím, že by ukradl ve škole spolužákovi telefon, či
provinění ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 TZ tím, že by spolužákovi úmyslně ublížil
na zdraví. K postižení mladistvých pachatelů školou by mělo posléze dojít postupem
podle školního řádu příslušné školy. Mladistvému tedy může být zhoršena známka
z chování, udělena ředitelská důtka či může být v krajním případě vyloučen ze školy. 347
Co se týká postižení mladistvého výchovným zařízením, ve kterém je umístěn, spočívá
v odnětí určitých výhod mladistvému, a to zejména výhod souvisejících s trávením
volného času. Pro příklad lze jmenovat zákaz účastnit se mimořádné kulturní události či
akce, trávit volný čas mimo výchovné zařízení, nepovolení mimořádné vycházky či
návštěvy, ale také snížení výše kapesného.348
Postup přenechání postižení mladistvého škole by bylo hypoteticky možné aplikovat
například v případě mladistvých, studentů Střední průmyslové školy, Praha 10,
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Na Třebešíně 2299, který v roce 2016 proběhl médii.349 Na mladistvé byla podána
obžaloba pro provinění výtržnictví a omezování osobní svobody, neboť se měli dopouštět
šikany na jedné z učitelek střední školy. Rozhodnutí soudu a bližší okolnosti případu
nebyly sice uveřejněny, nicméně pokud by byly mladistvými splněny výše uvedené
podmínky, bylo by v takovémto případě vhodné upustit od uložení trestního opatření a
přenechat postižení mladistvých škole. Lze říci, že právě v takovéto věci mohlo
projednání věci před soudem ve spojitosti s medializací případu přispět k tomu, aby si
mladiství uvědomili společenskou škodlivost svého jednání a trestněprávního jednání se
do budoucna vyvarovali.
Pokud soud shledá jako vhodnou variantu přenechání postižení mladistvého škole
nebo školskému zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, musí si od školy či
zařízení nejprve vyžádat stanovisko k takovému postižení. Přestože je následný způsob
postihu mladistvého již plně v režii subjektu, kterému byl jeho postih přenechán, je
vhodné zjistit představu postižení mladistvého z jeho strany. Postižení by mělo odpovídat
závažnosti provinění a osobě mladistvého, a pokud je to možné, mělo by být také spojeno
s určitým pozitivně motivujícím působením.350 O výše uvedené lze požádat zařízení buď
přímo, nebo prostřednictvím probačního úředníka. Pokud by stanovisko zařízení nebylo
kladné nebo by představa zařízení o postižení mladistvého neodpovídala představě soudu,
nebylo by ani vhodné postižení mladistvého tomuto subjektu přenechat, neboť by
přenechání postihu v takovém případě nemělo soudem požadovaný výchovný efekt a
ztrácelo by smysl. O realizaci postižení mladistvého by měly následně osoba či subjekt,
kterému bylo postižení přenecháno, soud vyrozumět ve lhůtě, kterou k tomu soud
v rozsudku stanovil.351
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3.2. Upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 ZSVM
3.2.1. Upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. a) ZSVM
V § 12 ZSVM zákonodárce upravil dva další způsoby definitivního řešení trestní věci
mladistvého, při jejichž použití sice dojde k vyslovení viny, ale mladistvému není uloženo
trestní opatření. Oproti upuštění od uložení trestního opatření podle § 11 ZSVM však
soud mladistvému v rozsudku uloží ochranné nebo výchovné opatření.
Prvním případem (postup podle § 12 písm. a) ZSVM) je situace, kdy mladistvý
spáchal provinění ve stavu vyvolaném duševní poruchou a soud pro mládež má za to, že
zabezpečovací detence nebo ochranné léčení, které zároveň ukládá, zajistí nápravu
mladistvého lépe než trestní opatření. Jedná se o případy, kdy mladistvý sice v době
páchání provinění trpěl duševní poruchou ve smyslu § 123 TZ, není však podmínkou, aby
u něj jejím vlivem došlo k podstatnému snížení schopnosti rozpoznávací nebo určovací.
Tento postup může být využit i v situaci, kdy si mladistvý duševní poruchu přivodil
zaviněně vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.352 V každém případě je však nutné
v řízení prokázat, že mladistvý skutečně trpěl duševní poruchou v době spáchání
provinění.
Kromě podmínky spáchání provinění ve stavu vyvolaném duševní poruchou
zákonodárce dále stanovil předpoklad, že soud pro mládež dospěje po posouzení všech
okolností k tomu, že ochranné léčení či zabezpečovací detence zajistí nápravu
mladistvého lépe než trestní opatření. Není tedy nutností, aby byl pobyt mladistvého na
svobodě nebezpečný. V případech ukládání zabezpečovací detence rovněž soud není
omezen na použití pouze u provinění, která by svou závažností naplňovala znaky
zločinu.353 Soud pro mládež musí pouze dojít k závěru, že uložené ochranné opatření je
skutečně způsobilé zajistit nápravu mladistvého lépe než trestní opatření, kdy tato
skutečnost bude zejména vyvozována ze znaleckého posudku zpracovaného na osobu
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Srov. s úpravou upuštění od potrestání u dospělých pachatelů v § 47 dost. 1 TZ.
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mladistvého. Nápravou se v tomto smyslu rozumí odstranění faktorů, které spoluzavinily
skutečnost, že mladistvý spáchal provinění.354
Formulaci ustanovení § 12 písm. a) ZSVM, neshledávám příliš šťastnou a níže se
pokusím prezentovat, z jakého důvodu. Komentář k zákonu o soudnictví ve věcech
mládeže uvádí, že: „Předpokladem upuštění od uložení trestního opatření postupem
podle § 12 písm. a) je totiž důvodný předpoklad, že uložené ochranné léčení nebo uložená
zabezpečovací detence je schopna zajistit nápravu mladistvého lépe než trestní opatření,
které by přicházelo v úvahu. Při hodnocení takové prognózy je nutno vycházet především
z účelu trestních opatření a vůbec opatření ukládaných mladistvým ve smyslu § 3 odst. 1,
§ 9 odst. 1, § 21 odst. 1 a § 24 odst. 2 a srovnat možnosti působení trestních opatření
a ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, neboť v tomto případě ochranné léčení
nebo zabezpečovací detence fakticky nastupuje zcela na místo trestního opatření a plně
nahrazuje jeho účinky“.355 Komentář sice logicky vysvětluje doslovné znění ustanovení
§ 12 písm. a) ZSVM, na tomto vysvětlení lze však prezentovat, jak nelogické je uvedené
ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže vzhledem k celému konceptu zákona
a jeho základním zásadám. Opatření, která lze mladistvým podle zákona o soudnictví ve
věcech mládeže ukládat, zákonodárce uspořádal hierarchicky, tedy od výchovných
opatření jako nejmírnějších prostředků, přes ochranná opatření až po trestní opatření.
Mezi uvedenými kategoriemi tudíž existuje poměr subsidiarity.356 Jak již bylo rozebráno
výše357, trestní opatření jsou v tomto systému vnímána jako prostředky ultima ratio a má
k nim být přistupováno pouze v případě, kdy by jiné způsoby řešení trestní věci
mladistvého zřejmě nevedly k dosažení účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
Vyjádření v ustanovení § 12 písm. a) ZSVM, že při upuštění od uložení trestního opatření
zároveň uložená zabezpečovací detence nebo ochranné léčení zajistí nápravu mladistvého
lépe než trestní opatření, lze tak vnímat v podstatě jako protiklad k ustanovení § 3 odst. 2
ZSVM. Vzhledem k tomu, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže preferuje alternativní
postupy a ukládání netrestních opatření, lze konstatovat, že obecně lze docílit nápravy
mladistvého již uložením netrestních opatření a až v případech, kdy tato sama o sobě
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nepostačují, vyvstane nutnost přistoupit k ukládání trestních opatření. V případě upuštění
od uložení trestního opatření podle § 12 ZSVM (u varianty pod písmenem a) i písmenem
b) dochází k uložení ochranného či výchovného opatření) jde vlastně o opačný případ,
neboť z jeho znění plyne primární ukládání trestních opatření.
Soud by měl tedy ve shodě s doslovným zněním § 12 písm. a) ZSVM nejprve
uvažovat o uložení trestního opatření, které by v konkrétním případě přicházelo v úvahu,
a až následně zvažovat, zda by nebylo vhodné jej nahradit uložením ochranného léčení
nebo zabezpečovací detence, které by zajistily nápravu mladistvého lépe než zamýšlené
trestní opatření. Podle základní zásady ekonomie trestní represe a v souladu s výše
zmíněnou hierarchií jednotlivých druhů opatření by tomu však mělo být zcela naopak.
Úvahy soudu by měly směrovat od výchovných opatření přes ochranná opatření až
k trestním opatřením, kdy by měl vždy nejprve vážit, zda k dosažení účelu zákona
o soudnictví ve věcech mládeže postačí mírnější opatření. Teprve až pokud soud dospěje
k závěru, že mírnější opatření nestačí, měl by přistoupit systematicky k přísnějšímu
opatření a opět vážit, zda postačí. Výše zvýrazněné tvrzení, že ochranné léčení nebo
zabezpečovací detence nastupují zcela na místo trestního opatření a plně nahrazují jeho
účinky, pak zní v tomto kontextu z mého pohledu nesmyslně, neboť lze stěží konstatovat,
že ochranné opatření nahrazuje účinky trestního opatření, když k trestnímu opatření má
být přistupováno až jako k nejzazšímu prostředku trestněprávní reakce na kriminalitu
mladistvých.
Hierarchické použití opatření lze příkladem prezentovat na osobě mladistvého
závislého na drogách, který páchá trestnou činnost pod jejich vlivem. Lze očekávat, že
když se mladistvý vyléčí ze závislosti a vymaní se z vlivu osob, které ho ke zneužívání
drog dostaly nebo ho v ní podporovaly, nebude již nadále trestnou činnost páchat. V prvé
řadě by měl soud uvažovat o uložení výchovných opatření, a to ať v rámci odklonů
v trestním řízení či v souvislosti s upuštěním od uložení trestního opatření podle § 12
ZSVM či podmíněným upuštěním od uložení trestního opatření podle § 14 ZSVM.
V takovémto případě by bylo vhodné mladistvému uložit například dohled probačního
úředníka podle § 16 ZSVM a vedle něj výchovnou povinnost podrobit se léčení závislosti
na návykových látkách, které není ochranným léčením nebo zabezpečovací detencí podle
trestního zákoníku podle § 18 odst. 1 písm. f) ZSVM a výchovné omezení nestýkat se
s určitými osobami a neužívat návykové látky podle § 19 odst. 1 písm. b) a e) ZSVM.
122

Pokud soud dospěje k závěru, že by v konkrétním případě mladistvého nebyla tato
výchovná opatření dostatečná k naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže,
měl by uvažovat o uložení ochranného opatření ve formě ochranného léčení, případně
zabezpečovací detence. Pokud by ani uložení takového opatření, případně v kombinaci
s některým z výchovných opatření, nemělo zjevně vést k naplnění účelu zákona, mělo by
být teprve uvažováno o uložení trestního opatření například v kombinaci s některým z již
zmíněných opatření. Pochopitelně lze v souladu se smyslem zákona o soudnictví
ve věcech mládeže mezi sebou kombinovat různá opatření z jednotlivých druhů opatření.
Postup podle § 12 písm. a) ZSVM lze však využít pouze v případě samostatného uložení
ochranného léčení nebo zabezpečovací detence. Pokud by soud uznal za vhodné uložit
vedle některého z těchto ochranných opatření ještě určité výchovné opatření či některé
z ostatních ochranných opatření, muselo by být postupováno podle § 12 písm. b) ZSVM.
Z výše uvedeného lze tedy usuzovat, že zákonodárce název „upuštění od uložení
trestního opatření“ a konstrukci jeho znění pouze mechanicky odvodil od úpravy institutu
upuštění od potrestání u dospělých pachatelů, u nichž je přirozenou reakcí na trestnou
činnost uložení trestu. Ustanovení § 47 odst. 1 TZ358 upravující upuštění od potrestání za
současného uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence uvádí, že soud může
fakultativně upustit od potrestání v případech, kdy pachatel spáchal trestný čin ve stavu
zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou, a soud má za to, že
současně uložené ochranné léčení zajistí jeho nápravu a ochranu společnosti lépe než
trest. V § 47 odst. 2 TZ je následně obdobně formulovaná varianta uložení zabezpečovací
detence, která je vzhledem k ochrannému léčení ve vztahu subsidiarity. U dospělých
pachatelů jde tedy o zcela logický postup. Trestně odpovědnému pachateli, který byl
v době spáchání trestného činu ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném
duševní poruchou, by měl být primárně ukládán některý z trestů (případě v kombinaci
s ochranným léčením či zabezpečovací detencí), pokud však soud zhodnotí, že jeho
náprava bude lépe zajištěna samotným uložením ochranného léčení, případně
zabezpečovací detence, může upustit od potrestání a uložit jedno ze zmíněných
ochranných opatření.
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Pokud má trestní represe v systému sankcionování mladistvých výhradně pomocnou
roli, vyvstává logicky otázka, zda je vůbec vhodný název „upuštění od uložení trestních
opatření“, když primárně mají být mladistvým ukládána jiná opatření než trestní.
V případě § 11 ZSVM by byl vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k uložení žádného
opatření výstižný zřejmě název „upuštění od uložení opatření“. V § 11 odst. 1 ZSVM
v návětí a pod písmenem c) a v § 11 odst. 2 ZSVM by v návaznosti na to bylo vhodné
vypustit slovo „trestní“. Případy podle § 12 ZSVM, kdy dochází k uložení výchovného
opatření, ochranného opatření nebo obou najednou, bych navrhovala například nazvat
„samostatné uložení výchovných a ochranných opatření“. O doporučených změnách
tohoto ustanovení budu z důvodu nutnosti širšího rozboru hovořit níže.
3.2.2. Upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM
K upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM může soud
přistoupit v případech, kdy je mladistvému uloženo ochranné nebo výchovné opatření a
k naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže není třeba uložit trestní opatření.
Musí tedy po provedeném dokazování vyhodnotit, zda je samotné výchovné či ochranné
opatření (možné je pochopitelně uložení i několik z nich vedle sebe) v konkrétním
případě způsobilé účinně přispět k dosažení účelu zákona o soudnictví ve věcech
mládeže. K možnosti aplikace upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b)
ZSVM však zákonodárce nestanovil žádné další podmínky. Oproti § 11 ZSVM tak lze
k tomuto druhu upuštění od uložení trestního opatření přistupovat v širším okruhu
případů provinění mladistvých. Lze tedy uvažovat nad tím, zda by bylo možné přistoupit
k upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM i u velmi společensky
škodlivých provinění jako je například provinění vraždy podle § 140 TZ. Čistě teoreticky
ano, neboť možnost upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM
není nijak vázána na určitou výši zákonné trestní sazby, avšak v takovýchto případech je
závažnost činu a narušení společenských vztahů tak velké, že by jistě nebylo možné
shledat naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže pouze uložením
výchovného či ochranného opatření. Při těchto úvahách je potřeba přihlížet také
k individuální a generální prevenci ukládané sankce. S ohledem na ně lze jednoduše
vydedukovat, že by taková sankce mladistvého pachatele dostatečně neodrazovala od
dalšího páchání protiprávních činů a společnost by před ním nebyla uspokojivě chráněna,
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ani by nepůsobila příliš výchovně na ostatní členy společnosti. V takto závažných
případech tedy opravdu již vyvstává nutnost přistoupit k trestním opatřením, pokud se
však nejedná například o situaci, kdy mladistvý trpěl v době spáchání provinění duševní
poruchou, kdy by soud mohl uvažovat o upuštění od uložení trestního opatření a uložení
ochranného opatření podle § 12 písm. a) ZSVM.
Ustanovení § 12 písm. b) ZSVM oproti § 12 písm. a) ZSVM ani nestanoví, že má
uložené výchovné nebo ochranné opatření zajistit nápravu mladistvého lépe než trestní
opatření. Může se tak na první pohled zdát, že oproti § 12 písm. a) ZSVM a jeho již shora
kritizované formulaci, že ochranné léčení či zabezpečovací detence „zajistí nápravu
mladistvého lépe než trestní opatření“, reflektuje zásadu subsidiarity použití trestních
sankcí. Tato formulace je sice lepší než v případě § 12 písm. a) ZSVM, ale stále nepřesná.
Zdůrazněním, že v takové situaci není k naplnění účelu zákona mladistvému třeba uložit
trestní opatření, je naznačován opět spíše opačný přístup, než na kterém zákon
o soudnictví ve věcech mládeže stojí. Ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže
by měla promítat zásadu ekonomie trestní represe stanovenou v § 3 odst. 2 ZSVM, proto
by mělo být vycházeno z premisy, že k účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže
postačí uložení výchovného, popřípadě ochranného opatření a až v případě, že nepostačí,
uvažovat o trestních opatřeních.
Vrátím-li se nyní k výše uvedené myšlence, že by bylo podle mého názoru správné
přejmenovat ustanovení § 12 ZSVM z „upuštění od uložení trestního opatření“ na
„samostatné uložení výchovných a ochranných opatření“, je nutné podotknout, že by
muselo být uvedené ustanovení kromě změny názvu také podstatně novelizováno, aby
jeho znění odpovídalo zákonem hlásané zásadě ekonomie trestní represe.
Navrhovala bych znění:
(1) Soud pro mládež mladistvému v prvé řadě ukládá některé z výchovných opatření,
u něhož se lze důvodně domnívat, že samostatně či ve spojení s jiným výchovným
opatřením dostatečně povede k dosažení účelu zákona.
(2) Pokud soud pro mládež neshledá uložení výchovného opatření k naplnění účelu
zákona dostatečným, uloží mladistvému za splnění ostatních podmínek některé
z ochranných opatření, a to případně společně s výchovným opatřením.
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Ustanovení § 24 odst. 1 ZSVM věnované trestním opatřením bych v souvislosti
s touto změnou navrhovala upravit tak, aby do něj byla vložena následující zvýrazněná
část: „Pokud by uložení výchovných nebo ochranných opatření zřejmě nevedlo
k dosažení účelu zákona, může soud pro mládež mladistvému za spáchané provinění
uložit pouze tato trestní opatření…“.
Aby nevymizela výše navrhovanou úpravou § 12 ZSVM ze zákona o soudnictví ve
věcech mládeže možnost uložit mladistvým ochranné léčení a zabezpečovací detenci
i v případech, kdy spáchali provinění ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu
vyvolaném duševní poruchou, a to i pokud si tento stav přivodili zaviněně vlivem
návykové látky, navrhovala bych do 5. dílu hlavy II zákona o soudnictví ve věcech
mládeže doplnit ustanovení § 21a ZSVM ve znění: „Ochranné léčení a zabezpečovací
detenci lze mladistvému uložit i v případě, kdy spáchal provinění ve stavu zmenšené
příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou.“
3.2.2.1. Možná ukládaná opatření
Při upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM je možné užít
za splnění obecných podmínek jak ochranná opatření, tak výchovná opatření, přičemž je
lze kombinovat a ukládat více opatření vedle sebe. Druh opatření by měl být vybírán
vzhledem k osobnosti mladistvého, stupni jeho rozumového a mravního vývoje a
prostředí, v němž vyrůstá, a rovněž vzhledem k charakteru spáchaného provinění. Soud
může ukládat níže uvedená výchovná a ochranná opatření:
a) dohled probačního úředníka (§ 16 ZSVM),
b) probační program (§ 17 ZSVM),
c) výchovné povinnosti (§ 18 ZSVM),
d) výchovná omezení (§ 19 ZSVM),
e) napomenutí s výstrahou (§ 20 ZSVM),
f) ochranné léčení (§ 99 TZ),
g) zabezpečovací detenci (§ 100 TZ),
h) zabrání věci (§ 101 TZ),
i) zabrání části majetku (§ 102a TZ),
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j) ochrannou výchovu (§ 22 ZSVM).
Výchovná opatření
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže díky počtu a rozmanitosti výchovných
opatření dává soudu pro mládež možnost individuálního přístupu, aby mohl vhodně
reagovat na různé životní situace mladistvých, především na jejich osobní a rodinné
poměry, a uložením vhodného opatření či opatřeních jejich chování usměrnit.359 K tomu,
aby soud pro mládež mohl zvolit to nejvhodnější výchovné opatření, je potřeba, aby si
vyžádal stanoviska a zprávy orgánu sociálně-právní ochrany dětí, Probační a mediační
služby, školy, kterou mladistvý navštěvuje, a případně zájmového sdružení občanů, se
kterým spolupracuje. Než rozhodne o upuštění od uložení trestního opatření podle § 12
písm. b) ZSVM, měl by mít téměř najisto postavený předpoklad, že mladistvý dostojí
povinnostem vyplývajícím z uloženého opatření, čímž dojde k naplnění účelu zákona
o soudnictví ve věcech mládeže. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže totiž nestanoví
žádnou přímou sekundární sankci pro případ, že nebude mladistvý uložené výchovné
opatření respektovat. Zatímco závažná jednání směřující k maření výkonu nebo účelu
trestního opatření, zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochranné výchovy
a případy podstatného ztěžování jejich výkonu jsou postižitelná na základě § 337 odst. 1
písm. g), i) a j) TZ, neplnění uloženého výchovného opatření nelze sankcionovat jako
provinění maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 TZ. Jediným
možným způsobem řešení jejich neplnění je v takovýchto případech následně společně
s probačními úředníky a pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí uvažovat nad
opatřeními sociálně-právní ochrany dětí a iniciovat jejich přijetí obecným soudem péče
o nezletilé.360
Soud by měl s ohledem na výše uvedené při rozhodování o upuštění od uložení
trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM především stavět na pozitivních složkách
osobnosti mladistvého. Upuštění od uložení trestního opatření a uložení výchovného
opatření bude tedy logicky připadat v úvahu v takových případech, kdy mladistvý
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v průběhu řízení věrohodně prokázal snahu po nápravě a například mu již bylo v průběhu
řízení uloženo některé z výchovných opatření, které plnil, a soud zhodnotí, že je vzhledem
k okolnostem a k naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže vhodné, aby
bylo takové nebo jiné výchovné opatření mladistvému uloženo i v rozsudku.361 Řešení
trestní věci mladistvého upuštěním od uložení trestního opatření spolu s uložením
výchovného opatření by tak mělo představovat určité vyústění jeho chování a aktivit
v průběhu řízení. Lze také usuzovat, že soud k tomuto řešení spíše přistoupí v situaci, kdy
má mladistvý příznivé rodinné zázemí, tudíž ho bude rodina v plnění výchovného
opatření podporovat. Rovněž se jeví vhodným, aby soud v této fázi rozhodování
konzultoval efektivnost určitého výchovného opatření s Probační a mediační službou,
která je nejlépe seznámena s poměry mladistvého a bude s ním následně při výkonu
uloženého opatření spolupracovat.
Zákonodárce v § 15 odst. 1 ZSVM stanovil, že výchovná opatření lze uložit na dobu
nejdéle 3 let (kromě napomenutí s výstrahou podle § 20 ZSVM, jehož výkon spočívá
v jednorázovém vytknutí protiprávnosti).362 Lze však předpokládat, že v případě upuštění
od uložení trestního opatření výchovná opatření na tak dlouhou dobu ukládána nebudou
a je otázkou, na jakou nejdelší dobu by měla být ukládána. Zvažuji tak zejména s ohledem
na porovnání s podmínkami u podmíněného upuštění od uložení trestního opatření podle
§ 14 ZSVM. Při podmíněném upuštění od uložení trestního opatření, které představuje
přísnější prostředek řešení trestní věci mladistvých, lze mladistvému uložit zkušební dobu
v trvání maximálně 1 roku a nejdéle na dobu jejího trvání uložit mimo jiné i výchovné
opatření.363 Pokud tedy výchovné opatření může být v případech přísnějšího prostředku
řešení trestní věci mladistvého uloženo nejdéle na dobu 1 roku, je otázkou, zda by mělo
být při upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM ukládáno na
dobu delší. Na druhou stranu ale upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm.
b) ZSVM představuje konečné řešení trestní věci a uložení výchovného opatření je pro
mladistvého jediným právním následkem, zatímco v případě podmíněného upuštění od
361

Pro příklad lze uvést probační program, který byl mladistvému uložen s jeho souhlasem již v průběhu
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programu končí právní mocí rozsudku.
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opatření.
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Srov. s § 14 odst. 2 ZSVM a § 15 odst. 1 ZSVM.
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uložení trestního opatření podle § 14 ZSVM mladistvému stále hrozí při nevedení
řádného života a nevyhovění stanoveným podmínkám uložení trestního opatření.
Z tohoto důvodu je zřejmé, že i v případě, kdy bude mladistvému při upuštění od uložení
trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM uloženo výchovné opatření na dobu delší
než 1 rok, nebude pro něj představovat přísnější variantu postihu. Předpoklad, že při
upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM však nebudou výchovná
opatření ukládána na příliš dlouhou dobu, souvisí se shora zmíněnou absencí sekundární
sankci v případě, že mladistvý uložené výchovné opatření nerespektuje.
Souhlas mladistvého s uložením výchovných opatření v rozsudku (kromě probačního
programu) není sice nutný, vzhledem k jejich charakteru je však vhodné, aby k nim soud
nejdříve zjistil stanovisko mladistvého. Pokud totiž nebude mladistvý k uložení
výchovného opatření vyjadřovat vstřícný postoj a nebude k němu motivován, nelze
očekávat, že jej bude plnit, což by nebylo zejména v případě upuštění od uložení trestního
opatření podle § 12 písm. b) ZSVM, kdy tento postup představuje definitivní řešení věci,
efektivní.
Ochranná opatření
V případech, kdy se soud rozhodne přistoupit k upuštění od uložení trestního
opatření podle § 12 písm. b) ZSVM a k samostatnému uložení ochranného opatření, lze
předpokládat, že bude přicházet zejména v úvahu uložení ochranné výchovy, ochranného
léčení a zabezpečovací detence. O ochranných opatřeních zabrání věci či zabrání části
majetku lze uvažovat spíše v kombinaci s jiným ochranným či výchovným opatřením.
Jejich samostatné uložení není příliš pravděpodobné, neboť by jejich uložením ve většině
případů nebyl naplněn účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Takovou variantu
však nelze zcela vyloučit, neboť může nastat situace, kdy již bylo dosaženo účelu zákona
o soudnictví ve věcech mládeže v průběhu trestního řízení ve věci mladistvého například
tím, že mladistvému bylo během řízení s jeho souhlasem uloženo výchovné opatření a
mladistvý ho splnil.364
Podmínkou postupu podle § 12 písm. a) ZSVM je, jak bylo již výše uvedeno,
skutečnost, že mladistvý spáchal provinění ve stavu vyvolaném duševní poruchou a
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ochranné léčení nebo zabezpečovací detence zajistí jeho nápravu lépe než trestní opatření.
Pro postup při uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence podle § 12 písm.
b) ZSVM je nutné, aby byly naplněny podmínky stanovené v § 99 odst. 2 TZ pro ochranné
léčení a v případě zabezpečovací detence podmínky stanovené v § 100 odst. 2 TZ.
V případě ochranného léčení je tomu tak, pokud (a) mladistvý spáchal provinění ve stavu
vyvolaném duševní poruchou a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný nebo (b) mladistvý,
který zneužívá návykovou látku, spáchal provinění pod jejím vlivem nebo v souvislosti
s jejím zneužíváním. Zabezpečovací detenci lze podle § 12 písm. b) ZSVM uložit pokud
(a) mladistvý spáchal provinění ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho pobyt na
svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím
k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné
ochraně společnosti, nebo (b) mladistvý, který se oddává zneužívání návykové látky,
znovu spáchal provinění, ač již byl pro provinění spáchané pod vlivem návykové látky
nebo v souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému odnětí svobody
nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že by bylo možné dosáhnout uložením ochranného
léčení dostatečné ochrany společnosti, a to i s přihlédnutím k již projevenému postoji
mladistvého k ochrannému léčení.365 Porovnáme-li podmínky pro uložení ochranného
léčení a zabezpečovací detence podle § 12 písm. a) ZSVM a podle § 12 písm. b) ZSVM,
první rozdíl spatříme ve skutečnosti, že podle § 12 písm. a) ZSVM lze postupovat za
splnění podmínky, že ochranné opatření zajistí nápravu mladistvého lépe než trest,
i tehdy, když mladistvý spáchal provinění ve stavu vyvolaném duševní poruchou, aniž by
byl jeho pobyt na svobodě nebezpečný, jak stanoví § 99 odst. 2 písm. a) TZ či § 100 odst.
2 písm. a) TZ. Lze tedy konstatovat, že bude-li prokázáno, že mladistvý spáchal provinění
ve stavu vyvolaném duševní poruchou a soud se rozhodne pro postup podle § 12 ZSVM
a uložení ochranného léčení či zabezpečovací detence, bude postupovat podle § 12 písm.
a) ZSVM, které je vůči § 12 písm. b) ZSVM speciální. Ustanovení § 12 písm. a) ZSVM
tak v podstatě rozšiřuje podmínky pro uložení ochranného léčení a zabezpečovací detence
u mladistvých, neboť v případě spáchání provinění ve stavu vyvolaném duševní poruchou
jejich uložení nepodmiňuje nebezpečností jejich pobytu na svobodě. Takové rozšíření
shledávám vhodným, neboť odráží klíčovou myšlenku zákona o soudnictví ve věcech

365

Viz pozn. č. 353.
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mládeže a stanovuje co nejširší okruh možností reakcí na provinění mladistvého
odlišných od trestních opatření.
Ustanovení § 99 odst. 2 TZ a § 100 odst. 2 TZ dále pod písmenem b) uvádí možnost
uložení ochranného léčení či zabezpečovací detence také v případech, kdy sice nedošlo
ke spáchání trestné činnosti ve stavu vyvolaném duševní poruchou, ale pod vlivem
návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním. Ochranné léčení nebo
zabezpečovací detenci lze mladistvému za takové podmínky uložit pouze v souladu
s ustanovením § 12 písm. b) ZSVM, nikoliv podle § 12 písm. a) ZSVM. V tomto postupu
tedy nacházíme druhou odlišnost při ukládání ochranného léčení a zabezpečovací detence
podle ustanovení § 12 písm. a) ZSVM a § 12 písm. b) ZSVM.

3.3. Podmíněné upuštění od uložení trestního opatření podle § 14 ZSVM
Úpravou institutu podmíněného upuštění od uložení trestního opatření v § 14 ZSVM
zákonodárce vytvořil variantu postihu mladistvého, alternativu k jeho potrestání, v rámci
které je možné kontrolovat po určitou dobu jeho chování a následně vyhodnotit, zda mu
vzhledem k jeho chování není k naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže
nutné uložit trestní opatření. Rozhodnutí o upuštění od uložení trestního opatření je tedy
prozatímním rozhodnutím ve věci, kdy skutečnost, zda bude mladistvému trestní opatření
uloženo, závisí na tom, zda se ve zkušební době osvědčí nebo nastane zákonná fikce jeho
osvědčení.
Možnost postupu podle § 14 ZSVM je navázána na splnění podmínek pro upuštění
od uložení trestního opatření podle § 11 ZSVM společně se stanovením jedné další
podmínky. Podmíněně upustit od uložení trestního opatření lze u mladistvého pouze
v případě méně závažných provinění (na která trestní zákoník stanoví trest odnětí
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let), jejichž spáchání mladistvý lituje,
projevuje účinnou snahu po nápravě a alternativně (i) s ohledem na povahu spáchaného
činu a dosavadní život mladistvého je možné důvodně očekávat, že k jeho nápravě stačí
projednání věci před soudem pro mládež, (ii) mladistvý se dopustil se činu z neznalosti
právních předpisů, která je zejména vzhledem k jeho věku, rozumové vyspělosti
a prostředí, ve kterém žil, omluvitelná, nebo (iii) pokud soud přijme odpovídající záruku
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za nápravu mladistvého366 a v každém z těchto případů soud pokládá za nezbytné chování
mladistvého po nějakou dobu sledovat. Soud tedy může využít institut podmíněného
upuštění od uložení trestního opatření podle § 14 ZSVM v případě, kdy sice shledá
splnění podmínek k upuštění od uložení trestního opatření stanovených v § 11 odst. 1
ZSVM a dospěje k závěru, že k dosažení účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže
není třeba ukládat trestní opatření, ale současně vyhodnotí potřebu po určitou dobu
sledovat chování mladistvého, aby si ověřil, že již žije řádným životem, neboť ze všech
okolností a s ohledem na osobu mladistvého není dosud dostatečně jisté, že bude skutečně
účel zákona naplněn, aniž by došlo k uložení trestního opatření. Volba tohoto institutu je
však vždy fakultativní a mladistvý se ho jako obžalovaný nemá právo domáhat, pouze
může jeho využití dát soudu ke zvážení.
Skutečnost, že k podmíněnému upuštění od uložení trestního opatření lze přistoupit
pouze za podmínek stanovených v § 11 odst. 1 ZSVM a nikoliv v případě splnění
podmínek § 12 písm. b) ZSVM je poněkud zarážející. Zatímco okruh provinění, u nichž
by bylo možné využít postup podle § 11 odst. 1 ZSVM, je omezen na trestné činy, na
které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let,
v případě postupu podle § 12 ZSVM není okruh provinění nijak vymezen. U závažnějších
provinění tedy sice lze upustit od uložení trestního opatření podle § 12 ZSVM, nelze však
využít přísnější variantu podmíněného upuštění od uložení trestního opatření. Přitom, jak
již bylo výše uvedeno, při postupu podle § 12 písm. b) ZSVM nelze nedodržování
uložených výchovných opatření nijak postihovat. V případě podmíněného upuštění od
uložení trestního opatření by však problém postihu jejich nedodržování byl vyřešen
možností uložit trestní opatření. Shledávám tak vhodným, aby v rámci případné
novelizace zákona o soudnictví ve věcech mládeže bylo přistoupeno k rozšíření
podmínek aplikace podmíněného upuštění od uložení trestního opatření také o případy
podle § 12 písm. b) ZSVM. Taková úprava by byla vzhledem ke shora uvedenému zajisté
logičtější a lze předpokládat, že po této změně soudy také s větší frekvencí začaly institut
upuštění od uložení trestního opatření využívat. Tím by došlo, jak někteří autoři uvádějí,
k častějšímu nahrazování trestních opatření.367 S touto formulací však nemohu vzhledem
366
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k v předchozí podkapitole uvedené kritice s ohledem na § 3 odst. 2 ZSVM souhlasit a
spíše bych uvedla, že by za takové situace mohly soudy pro mládež postupovat při
sankcionování mladistvého více v souladu s účelem zákona o soudnictví ve věcech
mládeže a jeho základními zásadami. Je však pravdou, že ze statistických dat z rozhodovací
praxe soudů pro mladistvé je patrné, že trestní opatření jsou ukládána téměř v 84 % případů
rozhodnutí, v nichž je mladistvý uznán vinným368, proto je konstatování, že by tak došlo
„k častějšímu nahrazování trestních opatření“ výstižné.

Rozhodne-li se soud podmíněně upustit od uložení trestního opatření mladistvého,
určí také přiměřenou zkušební dobu, po kterou bude sledovat jeho chování. Ustanovení
§ 14 odst. 2 ZSVM stanoví maximální délku zkušební doby na 1 rok, přičemž spodní
hranici žádným způsobem neomezuje. Zamyslíme-li se nad účelem zkušební doby, která
má vymezit určitý časový prostor od právní moci rozhodnutí, v němž má mladistvý soudu
prokázat svou nápravu tím, že je schopen žít řádným životem a případně se podrobit
určitým stanoveným povinnostem či omezením, lze konstatovat, že délka zkušební doby
by měla být rozumně stanovena nejméně na několik měsíců. Od mladistvého se očekává
dlouhodobější snaha o nápravu, proto kratší dobu nelze zpravidla považovat za
dostatečnou k odstranění příčin trestné činnosti, odčinění způsobených následků a
k reálnému zhodnocení, že skutečně mladistvý dále bude žít v souladu s právními a
morálními normami a není mu k jeho nápravě již třeba ukládat trestní opatření.369 Pokud
je mladistvému uloženo na zkušební dobu některé z výchovných opatření, k jeho realizaci
a výkonu je většinou potřeba určitý časový úsek delší než pár týdnů či dokonce jen dnů.370
Otázkou však z mého pohledu spíše je, zda není maximální délka zkušební doby
příliš krátká. Zejména při porovnání s trváním zkušební doby u podmíněného zastavení
trestního stíhání371, které představuje příznivější alternativní způsob řešení trestní věci
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z celkového počtu 32 357 trestních věcí, v nichž byl mladistvý uznán vinným (započítána byla pouze ta
rozhodnutí, která byla v daných letech vydána a nabyla právní moci nejpozději v roce 2017), uloženo trestní
opatření v 21 379 případech. Blíže viz podkapitola 6.6 Četnost ukládání trestních opatření.
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odst. 1 písm. b) ZSVM.
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mladistvého než je podmíněné upuštění od uložení trestního opatření, neboť rozhodnutí
o použití odklonu nelze považovat za rozhodnutí o vině mladistvého372, ji lze podle mého
názoru za krátkou opravdu považovat. Zkušební doba u podmíněného upuštění od uložení
trestního opatření sice může být mimořádně prodloužena o 1 rok, ale pouze v případech,
kdy mladistvý zavdá příčinu k uložení trestního opatření. Můžeme se setkat s názorem,
že zákonodárce učinil tento limit z důvodu, aby nedocházelo po rozhodnutí o vině
u mladistvého k dlouhodobé nejistotě, zda a případně jaké mu bude uloženo trestní
opatření.373 Také narazíme na tvrzení, že tato délka zkušební doby postačuje k tomu, aby
soud ověřil, jestli mladistvý skutečně plní to, co se od něj očekává, a ke stanoveným
podmínkám přistupuje svědomitě a s respektem.374 Domnívám se, že je sice možné, že
často může být doba 1 roku skutečně dostačující k tomu, aby mladistvý prokázal své
polepšení, nicméně si přesto myslím, že by bylo vhodné maximální délku zkušební doby
prodloužit na 2 roky. Soud stanovuje délku zkušební doby s ohledem na druh trestního
opatření, jehož uložení by u mladistvého připadalo v úvahu, jeho případnou výměru a
rovněž přihlíží k opatřením, která jsou mladistvému současně s upuštěním od uložení
trestního opatření ukládána.375 Soudu by se tak prodloužením maximální délky zkušební
doby otevřela možnost využít tento institut i v případech, v nichž k němu v současné době
nepřistupuje právě z důvodu obavy, že zkušební doba by v konkrétním případě byla příliš
krátká k prověření výše uvedeného. Doba 2 let již z mého pohledu představuje dostatečně
dlouhé období k tomu, aby bylo možné učinit kvalifikovaný závěr o tom, že mladistvý
svou nápravu pouze nepředstírá, neboť v této době se již s větší jistotou případně objeví
negativní projevy v jeho chování. Tuto délku hodnotím jako rozumnou, neboť by
odpovídala základní maximální délce zkušební doby u podmíněného zastavení trestního
stíhání stanovené v § 307 odst. 3 TŘ a zároveň by byla nižší než v případě podmíněného
odsouzení a podmíněného odsouzení s dohledem podle § 33 odst. 1 ZSVM, u kterého je
stanoveno rozpětí 1 rok až 3 léta. V této souvislosti by mohla zaznít připomínka, že
u dospělých pachatelů lze při využití institutu podmíněného upuštění od potrestání
372

Srov. např. s ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges,
2014. s. 50.
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ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 134.
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BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer,
2015. s. 38.
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Srov. s ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 134.
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s dohledem podle § 48 odst. 2 tr. zákoníku také stanovit zkušební dobu pouze maximálně
na 1 rok, tudíž by bylo prodloužení možné délky zkušební doby u mladistvých oproti
obdobnému institutu u dospělých pachatelů přísnější. Je však nutné podotknout, že
ačkoliv jsou tyto instituty do jisté míry obdobné, v systému sankcionování mladistvých
má mít trestní represe výhradně pomocnou roli, proto by podle mého názoru nebylo
případné prodloužení zkušební doby u podmíněného upuštění od uložení trestního
opatření nelogické, neboť ze shora uvedených důvodů vyznívá ve prospěch zásady
ekonomie trestní represe.
Na rozdíl od podmíněného upuštění od potrestání s dohledem u dospělých pachatelů
není u podmíněného upuštění od uložení trestního opatření po dobu trvání zkušební doby
obligatorní uložení dohledu nad mladistvým, zákon však umožňuje uložit kterékoliv
výchovné či ochranné opatření, které by směřovalo k pozitivnímu ovlivnění života
mladistvého a napomohlo předcházet opakování jeho deliktního chování. Vedle
pozitivního vlivu případných uložených opatření je na mladistvého výchovně působeno
také hrozbou uložení trestního opatření v případě, že nebude ve stanovené zkušební době
žít řádným životem a nevyhoví uloženým podmínkám. Pouze na okraj upozorňuji na
skutečnost, že v § 14 odst. 2 ZSVM je uvedeno, že soud může mladistvému uložit
„ochranné opatření nebo výchovné opatření“, posloupnost by měla však být s ohledem
na subsidiaritu jednotlivých druhů opatření uvedena přesně naopak. Stejně je tomu
v ustanovení § 12 písm. a) ZSVM. Jedná se evidentně pouze o nepozornost zákonodárce,
která nemá žádné reálné negativní dopady, avšak s ohledem na logičnost právní úpravy a
soulad s účelem zákona bych navrhovala drobnou úpravu obou těchto ustanovení.
Zatímco ochranná opatření jsou ukládána na dobu neurčitou, resp. do doby trvání
jejich účelu, v souvislosti s trváním výchovných opatření se uvádí, že tato mohou být
soudem uložena nejdéle na dobu trvání zkušební doby.376 Tuto skutečnost sice zákon
o soudnictví ve věcech mládeže výslovně neupravuje, v § 15 odst. 1 ZSVM však stanoví
limitaci jejich uložení nejdéle na dobu současně stanovené zkušební doby u podmíněného
odsouzení a podmíněného odložení peněžitého opatření. Je tedy argumentováno tím, že
za užití analogie vyvodíme, že takové omezení platí rovněž na zkušební dobu stanovenou
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Např. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha:
Leges, 2017, s. 483.
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v rámci podmíněného upuštění od uložení trestního opatření.377 Považuji však za
zajímavé se nad použitím analogie v tomto případě zamyslet. V prvé řadě je nutné
zdůraznit, že § 15 odst. 1 ZSVM v poslední větě za středníkem stanoví obecné pravidlo,
že pokud jsou výchovná opatření ukládána samostatně nebo vedle jiného ochranného
nebo trestního opatření, je možné je uložit nejdéle na dobu tří let. Vzhledem k tomu, že
podmíněné upuštění od uložení trestního opatření není uvedeno ve výčtu možností,
u nichž lze výchovné opatření uložit nejdéle na délku stanovené zkušební doby, a
výchovné opatření je v tomto případě ukládáno samostatně nebo vedle ochranného
opatření, měla by se u něj délka ukládaných výchovných opatření řídit obecným
pravidlem, tedy maximální délkou tří let. Pokud se zákonodárce rozhodl speciálně upravit
v § 15 odst. 1 ZSVM limit délky výchovných opatření ve dvou konkrétních případech,
lze z toho vyvozovat, že toto omezení zamýšlel skutečně pouze pro tyto situace. Lze však
podotknout, že by bylo opravdu logičtější omezit délku trvání výchovných opatření
uložených mladistvému při podmíněném upuštění od uložení trestního opatření na délku
stanovené zkušební doby.
K použití analogie je navíc nutno připomenout, že je možné ji využít pro řešení
případů, na které zákon výslovně nepamatuje a slouží k vyplnění mezer v zákoně.378
V tomto případě však zákon úpravu maximální možné délky obsahuje, domnívám se tak,
použití analogie proto nepřipadá v úvahu. Je pravdou, že v praxi jsou a budou stejně
v případech podmíněného upuštění od uložení trestního opatření ukládána výchovná
opatření pouze maximálně na délku zkušební doby, považovala bych však za vhodné
ustanovení § 15 odst. 1 ZSVM novelizovat a doplnit do něj limitaci uložení výchovných
opatření nejdéle na dobu současně stanovené zkušební doby také právě u podmíněného
upuštění od uložení trestního opatření.379
Na okraj lze rovněž uvést, že na použití analogie lze v daném případě nahlížet také
jiným způsobem. V trestním právu hmotném je použití analogie přípustné pouze ve
prospěch pachatele. Omezení doby trvání výchovných opatření u podmíněného upuštění
377
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od uložení trestního opatření maximálně na délku zkušební doby vyznívá nepochybně ve
prospěch pachatele. Analogie je však v trestním právu hmotném zakázaná při rozšiřování
podmínek trestní odpovědnosti nebo u druhu, výše a podmínek ukládání trestů a
ochranných opatření.380 Je otázkou, zda tento zákaz platí i na druh, výši a podmínky
ukládání výchovných opatření. Domnívám se, že na ochranná opatření lze tento zákaz
vztáhnout také. Nelze tedy podle mého názoru opět shledat analogii v daném případě
přípustnou.
Přestože stanovení dohledu probačního úředníka podle § 16 ZSVM nepředstavuje
u podmíněného upuštění od uložení trestního opatření obligatorní postup, je jistě v těchto
případech vhodným řešením, neboť cílem dohledu není primárně represivní působení, ale
vhodné směřování mladistvého k jeho rozvoji a k žití řádným životem a pomoc při plnění
soudem stanovených podmínek.381 Také lze tímto způsobem nepochybně lépe a
kontinuálně sledovat chování mladistvého, jehož hodnocení pak bude vypovídající pro
vyslovení, zda se během zkušební doby osvědčil či nikoliv. Aby byla uložená opatření
skutečně efektivní a podmíněné upuštění od uložení trestního opatření plnilo výchovný
účel, je nutné jejich výkon sledovat, aby nebylo následné hodnocení chování mladistvého
během zkušební doby pouze formální. Vzhledem k nutnosti sledování chování
mladistvého po dobu zkušební doby a kontroly plnění uložených opatření je na místě
spolupráce s jinými subjekty, zejména s Probační a mediační službou, jejíž úředníci
dohlíží na to, aby mladistvý dostál všem závazkům a řádně plnil uložené povinnosti.
S ohledem na nutnost spolupráce s Probační a mediační službou a potřebu kontroly
mladistvého se mi proto jeví vhodným, aby byl dohled ukládán v každém případě
podmíněného upuštění od uložení trestního opatření a navrhovala bych tak zakotvit jeho
obligatorní uložení.
Zákon dále v § 14 odst. 2 ZSVM uvádí, že soud zpravidla mladistvému uloží, aby
podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou způsobil nebo
vydal bezdůvodné obohacení získané proviněním. Ze znění „zpravidla uloží“ je patrné,
že by soud měl takto činit v každém případě, kdy proviněním došlo ke škodě,
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nemajetkové újmě či bezdůvodnému obohacení (pro zjednodušení dále jen „náhrada
škody“) a zatím nedošlo k náhradě.382 Povinnost k náhradě škody je jednou z výslovně
uvedených výchovných povinností v § 18 odst. 1 písm. e) ZSVM, zákonodárce však
vytčením této povinnosti u podmíněného upuštění od uložení trestního opatření zdůraznil
její význam v případech, kdy je nutné sledovat, zda mladistvý bude žít řádným životem a
takováto „motivace“ k náhradě způsobených následků mu může dopomoci k převzetí
odpovědnosti za spáchaný čin.383 Zakomponováním této povinnosti přímo do ustanovení
o podmíněném upuštění od uložení trestního opatření a zdůrazněním, že by měla být
pravidelně ukládána, zákonodárce tak obohatil zákon o soudnictví ve věcech mládeže
o silný prvek restorativní justice.
Uložení povinnosti mladistvému podle jeho sil nahradit škodu nelze zaměňovat za
povinnost k náhradě škody podle § 228 TŘ, neboť každá z těchto povinností sleduje jiný
cíl a jejich souběžné uložení v jednom rozhodnutí není vyloučeno. Zatímco hlavní funkcí
náhrady škody podle § 228 TŘ je odškodnění poškozeného a výrok rozsudku se
stanovením této povinnosti je exekučním titulem, povinnost k náhradě škody podle § 14
odst. 2 ZSVM má především silný výchovný efekt. Motivuje mladistvého k aktivní snaze
o její náhradu ve zkušební době nebo v kratší době odlišně vymezené soudem, neboť
splnění této podmínky je posuzováno při hodnocení, zda se mladistvý ve zkušební době
osvědčil. Je však potřeba zdůraznit, že v případě, kdy mladistvý škodu v určené době
neuhradí, neznamená to automaticky, že soud vysloví, že se neosvědčil, neboť je vždy
nutné zohlednit všechny okolnosti konkrétního případu, tedy především skutečnost, zda
byl plnění této povinnosti mladistvý s ohledem na majetkové a zdravotní poměry
schopen.
Pokud mladistvý žije ve stanovené zkušební době řádným životem384 a vyhoví
uloženým podmínkám, soud vysloví, že se osvědčil. Poté se na něj hledí jako by nebyl
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odsouzen. Stejný důsledek nastane, pokud soud do 1 roku od uplynutí zkušební doby
o osvědčení mladistvého nerozhodne, aniž by na tom měl mladistvý vinu. V takovém
případě nastane fikce jeho osvědčení ve zkušební době. Pokud soud naopak zjistí, že
u mladistvého nastaly důvody k uložení trestního opatření, může po komplexním
posouzení všech okolností a osoby mladistvého rozhodnout o uložení trestního opatření
nebo o ponechání podmíněného upuštění od uložení trestního opatření v platnosti.
V případě rozhodnutí o uložení trestního opatření může soud uložit kterékoliv trestní
opatření uvedené v § 24 odst. 1 ZSVM. Vzhledem k tomu, že se však u mladistvého
neprojevila účinnou zkušební doba pod hrozbou uložení trestního opatření, lze
předpokládat, že nebude většinou vhodným řešením ukládat odnětí svobody podmíněně
odložené na zkušební dobu nebo odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu
s dohledem.385 Co se týká trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody, mělo by být
ukládáno skutečně pouze výjimečně, a to pouze pokud soud s přihlédnutím ke všem
okolnostem případu, osobě mladistvého a opatřením, která již byla mladistvému uložena,
dospěje k závěru, že jiné trestní opatření by zjevně nepostačovalo k dosažení účelu
zákona o soudnictví ve věcech mládeže.386 Lze tedy zhodnotit, že pokud by soud shledal
již při rozhodnutí o vině s ohledem na všechny okolnosti provinění mladistvého natolik
závažným, že by uvažoval o uložení trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody,
chtěl by však mladistvému ještě dát šanci, aby své chování normalizoval a prokázal, že je
schopen žít řádným životem a plnit uložené povinnosti, nepřistoupil by k podmíněnému
upuštění od uložení trestního opatření, ale uložil by mu pravděpodobně trestní opatření
odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, případně
v kombinaci s některým z výchovných opatření.
Rozhodne-li soud o ponechání podmíněného upuštění od uložení trestního opatření
v platnosti, musí přistoupit ke zpřísnění jeho podmínek. Ustanovení § 14 odst. 2 ZSVM
umožňuje (i) stanovit nad mladistvým dohled, pokud nebyl dosud uložen, (ii) přiměřeně
prodloužit zkušební dobu, maximálně o 1 rok, nebo (iii) uložit mladistvému dosud
neuložená výchovná opatření uvedená v § 15 až 20 ZSVM, která budou směřovat k tomu,

a společnosti (v případě mladistvého například i dodržování školního řádu a slušné chování k učitelům
a spolužákům), nezneužívání práv a nenarušování občanského soužití.
385
Srov. s ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 145.
386
Viz § 31 odst. 2 ZSVM.

139

aby žil řádným životem. Vzhledem ke skutečnosti, že dohled probačního úředníka je
jedním z výchovných opatření, vyvstává otázka, proč uvedené ustanovení v podstatě
dubluje možnost jeho uložení, neboť tuto možnost nejprve uvádí jako samostatnou
variantu a následně dovoluje uložit výchovná opatření uvedená v § 15 až 20 ZSVM,
přičemž dohled probačního úředníka je upraven v § 16 ZSVM. Rozhodne-li se soud
stanovit nad mladistvým dosud neuložené výchovné opatření dohledu probačního
úředníka, měl by tak učinit podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) ZSVM, které je
speciální vůči § 14 odst. 3 písm. c) ZSVM. Zákonodárce chtěl patrně samostatným
uvedením možnosti stanovení dohledu zdůraznit vhodnost přistoupit primárně právě
k tomuto opatření, zřejmě si však již neuvědomil, že vzhledem k formulaci „výchovná
opatření uvedená v § 15 až 20 ZSVM“ je v nich zahrnut opět i dohled probačního
úředníka.
Výše navrhuji, aby byl dohled probačního úředníka obligatorně ukládán v každém
případě podmíněného upuštění od uložení trestního opatření, pokud by k takové změně
však nedošlo, považovala bych za vhodné upravit ustanovení § 14 odst. 3 ZSVM
následujícím způsobem:
(3) Soud pro mládež může vzhledem k okolnostem případu a osobě mladistvého
ponechat podmíněné upuštění od uložení trestního opatření v platnosti i přesto,
že mladistvý zavdal příčinu k uložení trestního opatření, a
a) stanovit nad mladistvým dohled probačního úředníka, pokud nebyl již
uložen,
b) stanovit jiná dosud neuložená výchovná opatření uvedená v § 15 až 20
směřující k tomu, aby mladistvý vedl řádný život, nebo
c) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než jeden rok.
Vedle výše rozebraných návrhů na změnu ustanovení § 14 ZSVM si opět dovolím
polemizovat nad jeho názvem. Komentář k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže uvádí,
že: „Ustanovení § 14 odst. 1 a 2 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 1 v podstatě vytváří
podmínky pro faktické nahrazení trestního opatření vhodným výchovným nebo
ochranným opatřením v kombinaci se sledováním chování mladistvého během současně
stanovené zkušební doby. Umožňuje totiž vyjít z toho, že za určitých okolností může
uložení vhodného výchovného nebo ochranného opatření, případně několika takovýchto
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opatření současně, a s nimi spojené působení na mladistvého v kombinaci se sledováním
jeho chování v průběhu zkušební doby, v zásadě nahradit funkci trestního opatření,
jehož uložení by jinak bylo na místě.“387 Na tomto textu lze opět prezentovat nelogičnost
ustanovení § 14 ZSVM s ohledem na účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže a
zásadu ekonomie trestní represe, jak již bylo uvedeno výše. Název „podmíněné upuštění
od uložení trestního opatření“ totiž neodpovídá skutečnosti, že má mít trestní represe
v systému sankcionování mladistvých výhradně pomocnou roli, kdy jim mají být
primárně ukládána jiná opatření než trestní.
K odstranění tohoto rozporu bych navrhovala rozdělit § 14 ZSVM na dvě ustanovení
a pozměnit v následujících směrech. První variantu by představovala podmíněná verze
výše navrhovaného upuštění od uložení opatření podle § 11 ZSVM, tedy podmíněné
upuštění od uložení opatření.388 Soud by shledal splnění podmínek § 11 odst. 1 ZSVM,
ale usoudil by, že je vzhledem k okolnostem provinění a k osobě mladistvého potřebné
nějakou dobu od vynesení rozsudku sledovat jeho chování. Délku zkušební doby bych
v tomto případě omezila nejvýše na 1 rok a považovala bych za vhodné, aby byla
mladistvému vždy uložena povinnost podle jeho sil nahradit škodu, kterou proviněním
způsobil, pokud to bude v daném případě vhodné a možné. V případě, že by mladistvý
vedl ve zkušební době řádný život, soud by vyslovil, že se osvědčil, případně by po roce
nastala fikce osvědčení za stejných podmínek, jako je tomu v nynějším znění ustanovení
§ 14 odst. 5 ZSVM. Pokud by mladistvý nežil ve zkušební době řádným životem, rozhodl
by soud pro mládež o uložení výchovného a/nebo ochranného opatření, o podmíněném
uložení výchovného a/nebo ochranného opatření nebo případně o uložení trestního
opatření, přičemž by měl pochopitelně dbát subsidiarity těchto možností. Navrhovala
bych tedy následující znění § 14 ZSVM:
Podmíněné upuštění od uložení opatření
(1) Za podmínek uvedených v § 11 odst. 1 může soud pro mládež podmíněně upustit
od uložení opatření, považuje-li za potřebné po stanovenou dobu sledovat
chování mladistvého.

387

ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 135.
388
Viz výše navrhovaná změna názvu ustanovení § 11 ZSVM v podkapitole 3.2.1 Upuštění od uložení
trestního opatření podle § 12 písm. a) ZSVM.

141

(2) Při podmíněném upuštění od uložení opatření soud pro mládež stanoví zkušební
dobu až na jeden rok. Zpravidla mladistvému též uloží, aby podle svých sil
nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou proviněním způsobil,
nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané proviněním.
(3) Jestliže mladistvý, u něhož bylo podmíněně upuštěno od uložení opatření, vedl ve
zkušební době řádný život, vysloví soud pro mládež, že se osvědčil; jinak rozhodne
o:
(a) uložení výchovného nebo ochranného opatření,
(b) podmíněném uložení výchovného nebo ochranného opatření nebo
(c) uložení trestního opatření,
a to popřípadě již během zkušební doby.
(4) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle
odstavce 3, aniž na tom měl mladistvý, u něhož bylo podmíněně upuštěno od
uložení opatření, vinu, má se za to, že se osvědčil.
(5) Bylo-li vysloveno, že se mladistvý, u něhož bylo podmíněně upuštěno od uložení
opatření, osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na něj, jako by
nebyl odsouzen.
Druhá navrhovaná varianta nazvaná „podmíněné uložení výchovných a ochranných
opatření“ by spočívala v uložení výchovného či ochranného opatření, případně více
opatření souběžně, a ve stanovení zkušební doby, po kterou by bylo sledováno chování
mladistvého a plnění uložených opatření. Zkušební dobu bych zde stanovila v rozmezí 6
měsíců až 2 let, a to z již výše uvedených důvodů. Opět bych zdůraznila potřebu uložení
povinnosti mladistvému, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou proviněním způsobil.
Pokud by mladistvý vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl by uloženým opatřením,
soud by vyslovil, že se osvědčil, případně by po roce nastala fikce osvědčení za stejných
podmínek, jako je tomu v nynějším znění ustanovení § 14 odst. 5 ZSVM. Pokud by
mladistvý nežil ve zkušební době řádným životem a neplnil by uložená opatření, mohl by
soud ponechat za výjimečných okolností podmíněné uložení výchovných a ochranných
opatření v platnosti a prodloužit zkušební dobu a/nebo mladistvému uložit některé
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z dosud neuložených výchovných opatření, nebo by uložil mladistvému vhodné trestní
opatření. Ustanovení § 14a ZSVM by tak mohlo znít následovně:
Podmíněné uložení výchovných a ochranných opatření
(1) Soud pro mládež může mladistvému podmíněně uložit některé z výchovných
a ochranných opatření, považuje-li za potřebné po stanovenou dobu sledovat jeho
chování a plnění uložených opatření.
(2) Při podmíněném uložení výchovných a ochranných opatření soud pro mládež
stanoví zkušební dobu na 6 měsíců až na 2 roky a mladistvému zpravidla také
uloží povinnost, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou
újmu, kterou proviněním způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané
proviněním.
(3) Soud pro mládež může vzhledem k okolnostem případu a osobě mladistvého
ponechat podmíněné uložení výchovných a ochranných opatření v platnosti
i přesto, že mladistvý zavdal příčinu k uložení trestního opatření, a
a) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než jeden rok, nebo
b) stanovit mladistvému dosud neuložená výchovná opatření uvedená v § 15 až 20
směřující k tomu, aby vedl řádný život.
(4) Jestliže mladistvý, jemuž bylo podmíněně uloženo výchovné či ochranné opatření,
vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým opatřením, vysloví soud pro
mládež, že se osvědčil; jinak rozhodne o uložení trestního opatření, a to popřípadě
již během zkušební doby.
(5) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle
odstavce 4, aniž na tom měl mladistvý, jemuž bylo podmíněně uloženo výchovné
či ochranné opatření, vinu, má se za to, že se osvědčil.
(6) Bylo-li vysloveno, že se mladistvý, jemuž bylo podmíněně uloženo výchovné či
ochranné opatření, osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na něj,
jako by nebyl odsouzen.
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3.4. Použití upuštění od uložení trestního opatření podle § 11 a 12 ZSVM
a podmíněného upuštění od uložení trestního opatření podle § 14 ZSVM
v praxi
Na základě statistických údajů poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti České
republiky jsem analyzovala četnost využití institutů upuštění od uložení trestního opatření
podle § 11 a § 12 ZSVM a podmíněného upuštění od uložení trestního opatření podle
§ 14 ZSVM v jednotlivých letech od roku 2007 do roku 2017.
Na základě analýzy zjištěných údajů jsem dospěla k závěru, že upuštění od uložení
trestního opatření podle § 11 ZSVM bylo využito celkem v 1 123 případech z 25 537
trestních věcí mladistvých, v nichž došlo ve sledovaném období celkem k uznání viny389,
tj. v 4,4 % případů. Tento počet považuji za dostačující, neboť bylo možné očekávat, že
k takovémuto postupu není přistupováno příliš často.

Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

Podíl
rozhodnutí,
Počet
jimiž byl
Počet
vydaných
mladistvý
rozhodnutí,
soudních
uznán vinným
jimiž byl
rozhodnutí ve
z celkového
mladistvý
věcech
počtu
uznán vinným
mladistvých
rozhodnutí ve
věcech
mladistvých
4 400
4 372
4 205
3 411
3 194
3 165
2 584
2 162
1 877
1 683
1 304
32 357

3 330
3 312
3 185
2 601
2 502
2 528
2 073
1 780
1 604
1 458
1 164
25 537

75,68 %
75,75 %
75,74 %
76,25 %
78,33 %
79,87 %
80,22 %
82,33 %
85,46 %
86,63 %
89,26 %
78,92 %

389

Počet
rozhodnutí,
jimiž bylo
upuštěno od
uložení
trestního
opatření dle
§ 11 ZSVM
219
193
184
116
95
74
56
67
49
40
30
1 123

Podíl
rozhodnutí
o upuštění od
uložení
trestního
opatření dle
§ 11 ZSVM
z celkového
počtu
rozhodnutí
o vinně
6,58 %
5,83 %
5,78 %
4,46 %
3,80 %
2,93 %
2,70 %
3,76 %
3,05 %
2,74 %
2,58 %
4,40 %

Do statistiky byla zahrnuta pouze ta rozhodnutí, která byla v daném roce vydána a nabyla právní moci
nejpozději v roce 2017.
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Naopak mi překvapil počet upuštění od uložení trestního opatření podle
§ 12 ZSVM390, k němuž za výše uvedené období došlo pouze ve 246 případech.
Očekávala jsem totiž spíše opačný výsledek, tedy, že případů, kdy dojde k definitivnímu
skončení trestní věci mladistvého upuštěním od uložení trestního opatření bez uložení
jakékoliv sankce, bude méně než případů, kdy dojde rovněž k definitivnímu skončení
trestní věci mladistvého upuštěním od uložení trestního opatření, ale mladistvému je
uloženo výchovné nebo ochranné opatření.

Rok

Počet
vydaných
soudních
rozhodnutí ve
věcech
mladistvých

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

4 400
4 372
4 205
3 411
3 194
3 165
2 584
2 162
1 877
1 683
1 304
32 357

Podíl
rozhodnutí,
jimiž byl
Počet
mladistvý
rozhodnutí,
uznán vinným
jimiž byl
z celkového
mladistvý
počtu
uznán vinným
rozhodnutí ve
věcech
mladistvých
3 330
3 312
3 185
2 601
2 502
2 528
2 073
1 780
1 604
1 458
1 164
25 537

75,68 %
75,75 %
75,74 %
76,25 %
78,33 %
79,87 %
80,22 %
82,33 %
85,46 %
86,63 %
89,26 %
78,92 %

Počet
rozhodnutí,
jimiž bylo
upuštěno od
uložení
trestního
opatření dle
§ 12 ZSVM
30
12
17
18
9
20
25
38
22
35
20
246

Podíl
rozhodnutí
o upuštění od
uložení
trestního
opatření dle
§ 12 ZSVM
z celkového
počtu
rozhodnutí
o vinně
0,90 %
0,36 %
0,53 %
0,69 %
0,36 %
0,79 %
1,21 %
2,13 %
1,37 %
2,40 %
1,72 %
0,96 %

Vzhledem ke skutečnosti, že za 11 let došlo k použití upuštění od uložení trestního
opatření podle § 12 ZSVM pouze v necelém 1 % případů, lze konstatovat, že soudy pro
mládež bohužel v praxi uplatňují princip subsidiarity trestních opatření jen v malé
míře.391

390

Ve statistikách poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti České republiky není rozlišeno upuštění od
uložení trestního opatření podle § 12 písm. a) ZSVM a § 12 písm. b) ZSVM.
391
Srov. s ŠČERBA, Filip. Alternativní řešení trestních věcí mladistvých: Poznatky z praxe. In:
Alternativní řešení trestních věcí. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny,
květen 2015, trestní sekce. Praha: Leges, 2015, s. 39.
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Usuzuji, že je tento výsledek zřejmě zapříčiněn neochotou soudů pro mládež
(zejména vzhledem k upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM)
přistupovat k tomuto řešení z důvodu absence přímé sekundární sankce pro případ, kdy
mladistvý nerespektuje uložené opatření, jak bylo výše rozebráno.
Ščerba uvádí, že je zarážející, že soudy v případě upuštění od uložení trestního
opatření alespoň ve větší míře nepřistupují k uložení výchovného opatření napomenutí
s výstrahou podle § 20 ZSVM.392 S tímto závěrem sice na jednu stranu souhlasím,
nicméně pouze v kontextu současného nastavení sankcí v zákoně o soudnictví ve věcech
mládeže. Podle mého názoru by, jak bylo již výše uvedeno, ve všech trestních věcech
mladistvých, a zejména právě v případech, kdy se rozhodne u mladistvého upustit od
uložení trestního opatření, měla být mladistvému zdůrazněna protiprávnost a závažnost
jeho činu a jeho důsledky a mělo by mu být vytčeno, že se takového jednání dopustil.
Jiný postup totiž z mého pohledu potlačuje výchovný efekt trestního řízení.
Ze získaných statistických údajů jsem rovněž zpracovala níže uvedené tabulky,
z nichž je patrné, v kolika případech bylo v jednotlivých letech přistoupeno při upuštění
od uložení trestního opatření podle § 12 ZSVM k ukládání jednotlivých výchovných a
ochranných opatření, přičemž je zohledněna i skutečnost, že v některých případech bylo
přistoupeno ke kombinaci více druhů výchovných či ochranných opatření. Opatření, která
nebyla vůbec ukládána, nebyla do tabulek zaznamenána. U nemalého počtu upuštění od
uložení trestního opatření podle § 12 ZSVM také nebyl druh uloženého opatření
v poskytnutých statistikách vůbec uváděn.
Ze zkoumání vyplynulo, že soud při upuštění od uložení trestního opatření podle § 12
ZSVM nejčastěji uložil napomenutí s výstrahou podle § 20 ZSVM a následně dohled
probačního úředníka podle § 16 ZSVM. Tento výsledek nepovažuji za překvapivý, neboť
bylo možné očekávat, že se soudy nejčastěji schylují právě k těmto možnostem. Uložení
dohledu probačního úředníka představuje nepochybně vhodné řešení, neboť probační
úředník mladistvého kontroluje a pomáhá mu a radí. Vzhledem k nemožnosti sankčního
postižení nedodržování podmínek dohledu je však v těchto případech kontrolní složka
dohledu potlačena.393 Otázce uložení výchovného opatření napomenutí s výstrahou a jeho
392

Tamtéž s. 39.
Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 83.
393
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nevhodnosti jsem se již výše věnovala, nicméně za současné úpravy považuji za správné,
že k němu soudy při upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 ZSVM často
přistupují. Naopak je z mého pohledu překvapivý nízký počet ukládání ochranné
výchovy, kterou bych považovala v mnohých případech definitivního řešení trestní věci
mladistvého formou upuštění od uložení trestního opatření za vhodnou, protože jejím
prostřednictvím mohou být odstraněny vážné nedostatky v jeho výchově a může být
směřován k žití v souladu se zákonem.
Upuštění od
uložení
trestního
Rok
opatření
podle § 12
ZSVM
2007
30
2008
12
2009
17
2010
18
2011
9
2012
20
2013
25
2014
38
2015
22
2016
35
2017
20
Celkem
246
Upuštění od
uložení
trestního
Rok
opatření
podle § 12
ZSVM
2007
100,00 %
2008
100,00 %
2009
100,00 %
2010
100,00 %
2011
100,00 %
2012
100,00 %
2013
100,00 %
2014
100,00 %
2015
100,00 %
2016
100,00 %
2017
100,00 %
Průměr 100,00 %

Uložené výchovné nebo ochranné opatření
Dohled
Napomenutí
Neuvedeno
probačního
s výstrahou
úředníka
11
6
5
5
1
9
7
9
6
7
5
71

6
1
3
5
0
1
6
10
8
11
6
57

5
3
5
2
1
5
5
8
1
7
3
45

Výchovné
povinnosti

Probační
program

2
1
1
2
2
3
4
4
3
4
3
29

2
0
1
2
4
2
3
4
1
4
0
23

Uložené výchovné nebo ochranné opatření
Dohled
Napomenutí
Neuvedeno
probačního
s výstrahou
úředníka
36,67 %
50,00 %
29,41 %
27,78 %
11,11 %
45,00 %
28,00 %
23,68 %
27,27 %
20,00 %
25,00 %
28,86 %

20,00 %
8,33 %
17,65 %
27,78 %
0,00 %
5,00 %
24,00 %
26,32 %
36,36 %
31,43 %
30,00 %
23,17 %
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16,67 %
25,00 %
29,41 %
11,11 %
11,11 %
25,00 %
20,00 %
21,05 %
4,55 %
20,00 %
15,00 %
18,29 %

Výchovné
povinnosti

Probační
program

6,67 %
8,33 %
5,88 %
11,11 %
22,22 %
15,00 %
16,00 %
10,53 %
13,64 %
11,43 %
15,00 %
11,79 %

6,67 %
0,00 %
5,88 %
11,11 %
44,44 %
10,00 %
12,00 %
10,53 %
4,55 %
11,43 %
0,00 %
9,35 %

Uložené výchovné nebo ochranné opatření
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

Ochranné
léčení
ambulantní
1
1
2
2
0
1
2
4
3
5
2
23

Ochranné
léčení ústavní

Ochranná
výchova

Výchovná
omezení

Zabrání věci

2
0
1
0
1
0
1
0
0
1
2
8

3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
3

0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
3

Uložené výchovné nebo ochranné opatření
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Průměr

Ochranné
léčení
ambulantní
3,33 %
8,33 %
11,76 %
11,11 %
0,00 %
5,00 %
8,00 %
10,53 %
13,64 %
14,29 %
10,00 %
9,35 %

Ochranné
léčení ústavní

Ochranná
výchova

Výchovná
omezení

Zabrání věci

6,67 %
0,00 %
5,88 %
0,00 %
11,11 %
0,00 %
4,00 %
0,00 %
0,00 %
2,86 %
10,00 %
3,25 %

10,00 %
0,00 %
0,00 %
5,56 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,63 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
10,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
5,00 %
1,22 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
5,00 %
8,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,22 %

Co se týká podmíněného upuštění od uložení trestního opatření podle § 14 ZSVM,
bylo za sledované období využito 1 968 krát, což představuje 7,71 % z celkového počtu
případů, kdy byl mladistvý uznán vinným.

148

Podíl
Podíl
rozhodnutí
Počet
rozhodnutí,
o podmíněném
rozhodnutí,
Počet
jimiž byl
upuštění od
Počet
jimiž bylo
vydaných
mladistvý
uložení
rozhodnutí,
podmíněně
soudních
uznán vinným
trestního
Rok
jimiž byl
upuštěno od
rozhodnutí ve
z celkového
opatření podle
mladistvý
uložení
věcech
počtu
§ 14 ZSVM
uznán vinným
trestního
mladistvých
rozhodnutí ve
z celkového
opatření podle
věcech
počtu
§ 14 ZSVM
mladistvých
rozhodnutí
o vině
2007
4 400
3 330
75,68 %
340
10,21 %
2008
4 372
3 312
75,75 %
277
8,36 %
2009
4 205
3 185
75,74 %
274
8,60 %
2010
3 411
2 601
76,25 %
214
8,23 %
2011
3 194
2 502
78,33 %
219
8,75 %
2012
3 165
2 528
79,87 %
160
6,33 %
2013
2 584
2 073
80,22 %
118
5,69 %
2014
2 162
1 780
82,33 %
108
6,07 %
2015
1 877
1 604
85,46 %
99
6,17 %
2016
1 683
1 458
86,63 %
76
5,21 %
2017
1 304
1 164
89,26 %
83
7,13 %
Celkem
32 357
25 537
78,92 %
1 968
7,71 %
Přesto, že je možnost podmíněného upuštění od uložení trestního opatření omezena
pouze na podmínky § 11 ZSVM, shledávám tento počet nízkým, neboť se nejedná ani
o dvojnásobek počtu případů, v nichž bylo upuštěno od uložení trestního opatření podle
§ 11 ZSVM. Za zarážející také považuji fakt, že nejčastěji, a to v 70 % případů, bylo
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření bez dalšího, tedy bez uložení
jakéhokoliv opatření. Takové výsledky z mého pohledu značí nedůslednou snahu
o naplňování účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Nelze totiž mít za to, že by
v tolika případech nebylo vhodné usměrňovat život mladistvého uložením alespoň
nějakého z výchovných opatření. Pokud soud pro mládež mladistvému ukládal na trvání
zkušební doby některé z výchovných nebo ochranných opatření, jednalo se nejčastěji
o výchovné povinnosti, dále dohled probačního úředníka a probační program. Ukládání
výchovných povinností lze považovat za vhodnou reakci, neboť tato jsou způsobilá
pozitivně usměrňovat život mladistvého po dobu trvání zkušební doby a k otázce uložení
dohledu probačního úředníka lze jen odkázat na výše uvedené.
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Podmíněné
upuštění od
uložení
Rok
trestního
opatření podle
§ 14 ZSVM
2007
340
2008
277
2009
274
2010
214
2011
219
2012
160
2013
118
2014
108
2015
99
2016
76
2017
83
Celkem
1 968
Podmíněné
upuštění od
uložení
Rok
trestního
opatření podle
§ 14 ZSVM
2007
100,00 %
2008
100,00 %
2009
100,00 %
2010
100,00 %
2011
100,00 %
2012
100,00 %
2013
100,00 %
2014
100,00 %
2015
100,00 %
2016
100,00 %
2017
100,00 %
Průměr
100,00 %

Uložené výchovné nebo ochranné opatření
Uloženo
samostatně

Výchovné
povinnosti

Dohled
probačního
úředníka

Probační
program

252
219
200
149
150
117
84
65
55
43
50
1 384

45
24
34
35
34
20
16
20
20
20
27
295

36
34
29
14
25
14
9
15
9
12
8
205

5
6
11
16
8
5
9
11
12
5
1
89

Uložené výchovné nebo ochranné opatření
Uloženo
samostatně

Výchovné
povinnosti

Dohled
probačního
úředníka

Probační
program

74,12 %
79,06 %
72,99 %
69,63 %
68,49 %
73,13 %
71,19 %
60,19 %
55,56 %
56,58 %
60,24 %
70,33 %

13,24 %
8,66 %
12,41 %
16,36 %
15,53 %
12,50 %
13,56 %
18,52 %
20,20 %
26,32 %
32,53 %
14,99 %

10,59 %
12,27 %
10,58 %
6,54 %
11,42 %
8,75 %
7,63 %
13,89 %
9,09 %
15,79 %
9,64 %
10,42 %

1,47 %
2,17 %
4,01 %
7,48 %
3,65 %
3,13 %
7,63 %
10,19 %
12,12 %
6,58 %
1,20 %
4,52 %
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Rok

Výchovná
omezení

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

6
1
5
5
8
4
2
2
9
6
2
50

Rok

Výchovná
omezení

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Průměr

1,76 %
0,36 %
1,82 %
2,34 %
3,65 %
2,50 %
1,69 %
1,85 %
9,09 %
7,89 %
2,41 %
2,54 %

Uložené výchovné nebo ochranné opatření
Ochranné
Ochranné
Napomenutí
Zabrání
léčení
léčení
s výstrahou
věci
ambulantní
ústavní
12
2
0
0
4
0
1
0
4
0
0
0
3
1
0
0
2
1
2
0
2
1
1
0
1
0
0
0
1
2
0
0
2
3
0
0
1
1
1
0
0
2
0
0
32
13
5
0
Uložené výchovné nebo ochranné opatření
Ochranné
Ochranné
Napomenutí
Zabrání
léčení
léčení
s výstrahou
věci
ambulantní
ústavní
3,53 %
0,59 %
0,00 %
0,00 %
1,44 %
0,00 %
0,36 %
0,00 %
1,46 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,40 %
0,47 %
0,00 %
0,00 %
0,91 %
0,46 %
0,91 %
0,00 %
1,25 %
0,63 %
0,63 %
0,00 %
0,85 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,93 %
1,85 %
0,00 %
0,00 %
2,02 %
3,03 %
0,00 %
0,00 %
1,32 %
1,32 %
1,32 %
0,00 %
0,00 %
2,41 %
0,00 %
0,00 %
1,63 %
0,66 %
0,25 %
0,00 %
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Ochranná
výchova
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ochranná
výchova
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

4. Výchovná opatření
4.1. Účel výchovných opatření
Úprava výchovných opatření v § 15 až 20 ZSVM značí projev uznání specifik
kriminality mladistvých zákonodárcem, neboť tato opatření plní nejvhodněji poslání
soudnictví ve věcech mládeže. Jedná se o zvláštní kategorii právních následků provinění
mladistvého, která se obsahem některých opatření podobá přiměřeným opatřením a
přiměřeným povinnostem, které lze ukládat dospělým pachatelům podle § 48 TZ.
Na rozdíl od přiměřených opatření a povinností, jejichž úloha spočívá v zostření určitých
trestů či zvláštních způsobů řízení, však představují samostatný typ sankce nápadně
odlišný od ostatních sankcí, které je možné mladistvým ukládat. 394 Někdy nejsou
výchovná opatření ani vnímána jako sankce jako taková, neboť jimi není vyjadřována
represe, ale výchovný účel, především vedení mladistvého k přijetí odpovědnosti za
spáchané provinění.395
Výchovná opatření

jsou

základním

hmotněprávním

následkem

provinění

mladistvého396 a nejmírnějším zásahem do jeho práv a svobod, zároveň mají však značný
potenciál rychle a efektivně pozitivně působit na jeho dosud stále ještě tvárnou
osobnost.397 Jejich preventivní účinek může být lepší než u trestních opatření, neboť je
možné jimi mladistvého vytrhnout ze závadového prostředí, v němž žije, a zaměřit se
nejen na změnu jeho samotného, ale také jeho okolí.398 Jejich účel vymezuje ustanovení
§ 15 odst. 4 ZSVM jako usměrňování způsobu života mladistvého, kterým se podporuje
a zajišťuje jeho výchova. Uvedené ustanovení tak rozvádí účel zákona o soudnictví ve
věcech mládeže a ukládaných opatření upravený v § 1 odst. 2 ZSVM, § 3 odst. 1 ZSVM
a § 9 odst. 1 ZSVM.

394

Srov. s COUFALOVÁ Bronislava. Alternativní řešení trestních věcí mladistvých: analýza statistických
údajů. In: Alternativní řešení trestních věcí: sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké
právnické dny, květen 2015, trestní sekce. Praha: Leges, 2015, s. 48-49.
395
ŠABATA, Karel. Společensky prospěšná činnost jako výchovná povinnost v rozhodovací praxi státního
zástupce. Státní zastupitelství. 2007, 5, s. 31.
396
S nabytím účinnosti trestního zákoníku od 1. 1. 2010 lze výchovná opatření ukládat vedle některých
trestů rovněž tzv. mladým dospělým, tedy dospělým pachatelům, kteří jsou ve věku blízkém věku
mladistvých.
397
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha: Leges,
2017, s. 482.
398
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Výchovná opatření pro mladistvé. Právo a rodina. 2006, 9, s. 1.
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Výchovná opatření by měla být mladistvým ukládána za spáchaná provinění
primárně, neboť se jedná o opatření, jimiž zákonodárce dává přednost výchovnému účelu
před represí. Katalog výchovných opatření a náplň jednotlivých z nich umožňuje
orgánům činným v trestním řízení adekvátně reagovat na potřebu nastolení změny
v chování a sociálním okolí mladistvého, ovlivnění jeho postojů a žebříčku hodnot a
zejména plní velmi důležitou preventivní funkci. Vzhledem k tomu, že zákonodárce
nabízí širokou paletu reakcí na provinění mladistvého a usměrnění jeho života, lze
prostřednictvím výchovných opatření přistupovat ke každému případu velmi individuálně
a zohlednit nejen závažnost provinění, ale především prostředí, v němž mladistvý žije,
jeho osobnost a jeho konkrétní potřeby a také potřeby oběti trestné činnosti.399 Výchovná
opatření tedy vycházející převážně z konceptu restorativní justice, zasahují do sféry
života mladistvého ohleduplně, se zřetelem na jeho psychologický a vývojový stav a
soustředí se především na vytvoření podmínek pro jeho zdravý rozvoj, změnu jeho
životních postojů a eliminaci příčin vedoucích k trestné činnosti, čímž by mělo dojít ke
snížení rizika recidivy mladistvých pachatelů. Šámal uvádí demonstrativně působení
výchovných opatření na příkladech – pomáhají k vytržení mladistvého z kriminální
komunity (například narkomanů), řešení příčin jeho trestné činnosti (například závislosti
na omamných nebo psychotropních látkách), usměrnění jeho života (například vedení ke
zlepšení sociálních dovedností a ke zvýšení kvalifikace), rovněž přispívají k obnovení
zpřetrhaných sociálních vazeb (například k nápravě vztahů s rodinou) a usilují o budoucí
příznivý vývoj mladistvého. Efektivita výchovných opatření je tak patrná především
u mladistvých, kteří žijí v dlouhodobě neuspořádaných osobních poměrech a nemají
zatím dostatečně ujasněné hodnotové orientace.400 U takových jedinců často postačí dát
do pořádku nevyhovující rodinné a sociální poměry, odstranit problémy ve výchově a
další kriminalitě mladistvého tím může být zabráněno.
Cílem výchovných opatření není újma na svobodě, majetku nebo cti mladistvého, ale
především ochrana mladistvého před škodlivými vlivy a usměrnění jeho budoucího
života. Působí tedy ve dvojím směru, jednak reagují na spáchané provinění, ale zároveň

399

Srov. s ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 151.
400
Tamtéž s. 136.
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určitým způsobem řeší aktuální životní situaci mladistvého a usměrňují jeho život.401
Zastávají tak výchovnou i preventivní funkci, čemuž odpovídá možnost je ukládat již
v průběhu řízení před jeho pravomocným skončením, a nepůsobí na mladistvého
represivně. Jejich preventivní efekt dokonce může na mladistvého zapůsobit účinněji než
odstrašující účinek trestních opatření.402
Přestože by měla výchovná opatření mladistvého především chránit před škodlivými
vlivy a do jeho práv a svobod zasahovat co nejméně, s uložením některých z nich je
spojena určitá újma. Na tu však nelze zásadně pohlížet jako na represi, ale jako na
výchovný prostředek.403 Ačkoliv jsou tak výchovná opatření považována za nejmírnější
a nejpřirozenější následek provinění mladistvého, je nutné podotknout, že faktický dopad
mnohých z nich na životní poměry mladistvého může být dokonce větší než dopad
některých trestních opatření.404
Ščerba vnímá výchovná opatření nejen jako zvláštní alternativu k trestnímu opatření
nepodmíněného odnětí svobody, ale i jako alternativu ke všem opatřením obecně. Rovněž
zmiňuje, že by v souladu se zásadou subsidiarity trestních opatření měla výchovná
opatření sloužit jako náhrada k trestním opatřením.405 Na tomto místě musím znovu
zopakovat, že vzhledem k tomu, že k trestním opatřením má být přistupováno až jako
k nejzazším prostředkům trestněprávní reakce na kriminalitu mladistvých, neměla by být
výchovná opatření vnímána jako náhrada nebo alternativa k nim, ale naopak by měla být
v souladu se zásadou ekonomie trestní represe a nastolené hierarchie jednotlivých typů
opatření podle § 10 odst. 1 ZSVM primární reakcí na spáchaná provinění mladistvého.
Této koncepci však příliš neodpovídají ani způsoby ukládání výchovných opatření
uvedené v § 15 odst. 1 ZSVM. Výchovná opatření mohou být ukládána při upuštění od
uložení trestního opatření nebo při podmíněném upuštění od uložení trestního opatření, a
pokud to dovoluje jejich povaha lze je uložit vedle ochranného nebo trestního opatření
nebo v souvislosti se zvláštními způsoby řízení. V souvislosti s upuštěním od uložení
401

BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer,
2015. s. 42-43.
402
ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 152.
403
ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 374.
404
Srov. s SOTOLÁŘ, Alexander. Výchovné povinnosti a výchovná omezení v systému soudnictví ve
věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 12, s. 342.
405
ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 77 a 79.
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trestního opatření a podmíněným upuštěním od uložení trestního opatření je sice možné
výchovná opatření ukládat samostatně, a to jen jedno či kombinaci více z nich, nejsou
však takto respektována jako samostatná opatření, která jsou způsobilá zajistit nápravu
mladistvého bez dalšího, ale pouze jako určitá náhrada opatření trestních.406 Díky
vzájemné provázanosti sankcí u mladistvých pachatelů je dále možné výchovná opatření
ukládat společně s ochrannými opatřeními, trestními opatřeními a s odklony v trestním
řízení k posílení jejich působení. Tyto kombinace však zákon podmiňuje jejich
vzájemnou slučitelností. Výchovné opatření tak nesmí mít stejný nebo značně podobný
obsah jako ukládané ochranné či trestní opatření (výchovná povinnost podrobit se léčení
závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením, vedle ochranného
léčení) ani nesmí být naopak naprosto neslučitelné (uložení výchovné povinnosti bydlet
s rodiči vedle trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody).407 Vzhledem k tomu,
že neplnění výchovného opatření není spojeno s žádným postihem, nejeví se příliš
efektivním ho ukládat samostatně při upuštění od uložení trestního opatření podle § 12
písm. b) ZSVM, vedle ochranných opatření, vedle některých trestních opatření408 či vedle
odklonů nespojených se stanovením zkušební doby409. Lze předpokládat, že orgán činný
v trestním řízení rozhodne o některém z výše uvedených řešení trestní věci mladistvého
a uložení výchovných opatření pouze tehdy, pokud bude přesvědčen, že mladistvý
skutečně splní uložené výchovné opatření dobrovolně. Proto nejsou v praxi v těchto
případech výchovná opatření příliš uplatňována a soudy k nim při konečném či
mezitímním rozhodnutí trestní věci mladistvého přistupují jako ke vhodnému doplnění
zejména při současném stanovení zkušební doby.410 V takových situacích lze totiž
vyvodit z nedodržování podmínek uloženého výchovného opatření důsledky. 411 Stejně

406

Problematika těchto institutů a jejich rozpor se zásadou ekonomie trestní represe byl již výše podrobně
rozebrán – viz podkapitola 3.2.2 Upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM a
podkapitola 3.3 Podmíněné opuštění od uložení trestního opatření podle § 14 ZSVM.
407
Srov. s BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. s. 43.
408
Peněžité opatření, propadnutí věci, zákaz činnosti, vyhoštění a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce.
409
Narovnání a odstoupení od trestního stíhání.
410
Srov. s BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. s. 43.
411
Při podmíněném upuštění od uložení trestního opatření v rozhodnutí o uložení trestního opatření,
v případě peněžitého opatření s podmíněným odkladem výkonu v nařízení výkonu peněžitého opatření,
nebo u trestního opatření odnětí svobody podmíněně odloženého na zkušební dobu/s dohledem v nařízení
výkonu trestního opatření odnětí svobody.
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lze učinit při kombinaci s trestním opatřením obecně prospěšných prací či domácího
vězení.
Na tomto místě považuji za vhodné se zamyslet nad tím, jakým způsobem by bylo
možné nejlépe upravit reakci na nedodržování podmínek výchovných opatření
v situacích, kdy jsou jako sankce ukládána samostatně nebo vedle ochranného či trestního
opatření, kdy se neplnění jejich podmínek nijak v již uloženém opatření nemůže projevit.
Nevolila bych řešení postihu prostředky vyvození trestní odpovědnosti, tedy rozšíření
skutkové podstaty trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle
§ 337 odst. 1 TZ o variantu postihu jednání, kterým by byl mařen či ztěžován výkon
výchovného opatření nebo jeho podmínky. Tímto způsobem by se zbytečně násobila
trestná činnost mladistvého, neboť by měl následně záznam pro spáchání původního
provinění, pro které mu bylo uloženo výchovné opatření, a navíc by se dopustil provinění
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Takový přístup by neodpovídal
základním zásadám a účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Považovala bych
však za vhodné, aby pro případy, kdy soud dospěje k závěru, že k nápravě mladistvého
postačí upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM (navrhované
samostatné uložení výchovného opatření)412, zákon o soudnictví ve věcech mládeže
zakotvoval ve speciálním ustanovení postih neplnění výchovného opatření. Vhodnou
inspiraci bych spatřovala ve francouzské právní úpravě sankcionování mladistvých, v níž
existuje možnost po dobu výkonu výchovných opatření tato v zásadě neomezeně
revidovat, jak bude níže uvedeno.413 Navrhovala bych stanovit soudu povinnost sledovat
výkon výchovných opatření uložených mladistvým, a to zejména právě v případech, kdy
byla uložena samostatně nebo vedle ochranného či trestního opatření, kdy se neplnění
jejich podmínek nijak v již uloženém opatření nemůže projevit. Pokud by zjistil, že
mladistvý uložená opatření neplní, mohl by rozhodnout o jejich přeměně na přísnější
výchovné opatření a v nejzávažnějších případech až o přeměně na ochrannou výchovu.
Soud by však mohl využít i opačný postup, tedy možnost přeměnit výchovné opatření
v průběhu jeho výkonu na mírnější či rozhodnout, že již jeho výkonu není třeba. Zavedení
této možnosti v rámci české právní úpravy by tak z mého pohledu více zefektivňovalo
výchovné působení na mladistvého.
412
413

Srov. s podkapitolou 3.2.2 Upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM.
Viz podkapitola 9.2.1 Podmínky ukládání výchovných opatření.
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4.2. Druhy výchovných opatření
Katalog výchovných opatření a náplň jednotlivých z nich umožňuje orgánům činným
v trestním řízení adekvátně reagovat na potřebu nastolení změny v chování a sociálním
okolí mladistvého, ovlivnění jeho postojů a žebříčku hodnot a zejména plní velmi
důležitou preventivní funkci. Výčet výchovných opatření v § 15 odst. 1 ZSVM je
taxativní. Mladistvému lze ukládat pouze:


dohled probačního úředníka,



probační program,



výchovné povinnosti,



výchovná omezení,



napomenutí s výstrahou.

Pokud se v uspořádání těchto opatření snažíme najít nějakou logiku, lze uvažovat, že
bylo pravděpodobně učiněno se snahou seřadit výchovná opatření podle jejich závažnosti,
a to sestupně, tedy od nejzávažnějších výchovných opatření po ta méně závažná, což
usuzuji zejména z pořadí napomenutí s výstrahou ve výčtu. Navrhovala bych pořadí
výchovných opatření změnit, a to od nejméně závažných po ta nejzávažnější, neboť tuto
posloupnost považuji za vhodnější mimo jiné s ohledem na § 10 odst. 1 ZSVM, v němž
jsou jednotlivé typy opatření rovněž řazeny od nejmírnějších. U výchovných opatření,
která, jak již bylo řečeno, nepůsobí represivně a lze je kombinovat také s ostatními
opatřeními podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, není takové řazení jednoduché.
Domnívám se však, že je nejvhodnější zohlednit jejich stupeň zásahu do práv a svobod
mladistvého v rámci jeho běžného života v případě, že by mu byla ukládána samostatně.
Podle mého názoru by tak bylo vhodné na prvním místě uvést napomenutí s výstrahou,
které je jednorázovým aktem a do běžného života mladistvého již dále nezasahuje. Na
druhé místo bych zařadila výchovná omezení, neboť ta sice již zasahují do života
mladistvého významněji, ale v tom směru, aby se nějakého jednání či určitých aktivit
zdržel. Nezavazují ho však k žádnému jednání. Stanovení určitých povinností
mladistvému jako pozitivních příkazů k určitému konání pak považuji za výraznější zásah
do jeho života, proto bych jako další začlenila výchovné povinnosti. Za zásadnější
intervenci do života mladistvého pokládám dohled probačního úředníka, který má sice
specifickou povahu a je vhodné ho kombinovat s jinými opatřeními, spočívá však
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v intenzivní kontrole chování mladistvého a jeho odborném vedení a pomoci k tomu, aby
vedl řádný život. Nejzávažnějším pak shledávám probační program zasahující do života
mladistvého nejvýraznějším způsobem. Na tomto místě ještě považuji za zajímavé
zdůraznit, že ačkoliv je zřejmé, že ne všechna výchovná opatření zasahují do života
mladistvého stejně intenzivně, neplatí při jejich ukládání v odvolacím řízení a po vrácení
věci soudu prvního stupně k novému rozhodnutí zákaz reformatio in peius, neboť tento
se uplatní pouze u trestních opatření.414
Druhy výchovných opatření sice vymezuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže
taxativně, ale u některých z nich zákonodárce uvedl jejich obsah pouze rámcově „probačním programem se rozumí zejména…“, „soud pro mládež a v přípravném řízení
státní zástupce může mladistvému uložit výchovnou povinnost, kterou stanoví, aby
zejména…“, „soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce může mladistvému
uložit výchovné omezení, kterým stanoví, aby zejména…“.415 Je tedy na místě se ptát, zda
je takové vymezení zákonné a není v rozporu se zásadou nulla poena sine lege certa?
V tomto případě se nejedná o trest jako takový a lze konstatovat, že díky pestrosti
výchovných opatření a jejich demonstrativnímu vymezení obsahu lze pružně reagovat na
rozličné sociální a rodinné podmínky mladistvého, jeho osobnost a spáchané provinění,
a tím flexibilně naplňovat specifický účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
Demonstrativní výčet výchovných omezení, výchovných povinností a rovněž zaměření
probačních programů však shledávám nevhodným, neboť zastávám názor, že by měl být
obsah i tohoto druhu sankcí v zájmu právní jistoty v zákoně jasně a určitě vymezen, aby
měli mladiství možnost se dopředu seznámit se všemi druhy a obsahem sankcí, které jim
mohou být potencionálně v řízení uloženy.
Orgán činný v trestním řízení, který mladistvému ukládá výchovné opatření, musí
být důkladně informován zejména o sociálních a rodinných poměrech mladistvého, jeho
osobnosti, rozumovém a mravním vývoji a o příčinách spáchaného provinění, aby mohl
zvolit nejvhodnější opatření, které musí následně ve výroku rozhodnutí dostatečně
specifikovat, a u opatření ukládaných na určitý časový úsek také uvést dobu, na kterou je
ukládá.

414

ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 154.
415
Viz ustanovení § 17 až 19 ZSVM.
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Ustanovení § 15 odst. 3 ZSVM a § 10 odst. 2 ZSVM umožňují ukládat mladistvým
výchovná opatření již v průběhu řízení, a to od samého počátku, kdy ještě ani nemusí být
zahájeno trestní stíhaní mladistvého.416 Na rozdíl od ochranných a trestních opatření,
která může mladistvému ukládat pouze soud pro mládež, tak mohou být uložena také
státním zástupcem. Tento postup se vyznačuje silným výchovným a preventivním
působením, neboť brzkým vystavením mladistvého výchovnému působení výchovných
opatření, lze již od počátku trestního řízení významně ovlivnit jeho chování a postoje.
Ustanovení § 59 ZSVM přímo zdůrazňuje, že má státní zástupce při výkonu dozoru
v přípravném řízení ve věcech mladistvých postupovat tak, aby bylo možné ve všech
vhodných případech využít přiměřená výchovná opatření. Tuto konstrukci a apel na státní
zástupce považuji za velmi vhodné, neboť mladistvý může jednak čelit důsledkům své
trestné činnosti dříve od jejího spáchání, než je tomu v případě, pokud je mu ukládána
sankce až na konci řízení, což zvyšuje výchovný efekt takového působení, a jednak ho
tak lze chránit před škodlivými vlivy, jejichž působení je vystavován, a předcházet tak
jeho další trestné činnosti, které by se mohl v průběhu řízení dopustit.417 Ztotožňuji se
s názorem, že ačkoliv představují výchovná opatření hmotněprávní sankci, v případech,
kdy jsou ukládána v průběhu řízení, plní funkci procesní alternativy.418 Mladistvý může
také výkonem výchovného opatření v průběhu řízení prokázat svou sebereflexi a vůli ke
změně svého chování a odčinění jeho následků, a přestože nemá jeho uložení a výkon
žádný bezprostřední vliv na další řízení, pokud mladistvý uložené opatření úspěšně
vykoná, soud bude spíše uvažovat o mírnějších prostředcích reakce na jeho provinění.419
Mladistvý tak výkonem výchovného opatření zvyšuje své šance k použití odklonů či
jiných alternativních opatření. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže neupravuje
možnost započtení výchovného opatření do nově uloženého výchovného opatření nebo
do uloženého trestního opatření, ačkoliv je možné výchovné opatření znovu uložit
i v konečném či mezitímním rozhodnutí ve věci, a přestože jsou některá výchovná
416

ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 153.
417
Srov. s BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. s. 44.
418
ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 33.
419
Srov. VÁLKOVÁ, Helena. Reforma soudnictví v trestních věcech mládeže na obzoru? Právní
zpravodaj. 2001, 8, s. IV.; SOTOLÁŘ, Alexander. Výchovné povinnosti a výchovná omezení v systému
soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 12, s. 343. či TŘEŠLOVÁ, Lenka. K článku
JUDr. Karla Šabaty „Společensky prospěšná činnost jako výchovná povinnost v rozhodovací praxi státního
zástupce“. Státní zastupitelství. 2007, 5, s. 46.
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opatření svou povahou trestním opatřením blízká.420 Soud však pochopitelně ve svém
rozhodnutí o druhu a výměře výchovného či trestního opatření přihlíží ke skutečnosti, že
mladistvému bylo výchovné opatření uloženo již během řízení, a zohlední, jaký na něj
mělo vliv, a zda se k jeho výkonu postavil pozitivně.
Vzhledem ke skutečnosti, že za současné právní úpravy není v mnoha případech, kdy
jsou výchovná opatření ukládána, možné adekvátně reagovat na neplnění jejich
podmínek, a také s ohledem na to, že je pro nápravu mladistvého nepochybně účelnější,
pokud začne vykonávat výchovné opatření co nejdříve poté, co provinění spáchal,
považuji možnost ukládání výchovných opatření již v průběhu řízení za velmi vhodnou,
dovolím si podotknout, že ve většině případů přímo potřebnou. V praxi však není tato
varianta příliš využívána.421 Přístup státních zástupců k ukládání výchovných opatření
v přípravném řízení v počátcích účinnosti zákona o soudnictví ve věcech mládeže a
důvody, proč nejsou příliš využívána, shrnuli Zezulová a Růžička jako (i) nezájem
mladistvých výchovná opatření vykonávat a neplnění jejich podmínek v případě uložení,
(ii) nevhodnost je v mnoha věcech ukládat – buď u prvopachatelů nebo naopak
u závažnějších případů narušených mladistvých delikventů, na které již bylo dříve
působeno uložením ústavní či ochranné výchovy422, (iii) z důvodu absence vhodných
probačních programů na mnoha místech České republiky, (iv) z důvodu vyššího zatížení
státních zástupců a Probační a mediační služby.423 Zatímco první tři argumenty
shledávám částečně důvodnými, poslední z nich považuji za nerelevantní. Je sice
pravdou, že jsou státní zástupci i úředníci a asistenti Probační a mediační služby přetíženi
a zejména úředníků Probační a mediační služby je akutní nedostatek, z tohoto důvodu
však nelze rezignovat na řádné naplňování účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
Co se týká předchozích argumentů, skutečnost, že na mnoha místech České republiky

420

SOTOLÁŘ, Alexander a Helena VÁLKOVÁ. Trestní opatření v trestních věcech mladistvých.
Trestněprávní revue. 2005, 2, s. 32.
421
ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 80.
422
Nad účinností výchovných opatření polemizovala rovněž Vesecká, která představila argumentaci
státních zástupců z Královehradeckého kraje. Tato vyzněla v podobném duchu, tedy mimo jiné zazněl
argument, že potencionální uložení výchovných opatření v mnoha případech neodpovídá charakteru
spáchané trestné činnosti. VESECKÁ, Renáta. Několik poznámek k prevenci kriminality dětí a mládeže
z pohledu ukládaných opatření dle zák. č. 94/1963 Sb. a zák. 218/2003 Sb. Státní zastupitelství. 2005, 7-8,
s. 15.
423
ZEZULOVÁ, Jana a Miroslav RŮŽIČKA. Aktuální problémy zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve
věcech mládeže. Státní zastupitelství. 2005, 7-8, s. 11.
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není dostatek vhodných probačních programů, bohužel stále trvá. Tento fakt pak zcela
logicky snižuje možnost využití výchovných opatření v případech, kdy se jeví vhodné
uložit mladistvému účast v probačním programu, takový probační program však není pro
dané místo akreditován. Odůvodnění neukládání výchovných opatření z důvodu jejich
nevhodnosti u prvopachatelů nebo u závažnějších případů narušených mladistvých
delikventů, na které již bylo dříve působeno uložením ústavní či ochranné výchovy,
nepovažuji za správné. Právě v případech prvopachatelů může uložení a výkon vhodného
výchovného opatření v průběhu řízení výrazně napomoci jejich nápravě, neboť jim
mohou v krátké době od spáchání provinění pomoci pochopit závažnost celé situace a
důsledky jejich jednání a oni tak mohou přijmout odpovědnost za spáchané provinění a
na provinění může být reagováno formou některého z odklonů v trestním řízení nebo
upuštěním od uložení trestního opatření. Rovněž v případě závažnějších provinění,
jejichž pachateli jsou narušení mladiství, nelze použití výchovných opatření zcela
opomíjet, neboť například uložení a výkon probačního programu již v průběhu řízení
může přispět alespoň částečně k nápravě mladistvého, i když bude v konečném
rozhodnutí ve věci na jeho provinění reagováno například uložením trestního opatření.
V takových situacích mohou představovat výchovná opatření vhodný doplněk
k některému z dalších typů opatření, která je možné mladistvým ukládat. Odůvodnění
nižší četnosti ukládání výchovných opatření v průběhu řízení nezájmem mladistvých tato
opatření vykonávat, považuji naopak za zcela pádný argument, a to vzhledem k nutnosti
souhlasu mladistvých s jejich uložením v průběhu řízení.

4.3. Souhlas mladistvého s uložením výchovných opatření
Je-li výchovné opatření mladistvému uloženo v průběhu řízení, nastává zvláštní
situace, neboť dochází k jeho uplatnění v době před vydáním rozhodnutí o jeho vině, a
tím ke kolizi s principem presumpce neviny.424 Aby zákonodárce tento střet zmírnil,
stanovil pro uložení výchovného opatření v průběhu řízení obligatorní souhlas
mladistvého a zakotvil jeho možnost po celou dobu řízení až do pravomocného skončení
věci tento souhlas odvolat a výkon výchovného opatření tak ukončit. 425 Souhlas musí
424
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udělit mladistvý osobně, nelze ho nahradit souhlasem jeho zákonného zástupce či
obhájce. Za udělení souhlasu nelze považovat situaci, kdy by mladistvý začal
konkludentně výchovné opatření vykonávat. Musí se jednat o dobrovolný výslovný
souhlas mladistvého udělený poté, co je důsledně poučen o tom, v čem konkrétní
výchovné opatření spočívá, a že může svůj souhlas s ním kdykoliv do pravomocného
skončení trestní věci odvolat.426 Přestože většinou mladistvý zřejmě dá k uložení
výchovného opatření souhlas v případě, že skutečně stíhaný skutek spáchal, vzhledem
k tomu, že existuje pravděpodobnost, že s ohledem na výkon výchovného opatření bude
postižen mírněji, může nastat situace, že udělí ze strachu souhlas i pokud se necítí být
vinen, pouze si chce zajistit lepší podmínky pro případné uložení sankce. Udělený souhlas
tak nelze v žádném případě ztotožnit s doznáním mladistvého, že spáchal provinění, a
nesmí být žádným způsobem vynucován.427 Na druhé straně lze apelovat na obhájce, aby
v řízení v trestních věcech mladistvých uvažovali a postupovali rozdílně než u dospělých
pachatelů a mladistvého nezrazovali od udělení souhlasu s uložením výchovného
opatření, neboť jeho souhlas a následný výkon zvyšuje šance k použití alternativních
řešení trestní věci.428
Šabata považuje obligatorní souhlas mladistvého s uložením výchovného opatření
v průběhu řízení za neefektivní a neoperativní a shledává vhodnější variantu, aby
mladistvý uděloval souhlas vždy až s výkonem výchovného opatření, respektive aby
mohl odmítnout uložené výchovné opatření vykonat. Odmítnutí jeho výkonu pak
navrhuje zohlednit při dalším postupu v řízení.429 S tímto návrhem však nemohu
souhlasit, neboť shledávám navržený postup zcela v rozporu se zásadou presumpce
neviny.430 V prvé řadě podotýkám, že je nutné získat souhlas od mladistvého již před
vydáním rozhodnutí o uložení výchovného opatření, aby byl tímto zmírněn střet
s principem presumpce neviny, a zadruhé rozhodně nelze přihlížet k negativnímu postoji
mladistvého k jeho uložení (popřípadě, jak je navrhováno k jeho výkonu) jako
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k okolnosti, která by měla být následně negativně zhodnocena. Tím by byl na mladistvého
v podstatě vyvíjen nátlak, aby v každém případě souhlas vyslovil. Poté by mohlo
docházet k situacím, kdy by udělil souhlas ze strachu i v případě, kdy by se necítil vinen,
pouze aby v dalším průběhu řízení nezhoršil svou situaci. Z logiky věci naopak vyplývá,
že postup má být zcela opačný. Mladistvý při udělení souhlasu a řádném výkonu
výchovného opatření projevuje totiž snahu odčinit způsobené následky a napravit se, čímž
přirozeně zvyšuje své šance k použití příznivějšího postupu ve věci.431 Pokyn obecné
povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 7/2009, o trestním řízení ve věcech mládeže (dále
jen „pokyn o trestním řízení ve věcech mládeže“) dokonce v článku 7 státnímu zástupci
přímo ukládá, aby v případě, že rozhodl o uložení výchovného opatření a mladistvý ho
zcela či alespoň zčásti vykonal a účel výchovného opatření tak byl alespoň zčásti naplněn,
k této skutečnosti přihlédl v rozhodnutí, kterým přípravné řízení končí a v případě podání
obžaloby v rámci závěrečné řeči při návrhu sankce.
Skutečnost, že souhlas mladistvého není vyžadován, pokud je výchovné opatření
mladistvému ukládáno v rozhodnutí ve věci samé, jímž je rozhodováno o vině
mladistvého, kromě výchovného opatření probačního programu, vyplývá již ze znění a
rozdílného vymezení ustanovení § 15 odst. 1 ZSVM a § 15 odst. 3 ZSVM. V této
souvislosti lze však také zmínit usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 15. dubna 2004, sp. zn. 14 To 130/2004, které tento fakt
potvrzuje. Ustanovení § 10 odst. 2 ZSVM, které uvádí, že „výchovná opatření je možné
mladistvému, proti němuž se řízení vede, uložit s jeho souhlasem již v průběhu tohoto
řízení před rozhodnutím soudu pro mládež o vině mladistvého“ sice může na první pohled
evokovat, že lze mladistvému uložit výchovné opatření v každé fázi řízení vždy jen s jeho
souhlasem, avšak z § 15 ZSVM je zřejmé, že souhlas mladistvého je vyžadován pouze
v průběhu trestního řízení, neboť uvedené ustanovení upravuje ukládání výchovných
opatření v rozhodnutí ve věci v odstavci 1 a jejich ukládání v průběhu řízení před
rozhodnutím ve věci v odstavci 3.432 Setkáme se však i s úvahou nad tím, zda by nebylo
možné na § 15 odst. 3 ZSVM pohlížet jako na navázání na § 15 odst. 1 ZSVM se
stanovením doplňujících podmínek k uložení výchovných opatření. Autoři této myšlenky
431

Srov. s TŘEŠLOVÁ, Lenka. K článku JUDr. Karla Šabaty „Společensky prospěšná činnost jako
výchovná povinnost v rozhodovací praxi státního zástupce“. Státní zastupitelství. 2007, 5, s. 46.
432
Srov. s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 15. dubna 2004,
sp. zn. 14 To 130/2004.

163

však sami uznávají, že závěr o tom, že souhlasu mladistvého není při ukládání
výchovných opatření v rozhodnutí ve věci třeba, je logický a odůvodněný.433 Přesto, že
však není pro uložení výchovného opatření v rozhodnutí ve věci nutný kromě uložení
probačního programu souhlas mladistvého, pro naplnění účelu výchovného opatření
sledovaného zákonem o soudnictví ve věcech mládeže lze považovat za vhodné zjistit
postoj mladistvého k jeho uložení a výkonu, neboť kladné stanovisko nepochybně
zvyšuje příznivé vyhlídky jeho bezproblémového výkonu a pozitivního působení na
mladistvého.434
Za zajímavou považuji otázku, zda je nutný souhlas mladistvého s uložením
výchovných opatření v případě, kdy jsou ukládána v rámci rozhodnutí o použití některého
z odklonů v trestním řízení. Autoři komentáře k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže
zastávají názor, že k uložení výchovných opatření ve spojení s rozhodnutím o použití
odklonů od standardního řízení zákon v zásadě tento souhlas nevyžaduje.435 Tentýž názor
zastávají také Zezulová a Růžička.436 Článek 16 odst. 3 a článek 17 odst. 1 pokynu
o trestním řízení ve věcech mládeže rovněž uvádí, že předchozí souhlas mladistvého
s uložením výchovného opatření není v případech využití odklonů v trestních věcech
mladistvých kromě probačního programu vyžadován. Ščerba rozlišuje odklony, u nichž
dochází ke konečnému rozhodnutí ve věci (narovnání, odložení věci po schválení dohody
o narovnání a odstoupení od trestního stíhání) a mezitímní rozhodnutí (podmíněné
zastavení trestního stíhání a podmíněné odložení podání návrhu na potrestání). Uvádí, že
u první kategorie nemusí být souhlas mladistvého s uložením výchovných opatření
vyžadován, protože se jedná o konečný způsob vyřízení věci ve smyslu § 15 odst. 3
ZSVM. Mladistvý navíc musí vždy dát k narovnání souhlas, takže lze podle jeho názoru
tento vztáhnout i na uložené výchovné opatření a u odstoupení od trestního stíhání má
mladistvý v případě, že s uloženým opatřením nesouhlasí, možnost trvat na projednání
věci. V obou případech má také možnost podat proti usnesení stížnost. U mezitímních
rozhodnutí považuje souhlas mladistvého sice za důležitý, ale obdobně jako u narovnání
433
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ho spojuje se souhlasem k využití odklonu.437 K obdobnému závěru dochází také Sotolář,
který nepovažuje souhlas mladistvého při využití odklonů za nutný, neboť § 15 ZSVM
souhlas v takových případech výslovně nevyžaduje, ale podotýká, že pokud zákonodárce
vyžaduje souhlas k užití odklonu, musí se tento vztahovat také na ukládaná výchovná
opatření. U odstoupení od trestního stíhání nutnost souhlasu mladistvého s uložením
výchovného opatření nespatřuje.438 Tibitanzlová považuje podmíněné zastavení trestního
stíhání a podmíněné odložení podání návrhu na potrestání za případy, u nichž je souhlas
mladistvého vzhledem k ustanovení § 15 odst. 3 ZSVM nepochybně nutný, neboť se
jedná o mezitímní rozhodnutí. U institutů narovnání a odstoupení od trestního stíhání jako
případů definitivního skončení trestní věci ve smyslu § 15 odst. 3 ZSVM, však také
shledává nutným pro uložení výchovných opatření souhlas mladistvého požadovat, neboť
by tato jinak ztrácela s ohledem na nápravu mladistvého smysl.439
Z mého pohledu je souhlas mladistvého s uložením výchovných opatření nutný ve
všech případech odklonů a mladistvý by ho měl vždy dávat zvlášť a neměl by se
konkludentně dovozovat od souhlasu s použitím odklonu. Musím totiž konstatovat, že
žádný ze shora zmiňovaných autorů nevěnoval důsledně pozornost vztahu § 10 odst. 2
ZSVM a § 15 odst. 1 a 3 ZSVM. Ustanovení § 15 odst. 1 ZSVM zahrnuje ve výčtu
rozhodnutí, u nichž lze výchovná opatření ukládat, také zvláštní způsoby řízení. Výše již
sice zmiňuji, že při ukládání výchovných opatření v rozhodnutích upravených v § 15 odst.
1 ZSVM není souhlas mladistvého nutný, toto konstatování je však nutné zúžit, co se týká
odklonů v trestním řízení, jako podskupiny zvláštních způsobů řízení.440 Zatímco ostatní
rozhodnutí vyjmenovaná v § 15 odst. 1 ZSVM představují rozhodnutí o vině mladistvého,
a tudíž v nich uložená výchovná opatření bez souhlasu mladistvého nejsou v rozporu
s § 10 odst. 2 ZSVM, rozhodnutí o použití odklonu nelze považovat za rozhodnutí o vině
mladistvého441, a proto by bylo uložení výchovných opatření v rozhodnutí o použití
některého z odklonů v trestním řízení s ustanovením § 10 odst. 2 ZSVM v rozporu.
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Pokud bychom v případě odklonů postupovali podle § 15 odst. 3 ZSVM, v němž
zákonodárce stanoví, že výchovná opatření mohou být ukládána se souhlasem
mladistvého již v průběhu trestního řízení, nejdéle však do jeho pravomocného skončení,
dospěli bychom k obdobnému závěru jako Tibitanzlová, tedy, že v případě podmíněného
zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení podání návrhu na potrestání jako
mezitímních rozhodnutí je souhlas obligatorní, ale v případě institutů narovnání a
odstoupení od trestního stíhání jako případů definitivního skončení trestní věci není
nutný, jen se s ohledem na potřebu nápravy mladistvého jeví jako velmi vhodný.
S ohledem na znění ustanovení § 10 odst. 2 ZSVM by však byla opět úvaha
o neobligatornosti souhlasu mladistvého s ukládaným výchovným opatřením s tímto
v rozporu, neboť jak již bylo uvedeno, takové rozhodnutí nelze považovat za rozhodnutí
o vině mladistvého.
Z uvedeného vyplývá, že by bylo nanejvýš vhodné ustanovení § 10 odst. 2 ZSVM ve
spojení s ustanoveními § 15 odst. 1 a 3 ZSVM novelizovat, neboť v současnosti ve výše
uvedeném směru kolidují. Jak však za jejich současného znění tato ustanovení vykládat,
aby si co nejméně odporovala? Ustanovení § 15 odst. 3 ZSVM v podstatě rozšiřuje znění
ustanovení § 10 odst. 2 ZSVM. Považuji tak za vhodnější, aby bylo postupováno podle
přísnějších podmínek podle § 10 odst. 2 ZSVM, z něhož vyplývá, že je souhlas
mladistvého s uložením výchovných opatření v případě aplikace odklonů obligatorní,
neboť se nejedná o rozhodnutí o vině mladistvého. Vzhledem k tomu, že se nejedná
o rozhodnutí o vině mladistvého, shledávám tento postup logičtější, neboť je souladný se
zásadou presumpce neviny.
V rámci novelizace bych však navrhovala § 10 odst. 2 ZSVM zcela vypustit a ve
druhé větě § 15 odst. 1 ZSVM vypustit slova „nebo v souvislosti se zvláštními způsoby
řízení“, aby v odstavci 1 zůstala upravena pouze konečná rozhodnutí trestní věci
mladistvého, která představují rozhodnutí o vině. Ustanovení § 15 ZSVM bych dále
doporučovala rozšířit o další odstavec (nejlépe ho včlenit mezi nynější § 15 odst. 1 a 2
ZSVM) a v něm uvést, že je možné výchovná opatření uložit i v souvislosti s využitím
odklonů v trestním řízení.442 Aby však byla stále důsledně zachována zásada presumpce
neviny, považovala bych za vhodné v tomto odstavci zároveň uvést, že v případě odklonů
442
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v trestním řízení musí soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce ukládat
výchovné opatření se souhlasem osoby, proti níž se řízení vede.

4.4. Délka a výkon výchovných opatření
Co se týká délky uložení výchovných opatření, orgány činné v trestním řízení její
konkrétní trvání vymezují v rozhodnutí. Jedinou výjimku představuje napomenutí
s výstrahou jako jednorázový úkon. Maximální možná doba trvání výchovných opatření
je v § 15 odst. 1 ZSVM vymezena dvojím způsobem – pro kombinaci s podmíněným
odsouzením a podmíněným odložením peněžitého opatření nejdéle na délku stanovené
zkušební doby443 a v ostatních případech nejvýše na dobu 3 let.
Výkon výchovných opatření se odvíjí od fáze řízení, v níž byla uložena.
V přípravném řízení jej zajišťuje státní zástupce a v řízení před soudem soud pro mládež,
přičemž oba tyto orgány činné v trestním řízení mohou výkon výchovných opatření
předat Probační a mediační službě. Při uložení dohledu probačního úředníka je výkon
dohledu vždy nařízen středisku Probační a mediační služby, v jehož obvodu mladistvý
bydlí nebo se zdržuje a kontrola plnění podmínek probačního programu také vždy musí
být svěřena do rukou probačního úředníka. Zákon počítá také s možností uložené
výchovné opatření změnit nebo zrušit, pokud vyjde najevo, že je jeho úplné nebo včasné
plnění pro mladistvého nemožné nebo ho na něm nelze spravedlivě požadovat.444
Pokud jsou v průběhu řízení zjištěny státním zástupcem nebo soudem pro mládež
důvody k uložení ústavní výchovy podle občanského zákoníku445 nebo jiné skutečnosti
odůvodňující přijetí některého z výchovných opatření upravených v zákoně č. 89/2012
Sb., občanském zákoníku (dále jen „občanský zákoník“ či „OZ“), jsou tyto orgány
povinny dát podnět k jejich uložení příslušnému obecnému soudu mladistvého, neboť

443

K možnému použití tohoto omezení i na jiné případy viz podkapitola 3.3 Podmíněné upuštění od uložení
trestního opatření podle § 14 ZSVM.
444
K tomuto blíže viz např. ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana
HRUŠÁKOVÁ a Milada ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha:
C. H. Beck, 2011. s. 161-163.
445
Důvody pro nařízení jejího výkonu vymezuje § 971 a násl. občanského zákoníku. Ústavní výchova
představuje významný zásah do rodinných práv. Přesto by však neměla být chápana jako sankční
prostředek, ale jako institut pomáhající dítěti a jeho rodině překlenout krizové období. K důvodům pro
nařízení výkonu ústavní výchovy blíže viz HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka
WESTPHALOVÁ a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Praha: C. H. Beck,
2014. s. 1300-1301.
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samy nejsou oprávněny tato opatření nařídit446 a na ohrožení či narušení výchovy
nezletilého dítěte je potřeba reagovat. Při následném rozhodnutí ve věci orgány činné
v trestním řízení musí zohlednit uložená výchovná opatření podle občanského zákoníku,
a to hned v několika směrech. Zaměřují se jednak na zjištění, jak mladistvý plní podmínky
takového výchovného opatření a na skutečnost, jak na něj uložené opatření působilo,
jednak zkoumají podmínky výkonu výchovného opatření k tomu, aby s nimi způsob
řešení trestní věci mladistvého nekolidoval.447 Je totiž dokonce možné, že výchovné
opatření uložené podle občanského zákoníku zcela napraví situaci v rodině či sociálním
okolí mladistvého, a tím budou odstraněny příčiny, které mladistvého ke spáchání
stíhaného provinění vedly. Takový závěr se následně odrazí na druhu trestněprávní reakce
za spáchané provinění, například v podobě upuštění od uložení trestního opatření podle
§ 11 ZSVM nebo v užití některého z odklonů v trestním řízení.448
Vzhledem k celému konceptu trestního soudnictví nad mládeží a myšlence, že
mladistvého je lepší spíše vychovávat než trestat, považuji dosavadní systém výchovných
opatření za vhodný začátek, který by však měl být do budoucna značně rozpracován a
mělo by být zajištěno jeho důsledné uplatňování v praxi, zejména efektivní spolupráce
mezi orgány činnými v trestním řízení a Probační a mediační službou, která výkon
ukládaných výchovných opatření zajišťuje. K tomu, aby mohl systém výchovných
opatření fungovat a zcela naplňovat vymezený účel, je také nutné, aby stát měl pestrou,
rozvinutou a fungující síť sociálních služeb a aby rovněž došlo k zapojení místních
komunit.449

446

Soud pro mladistvé může o ústavní výchově rozhodnout pouze v jediném případě, a to pokud při výkonu
ochranné výchovy převýchova mladistvého natolik pokročila, že je možné očekávat, že i bez omezení, která
vyplývají v rámci výkonu ochranné výchovy, se bude řádně chovat a pracovat, ale stále trvají některé
okolnosti, pro které byla ochranná výchova uložena. Za takové situace může ochrannou výchovu přeměnit
v ústavní výchovu.
447
Pokud mladistvý vykonává ústavní výchovu, není mu logicky možné například uložit výchovnou
povinnost bydlet s rodičem.
448
Srov. s ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 163164.
449
Srov. s HULMÁKOVÁ, Jana. Trestání delikventní mládeže. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 194.
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4.5. Napomenutí s výstrahou
4.5.1. Zákonná úprava
V § 20 ZSVM zákonodárce upravil specifický druh výchovného opatření –
napomenutí s výstrahou, které je hned v několika směrech odlišné od ostatních
výchovných opatření.450 Napomenutí s výstrahou představuje jednorázový akt spočívající
v důrazném vytčení protiprávnosti provinění mladistvému soudem či v průběhu
přípravného řízení státním zástupcem a v upozornění mladistvého na možné důsledky
v případě jeho recidivy.451 Zákonodárce soudu či státnímu zástupci neuložil povinnost ve
výroku rozhodnutí obsah napomenutí a výstrahy uvádět, stačí uvést, že se toto výchovné
opatření ukládá, eventuálně v kombinaci s přenecháním postižení mladistvého
zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zařízení. Považuji však za vhodné, aby
bylo napomenutí alespoň ve stručnosti rozvedeno v odůvodnění rozhodnutí. Zákon
výslovně nestanoví ani konkrétní formální postup, jakým má k napomenutí dojít,
v souladu s obecnými zásadami sankcionování je však nutné, aby bylo přiměřené nastalé
situaci, tedy aby odpovídalo závažnosti provinění, osobě mladistvého a sledovanému
účelu.452
Některý z výše uvedených orgánů činných v trestním řízení (dle fáze řízení) tak
mladistvému důrazně vysvětlí způsobem odpovídajícím jeho věku a rozumovým
schopnostem, že jednání, kterého se dopustil, nebylo natolik v souladu se společenskými
pravidly, že je považováno za protiprávní a mladistvý jím naplnil znaky skutkové
podstaty některého z trestných činů (resp. provinění) upravených v trestním zákoníku. Je
mu tedy zdůrazněno, že překročil určité hranice a jsou mu připomenuty konkrétní
následky, které jeho provinění přineslo. Soud či státní zástupce tedy nejprve vyjádří
odsudek jednání mladistvého a poté realizuje onu výstrahu, v rámci níž ho důrazně
upozorní na konkrétní důsledky, které by podle zákona mohly být spojeny s jeho
recidivou. Celý akt musí být proveden pochopitelně v přítomnosti mladistvého a
napomenutí musí být obligatorně přítomný také zákonný zástupce nebo opatrovník
450

Napomenutí s výstrahou lze také uplatnit vůči dětem mladším patnácti let (§ 93 odst. 1 písm. c) ZSVM)
a trestně neodpovědným mladistvým, kteří se dopustili činu jinak trestného (§ 5 odst. 2 ZSVM).
451
Srov. s SOTOLÁŘ, Alexander. Napomenutí mladistvého jako specifické opatření v systému soudnictví
ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 9, s. 249.
452
Srov. s ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 206.
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mladistvého. Přítomností zákonného zástupce dochází totiž ke zdůraznění závažnosti
jednání mladistvého a zvýraznění významu a účelu tohoto výchovného opatření. Pokud
mladistvý pochází z fungující a odpovědné rodiny, kdy jeho zákonným zástupcům není
lhostejná jeho budoucnost, jistě pociťují stud, že se mladistvý provinění vůbec dopustil a
nyní s ním stojí před soudem či státním zástupcem, neboť část odpovědnosti za jeho
chování leží s ohledem na výchovu, kterou mu poskytli, také na nich samotných. Lze tedy
očekávat, že následně automaticky zvýší nad mladistvým intenzitu uplatňovaných
výchovných prostředků, aby tak eliminovali opakování trestné činnosti z jeho strany.
Pokud však orgán činný v trestním řízení tento přirozený přístup z jejich strany
neočekává nebo se domnívá, že by nebyl pro nápravu mladistvého dostatečným, může
současně s vyslovením napomenutí přímo výslovně přenechat postižení mladistvého jeho
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi, čímž zdůrazní nutnost jejich zásahu do jeho
výchovy, nebo může jeho postižení přenechat škole nebo výchovnému zařízení. Uvedené
subjekty z blízkého sociálního okolí mladistvého jsou totiž většinou způsobilé zesílit
účinnost výchovného vlivu, a tím zvýšit pravděpodobnost jeho nápravy a nápravy
narušených sociálních vztahů ve společnosti.453 Pokud by mladistvý nepřistupoval
k postihu ze strany těchto subjektů odpovědně a neplnil by stanovené podmínky, lze na
to trestněprávními prostředky reagovat pouze v případě, kdy došlo k uložení napomenutí
s výstrahou vedle některého ze způsobů reakce na provinění mladistvého se stanovením
zkušební doby, tedy podmíněného zastavení trestního stíhání, podmíněného odložení
podání návrhu na potrestání, podmíněného upuštění od uložení trestního opatření a dále
vedle trestního opatření odnětí svobody podmíněně odloženého na zkušební dobu, odnětí
svobody podmíněně odloženého na zkušební dobu s dohledem nebo podmíněného
odložení peněžitého opatření.
Některými odborníky je napomenutí s výstrahou považováno za nejmírnější druh
výchovného opatření, neboť mladistvého nijak neomezuje, takže v podstatě nezasahuje
do jeho běžného života.454 Jiní naopak uvádějí, že vyjadřuje výrazný sankční prvek, který
ho přibližuje trestním opatřením. Nikoliv však intenzitou, neboť nepůsobí přímo

453

K problematice přenechání postihu mladistvého těmto subjektům blíže viz podkapitola
3.1.3 Napomenutí nebo přenechání postižení mladistvého jinému subjektu.
454
Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 102.
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represivně.455 Nedomnívám se však, že lze říci, že napomenutí s výstrahou obsahuje silný
sankční prvek. Je v něm sice určitým způsobem zakomponováno odstrašení, ale to
považuji v tomto smyslu zejména za silný prvek prevence, neboť má určitý potenciál
přispívat k předcházení páchání protiprávních činů, a to zejména v případech
prvopachatelů, kteří jinak žijí řádným životem a dopustili se méně závažného provinění.
Vzhledem k tomu lze z mého pohledu považovat za správný názor, že by mělo být
výchovné opatření napomenutí s výstrahou využíváno zejména u méně závažných
provinění, u nichž se jeví dostatečným k tomu, aby mladistvý nadále již žil řádným
životem.456 Zákon sice nijak zvlášť nevymezuje případy, u nichž lze napomenutí
s výstrahou využít a u kterých nikoliv, výše uvedenému konceptu však nejlépe odpovídá
za současné situace uložení výchovného opatření napomenutí s výstrahou při upuštění od
uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM. Naopak nevhodným se jeví jeho
současné uložení s trestními opatřeními, neboť ta sama o sobě již pro mladistvého
představují dostatečnou výstrahu, aby trestnou činnost dále nepáchal.457
Napomenutí s výstrahou se od ostatních výchovných opatření liší mimo jiné chvílí,
kdy dochází k výkonu rozhodnutí. Zatímco výkon ostatních výchovných opatření nastává
až po právní moci rozhodnutí a většinou po nějakou dobu trvá458, výkon napomenutí
s výstrahou nastává již jeho vyslovením.459 Z toho vyplývá, že jeho výkon nastává
vzhledem k jeho podstatě ještě před právní mocí rozhodnutí. Tuto skutečnost považuji za
problematickou. Představme si situaci, že mladistvý byl soudem prvního stupně uznán
455

SOTOLÁŘ, Alexander. Napomenutí mladistvého jako specifické opatření v systému soudnictví ve
věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 9, s. 249.
456
Srov. s JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha:
Leges, 2017, s. 488.; ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ
a Milada ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.
s. 206.; SOTOLÁŘ, Alexander. Napomenutí mladistvého jako specifické opatření v systému soudnictví ve
věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 9, s. 249.
457
Srov. s JELÍNEK, Jiří a Dita MELICHAROVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: (zákon
č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů) s poznámkami a judikaturou. Praha: Linde, 2004. či BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon
o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 63.
458
U výchovné povinnosti zaplatit jednorázově přiměřenou peněžitou částku na peněžitou pomoc obětem
podle § 18 odst. 1 písm. b) ZSVM a výchovné povinnosti nahradit podle svých sil škodu způsobenou
proviněním nebo jinak přispět k odstranění následků provinění podle § 18 odst. 1 písm. e) ZSVM může být
výkon také spjat s jednorázovým plněním.
459
Uložené napomenutí s výstrahou tedy již nelze zrušit, je však v souladu s § 15 odst. 5 ZSVM možné
změnit s ním vyslovené přenechání mladistvého k postižení zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi, škole
nebo výchovnému zařízení, či od něj úplně upustit. Blíže viz ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ,
Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech
mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 206-207.
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vinným a bylo mu uloženo (ať již vedle upuštění od potrestání podle § 12 písm. b) ZSVM,
podmíněného upuštění od potrestání podle § 14 ZSVM nebo vedle některého z trestních
opatření) výchovné opatření napomenutí s výstrahou podle § 20 odst. 1 ZSVM.
Výchovné opatření napomenutí s výstrahou tedy již bylo vykonáno, mladistvý si však
proti tomuto rozsudku podá odvolání a odvolací soud ho obžaloby zprostí. Ačkoliv by
byl mladistvý nakonec pravomocným rozhodnutím obžaloby zproštěn, vykonané
napomenutí s výstrahou již nelze vzít zpět. Na uložené napomenutí s výstrahou lze tedy
pohlížet v podstatě jako na „předčasně vykonatelnou“ sankci, je však bezpochyby
nevhodné, aby takový typ sankcí zákonodárce upravoval, neboť trestní sankce by měly
být v souladu se zásadou presumpce neviny vykonatelné až současně s nabytím právní
moci rozhodnutí, kterým jsou ukládány. Je pochopitelné, že vzhledem k povaze
výchovného opatření napomenutí s výstrahou nelze učinit jinak a čekat s jeho výkonem
na právní moc rozhodnutí, tento příklad mě však jen utvrzuje v přesvědčení, že
napomenutí s výstrahou není jako výchovné opatření vhodným prostředkem k reakci na
provinění mladistvého. Jak jsem již avizovala v části věnované upuštění od uložení
trestního opatření podle § 11 ZSVM460, považuji za vhodné, aby při řešení všech trestních
věcí mladistvých soud především při ústním odůvodnění rozsudku mladistvému
zdůraznil protiprávnost a závažnost provinění, jeho následky a vytkl mu, že se takového
jednání dopustil. Vždy by také podle mého názoru měl mladistvému zdůraznit, jaké
důsledky může mít jeho případná recidiva, aby ho odradil od dalšího páchání provinění.
Pokud není tímto způsobem na mladistvého působeno, dochází z mého pohledu
k podstatnému potlačení výchovného efektu trestního řízení. Z tohoto důvodu bych
navrhovala napomenutí s výstrahou z katalogu výchovných opatření vyřadit a
mladistvému v každém případě uznání viny obligatorně zdůrazňovat protiprávnost jím
spáchaného provinění a jeho následky a upozornit ho také na možné následky případné
recidivy. Napomenutí mladistvého by totiž mělo představovat určitou obligatorní
„morální tečku“ za celým řízením a zdůraznění možných následků budoucí trestné
činnosti by mělo plnit odstrašující funkci a působit na mladistvého a jeho chování
preventivně.461

460

Blíže viz podkapitola 3.1.3 Napomenutí nebo přenechání postižení mladistvého jinému subjektu.
Srov. s SOTOLÁŘ, Alexander. K možnosti přenechání postižení mladistvého provinilce zákonným
zástupcům, škole a výchovnému zařízení. Trestněprávní revue. 2004, 11, s. 334.
461

172

Za současné právní úpravy lze napomenutí s výstrahou stejně jako jakékoliv jiné
výchovné opatření mladistvému uložit již v průběhu řízení. V případě napomenutí
s výstrahou se však tato možnost nejeví vhodnou, a to ze dvou důvodů. V prvé řadě
napomenutí s výstrahou obsahuje konstatování, že mladistvý spáchal provinění, a to ještě
před tím, než je ve věci meritorně rozhodováno o jeho vině. Nastává tedy zvláštní situace,
ve které dochází v podstatě k anticipaci podoby budoucího rozsudku.462 Další
problematickou skutečností je, že mladistvý musí dát v souladu s § 15 odst. 3 ZSVM
k jeho uložení souhlas, což lze v případě, kdy má dojít k jeho napomenutí, považovat
za nesmyslné až absurdní, neboť napomenutí tím pozbývá svůj výchovný a odstrašující
efekt. Uložení napomenutí s výstrahou je v takové situaci v rozporu s jeho účelem.463
Problematická je v tomto případě rovněž skutečnost, že u výchovných opatření uložených
v průběhu řízení má až do pravomocného skončení věci mladistvý právo svůj souhlas
s nimi odvolat. Vzhledem k tomu, že napomenutí s výstrahou je vykonané již jeho
vyslovením, nelze tento postup fakticky aplikovat.464 Byl by částečně uplatnitelný pouze
tehdy, pokud by byl vedle vyslovení napomenutí s výstrahou postih mladistvého
ponechán jeho zákonnému zástupci, opatrovníku, škole, jíž je mladistvý žákem, nebo
výchovnému zařízení, v němž žije, a k postižení mladistvého by doposud nedošlo.
Přenechat postih mladistvého některému ze subjektů uvedených v § 20 odst. 2 ZSVM
před meritorním rozhodnutím ve věci však neshledávám příliš vhodným. Nepovažuji totiž
za výstižnou formulaci, aby jim bylo „přenecháno postižení“, neboť tato předjímá, že
jinak by byl mladistvý postižen orgánem činným v trestním řízení, což shledávám
v rozporu se zásadou presumpce neviny. Za vhodnější bych tak považovala, aby bylo
orgánem činným v trestním řízení uloženo zákonnému zástupci, opatrovníkovi, škole, či
výchovnému zařízení, aby na mladistvého v průběhu řízení výchovně působili. Sotolář
dokonce upozorňuje na skutečnost, že v případě přenechání postižení výše uvedeným
subjektům je vhodné čekat s konečným rozhodnutím ve věci do doby, než bude tento
postih uplatněn, aby byla zjištěna reakce mladistvého na způsob postižení a od ní se
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Pokyn o trestním řízení ve věcech mládeže však v článku 11 odst. 4 uvádí, že pokud mladistvý svůj
souhlas s napomenutím s výstrahou odvolá, vychází se nadále z toho, jako by k tomuto úkonu vůbec
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následně mohl odvíjet jeho zákonný postih, v ideálním případě v podobě některé
alternativy k potrestání.465
V souvislosti s ukládáním napomenutí s výstrahou při rozhodnutí o použití některého
z odklonů v trestním řízení panují neshody. Autoři komentáře k zákonu o soudnictví ve
věcech mládeže i Hulmáková uvádějí, že napomenutí s výstrahou může být v takových
případech účelné.466 Ščerba naopak nad jeho účinností v tomto směru polemizuje.
Podotýká, že mladistvý musí vyvinout úsilí k tomu, aby splnil podmínky nutné pro
přistoupení k použití odklonu, které mají v porovnání s napomenutím s výstrahou větší
výchovný efekt, a účelné považuje pouze jeho uložení vedle odstoupení od trestního
stíhání, k jehož uplatnění nejsou po mladistvém požadovány žádné aktivity výchovného
rázu.467 V případě odklonů lze na první pohled považovat za problematické vytčení
protiprávnosti spáchaného provinění mladistvému, neboť při použití odklonů nedochází
k vyslovení viny468, proto se může uložení napomenutí s výstrahou jevit v rozporu se
zásadou presumpce neviny. U většiny z odklonů (kromě odstoupení od trestního stíhání)
je však vyžadováno doznání mladistvého či jeho prohlášení, že spáchal stíhaný skutek.
V kombinaci se souhlasem mladistvého, který, jak již výše uvádím, považuji při použití
všech odklonů při ukládání výchovných opatření za obligatorní 469, se tak tento rozpor
zmírňuje. Souhlas mladistvého s uložením právě napomenutí s výstrahou je ale nelogický
a postrádá výchovný účinek, proto nepovažuji za vhodné ho v případě využití odklonů
ukládat. Zdůraznění protiprávnosti provinění jako takové a upozornění na možné
následky případné recidivy však považuji i v případě rozhodnutí o odklonu za vhodné.
Vytčení protiprávnosti je ze shora uvedených důvodů sice problematické, ale mám za to,
že v případě mladistvých lze na tomto místě vyzdvihnout výchovný účel tohoto
konstatování.
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4.6. Výchovné povinnosti a výchovná omezení
Smyslem výchovných povinností a výchovných omezení je na základě identifikace
faktorů a příčin, které mladistvého ke spáchání provinění vedly, tyto zcela odstranit či
alespoň zmírnit. Nemají tedy represivní charakter, ale vysoce preventivní, neboť
usměrněním chování mladistvého buď formou stanovení příkazu zdržet se určitého
jednání, nebo naopak určité aktivity konat, může být mladistvý dostatečně pozitivně
ovlivněn k tomu, aby již dále trestnou činnost nepáchal, a obava z jeho recidivy tak může
být vyřešena.470 Výchovné povinnosti a výchovná omezení lze ukládat v souladu s § 93
odst. 1 písm. a) a b) ZSVM rovněž dětem mladším patnácti let a trestně neodpovědným
mladistvým, kteří se dopustili činu jinak trestného podle § 5 odst. 2 ZSVM.
Zatímco výchovná omezení svým způsobem mladistvého chrání před škodlivými
vlivy okolí, prostřednictvím výchovných povinností má docházet ke změnám jeho
postojů. Obě kategorie se velmi podobají přiměřeným omezením a přiměřeným
povinnostem podle § 48 odst. 4 TZ, která lze dospělým pachatelům ukládat v souvislosti
s některými rozhodnutími ve věci.471 U mladistvých pachatelů dokonce výchovné
povinnosti a výchovná omezení tyto přiměřené omezení a přiměřené povinnosti podle § 2
odst. 2 písm. b) ZSVM ještě společně s ostatními výchovnými opatřeními nahrazují.
Výchovné povinnosti a výchovná omezení lze mladistvému ukládat v kombinacích
mezi sebou nebo i s jinými výchovnými, ochrannými či trestními opatřeními. Vzhledem
ke skutečnosti, že je nutné zajistit kontrolu jejich výkonu, jeví se však příhodným je
ukládat ve spojení s výchovným opatřením dohledu probačního úředníka či vedle
podmíněně odloženého trestního opatření odnětí svobody na zkušební dobu s dohledem.
V obou případech zákonodárce zvolil cestu demonstrativního výčtu těchto druhů
výchovných opatření, aby mohlo být řešení trestních věcí mladistvých skutečně v co
nejvyšší možné míře individualizováno. Není však možné ukládat zcela libovolné
povinnosti a omezení, ale pouze takové, které s ohledem na okolnosti provinění, poměry
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a osobnost mladistvého naplní účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže.472 Každé
takové ve výčtu výslovně neuvedené opatření musí být přiměřené výše uvedeným
okolnostem. Na jednu stranu lze sice příkladmý výčet opatření ocenit, neboť jeho
nepochybnou předností je vysoká flexibilita, nicméně jak již bylo shora zmíněno, v zájmu
zachování právní jistoty by měl být podle mého názoru jejich seznam taxativní.473
Za situace, kdy jsou ve výčtu výslovně neuvedené výchovné povinnosti či výchovná
omezení mladistvému ukládána v průběhu řízení, není z mého pohledu rozpor se zásadou
právní jistoty závažný, neboť mladistvý musí s jejich uložením obligatorně vyslovit
souhlas. Při jejich uložení v rozhodnutí ve věci samé však již značný rozpor při absenci
souhlasu mladistvého spatřuji. Trestní právo mládeže je sice vysoce specifické, a tudíž je
nezbytné vymezit osobitým způsobem také sankční mechanismy v jeho rámci, nicméně
se domnívám, že tak lze učinit i způsobem, který tento zásadní obecný princip nenaruší
a poskytnout mladistvým dostatečnou záruku vymezení zásahů do jejich práv a svobod.
Považovala bych proto za vhodné oba výčty rozšířit o několik dalších povinností
a omezení, a tím je uzavřít. Jsem sice srozuměna s tím, že by poté mohla v praxi nastat
situace, kdy by bylo vhodné mladistvému uložit některou z ve výčtu neuvedených
výchovných povinností či výchovných omezení, nicméně stále považuji za vhodnější
podstoupit toto riziko, než ponechávat v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže institut,
který koliduje se zásadou právní jistoty, která představuje jeden ze znaků existence
právního státu.474
Ať soud pro mladistvé či státní zástupce ukládá některé z výslovně uvedených
povinností a omezení či jiné, výslovně neuvedené, musí v rozhodnutí dostatečně jasně
definovat jejich obsah. Je proto doporučováno, aby před rozhodnutím orgán činný
v trestním řízení, který takové opatření ukládá, jeho podobu předjednal zejména
s úředníky Probační a mediační služby, kteří mají největší povědomí o poměrech
mladistvého a o možnostech výkonu a kontroly uložených opatření, ale také přímo
s mladistvým, jehož život uložené povinnosti a omezení značně ovlivňují. Co se týká
výchovných povinností a omezení ukládaných v průběhu řízení, u nich vždy musí být
472
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projeven souhlas mladistvého, tudíž je jejich předjednání pravděpodobnější.
U výchovných povinností a omezení ukládaných v konečném rozhodnutí, kde není již
souhlas nutný, se může tento požadavek jevit nadbytečným, pokud však bude ještě před
rozhodnutím mladistvému vysvětlena podstata výchovných povinností a omezení a bude
zjištěna jeho motivace k jejich výkonu, může je mladistvý přijmout zcela jiným
způsobem a k jejich výkonu přistupovat mnohem zodpovědněji, neboť bude mít pocit, že
měl možnost na jejich výběru participovat a mohl pochopit jejich podstatu a smysl a
uvědomit si, jak mohou pozitivně ovlivnit jeho budoucí život.475 Takový postup je
nepochybně časově a personálně náročnější, domnívám se však, že efekt, který může
přinést, stojí za vynaložené úsilí.
4.6.1. Výchovná omezení
Výchovná omezení spočívající v zákazech určitého nežádoucího jednání, ať již
obecně dovoleného či nikoliv, mají mladistvého chránit před negativními vlivy prostředí.
Jejich smyslem je odstranit příčiny, které mladistvého ke spáchání provinění vedly.
Zákonodárce v § 19 odst. 1 ZSVM uvedl příklady výchovných omezení, která lze
mladistvému delikventovi ukládat následovně:
a) nenavštěvovat určité akce, zařízení nebo jiné pro mladistvého nevhodné
prostředí,
b) nestýkat se s určitými osobami,
c) nezdržovat se na určitém místě,
d) nepřechovávat předměty, které by mohly sloužit k páchání dalších provinění,
e) neužívat návykové látky,
f) neúčastnit se hazardních her, sázek a hraní na výherních hracích přístrojích,
g) neměnit bez předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi místo svého pobytu,
h) neměnit bez předchozího oznámení probačnímu úředníkovi bezdůvodně svoje
zaměstnání.
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Z výčtu je zřejmé, že omezení směřují zejména k narušení negativních sociálních
vazeb mladistvého, prevenci před rizikovými faktory jako jsou návykové látky a hazardní
hry a rovněž k usnadnění kontroly chování mladistvého. V praxi dochází mimo ukládání
výslovně uvedených výchovných opatření rovněž například k zákazu rušit noční klid,
pálit líh, pěstovat rostliny obsahující v sobě omamné a psychotropní látky či k zákazu
vykonávat jinou činnost, která mladistvého vedla ke spáchání provinění, anebo
zapříčiňovala závady v jeho dosavadním životě.476
Zákonodárce v § 19 odst. 2 ZSVM rovněž zdůraznil, že je nutné myslet na to, aby
výkon některých z vyjmenovaných výchovných omezení nenarušil přípravu mladistvého
na budoucí povolání, především plnění povinností souvisejících se vzdělávacím
programem školy, nebo výkon povolání či zaměstnání.477 Do výčtu takových omezení
z logických důvodů nezařadil výchovné omezení neužívat návykové látky, neúčastnit se
hazardních her, sázek a hraní na výherních hracích přístrojích a neměnit bez předchozího
oznámení probačnímu úředníkovi bezdůvodně svoje zaměstnání. Vzhledem k tomu, že je
však výčet výchovných omezení pouze demonstrativní, nepovažuji za vhodné vymezovat
zákaz narušování přípravy mladistvého na jeho budoucí povolání nebo narušování
výkonu jeho povolání či zaměstnání, tímto konkrétním způsobem. Vhodnější by jistě bylo
obecné konstatování, že ukládaná výchovná omezení nesmí pro mladistvého představovat
překážku v přípravě na jeho budoucí povolání nebo výkon jeho povolání či zaměstnání.
Vzhledem k podobnosti výchovných omezení s přiměřenými omezeními považuji za
důležité upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. března 1963,
sp. zn. 7 Tz 20/64478, z něhož vyplývá, že přiměřená omezení nesmí nahrazovat některý
z trestů. Protože u mladistvých výchovná omezení nahrazují přiměřená omezení, je
logické vztáhnout toto pravidlo také na výchovná omezení. Mladistvému by tudíž neměla
být ukládána taková omezení, která by svými podmínkami nahrazovala trestní opatření.
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V tomto případě připadá v úvahu kolize s trestním opatřením zákazu činnosti, vyhoštění
a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Ukládaným výchovným
omezením by tedy neměl být mladistvému stanoven zákaz činnosti související se
spáchaným proviněním spočívající ve výkonu určitého zaměstnání, povolání nebo funkce
anebo činnosti, ke které je nutné zvláštní povolení nebo jejíž výkon upravují zvláštní
předpisy. Pokud by ale výchovné omezení zákazu činnosti spočívalo v zákazu činnosti,
kterou nelze podřadit pod některou z kategorií uvedených u trestního opatření zákazu
činnosti, bylo by podle mého názoru vhodné a efektivní tuto povinnost v případě změny
demonstrativního výčtu výchovných omezení na taxativní do tohoto výčtu zařadit.
Mladistvému by nemělo být rovněž uloženo omezení spočívající v zákazu pobývat
na území České republiky nebo omezení spočívající v zákazu vstupu na sportovní,
kulturní a jiné společenské akce v případě, že mladistvý spáchal úmyslné provinění
v souvislosti s návštěvou takové akce. Z tohoto pohledu je zajímavé výslovně uvedené
výchovné omezení zákazu zdržovat se na určitém místě, neboť jeho obsah lze považovat
za značně se překrývající s obsahem trestu zákazu pobytu, který podle § 75 odst. 6 TZ
spočívá v zákazu zdržovat se na určitém místě nebo v určitém obvodu. V zákoně
o soudnictví ve věcech mládeže však není ve výčtu trestních opatření uvedeno trestní
opatření představující ekvivalent trestu zákazu pobytu. Mladistvému tedy na jedné straně
na základě § 24 odst. 1 ZSVM a contrario není možné uložit trest zákazu pobytu, ale na
straně druhé je možné ho zavázat výchovným omezením zdržovat se na určitém místě,
což neshledávám příliš logickým. Nenalézám důvod, proč trestní opatření zákazu pobytu
zákonodárce nezahrnul do katalogu trestních opatření v § 24 odst. 1 ZSVM, neboť jeho
ukládání mladistvým by nemělo podle mého názoru činit zásadní újmu.479 Shledávám
však problematickou situaci, kdy lze mladistvému uložit určitý zákaz jako sankci 480, která
pro něj jako pro pachatele představuje mírnější postih než trestní opatření, nelze mu však
obdobný zákaz uložit formou trestního opatření za situace, kdy takovou sankci trestní
zákoník u dospělých pachatelů upravuje. Proto by bylo možné uvažovat buď o zařazení
zákazu pobytu mezi možná ukládaná trestní opatření, nebo o vypuštění výchovného
omezení zákazu zdržovat se na určitých místech z výčtu výchovných omezení. První
479

K této problematici blíže viz podkapitola 6.4 Okruh trestních opatření.
Na jedné straně sice nelze na výchovná omezení hledět jako na sankci v represivním slova smyslu, neboť
jejich smyslem je především ochrana mladistvého před nevhodným prostředím, osobami atd., na druhé
straně však tato omezení způsobují mladistvému nepochybně újmu.
480
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uvedená varianta by však následně představovala kolizi podmínek trestního opatření a
výchovného opatření a druhý návrh by s ohledem na nynější demonstrativní výčet
výchovných opatření postrádal smysl, neboť by ho bylo možné mladistvému jako
výslovně neuvedené omezení stále ukládat. Největší smysl bych proto spatřovala
v taxativním výčtu výchovných omezení s ponecháním zákazu zdržovat se na určitém
místě a současném stanovení takových podmínek pro jeho uložení, aby se s podmínkami
trestního opatření zákazu pobytu, které by bylo současně zakotveno, nepřekrývaly.481
V ostatních ve výčtu uvedených omezeních neshledávám prakticky žádný problém a
považuji je za vhodné ke stanovení určitých mantinelů mladistvému k usměrnění jeho
života. Snad jedině u omezení zákazu návštěv pro mladistvého nevhodných prostředí
bych poukázala na nutnost vymezení jeho obsahu orgánem činným v trestním řízení tak,
aby nenahrazoval trestní opatření zákazu vstupu na vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce podle § 26 odst. 4 ZSVM ve spojení s § 76 TZ.
Zákaz návštěv pro mladistvého nevhodných prostředí, zákaz zdržovat se na určitých
místech, stýkat se s určitými osobami482, přechovávat předměty, které by mohly sloužit
k páchání dalších provinění483, zneužívat návykové látky a účastnit se hazardních her,
sázek a hraní na výherních hracích přístrojích považuji za vhodná omezení, která mohou
u osoby mladistvého eliminovat rizika opakování trestné činnosti, pokud ke spáchání jeho
provinění došlo právě v souvislosti s negativními vazbami na určitá místa, akce, osoby
nebo v souvislosti s užíváním návykových látek484 či účastí na hazardu. Někdy je vhodné
vícero z těchto omezení ukládat vedle sebe, neboť spolu některé uvedené kriminogenní
faktory často souvisejí. Mladistvý je tímto způsobem chráněn před negativními vlivy
okolí, je však vždy nezbytné, aby pro něj omezení nepředstavovalo pouze samotný zákaz,
ale aby si především uvědomil, proč mu bylo uloženo a v čem mu může pomoci. Měl by

481

Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 102.
482
Mladistvému nelze v zásadě zakázat styk s osobami majícími zodpovědnost za jeho chování. Blíže viz
SOTOLÁŘ, Alexander. Výchovné povinnosti a výchovná omezení v systému soudnictví ve věcech
mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 12, s. 349.
483
Zákaz nelze vztáhnout na předměty běžné denní potřeby. Bude se typicky jednat o střelné zbraně,
speciální pomůcky určené k vniknutí do uzamčených prostorů, předměty určené k chemické výrobě nebo
zpracování omamných a psychotropních látek apod. Viz SOTOLÁŘ, Alexander. Výchovné povinnosti a
výchovná omezení v systému soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 12, s. 349.
484
Návykové látky jsou v § 130 TZ definovány jako „alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní
látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo
sociální chování“.
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tedy pochopit, proč není vhodné se stýkat s osobami, které ho nabádají k trestné činnosti,
navštěvovat místa, kde se tyto osoby zdržují nebo kde jsou mu nabízeny drogy, a proč si
nemá vytvářet závislosti na omamných a psychotropních látkách a hazardních hrách.
K závislostem lze uvést, že výchovná omezení ve formě zákazu zneužívat návykové látky
jsou vhodná spíše pro pouhé občasné konzumenty, nikoliv pro mladistvé, kteří si na nich
již vytvořili závislost. Pro ty je vhodnější přistoupit k uložení výchovné povinnosti
podrobit se léčení závislosti na návykových látkách podle § 18 odst. 1 písm. f) ZSVM,
pokud již není na místě uložit mladistvému přímo protialkoholní či protitoxikomanické
ochranné léčení.485 Co se týká dalších výslovně uvedených výchovných omezení –
neměnit bez předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi místo svého pobytu a neměnit
bezdůvodně svoje zaměstnání, jejich smyslem je zejména snadnější kontrola chování
mladistvého.486
Orgán činný v trestním řízení, který mladistvému výchovné omezení uložil, je
oprávněn podle § 75 odst. 1 písm. h) ZSVM jeho výkon předat Probační a mediační
službě, jejíž úředníci ho musí kontrolovat, a orgánu, který je výkonem výchovného
opatření pověřil, posléze pravidelně podávat informace o jeho výkonu a hlásit případné
nedostatky v chování mladistvého. Za účelem zjištění plnění stanovených omezení je
úředník Probační a mediační služby oprávněn mladistvého navštěvovat v bydlišti, ve
škole či v zaměstnání.487
4.6.2. Výchovné povinnosti
Uložené výchovné povinnosti představují sice nesporný zásah do svobody jednání a
rozhodování mladistvého, mají však usměrňovat jeho chování pozitivně motivujícím
způsobem ke zdravému vývoji. Zatímco výchovná omezení slouží především
k odstranění příčin spáchaného provinění, výchovné povinnosti směřují vedle odstranění
kriminogenních příčin488 ke zlepšení vztahů ve společnosti a životních podmínek
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Srov. s ŠČERBA, Filip. Sankcionování mladistvých. Kriminalistika. 2005, 2, s. 137.; ŠČERBA, Filip.
Výchovná opatření dle návrhu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Trestní právo. 2003, 6, s. 13.
486
Blíže viz SOTOLÁŘ, Alexander. Výchovné povinnosti a výchovná omezení v systému soudnictví ve
věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 12, s. 349.
487
Srov. tamtéž s. 348.
488
Například špatné sociální prostředí, nevhodné každodenní návyky, sociální neobratnost mladistvého a
jeho psychické problémy, nedostatečná pracovní kvalifikace či závislost na návykových látkách.
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mladistvého.489 Jsou silným projevem restorativní justice, neboť mladistvého jednak
motivují k nápravě způsobených následků a narušených vztahů, jednak k pozitivní změně
jeho života (zejména jeho postojů a hodnot) a také k jeho budoucímu směřování, zejména
po stránce pracovního uplatnění. Jejich prostřednictvím může být zajištěna náprava
způsobených následků a převýchova pachatele, čímž dochází ke snížení rizika jeho
budoucí recidivy. Mladistvý tak není ve většině případů stavěn do pasivní role, ale naopak
do pozice, v níž musí kompenzovat poruchu či nebezpečí, které ve společnosti způsobil,
buď přímo nápravou vztahů s poškozeným nebo určitou společensky prospěšnou
aktivitou, nebo sám pracovat na zlepšení své životní situace a životních podmínek.
Pokud mladistvý vykoná některou z výchovných povinností již v průběhu řízení,
soud či státní zástupce tuto skutečnost zohlední v rozhodnutí jeho trestní věci. Zákon
o soudnictví ve věcech mládeže dokonce výslovně stanoví, že se úspěšné vykonání
probačního

programu

nebo

jiného

vhodného

programu

sociálního

výcviku,

psychologického poradenství, terapeutického programu, programu zahrnujícího obecně
prospěšnou činnost, vzdělávacího, doškolovacího, rekvalifikačního nebo jiného
vhodného programu k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, alespoň
částečné nahrazení způsobené škody a přičinění se o obnovení narušených právních a
společenských vztahů, považuje za polehčující okolnost při výměře trestního opatření.490
V ustanovení § 18 odst. 1 ZSVM je opět uveden pouze demonstrativní výčet
možných výchovných povinností, které lze mladistvému ukládat:
a) bydlet s rodičem nebo jiným dospělým, který je odpovědný za jeho výchovu,
b) jednorázově nebo ve splátkách zaplatit přiměřenou peněžitou částku, kterou orgán
činný v trestním řízení zároveň určí, na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti
poskytovanou podle zvláštního zákona,
c) vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost určitého druhu,
d) usilovat o vyrovnání s poškozeným,

489

Srov. ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 191.
490
Viz § 25 odst. 1 ZSVM.
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e) nahradit podle svých sil škodu způsobenou proviněním anebo jinak přispět
k odstranění následku provinění,
f) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením
nebo zabezpečovací detencí podle trestního zákoníku,
g) podrobit se ve svém volném čase vhodnému programu sociálního výcviku,
psychologickému

poradenství,

terapeutickému

programu,

vzdělávacímu,

doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu k rozvíjení
sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který není probačním programem.
Jedná se tedy jak o povinnosti jednorázové, tak dlouhodobějšího rázu, u nichž je
nutné ve výroku rozhodnutí vymezit dobu jejich trvání. Ščerba uvažuje nad tím, že by
bylo vhodné do výčtu výchovných povinností zakotvit také povinnost blížící se obsahem
trestnímu opatření domácího vězení.491 Jak již bylo výše uvedeno, vzhledem
k demonstrativnímu výčtu výchovných povinností je možné ukládat povinnosti v něm
výslovně neuvedené, neměly by však svým obsahem nahrazovat trestní opatření.492
Pokud by byla jako výchovná povinnost mladistvému uložena povinnost zdržovat se
v určitém čase v určeném obydlí, bylo by možné právě takové překrývání na první pohled
shledat. Trestní opatření domácího vězení se řídí ustanovením o trestu domácího vězení
podle § 60 TZ pouze s modifikací nejvyšší možné doby, na kterou ho lze mladistvému
uložit, tj. 1 rok. Dolní hranice doby, na kterou je možné trestní opatření domácího vězení
uložit, však stanovena není a není ani uveden žádný minimální či maximální denní
hodinový rozsah tohoto trestního opatření. Nebylo by tak možné vymezit výchovnou
povinnost zdržovat se v určitém čase v určeném obydlí tak, aby se nepřekrývala
s trestním opatřením domácího vězení. Jedinou možností by bylo ukládat tuto výchovnou
povinnost pouze v případech, kdy nelze uložit trestní opatření domácího vězení, protože
pro tuto variantu nejsou splněny podmínky. Trestní opatření domácího vězení lze
mladistvému uložit pouze za nedbalostní provinění nebo za úmyslné provinění, na které
trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. Lze
si však představit situaci, kdy by se mladistvý dopustil závažnějšího provinění (například
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ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 100.
492
Srov. s již výše uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31. března 1963, sp. zn. 7 Tz
20/64 a rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2005, sp. zn. 4 Tz 106/2005.
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loupeže) a bylo by shledáno důvodným mu vzhledem ke všem okolnostem případu uložit
mimo jiné povinnost zdržovat se v určitém čase v určeném obydlí. V tomto případě by
sice soud nemohl mladistvému uložit trestní opatření domácího vězení, ale bylo by možné
mu uložit výchovnou povinnost s obdobným obsahem, a to samostatně například
v kombinaci s upuštěním od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM nebo
vedle některého z trestních opatření. Uložení této výchovné povinnosti by tak
nekolidovalo se zákazem nahrazování určitého druhu trestního opatření výchovnými
povinnostmi, neboť by v tomto případě nemohlo být trestní opatření domácího vězení
vůbec uloženo. Z těchto důvodů bych považovala za současné právní úpravy493 možné
takovou povinnost mladistvému uložit, vzhledem k výše uvedenému návrhu změny
demonstrativního výčtu na taxativní bych však doporučila povinnost zdržovat se
v určitém čase v určeném obydlí případně zařadit do výčtu výchovných povinností v § 18
odst. 1 ZSVM.
4.6.2.1. Povinnost bydlet s rodičem nebo jiným dospělým odpovědným za výchovu
mladistvého
Mladistvý se v některých případech může dopouštět trestné činnosti z důvodu vlivu
nevhodného sociálního okolí a prostředí, v němž se zdržuje – například přebývá
v tzv. squatu či na ulici. Pokud bude však mít sociální zázemí a budou na něj výchovně
působit k tomu způsobilé osoby, existuje velká pravděpodobnost, že se sníží riziko jeho
recidivy a jeho návyky se normalizují. Výchovná povinnost mladistvého bydlet s rodičem
nebo jiným dospělým odpovědným za jeho výchovu494 má proto silný potenciál
mladistvého velmi pozitivně ovlivnit. Rodina je považována za základ státu a zastává
vedle jiných funkcí také funkci výchovnou, psychologickou, kulturní a emocionální.
Mohou však existovat situace, kdy by bylo uložení této povinnosti mladistvému naopak
kontraproduktivní, neboť jeho rodina či jiné osoby odpovědné za jeho výchovu na něj
mají negativní vliv a vytváří podmínky pro páchání trestné činnosti, proto je nutné, aby
orgán činný v trestním řízení důsledně ověřil (prostřednictvím OSPOD či Probační a
493

Považovala bych však za vhodnější rozšířit možnost uložení trestního opatření domácího vězení i na
provinění naplňující znaky zločinu – viz podkapitola 6.5.2 Domácí vězení. Za takové situace bych
výchovnou povinnost spočívající v povinnosti zdržovat se v určitém čase v určeném obydlí do případného
taxativního výčtu výchovných povinností zařadit nedoporučovala.
494
Může se jednat o pěstouna podle § 958 občanského zákoníku, poručníka podle § 928 občanského
zákoníku či jinou osobu, které byl mladistvý svěřen do výchovy, tzv. „pečující osoba“ podle § 953
občanského zákoníku.
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mediační služby), zda je mu osoba, u které má bydlet, způsobilá poskytnout dostatečné
zázemí. Pokud rodina v rámci možností funguje, případně při spolupráci s uvedenými
subjekty na podmínkách k životu mladistvého a svých výchovných schopnostech rodiče
nebo jiné uvedené osoby zapracují, a jsou způsobilí mladistvému zajistit pro život lepší
sociální podmínky, než doposud měl, lze očekávat, že na mladistvého bude mít bydlení
s rodiči pozitivní vliv a může mu pomoci s řešením jeho problémů. Žijí-li rodiče
mladistvého odděleně a mladistvý byl svěřen rozhodnutím soudu do výlučné péče pouze
jednoho z nich, lze mu uložit výchovnou povinnost bydlet pouze s tímto rodičem.
V případě, že by bylo shledáno, že žití s tímto rodičem by nebylo pro mladistvého vhodné
a druhý z rodičů by byl schopen poskytnout mladistvému vhodné výchovné prostředí,
bylo by nutné nejprve iniciovat změnu civilního rozhodnutí a až posléze ukládat
zmíněnou výchovnou povinnost.495 Přesto, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže
nezakotvuje obligatorní požadavek souhlasu osoby, se kterou má mladistvý povinnost
bydlet, vzhledem k tomu, že tato výchovná povinnost vychází z předpokladu příznivého
působení této osoby na mladistvého, jeví se vhodným její souhlas s uložením výchovné
povinnosti dopředu ověřit.496
V odborné literatuře se lze setkat s kritikou, že uložení uvedené výchovné povinnosti
není omezeno určitým věkovým limitem, a je navrhováno stanovit u ní obdobné omezení,
jaké existuje u ochranného opatření ochranné výchovy, tedy trvání maximálně do
dovršení 18 let věku mladistvého, v případě prodloužení nejdéle do 19 let.497 Tento návrh
považuji vzhledem k charakteru této výchovné povinnosti za logický, nemyslím si však,
že by bylo v tomto směru nutné ustanovení § 18 ZSVM novelizovat. Za nejlepší možný
způsob totiž považuji, aby orgán činný v trestním řízení, který takovou povinnost
mladistvému ukládá, sám po zhodnocení všech okolností a osobnosti mladistvého zvážil,
na jakou maximální dobu (pochopitelně v intencích § 15 odst. 1 ZSVM) bude vhodné
mladistvému tuto povinnost uložit.
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SOTOLÁŘ, Alexander. Výchovné povinnosti a výchovná omezení v systému soudnictví ve věcech
mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 12, s. 344.
496
ŠČERBA, Filip. Výchovná opatření dle návrhu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Trestní právo.
2003, 6, s. 11.
497
Tamtéž s. 11.
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4.6.2.2. Povinnost zaplatit přiměřenou peněžitou částku na peněžitou pomoc
obětem trestné činnosti
Výchovná povinnost zaplacení přiměřené peněžité částky na peněžitou pomoc
obětem trestné činnosti sice spočívá stejně jako peněžité opatření v úhradě určité peněžité
částky, smyslem se ale spíše než peněžitému opatření podobá povinnosti složit na účet
soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství přiměřenou peněžitou
částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního
právního předpisu podle § 309 odst. 1 písm. d) TŘ. Účel zaplacení této částky tedy není
sankční, i když pochopitelně postihne majetkové poměry mladistvého, ale tím, že jsou
tyto finanční prostředky určeny ke konkrétnímu společensky prospěšnému účelu,
vyjadřuje reparaci dotčeného veřejného zájmu spácháním provinění.498 Vzhledem
k rozdílnému účelu peněžitého opatření a výchovné povinnosti zaplacení přiměřené
částky nepovažuji za opodstatněný argument, že se obsahově shodují, a tudíž je tato
výchovná povinnost v rozporu s výše uvedeným zákazem nahrazování trestů (resp.
trestních opatření) přiměřenými povinnostmi a omezeními (resp. výchovnými
povinnostmi).499
Zákonodárce nijak neupravil limity peněžité částky na peněžitou pomoc obětem
trestné činnosti, což bývá negativně hodnoceno.500 Určení výše peněžité částky závisí na
úvaze soudu či státního zástupce a jediným limitem zákon o soudnictví ve věcech mládeže
stanoví přiměřenost této částky, tedy přiměřenost osobním a majetkovým poměrům
mladistvého a povaze a závažnosti spáchaného provinění. Přiměřenost je však v tomto
případě velmi širokým pojmem501, proto se nabízí uvažovat nad tím, zda by nebylo
vhodné stanovit pro výši částky u této výchovné povinnosti maximální hranici. Je
namítáno, že za situace, kdy tento limit není stanoven, může teoreticky docházet
k nepřiměřenému zásahu do majetkových práv mladistvého, neboť částka určená

498

Srov. ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 3522. a ŠČERBA,
Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016. s. 193.
499
Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 98.
500
Tamtéž s. 98.
501
Srov. přiměřeně s úvahami nad přiměřeností peněžité částky určené státu na peněžitou pomoc obětem
trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu podle § 309 odst. 1 písm. d) TŘ v TIBITANZLOVÁ,
Alena. Institut narovnání v trestním řízení de lege ferenda a základní zásady trestního řízení. In: Základní
zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference Olomoucké právnické dny, květen 2016, trestní sekce. Praha: Leges, 2016, s. 173.
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orgánem činným v trestním řízení může být teoreticky dokonce vyšší než horní limit pro
peněžité opatření, což by odporovalo povaze výchovných opatření jako nejmírnějších
zásahů do práv a svobod mladistvého.502 Na druhou stranu však zákon o soudnictví ve
věcech mládeže stanoví (§ 18 odst. 2 ZSVM), že uvedená výchovná povinnost má být
uložena pouze tehdy, pokud lze předpokládat, že peněžitá částka bude zaplacena z peněz,
se kterými smí mladistvý samostatně nakládat. Vedle skutečnosti, že poskytnuté peněžní
prostředky mají být majetkem mladistvého, musí být mladistvý oprávněn s takovou
částkou také samostatně nakládat. Ustanovení § 31 občanského zákoníku uvádí, že se „má
za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním
co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku“. Pokud se
tak mladistvý nestane plně svéprávným dříve než ve věku 18 let503, může svá práva a
povinnosti vykonávat pouze v rozsahu odpovídajícímu jeho rozumové a volní vyspělosti.
V ostatních případech za něj jednají zákonní zástupci, kteří, pokud se nejedná o běžné
záležitosti nebo o výjimečné záležitosti týkající se však zanedbatelné majetkové hodnoty,
k právním jednáním ohledně majetku mladistvého potřebují souhlas soudu.504 Vzhledem
ke skutečnosti, že maximální možná výše peněžitého opatření může u mladistvého
dosahovat 1 825 000 Kč (365 denních sazeb s výší denní sazby 5 000 Kč), nelze
předpokládat, že by mladistvý, který dosud není plně svéprávný, mohl s takovou částkou
samostatně nakládat. Přestože nelze očekávat, že by mladistvým byla v případě
rozhodnutí o uložení výchovné povinnosti zaplacení přiměřené peněžité částky na
peněžitou pomoc obětem trestné činnosti byla určována tak vysoká částka jako maximální
možná výměra u peněžitého opatření, lze však souhlasit s tím, že by bylo v rámci
zachování právní jistoty lépe, kdyby zákonodárce upravil maximální možnou hranici této
částky.
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ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 98-99.
503
Podle § 30 odst. 1 občanského zákoníku se „plně svéprávným člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá
dovršením osmnáctého roku věku.“ A podle § 30 odst. 2 občanského zákoníku „před nabytím zletilosti se
plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá
uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.“
504
Srov. s ustanovením § 898 odst. 1 občanského zákoníku.
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4.6.2.3. Povinnost vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou
činnost
Při ukládání povinnosti vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou
činnost, která může být uložena maximálně na 60 hodin, zákonodárce stanovil nutnost
přihlížet ke zdravotnímu stavu mladistvého a také podmínku, že její výkon nesmí narušit
přípravu mladistvého na jeho budoucí povolání, především plnění povinností
souvisejících se vzdělávacím programem školy, nebo výkon povolání či zaměstnání.
V ustanovení § 17 odst. 3 ZSVM vymezil proto vedle celkového maximálního
hodinového rozsahu této povinnosti také i týdenní (18 hodin) a denní (4 hodiny) limit.
Vzhledem ke skutečnosti, že zákon nijak blíže nevymezuje obsah oné společensky
prospěšné činnosti, vychází se při její specifikaci z okruhu činností u trestu obecně
prospěšných prací, který je uveden v § 62 odst. 3 TZ. 505 Obsahově se tedy zdá tato
výchovná povinnost stejná jako trestní opatření obecně prospěšných prací a jedinou
odlišnost představuje rozsah jejich výkonu. Tento se však také částečně překrývá, neboť
trestní opatření obecně prospěšných prací lze mladistvému uložit v rozsahu 50 až 150
hodin a výchovnou povinnost vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou
činnost zákon dovoluje uložit maximálně na 60 hodin. Za této situace tak dochází
k částečné obsahové shodě výchovného opatření s trestním opatřením, tedy ke kolizi
s výše uvedeným zákazem nahrazování trestů (resp. trestních opatření) přiměřenými
povinnostmi a omezeními (resp. výchovnými povinnostmi).506 Výměra této výchovné
povinnosti by tak neměla dosahovat možné výměře trestního opatření obecně
prospěšných prací. Z tohoto důvodu lze navrhnout jako vhodné novelizovat uvedené
ustanovení v tom směru, aby byla maximální výše povinnosti vykonat bezplatně ve
volném čase společensky prospěšnou činnost nastavena na 49 hodin (případně 50)
celkem.507

505

Může se tedy jednat například o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a
komunikací nebo jiných obdobných činností ve prospěch obcí nebo ve prospěch institucí, které se zabývají
vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí,
podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou a
sportovní činností.
506
Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 99.
507
Srov. s ŠABATA, Karel. Společensky prospěšná činnost jako výchovná povinnost v rozhodovací praxi
státního zástupce. Státní zastupitelství. 2007, 5, s. 31.
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4.6.2.4. Povinnost usilovat o vyrovnání s poškozeným a povinnost nahradit podle
svých sil škodu způsobenou proviněním anebo jinak přispět k odstranění
následku provinění
Dalšími výslovně uvedenými výchovnými povinnostmi jsou povinnosti zaměřené na
reparaci následků provinění – povinnost usilovat o vyrovnání s poškozeným a podle sil
mladistvého nahradit škodu způsobenou proviněním anebo jinak přispět k odstranění
následků provinění. Dosažení vyrovnání s poškozeným ani úplné odstranění následků
provinění nejsou v tomto případě obligatorním cílem pro splnění těchto povinností, neboť
je jejich splnění nutné posuzovat především s ohledem na vyvinuté úsilí mladistvého
v porovnání s ochotou poškozeného a s majetkovými poměry mladistvého. Proto zákon
stanoví povinnost mladistvého nahradit způsobenou škodu nebo jinak přispět
k odstranění následků podle jeho sil.508 Vzhledem k demonstrativnímu výčtu povinností
není pochopitelně problém mladistvému uložit výslovně neuvedenou povinnost
spočívající v povinnosti odčinit způsobenou nemajetkovou újmu nebo vydat získané
bezdůvodné obohacení509, domnívám se však, že by bylo vhodné tyto varianty výslovně
v § 18 odst. 1 písm. e) ZSVM vedle náhrady škody uvést, neboť jsou na stejné úrovni
jako náhrada škody a povinnost jejich plnění má na mladistvého obdobný výchovný efekt.
4.6.2.5. Povinnost podrobit se léčení závislosti na návykových látkách
Závislost na návykových látkách představuje významný kriminogenní faktor, který
zapříčiňuje opakované páchání trestné činnosti, zejména majetkového, ale i násilného
charakteru. Pokud tento faktor v důsledku léčby vymizí, trestná činnost již není většinou
nadále páchána, proto je nejefektivnější reakcí na kriminalitu pachatelů závislých na
návykových látkách právě léčení jejich závislosti, a tím jejich znovuzačlenění do
společnosti, a nikoliv silně represivní postih v podobě trestů či u mladistvých trestních
opatření.510 Výchovná povinnost podrobit se léčení závislosti na návykových látkách je
vnímána jako nejúčelnější, pokud je uložena již během trestního řízení, tedy se souhlasem
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Ke smyslu uložení povinnosti mladistvému uhradit podle jeho sil škodu a rozdílu této povinnosti od
povinnosti k náhradě škody podle § 228 TŘ viz podkapitola 3.3 Podmíněné upuštění od uložení trestního
opatření podle § 14 ZSVM.
509
Viz ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 194.
510
SOTOLÁŘ, Alexander. Výchovné povinnosti a výchovná omezení v systému soudnictví ve věcech
mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 12, s. 346.
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mladistvého. Její výkon je tak pro něj v té chvíli vysoce motivační a lze očekávat, že
takovou léčbu bude více vnímat jako dobrovolnou než případné následné uložení
protialkoholního či protitoxikomanického ochranného léčení. Mladistvému by mělo být
srozumitelně vysvětleno, v čem léčení spočívá, jak bude probíhat a proč pro něj může být
prospěšné. Pro takové vysvětlení je vhodné zapojit do jednání s mladistvým úředníky
Probační a mediační služby a také přímo lékaře a psychology.511
4.6.2.6. Povinnost podrobit se ve svém volném čase vhodnému programu
probačního typu
Poslední z výslovně uvedených výchovných povinností je povinnost podrobit se ve
volném

čase

programu

sociálního

výcviku,

psychologickému

poradenství,

terapeutickému programu, vzdělávacímu, doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému
vhodnému programu k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který
není probačním programem. Vzhledem k tomu, že se jedná o programy s obdobným
zaměřením, jako jsou probační programy, budu je zkráceně nazývat programy probačního
typu. Odlišnost programů probačního typu od probačních programů lze prezentovat
v zásadě ve třech bodech. Na prvním místě bych uvedla z mého pohledu nejpodstatnější
bod, a to jejich obsahové zaměření. Přestože je demonstrativní výčet typů probačních
programů podle § 17 odst. 1 ZSVM a programů probačního typu podle § 18 odst. 1 písm.
g) ZSVM téměř shodný (u probačních programů je navíc uveden pouze program
zahrnující obecně prospěšnou činnost), povaha probačních programů by měla být
komplexnější a programy probačního typu by se měly soustředit vždy spíše pouze na dílčí
výsek problematiky. Probační program má předem jasně určenou délku, vymezený obsah
a zpracované postupy a zásady, měli by v něm působit vysoce kvalifikovaní lektoři
s bohatými zkušenostmi v konkrétní oblasti a ustavené skupiny mladistvých by se měly
pravidelně setkávat. Oproti tomu program probačního typu je založen více na domluvě
terapeuta s mladistvým, od které se odvíjí následný obsah programu.512 Přesto by však
účast v některém z programů probačního typu měla pozitivním způsobem ovlivnit
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ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 195.
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POŠÍKOVÁ, Lenka. Probační programy, jejich fungování a efektivita. Praha, 2012. Studentská vědecká
odborná
činnost.
Univerzita
Karlova.
Právnická
fakulta.
s.
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Dostupné z:
https://moodle.prf.cuni.cz/pluginfile.php/46963/mod_data/content/1366/Mgr.%20Lenka%20Po%C5%A1
%C3%ADkov%C3%A1.pdf.
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chování mladistvého, neboť na něj může takto být dlouhodoběji intenzivně a soustavně
působeno s určitým konkrétním cílem. Probační programy se dále odlišují tím, že mohou
být vybírány pouze ze zvláštního seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem
spravedlnosti České republiky a zákon vyžaduje v každém případě souhlas mladistvého
s jejich uložením, zatímco v případě výchovné povinnosti podrobení se programu
probačního typu je jeho souhlas nezbytný pouze, pokud je tato povinnost ukládaná
v průběhu řízení. V poslední uvedené odlišnosti těchto institutů lze spatřovat nelogičnost,
neboť zásah do života mladistvého v souvislosti s výkonem programu může být v obou
situacích téměř identický. Důvody k potřebě vyjádření souhlasu mladistvého s účastí
v programu jsou tedy v obou případech stejné, proto nedává smysl, aby v jednom případě
byl jeho souhlas požadován a ve druhém nikoliv.513 Za této situace může soud v rámci
konečného řešení věci v případě nesouhlasu mladistvého s uložením probačního
programu uložit mladistvému povinnost podrobit se programu probačního typu, k němuž
jeho souhlas nepotřebuje. Takovou úpravou je tedy v podstatě umožněno obcházení
souhlasu mladistvého.514 Tento postup je však někdy hodnocen jako neúčelný, neboť
k tomu, aby uložený program plnil potřebnou funkci, je vždy nutný pozitivní přístup
mladistvého k němu. V opačném případě nemůže být jeho výkonem naplněn účel, který
zákon o soudnictví ve věcech mládeže sleduje.515
Z toho důvodu lze doporučit, aby bylo vždy zjišťováno ve věci stanovisko
mladistvého k programu, jehož uložení je plánováno. Nejlepším možným způsobem se
jeví určité předjednání účasti v programu spočívající v dialogu mezi orgánem činným
v trestním řízení, který bude program ukládat, úředníkem Probační a mediační služby,
který je o náplni dostupných programů nejlépe informován, a samotného mladistvého,
který takto získá představu o tom, v čem daný program spočívá a může pochopit jeho
význam pro jeho aktuální situaci, formulovat svůj postoj k němu a projevit motivaci
k plnění jeho podmínek. V ideálním případě je do tohoto jednání zapojen také
poskytovatel programu, který může nejlépe hovořit o jeho podmínkách a průběhu. Pokud
takovéto jednání proběhne, lze spíše očekávat, že uložený program bude skutečně tím
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Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 100.
514
Srov. s otázkou nutnosti souhlasu – viz podkapitola 4.8 Probační program.
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SOTOLÁŘ, Alexander. Výchovné povinnosti a výchovná omezení v systému soudnictví ve věcech
mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 12, s. 347.
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nejlepším možným řešením životní situace mladistvého a reakcí na příčiny spáchaného
provinění.
Na závěr k tomuto typu výchovné povinnosti ještě považuji za vhodné upozornit na
skutečnost, že není ideální ve výroku rozhodnutí o uložení programu probačního typu
tento specifikovat s uvedením konkrétního názvu a realizátora, neboť může dojít
k situaci, kdy by nebylo z důvodů překážek na straně realizátora programu následně
možné, aby mladistvý tento program vykonal, a uložená výchovná povinnost by se stala
nevykonatelnou.516 Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci plnění programu bude po
mladistvém požadována určitá aktivita, musí být při jeho ukládání také brán zřetel jeho
zdravotní stav.517

4.7. Dohled probačního úředníka
Dalším, velmi důležitým výchovným opatřením zasahujícím značnou měrou do
života mladistvého, je dohled probačního úředníka, který lze ukládat také dětem mladším
patnácti let a trestně neodpovědným mladistvým, kteří se dopustili činu jinak trestného.518
Toto výchovné opatření evokuje na první pohled dohled ukládaný dospělým pachatelům
podle § 49 odst. 1 TZ, k němuž je však institutem speciálním. V obou případech základní
účel dohledu spočívá ve sledování a kontrole chování pachatele, kterým má být sníženo
riziko jeho recidivy, zajištěna ochrana společnosti a poskytování odborného vedení a
pomoci pachateli ze strany probačního úředníka, které ho směřuje k vedení řádného
života.519 U mladistvých pachatelů je však poměr těchto dvou prvků jiný než u dospělých
pachatelů a má jistá níže uvedená specifika.
V tomto kontextu považuji za vhodné také upozornit na formulaci ustanovení § 16
odst. 2 ZSVM a § 49 odst. 1 TZ. Zatímco § 49 odst. 1 TZ stanoví, že „dohledem se rozumí
pravidelný osobní kontakt pachatele…“ u mladistvých se „dohledem probačního
úředníka rozumí pravidelné sledování chování mladistvého…“. Na tomto příkladu lze
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SOTOLÁŘ, Alexander. Programy probačního typu ve smyslu zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
Trestněprávní revue. 2006, 7, s. 189-190.
517
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opět prezentovat specifický přístup k mladistvým, kdy v celém zákoně o soudnictví ve
věcech mládeže nenalezneme označení „pachatel“, ale vždy pouze „mladistvý“, což
signalizuje zdůraznění významu potlačování stigmatizace mladistvých. Není uplatňován
retrospektivní přístup k páchání provinění, ale naopak hledění do budoucnosti
mladistvého a snaha především o nápravu mladistvého a odstranění škodlivých faktorů
v jeho chování. Pojem pachatel by však nebylo správné v případě institutu dohledu
probačního úředníka užívat také vzhledem ke skutečnosti, že ho lze ukládat již v průběhu
řízení, a tudíž z důvodu dodržení zásady presumpce neviny není možné mladistvého
označovat za pachatele.
Výchovné opatření dohledu probačního úředníka se dále odlišuje od případů, kdy je
mladistvému ukládáno trestní opatření podmíněného odsouzení s dohledem podle § 33
ZSVM, dohled při nahrazení vazby podle § 73 odst. 1 písm. c) TŘ ve spojení s § 49 dost.
1 ZSVM a dohled podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o OSPOD či podle § 925 odst. 1
písm. b) OZ. Úprava výkonu trestního opatření podmíněného odsouzení s dohledem
podle § 33 ZSVM se sice řídí přiměřeně ustanovením § 16 ZSVM, představuje však
závažnější zásah do života mladistvého. Jako trestní opatření totiž již zahrnuje negativní
hodnocení spáchaného provinění a osoby mladistvého. Dohled podle § 73 odst. 1 písm.
c) TŘ je opatřením nahrazujícím vazbu, tudíž se zcela odlišuje svým cílem. V takovém
případě jsou mladistvému uloženy povinnosti dostavovat se pravidelně k probačnímu
úředníkovi, místo pobytu měnit pouze s jeho souhlasem a podrobit se dalším případným
omezením a povinnostem uvedeným ve výroku rozhodnutí.520 Na tomto místě však
považuji za důležité zejména odlišení od výše uvedených občanskoprávních forem
dohledu, neboť odlišení od jiných trestněprávních forem dohledu je na první pohled
vcelku patrné. V prvé řadě je nutné upozornit, že občanskoprávní formy dohledu mají
rozdílný účel. Zatímco dohled probačního úředníka podle zákona o soudnictví ve věcech
mládeže má vedle výchovné funkce v sobě obsaženu také určitou represivní složku,
dohled podle zákona o OSPOD či občanského zákoníku plní výhradně výchovnou funkci.
Liší se také subjekty, které tyto dohledy vykonávají – v případě institutu dohledu podle
zákona o soudnictví ve věcech mládeže jde vždy pouze o pracovníka Probační a mediační
služby (probační úředník či jím pověřený asistent), u dohledu podle zákona o OSPOD je
520
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to OSPOD za případné součinnosti školy nebo dalších institucí a osob působících
především v místě bydliště nebo pracoviště mladistvého a u dohledu podle občanského
zákoníku se jedná o dohled soudní za součinnosti školy, OSPODu nebo dalších institucí
a osob působících především v místě bydliště nebo pracoviště mladistvého. Vzhledem
k tomu, že mají tyto instituty rozdílný účel a vykonávají je odlišné subjekty, je možné,
aby byly ukládány a vykonávány vedle sebe.521
Předně je nutné upozornit na skutečnost, že dohled probačního úředníka má
su mladistvých velmi široké využití. Jako každé jiné výchovné opatření ho lze ukládat se
souhlasem mladistvého již v přípravném řízení nebo kdykoliv v průběhu trestního řízení
a v konečném rozhodnutí ve věci již bez nutnosti souhlasu mladistvého. Dohled
probačního úředníka tedy není nutné spojovat s trestním opatřením, ale lze ho využít
v podstatě ve všech případech postihu mladistvého. Je možné jím zpřísnit jakoukoliv
sankci, dovoluje-li to její povaha, a také ho ukládat při využití odklonů v trestním řízení
či při upuštění od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b) ZSVM nebo při
podmíněném upuštění od uložení trestního opatření podle § 14 ZSVM. S ohledem na
skutečnost, že s nedodržením jeho podmínek však není jako u ostatních výchovných
opatření spojen žádný přímý právní následek, jeví se vhodným ho ukládat spíše
v kombinaci s podmíněným zastavením trestního stíhání, podmíněným odložením podání
návrhu na potrestání, podmíněným upuštěním od uložení trestního opatření a dále vedle
trestních opatření podmíněného odsouzení, peněžitého opatření s podmíněným odkladem
výkonu, obecně prospěšných prací a domácího vězení, neboť nedodržení či porušení
podmínek dohledu probačního úředníka je v těchto případech spojeno se zahájením
trestního stíhání, pokračováním v trestním stíhání, uložením trestního opatření, přeměnou
trestního opatření nebo s nařízením výkonu trestního opatření. Pokud je dohled
probačního úředníka mladistvému ukládán v jiných případech, lze jeho účel spatřovat
zejména v možnosti pomoci a poskytnutí poradenství mladistvému, význam kontrolní
funkce je však v těchto případech potlačen.522
Dohled probačního úředníka spočívá jednak ve sledování chování mladistvého v jeho
rodině a sociálním prostředí, v němž se pohybuje, včetně pozorování způsobu
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výchovného působení jeho rodičů či jiných osob, které ho vychovávají, na něj, v kontrole
dodržování zákonných či stanovených podmínek dohledu a jiných uložených výchovných
opatření či jiných podmínek, ale také v pozitivním vedení mladistvého k řádnému životu.
Jsou v něm tedy integrovány jak prvky kontroly, tak prvky pomoci a poradenství
mladistvému a plní tak funkci kontrolní i sociálně odbornou.523 Kontrolní prvek je však
potlačen na úkor pomocné a poradenské činnosti, což odpovídá účelu výchovných
opatření, která v zásadě nemají pro mladistvého představovat represi, ale mají v prvé řadě
plnit výchovnou funkci.524
Probační úředník se snaží o pozitivní ovlivnění chování mladistvého a jeho
reintegraci do společnosti, čímž naplňuje hlavní cíle zákona o soudnictví ve věcech
mládeže. Jeho cílem má být především zjištění potřeb mladistvého, reálných, ale
i potencionálních kriminogenních faktorů ovlivňujících jeho chování a snaha o jejich
eliminaci prostřednictvím poskytnutého poradenství mladistvému v podobě pozitivního
vedení a motivace k životu v souladu se zákony a dávání vhodných doporučení. S tím
souvisí také vedení mladistvého k nápravě narušených vztahů s poškozeným. Probační
úředník by měl s mladistvým rozebrat jeho problémy, nalézat způsoby jejich řešení a
poskytnout mu poradenství a pomoc při jejich realizaci.525 Za tímto účelem musí být
probačním úředníkem sestaven probační plán dohledu, v němž dochází ke konkretizaci
obsahu zákonných nebo soudem či státním zástupcem uložených povinností a omezení.526
Důvodová zpráva k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže sice uvádí, že „po uložení
dohledu musí probační úředník, který ho bude vykonávat, vytvořit ve spolupráci
s mladistvým individuální program jeho výkonu“527, zákon o soudnictví ve věcech
mládeže však výslovně neuvádí povinnost spolupráce probačního úředníka s mladistvým
při vypracovávání tohoto plánu.528 Tato součinnost se však jeví jako velmi podstatná a
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lze ji pouze doporučit, neboť probační úředník musí při vytváření a realizaci programu
přihlížet k individuálním zvláštnostem mladistvého a přizpůsobit ho jeho možnostem
a schopnostem a právě zapojením mladistvého do sestavení plánu může jeho možnosti
a schopnosti lépe poznat a může dojít ke zvýšení motivace mladistvého k jeho realizaci.
Spolupráce probačního úředníka s mladistvým na vytvoření plánu však neznamená, že
musí mezi nimi dojít k dohodě, neboť probační úředník podmínky v plánu vymezí i za
předpokladu, že s nimi mladistvý nebude souhlasit.529
V probačním plánu dohledu má probační úředník uvést především motivy jednání
mladistvého, které ho vedly ke spáchání provinění, a vyhodnotit riziko jeho opakování,
seznámit s metodami práce s mladistvým, které povedou k tomu, aby si uvědomil
negativní dopad provinění jak na poškozeného, tak na společnost i na jeho samého,
stanovit rámcově plán jeho osobních schůzek s mladistvým, způsob, jakým bude
kontrolováno průběžné plnění stanovených či ze zákona vyplývajících podmínek,
povinností a omezení, vymezit cíle dohledu a stanovit konkrétní plán výkonu dohledu
k jejich naplnění i s časovým harmonogramem jejich postupného naplňování.530 Obsah
spolupráce mezi mladistvým a probačním úředníkem tak spočívá zejména v objasňování
motivů páchání provinění a v domluvě na osobních schůzkách, postupu při omluvě z nich
apod.
Je nepochybně vhodné a účelné, aby spolupráce mezi probačním úředníkem a
mladistvým neprobíhala až při výkonu dohledu probačního úředníka uloženého
v konečném rozhodnutí soudu, ale již dříve, ideálně od samého počátku trestního stíhání
mladistvého. V takovém případě má probační úředník nejlepší povědomí o situaci
mladistvého, jeho rodinných a sociálních poměrech, na základě nichž může vhodně
vymezit obsah dohledu a upřesnit jeho podmínky. Při spolupráci s mladistvým již od
počátku řízení se také zvyšují šance na naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech
mládeže, především co do zabránění riziku recidivy.531
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Přestože důraz má být kladem především právě na složku pomoci a poradenství,
nelze opomenout také kontrolní funkci dohledu, která má význam zejména pro ochranu
společnosti, neboť monitorováním chování mladistvého může být zamezeno jeho další
trestné činnosti či včas a účinně reagováno na další páchání provinění či jiná případná
pochybení mladistvého. Je to totiž právě kontrolní funkce dohledu, která podstatným
způsobem zasahuje do života mladistvého, neboť probační úředník má v rámci dohledu
povinnost mladistvého navštěvovat v jeho bydlišti a ve škole či na pracovišti a zjišťovat
informace o něm, jeho aktuálních rodinných, sociálních a majetkových poměrech a
dodržování jeho povinností, aby mohl posoudit, zda žije řádným životem a plní všechny
stanovené či ze zákona vyplývající povinnosti a omezení.
Mladistvému přináší uložení dohledu probačního úředníka jisté povinnosti a
omezení. V ustanovení § 16 odst. 3 ZSVM zákonodárce stanovil mladistvému jako
základní povinnosti: (i) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu byl
stanoven na základě vytvořeného probačního plánu dohledu, (ii) dostavovat se
k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu stanoví, (iii) informovat ho o svém pobytu,
zaměstnání, dodržování uložených výchovných omezení nebo povinností a jiných
důležitých okolnostech, které mu probační úředník určí, (iv) nebránit probačnímu
úředníkovi ve vstupu do obydlí, ve kterém se zdržuje. Jedná se o základní podmínky,
které jsou nutné k naplnění účelu dohledu. V rozhodnutí o uložení výchovného opatření
dohledu probačního úředníka však může soud nebo státní zástupce mladistvému výslovně
stanovit další povinnosti a omezení532 nebo vedle něj uložit ještě jiná opatření, na jejichž
řádný výkon probační úředník poté v rámci dohledu zaměřuje svou pozornost. Probační
úředník však již mladistvému v rámci dohledu žádné další povinnosti stanovovat nesmí,
pouze je oprávněn obsah jednotlivých povinností a omezení konkretizovat a případně
může mladistvému ze své pozice odborného pomocníka a poradce nějaké chování či
naopak zdržení se určitého chování pouze doporučit, přičemž ho musí upozornit na
skutečnost, že pokud nebude tato doporučení respektovat, nelze z toho vyvozovat žádné
právní důsledky.533
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Na tomto místě bych se pozastavila u povinnosti mladistvého nebránit probačnímu
úředníkovi ve vstupu do obydlí, ve kterém se zdržuje.534 Tato povinnost, která prolamuje
jinak ústavně zaručené právo domovní svobody vyplývající z čl. 12 Listiny535, se vztahuje
přímo a pouze na osobu mladistvého, nikoliv tedy dalších osob, které se s ním v určeném
obydlí zdržují. Jiné osoby, které jsou oprávněny nakládat s příslušným domem nebo
bytem, v němž se mladistvý zdržuje, nebo rozhodovat o povolení vstupu do něj, tedy
nemají povinnost probačnímu úředníkovi vstup do obydlí umožnit. Nastala-li by tak
situace, kdy chce probační úředník do obydlí vstoupit, ale je mu v tom zabráněno rodičem
mladistvého nebo jinou osobou, která s ním bydlí, nelze z toho bezprostředně dovodit, že
mladistvý porušil podmínky dohledu, ale je nutné zkoumat podíl jeho odpovědnosti na
této situaci. Může se stát, že vzhledem k tomu, že ví, že sám nesmí probačnímu
úředníkovi bránit ve vstupu do obydlí, může k tomu využít jiné osoby. Druhou možností
je případ, kdy mladistvý sám sice nechce, aby bylo probačnímu úředníkovi ve vstupu
bráněno, jeho rodiče či jiné osoby, které ho vychovávají, nebo s nimiž mladistvý bydlí,
však z rozličných důvodů nebudou chtít probačního úředníka do obydlí vpustit.536 Je
ovšem otázkou, zda bude v konkrétním případě možné zjistit, z jakých z uvedených
důvodů nebyl probační úředník do obydlí vpuštěn, neboť tento důvod bude většinou
složité nebo dokonce nemožné odhalit. Pokud je však důvod zabránění ve vstupu nejasný,
je z mého pohledu nutné situaci posuzovat ve prospěch mladistvého. Za situace, kdy by
zabránily vstupu probačního úředníka do obydlí osoby odlišné od mladistvého, by nebylo
možné vyvodit porušení podmínek dohledu mladistvým, ale tato skutečnost by byla
zohledněna v rámci hodnocení výchovného působení rodičů či dalších osob na
mladistvého. Probační úředník v takovém případě bude rozhodně spolupracovat
s pracovníky OSPOD na způsobu řešení výchovného prostředí mladistvého. Z takového
přístupu rodičů mladistvého by však bylo možné vyvozovat až trestní odpovědnost za
přečin ohrožování výchovy dítěte podle § 201 TZ.537
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Povinnosti probačního úředníka, který je dohledem nad mladistvým pověřen538,
vyplývají jednak ze shora uvedených vymezených povinností mladistvého, tedy vytvořit
probační plán dohledu, spolupracovat s mladistvým, v periodických lhůtách se s ním
scházet a vyžadovat a přijímat od něj shora uvedené informace, a dále je zákon vymezuje
v § 80 odst. 2 až odst. 5 ZSVM. Probační úředník je povinen mladistvého kontrolovat při
pravidelných návštěvách v bydlišti, na pracovišti a ve škole, zda plní uložené a ze zákona
vyplývající povinnosti, a poskytovat mu pomoc a poradenství na základě vytvořeného
individuálního probačního plánu dohledu nad mladistvým. Dále zákon hovoří o postupu
probačního úředníka v případě porušení podmínek dohledu či jiných uložených
výchovných opatření a o informační povinnosti probačního úředníka předsedovi senátu
soudu pro mládež a v přípravném řízení státnímu zástupci v podobě pravidelných
(nejméně v intervalu 6 měsíců, není-li stanoveno jinak) zpráv o průběhu výkonu dohledu
nad mladistvým.
Co se týká povinných návštěv probačního úředníka ve škole či na pracovišti
mladistvého, tyto jsou spojeny s rizikem prohloubení jeho následné stigmatizace, neboť
se takto o jeho provinění dozvídají další osoby. Tato povinnost je tedy sice na jedné straně
v rozporu s cílem resocializace mladistvého, na druhé straně je však zjišťování informací
o chování mladistvého na těchto místech velmi podstatné pro posouzení, zda žije řádným
životem, a pro další práci s ním, proto je rozhodně nelze při výkonu dohledu opomenout.
Probační úředník tak musí s ohledem na uvedené skutečnosti kontaktovat vždy jen
nezbytně nutný počet osob, které jsou způsobilé mu poskytnout o mladistvém relevantní
informace, a tyto osoby náležitě poučit o nutnosti dále informace o provinění mladistvého
nešířit a k mladistvému přistupovat standardně a nikoli mu jakkoliv spáchané provinění
zdůrazňovat, neboť by to mohlo přinést nežádoucí efekt.539
Z výše uvedeného je zřejmé, že obsah dohledu probačního úředníka je velmi pestrý
a jeho podoba závisí vždy na konkrétním případu. Vzhledem k tomu, že má široký záběr,
je způsobilý život mladistvého a jeho chování skutečně silně ovlivnit. Je však důležité,
aby byl mladistvému uložen v případech, kdy je to vzhledem k okolnostem případu a jeho
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osobě účelné, a to pokud možno včas (ideálně již v průběhu přípravného řízení), aby mohl
probační úředník s mladistvým spolupracovat postupně dlouhodobě a aby byl vykonáván
řádně a ne pouze formálně. V této souvislosti považuji za nutné zmínit úskalí nedostatku
probačních úředníků specializovaných na mladistvé a jejich přetíženost, která může
vzhledem k tomu, že výkon dohledu zabere mnoho času, ohrozit jeho kvalitu.540

4.8. Probační program
Zákonodárce vymezil probační program v § 17 odst. 1 ZSVM zejména jako
„program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program,
program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační
nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to
s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se
mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho
vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným“. Povaha a
obsahové zaměření probačních programů jsou tedy stanoveny demonstrativně, neboť
probační program má reagovat na rozmanité osobnosti mladistvých, jejich životní
podmínky a také na různorodé okolnosti spáchaného provinění a pomáhat je řešit, aby
došlo k nápravě chování mladistvého, jeho reintegraci do společnosti a zabránění jeho
recidivě.
Jak jsem již uváděla, považuji demonstrativní výčty v případě ukládaných sankcí
za rozporné se zásadou právní jistoty. Obsahové zaměření možných ukládaných
probačních programů by podle mého názoru sice mělo stále zůstat obecné, neboť je to
nutné vzhledem k jejich povaze a k tomu, že mohou být neustále akreditovány nové
programy a naopak programy, kterým již skončila akreditace, nemusí být obnoveny, ale
považovala bych za vhodnější stanovit kategorie probačních programů taxativně. Tento
výčet by měl zahrnovat všechny důležité oblasti života mladistvého – tedy osobnostní
(psychologická i sociální sféra mladistvého), vzdělávací (každodenní návyky, právní a
ekonomické sféra) a pracovní (rekvalifikace a obecně prospěšná činnost). Proto bych
ponechala poupravené dosavadní kategorie programů, neboť se domnívám, že zahrnují
obecně všechny důležité životní aspekty mladistvého. Z výčtu bych vypustila
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doškolovací program, jehož význam lze podřadit buď pod kategorii vzdělávacích, nebo
rekvalifikačních programů. Naopak bych přidala kategorii programů zaměřených na
problematiku volnočasových aktivit mladistvých. Trávení volného času představuje
důležitý faktor vysoce ovlivňující život mladistvého a jeho chování, protože osobnost
mladistvého se při něm významně rozvíjí a dotváří. Právě ve volných chvílích je totiž
člověk nejvíce ovládán svými touhami a potřebami závislými na jeho vnitřních hodnotách
a normách vytvořených v průběhu socializace. Mladiství náchylnější k delikventním
projevům však volný čas tráví nevhodnými způsoby. Často mívají pocit nudy, který se
pokouší zahnat činností, která je právě napadne, nevyžaduje přílišné snažení a představuje
pro ně určité dobrodružství.541 Výčet kategorií probačních programů bych tedy
navrhovala upravit následovně: program sociálního výcviku, program psychologického
poradenství, terapeutický program, volnočasový program, vzdělávací program, program
zabývající se obecně prospěšnou činností a rekvalifikační program.
Aby mohl být určitý program ukládán jako probační program, musí být akreditován
ministrem spravedlnosti a uveden v Seznamu akreditovaných probačních programů
vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.542 Žadateli o udělení akreditace
mohou být podle Metodiky procesu udělování akreditací pro probační programy podle
§ 17 zákona č. 218/2003, o odpovědnosti mládeže na protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Metodika“)543 spolky, ústavy či nadace a nadační
fondy zřízené podle občanského zákoníku, obecně prospěšné společnosti zřízené podle
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, účelová zařízení
registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb.,
541
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o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, a další
právnické a fyzické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména
sociálních, zdravotních, vzdělávacích nebo kulturních služeb. Navrhované programy
těchto subjektů musí projít akreditačním řízením, které je třístupňové.544 Akreditací, která
se uděluje na dva roky, dává ministr spravedlnosti najevo, že konkrétní program splňuje
standardy kvality probačních programů vymezené Metodikou, směřuje ke snížení
recidivy kriminálního chování mladistvých a posiluje jejich odpovědnost k řešení
následků provinění a vedení řádného života. Státní zástupce ani soud tedy nemusí při
ukládání probačního programu řešit, zda poskytuje dostatečně kvalitní služby, pouze
vybírá z akreditovaných probačních programů ten, který je svou deklarovanou náplní,
časovým rozvrhem a režimem výkonu pro mladistvého v jeho aktuální životní situaci
nejvhodnějším. Obsah probačního programu není orgán činný v trestním řízení, který ho
ukládá, ani jeho realizátor oprávněn nijak měnit.545
Cílem účasti v probačním programu má být vyřešení aktuální životní situace
mladistvého, jeho problémů, příčin trestné činnosti, náhrada škody a urovnání vztahů
s poškozeným a nasměrování dalšího života mladistvého tak, aby se choval v souladu se
zákonem.546 Chování mladistvého je tak v průběhu programu aktivně ovlivňováno
směrem od kriminálního prostředí zejména zvyšováním jeho právního povědomí
a finanční gramotnosti, rozvojem jeho pracovní kvalifikace a také psychosociálním
směrem, aby si uvědomil dopady spáchaného provinění a snažil se o urovnání narušených
vztahů, naučil se ovládat své jednání a přemýšlet o jeho dopadech a aby uměl pracovat se
svou agresí a vyvaroval se použití násilí.547 Probační program by měl zahrnovat různé
aktivity směřující k výše uvedeným cílům. V rámci programu by měl být mladistvý veden
správným směrem, měla by mu být poskytována pomoc a rady, ale také by mělo docházet
ke kontrole jeho chování. Za tímto účelem probační program poměrně podstatně zasahuje
do života mladistvého, intenzita zásahu však záleží na konkrétním uloženém programu.

544

Nejprve probíhá formální hodnocení doručených žádosti a jejich příloh, následuje expertní hodnocení
obsahu a zpracování probačního programu a poté projednání Akreditační komisí, která předloží ministrovi
spravedlnosti své stanovisko k udělení či neudělení akreditace. Konečné rozhodnutí o udělení či neudělení
akreditace poté závisí pouze na rozhodnutí ministra spravedlnosti.
545
SOTOLÁŘ, Alexander. K probačním programům v systému soudnictví ve věcech mládeže.
Trestněprávní revue. 2006, 12, s. 373.
546
Srov. s § 17 odst. 1 ZSVM.
547
Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 91.

202

V případě programu ambulantního typu bude tento zásah pochopitelně značně mírnější
než u programu ústavního typu.548
Právě z důvodu značné intenzity zásahu do běžného života mladistvého stanovil
zákonodárce pro uložení probačního programu přísnější podmínky než u ostatních
výchovných opatření. Ukládání probačních programů totiž zamýšlel zejména pro
mladistvé, jejichž osobnost je hlouběji narušena a dopustili se typově závažnějších
provinění, zejména pokud se takoví jedinci potýkají se značnými problémy v různých
oblastech života – nejsou zaměstnáni a nemají stabilní rodinné prostředí.549 Ustanovení
§ 17 odst. 2 ZSVM stanoví tři podmínky, které musí být kumulativně splněny, aby
mladistvému mohl být probační program uložen. V prvé řadě musí probační program
korespondovat s potřebami mladistvého550, ale zároveň také odpovídat zájmům
společnosti. Orgán činný v trestním řízení, který probační program ukládá, tak musí
vycházet z obsahu probačních programů a jejich časového rozložení, aby vybral ten, který
bude svým zaměřením a nabízenými službami nejlépe cílený k eliminaci konkrétních
kriminogenních faktorů u mladistvého a k jeho nápravě. Programem, který odpovídá
zájmům společnosti, se pak rozumí takový program, který bude co nejlépe naplňovat účel
zákona o soudnictví ve věcech mládeže, zejména působit na mladistvého tak, aby žil
nadále již jen řádným životem a nedopouštěl se znovu provinění.551 Problematické však
je, že z celkového počtu akreditovaných probačních programů může soud pro mládež u
konkrétního okresního soudu vybírat jen z omezeného počtu, někdy dokonce nemá na
výběr žádný, protože probační programy jsou realizovány pouze v některých soudních
okresech.552 Orgán činný v trestním řízení tedy v praxi nemá příliš na výběr, který
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program zvolit, aby co nejlépe odpovídal potřebám mladistvého a zájmům společnosti,
jak zákon požaduje, neboť nabídka je značně omezená.553
Aby mladistvý program zdárně absolvoval a aby program přinesl kýžený efekt, je
důležitá motivace mladistvého k jeho výkonu. Z toho důvodu zákon vyžaduje, aby
mladistvý se svou účastí v programu souhlasil. Pokud má však vyslovit kvalifikovaný
souhlas, je logické, že nejprve musí být s jeho obsahem dostatečně seznámen, aby věděl,
jaký rozsah omezení v jeho běžném způsobu života pro něj bude představovat. Vzhledem
k tomu, že orgán činný v trestním řízení, který rozhoduje o uložení probačního programu,
není sám způsobilý mladistvého podrobně seznámit s podmínkami účasti na programu
a jeho obsahem, je vhodné, aby byla svolána schůzka, na které bude přítomen vedle
mladistvého také realizátor probačního programu, který může mladistvému podat úplné
informace, a úředník Probační a mediační služby, který bude celé setkání koordinovat.
Výsledkem takového jednání bude zjištění, zda určitý probační program skutečně nejlépe
odpovídá životní situaci mladistvého a mladistvý se bude moci na základě poskytnutých
informací rozhodnout, zda souhlas se svou účastí v něm poskytne či nikoliv. Taková
schůzka, která je odrazem zásady spolupráce s Probační a mediační službou a osobami
realizujícími probační programy, tak může být velmi prospěšná, neboť jejím výsledkem
bude závěr, zda určitý probační program skutečně může splnit požadovaný účel. Tento
závěr následně může probační úředník zahrnout do zprávy pro státního zástupce nebo
soud.554
Co se týká nutnosti souhlasu mladistvého s uložením probačního programu
i v konečném rozhodnutí ve věci, souhlasím s vyjádřením Pošíkové, že tato podmínka
byla stanovena především proto, že zákonodárce v době přijetí zákona předpokládal
existenci rezidenčních probačních programů, tedy programů internátního typu, u nichž
by byla nutnost souhlasu na jednu stranu logická, neboť by skutečně docházelo
významným způsobem do zasahování svobody jednání mladistvých. 555 Na druhé straně
553
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však lze poznamenat, že zákon nepožaduje od mladistvého souhlas například s uložením
ochranné výchovy či trestního opatření odnětí svobody, jejichž výkonem se rovněž
značně zasahuje do jeho svobody. Proč by tedy měl vyslovit souhlas se zásahy do svého
běžného života právě pouze v souvislosti s probačním programem? Potřeba souhlasu je
odůvodňována vedle značných omezení také tím, že pokud nemá mladistvý vůli ke změně
a není k vykonání probačního programu pozitivně motivován, nelze předpokládat splnění
účelu programu.556 Autoři komentáře k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže
podotýkají, že by dokonce nucení mladistvého k účasti na probačním programu mohlo
být kontraproduktivní.557 Považovala bych však de lege ferenda za vhodné nahradit
obligatorní souhlas mladistvého s uložením probačního programu (myšleno při jeho
uložení v konečném rozhodnutí ve věci) povinným zjišťováním jeho postoje
k probačnímu programu. Je sice pravdou, že pozitivní motivace k výkonu probačního
programu obecně vede k lepším výsledkům, na druhou stranu se domnívám, že přestože
by mladistvý v některých případech nejprve začínal vykonávat probační program se
známkami skepse, existuje šance, že by po několika setkáních v rámci skupiny a po
nějaké době terapeutického působení svůj postoj změnil.
Pokud dojde ke splnění všech výše uvedených podmínek, může státní zástupce či
soud mladistvému probační program uložit. Ten může pochopitelně jako jiná výchovná
opatření kombinovat s trestními i ochrannými opatřeními a také ho ukládat vedle jiných
výchovných opatření. Probační program je považován za nejpřísnější z výchovných
opatření, proto lze jeho uložení předpokládat u ne zcela bagatelních provinění. Pokud
soud výchovné opatření účasti v probačním programu ukládá až v konečném rozhodnutí
ve věci, měl by brát zřetel na skutečnost, že přestože mladistvý musí dát s jeho uložením
souhlas, neznamená to, že ho bude skutečně svědomitě vykonávat. Je tak potřeba
předcházet situacím, kdy by byla mladistvému uložena účast v probačním programu
například v souvislosti s upuštěním od uložení trestního opatření podle § 12 písm. b)
ZSVM, kdy by porušení podmínek účasti v něm nemělo pro mladistvého žádné následky.
Ščerba upozorňuje v takovýchto případech na riziko, že mladistvý udělí souhlas
556
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s uložením probačního programu pouze proto, aby se vyhnul přísnějšímu postihu, ale ve
skutečnosti nemá v plánu jeho podmínky plnit.558 Vzhledem k tomu, že mladistvý však
dopředu není obeznámen o právních důsledcích jeho provinění a může si je maximálně
domýšlet (například úvahy soudu právě nad upuštěním od uložení trestního opatření
podle § 12 písm. b) ZSVM), nemůžeme dle mého názoru hovořit o riziku spekulativního
jednání až v takové míře. Je však samozřejmě možné, že mladistvý bude při úvaze nad
udělením souhlasu s uložením probačního programu tímto směrem své myšlenky ubírat,
proto je vhodné, aby soud opravdu pečlivě vážil, zda vzhledem k osobě mladistvého a
všem okolnostem postačí samotné uložení probačního programu bez navázání na jiný
institut, v rámci něhož by neplnění výchovného opatření bylo případně spojeno
s postihem.
Ve výroku rozhodnutí má orgán činný v trestním řízení, který probační program
ukládá, probační program a dobu jeho trvání jasně konkretizovat. Lze však upozornit na
skutečnost, že v rozhodnutích ke specifikaci programů ani k době jejich trvání v praxi
nedochází a programy bývají vymezeny pouze obecně.559 V této souvislosti považuji za
nutné zmínit, že jsem ze zkušeností úředníků Probační a mediační služby zjistila, že
v praxi jsou leckdy orgány činné v trestním řízení nedostatečně informovány o nabídce
probačních programů. Pokud orgán činný v trestním řízení nespolupracuje s Probační a
mediační službou a specifikuje v rozhodnutí druh probačního programu, který v nabídce
akreditovaných probačních programů v určitém kraji není, potýká se následně Probační a
mediační služba v souvislosti s nařízením jeho výkonu s problémy, neboť nemá do jakého
konkrétního programu mladistvého zařadit. S ohledem na tuto skutečnost je zajímavé
podotknout, že orgán činný v trestním řízení, který probační program ukládá, musí
zhodnotit, že je vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmům společnosti a musí
mladistvému poskytnout možnost se seznámit s jeho obsahem, pokud ovšem sám nemá
o obsahu konkrétního probačního programu představu, nemůže tyto dvě podmínky řádně
naplnit. Proto bych na tomto místě apelovala na orgány činné v trestním řízení, aby více
komunikovaly s Probační a mediační službou a informovaly se o tom, jaké programy jsou
558
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v současné době k dispozici a v čem spočívají.560 Domnívám se, že jedině tak mohou
posoudit vhodnost probačního programu pro mladistvého a může tak dojít k odbourání
komplikací při jeho výkonu, aby nenastala situace, že probační program bude sice
mladistvému uložen, nebude však možné jej vykonat.
Při konkretizaci probačního programu nastává však další problém, neboť konkrétní
probační programy jsou vždy akreditovány pouze na určité období a není jisté, zda bude
akreditace udělena i pro navazující období. Tato nejistota se zakládá zejména
na finančních důvodech, neboť poskytovatelé programů nemusí sehnat na běh programu
dostatečné finanční prostředky. Může tak nastat situace, kdy bude mladistvému uložena
účast v určitém probačním programu, v průběhu jeho trvání však skončí akreditace
a mladistvý nebude moci v jeho výkonu pokračovat. Z těchto důvodů se jeví vhodnější
obecnější vymezení probačního programu v rozhodnutí, to by však bylo v rozporu se
skutečností, že mladistvý udělil souhlas s výkonem určitého konkrétního programu,
s jehož podmínkami byl seznámen, a proto mu nemůže být následně vybrán probačním
úředníkem v rámci vykonávacího řízení jiný program. Tuto skutečnost proto pokládám
za další argument pro zrušení obligatorního souhlasu mladistvého a jeho nahrazení
zjišťováním postoje k uložení probačního programu. Lze však také ocenit návrh, že by
bylo účelné, aby Ministerstvo spravedlnosti České republiky založilo určitý fond, z něhož
by bylo možné poskytovat pro takové případy poskytovatelům probačních programů
bezúročné půjčky, čímž by se vyřešil přechodný problém s nedostatečným financováním
programů.561
Jak již bylo řečeno, jedním z cílů probačního programu je náprava narušených vztahů
mladistvého s poškozeným. Z toho důvodu zákonodárce v § 17 odst. 3 ZSVM uvádí, že
má být v rozhodnutí o uložení účasti v probačním programu mladistvému stanovena
povinnost nahradit podle jeho sil způsobenou škodu a nemajetkovou újmu a povinnost
vydat získané bezdůvodné obohacení. Uložení této povinnosti není obligatorní, nicméně
z formulace „zpravidla uloží“ vyplývá, že by tak měl orgán činný v trestním řízení učinit
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vždy, když mladistvý proviněním takový následek způsobil.562 Zákonodárce tedy opět
do uvedeného ustanovení zakomponoval prvek restorativní justice.
Zatímco provádění probačního programu po materiální i personální stránce zajišťuje
poskytovatel, dohledem nad jeho plněním musí být ze zákona vždy pověřen tím, kdo
probační program uložil, probační úředník. Ten sleduje, jak mladistvý plní podmínky
programu a jím stanovené cíle. Za tím účelem přijímá informace o chování mladistvého
od realizátora programu a pro ověření sdělených skutečností je v kontaktu s mladistvým
a osobami, které s mladistvým v rámci plnění programu přímo přicházejí do styku.
Realizátor probačního programu není oprávněn nijak za neplnění podmínek programu
mladistvého postihovat a případná porušení (nadlimitní absence, přítomnost na programu
pod vlivem návykových látek apod.) musí hlásit příslušnému probačnímu úředníkovi.563
Pokud mladistvý podmínky programu porušuje méně závažným způsobem, může mu být
udělena probačním úředníkem maximálně 2x do roka výstraha a v případech vážného či
opakovaného porušení podmínek probační úředník bez zbytečného odkladu informuje
o jejich porušení soud nebo státního zástupce.564 V závěrečné zprávě o průběhu výkonu
probačního programu pak probační úředník probační program shrne a uvede, jak
mladistvý plnil jeho podmínky a upozorní na případná porušení. Také referuje o naplnění
předpokládaných cílů, o řešení následků provinění a o aktuálních poměrech mladistvého.
Pokud mladistvý probační program úspěšně vykoná ještě v průběhu řízení, zvýší tím
šanci k alternativnímu řešení jeho trestní věci, zejména k využití odklonů. Zákonodárce
výkon probačního programu výslovně zmiňuje u odstoupení od trestního stíhání v § 70
odst. 3 ZSVM, dále jako způsob nahrazení peněžitého opatření podle § 27 odst. 5 ZSVM
a také jako polehčující okolnost při ukládání trestního opatření v § 25 odst. 1 písm. a)
ZSVM.
Zajímavé je, že počet akreditovaných probačních programů oproti předchozím letům
klesl (resp. od roku 2017 stagnuje).565 V současné době je akreditováno celkem 8
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probačních programů – na období let 2018 až 2020 Probační program (poskytovatel SKP
- Centrum o.p.s.), Probační program PROXIMA SOCIALE (poskytovatel Proxima
Sociale o.p.s.), Právo pro každý den (poskytovatel Prostor Pro o.p.s.), Probační program
AURITUS (poskytovatel Farní charita Tábor), Probační program NABOSO
(poskytovatel Arteda, z.s.), Probační program MOST (poskytovatel Diecézní charita
Brno), Změnit směr (poskytovatel Ratolest Brno, z.s.) a na období let 2019 až 2020
Probační program Na cestě (poskytovatel Člověk v tísni, o.p.s. (pobočka Plzeň)).566
Většina doposud akreditovaných probačních programů však svým obsahem
neodpovídala či neodpovídá původní myšlence probačních programů. Jedná se především
o programy psychosociální povahy zaměřené převážně na komunikaci s mladistvým a
vzdělávání. Často kombinují skupinová a individuální setkání, která probíhají ambulantní
formou v podobě pravidelných každotýdenních setkání a většinou v kombinaci s kratšími
skupinovými výjezdy. V rámci programu má docházet k posílení silných stránek
osobnosti mladistvého, potlačení těch negativních a k poskytnutí pomoci a poradenství,
jak s nimi pracovat. Dále by měly být účastí v programu posíleny rodinné vztahy a zdravé
sociální vazby mladistvého a mělo by mu být nejen prezentováno, jak žít život bez
konfliktů se zákonem a plnit své povinnosti, ale k takovému životu by měl být v rámci
programu také směřován. K naplnění všech těchto cílů však nestačí pouhá výuková forma
programu, ve které je mladistvý jen příjemcem řady zajímavých informací, ale především
je nutné ho interaktivně zapojit do aktivit a terapeuticky s ním pracovat. Někteří
poskytovatelé se o výše uvedené snaží a zapojují do řešení situace mladistvého i jeho
rodinné příslušníky a nejbližší sociální okolí567, nicméně programy nejsou doposud tak
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komplexně pojaté, aby přinášely natolik pozitivní výsledky jako některé programy
zahraniční. V nich se ukazuje efektivním na mladistvého působit najednou ve více
životních sférách, poskytnout mu ubytování, zajistit výdělečnou činnost, zvyšovat jeho
vzdělání a dovednosti.
V tomto směru mi přijde zajímavé alespoň krátce porovnat 2 z akreditovaných
probačních programů – PROXIMA SOCIALE a Právo pro každý den. Program Právo pro
každý den považuji podle inzerovaného obsahu spíše za program odpovídající programu
probačního typu, neboť setkání mladistvých probíhají 1x týdně odpoledne v délce 3
výukových hodin a spočívají zejména v interaktivní výuce rodinného, pracovního,
trestního a občanského práva, tedy ve vzdělávání mladistvého. Na internetových
stránkách poskytovatel sám inzeruje, že program je vhodný především pro mladistvé,
kteří se dopustili méně závažného provinění spáchaného zejména z důvodů neznalosti
práva a nedomyšlení důsledků svého jednání, tedy v podstatě pro prvopachatele, a to ještě
méně závažné trestné činnosti.568 Ačkoliv je program akreditovaným probačním
programem, neodpovídá tedy výše uvedené vizi, že má sloužit převážně hlouběji
narušeným mladistvým, kteří se dopustili závažnějších provinění. Oproti tomu program
PROXIMA SOCIALE kombinuje skupinová a individuální setkání a realizuje v jeho
rámci také několikadenní zátěžové a zážitkové výjezdy. Blíží se tedy více komplexnímu
pojetí zahraničních probačních programů.569 Ani tento program však nelze považovat za
naplňující původní myšlenku a účel probačních programů. Lze také upozornit na
skutečnost, že v současném seznamu akreditovaných probačních programů stále nejsou
zastoupeny programy zaměřující se na snižování agrese v chování mladistvých, jejichž
existence by však byla velmi vítaná.570
V našich podmínkách, kde jsou programy realizovány soukromými subjekty, a to
neziskovými organizacemi, které se potýkají s neustálými problémy s financováním,
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nelze v potřebné míře zajistit jejich kontinuálnost a takový rozsah služeb, jaký nalezneme
v zahraničí. Zejména soudci, kteří by probační program měli ukládat jako sankci
v konečném řešení trestní věci mladistvého, mohou být odrazeni tím, že nemají jistotu,
zda bude program s ohledem na finanční prostředky vůbec realizován, případně zda bude
realizován včas. Může se tedy stát, že mladistvému účast v probačním programu pouze
doporučí, neukládají ji však v rozhodnutí jako opatření. Mladistvý se pak může programu
účastnit dobrovolně, existuje tu však riziko, že do programu vůbec nenastoupí, protože se
k tomu necítí být povinen nebo program z nedostatku motivace nedokončí.571
Z výše uvedených důvodů by proto bylo efektivnější, kdyby se podařilo zajistit
systém dlouhodobého financování programů. Nejlepším bych však shledala koncept,
v němž by probační programy byly realizovány přímo Probační a mediační službou.
Zajistilo by se tak jejich stabilní a celorepublikové fungování a mohly by po letech
účinnosti zákona o soudnictví ve věcech mládeže konečně skutečně existovat probační
programy v takové podobě (ambulantní i internátní), aby plnily všechny očekáváné cíle.
Orgány činné v trestním řízení by tak již skutečně mohly při výběru programu plně
zohledňovat potřeby mladistvého. Uskutečnění tohoto konceptu však opět naráží na
finanční stránku věci, neboť by bylo nutné navýšit personální obsazení Probační a
mediační služby, proškolovat pracovníky a zajistit prostory a samotnou realizaci
programů. Myslím si však, že by tento způsob, který je v zahraničí běžně zaveden, zvýšil
efektivitu probačních programů, odhodlání státních zástupců a soudců k jejich ukládání a
v konečném důsledku by přispěl k nápravě mladistvých delikventů, proto by bylo vhodné
nad ním skutečně začít uvažovat.
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HRUŠÁKOVÁ, Milana. K probačním programům dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a první
poznatky s jejich realizací v České republice. Trestněprávní revue. 2008, 2, s. 38.
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5. Ochranná opatření
5.1. Ochranná opatření a jejich účel
Dalším typem opatření, které lze ukládat mladistvým pachatelům (některá z nich572
také dětem mladším 15 let nebo trestně neodpovědným mladistvým 573), jsou ochranná
opatření taxativně vyjmenovaná v § 21 odst. 1 ZSVM. Jedná se o ochranné léčení,
zabezpečovací detenci, zabrání věci, zabrání části majetku a ochrannou výchovu. Oproti
trestním opatřením nevyjadřují morální odsudek provinění, a přestože každé z nich
obsahuje určitou újmu, tato není jejich cílem, ale pouze nevyhnutelným průvodním
jevem, který je spojen s efektivní ochranou společnosti.574
Účel těchto opatření zákonodárce zvlášť vymezil v § 21 odst. 1 ZSVM jako kladné
ovlivnění duševního, mravního a sociálního vývoje mladistvého a ochranu společnosti
před pácháním provinění mladistvými. Ščerba uvádí, že mezi účelem ochranných
opatření speciálně vymezeným v § 21 odst. 1 ZSVM a obecným účelem opatření

572

Ochranné léčení a ochranná výchova jsou výslovně uvedeny ve výčtu opatření, která lze ukládat dětem
mladším 15 let v § 93 odst. 1 ZSVM. Možnost ukládat ochranná opatření trestně neodpovědným
mladistvým vyplývá z § 5 odst. 2 ZSVM. V této souvislosti považuji za zajímavé upozornit na § 5 odst. 2
ZSVM, v němž je uvedeno, že pokud se dopustí mladistvý uvedený v odstavci 1 (v době spáchání činu
nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své
jednání) činu jinak trestného nebo není-li z jiných zákonných důvodů trestně odpovědný, lze vůči němu
použít vedle ochranných opatření obdobně postupů a opatření uplatňovaných podle tohoto zákona u dětí
mladších patnácti let. Pokud tedy budeme uvažovat o mladistvém, který v době spáchání činu nedosáhl
takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání,
bylo by na první pohled možné mu uložit jakékoliv z katalogu ochranných opatření. Co se však týká
podmínek ochranného léčení podle § 99 odst. 1 TZ a zabezpečovací detence podle § 100 odst. 1 TZ, musí
se při splnění ostatních podmínek jednat o nepříčetného pachatele. Budeme-li nedostatek rozumové a
mravní vyspělosti vnímat jako samostatný důvod vylučující trestní odpovědnost mladistvého, nikoliv jako
zvláštní případ nepříčetnosti (k těmto pojetím viz podkapitola 2.5.1 Speciální důvod nepříčetnosti? a
podkapitola 2.5.2 Samostatný důvod vylučující trestní odpovědnost?), nelze mu ochranné léčení ani
zabezpečovací detenci uložit, pokud vedle nedostatečné rozumové a mravní vyspělosti v době spáchání
činu ještě netrpěl duševní poruchou, v jejímž důsledku nemohl rozpoznat protiprávnost svého jednání nebo
ho ovládat. Ani pokud bychom považovali nedostatek rozumové a mravní vyspělosti za zvláštní případ
nepříčetnosti, není možné mladistvému z tohoto důvodu uvedená ochranná opatření ukládat, neboť
mladistvý netrpí duševní poruchou, která by byla projevem nemoci, ale pouze je opožděn ve vývoji, což
nelze řešit léčebnými postupy, které jsou v rámci těchto opatření používány, ale naopak například uložením
ochranné výchovy. Shodně též ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování
mladistvých. Praha: Leges, 2016. s. 119. a ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ,
Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd.
Praha: C. H. Beck, 2011. s. 221.
573
K ukládání ochranných opatření nepříčetným mladistvým viz např. ŠÁMAL, Pavel, Věra KŮRKOVÁ,
Milada ŠÁMALOVÁ a Jan BLÁHA. K možnosti ukládat ochranná opatření nepříčetnému mladistvému
podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2007, 6, s. 162-170.
574
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha: Leges,
2017, s. 463.
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stanoveným v § 9 odst. 1 ZSVM575 neshledává žádný podstatný obsahový rozdíl576,
dovolím si však podotknout, že oproti obecnému účelu opatření ustanovení § 21 odst. 1
ZSVM akcentuje potřebu ochrany společnosti před proviněními páchanými mladistvými.
Zatímco u účelu zákona v § 1 odst. 1 ZSVM i v § 9 odst. 1 ZSVM je myšleno především
na budoucí život a vývoj mladistvého (jeho společenské uplatnění, duševní a sociální
rozvoj a ochranu před škodlivými vlivy), odčinění způsobené újmy a předcházení
recidivy, tedy zaměření na osobu mladistvého a poškozeného, u účelu ochranných
opatření je zdůrazněna také nutnost chránit před proviněními společnost. Vedle plnění
zejména výchovné a individuálně preventivní funkce tak ochranná opatření rovněž
významně směřují k ochraně společnosti před pácháním trestné činnosti mladistvými
pachateli.577 S tím souvisí skutečnost, že k jejich uložení není nejdůležitějším faktorem
povaha a závažnost spáchaného provinění, ale okolnosti týkající se osoby mladistvého –
jeho nebezpečnost pro společnost, nutnost jej léčit, vychovávat či izolovat.578
U ochranných opatření je tedy velmi důležitá jejich terapeutická, výchovná,
zabezpečovací a sociální složka.579
Ve vztahu k výchovným opatřením jsou ochranná opatření subsidiárním prostředkem
reakce státu na provinění mladistvého a měla by být tedy ukládána až pokud by k naplnění
účelu zákona nepostačilo uložení výchovných opatření. Soud tedy musí vždy zvážit, zda
je skutečně nezbytné k naplnění účelu zákona přistoupit k uložení ochranného opatření a
zda vzhledem ke všem skutečnostem k zajištění vytvoření podmínek pro vhodný rozvoj
mladistvého, jeho ochranu, prevenci jeho další trestné činnosti a účinnou ochranu
společnosti nepostačuje uložení některého z výchovných opatření. V případě ukládání
ochranné výchovy, která má sloužit k zajištění řádné výchovy a vývoje mladistvého,
zákonodárce subsidiaritu ochranných opatření výslovně akcentuje, když upozorňuje, že
vedle splnění specifických podmínek uvedených v § 22 odst. 1 písm. a) až c) ZSVM je
575

„Účelem opatření vůči mladistvému je 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.“
576
ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 118.
577
Srov. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha:
Leges, 2017, s. 488.
578
ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 211.
579
Tamtéž s. 213.
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nutné zhodnotit, zda k zajištění řádné výchovy a vývoje mladistvého nepostačuje uložení
výchovných opatření. Uložení ochranných opatření představuje vhodné řešení zejména
v případech, kdy u mladistvých duševní porucha, závislost na návykových látkách nebo
příliš zanedbaná výchova zvyšují riziko recidivy (ochranné léčení, zabezpečovací detence
a ochranná výchova).580
Podmínky a

režim

ukládání

ochranných

opatření

ochranného

léčení581,

zabezpečovací detence, zabrání věci a zabrání části majetku se řídí úpravou těchto
institutů pro dospělé pachatele obsaženou v trestním zákoníku, jak stanoví § 21 odst. 2
ZSVM. Při jejich ukládání a výkonu582 je však nutné postupovat v souladu se zásadami
vymezenými zákonem o soudnictví ve věcech mládeže a hledět na specifika v podobě
odlišné frekvence přezkumu důvodů trvání zabezpečovací detence u mladistvých oproti
dospělým (oproti 12 měsícům se jedná o lhůtu 6 měsíců). Proto se v této kapitole věnuji
blíže pouze ochranné výchově – jedinému z ochranných opatření, které nelze ukládat
dospělým pachatelům trestné činnosti, neboť je svým obsahem cílené pouze na mládež.
Považuji však za důležité zmínit, že se v odborných kruzích nejen právnických, ale
i lékařských, polemizuje nad vhodností ukládat zabezpečovací detenci mladistvým
pachatelům. Měla by být mladistvým ukládána skutečně naprosto výjimečně, setkáme se
však s názorem, že její ukládání není vhodné u mladistvých vůbec.583 Zabezpečovací
detence je subsidiárním opatřením vůči ochrannému léčení. V § 100 odst. 1 TZ totiž
zákonodárce vymezil jako jednu z podmínek uložení zabezpečovací detence, že „nelze
očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy
a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti“.
Zabezpečovací detenci je tedy možné uložit pouze po zvážení všech okolností případu a
především po posouzení nebezpečnosti osoby pachatele, povahy jeho duševní poruchy a
možnosti působení na pachatele prostřednictvím ochranného léčení. Až poté, co soud
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JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha: Leges,
2017, s. 462-476 a 488-490.
581
K úpravě ochranného léčení viz např. ŠÁMAL, Pavel. K úpravě ochranného léčení v trestním zákoníku.
Trestněprávní revue. 2010, 4, s. 99-106.
582
Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů,
stanoví, že se umisťují v ústavu chovanci mladší 19 let odděleně od dospělých a těm, kteří neukončili
úspěšně základní školní vzdělání, se vždy jeho získání ve výkonu zabezpečovací detence umožní.
583
VÁLKOVÁ, Helena. Zabezpečovací detence – nový prostředek k ochraně před zvlášť nebezpečnými
pachateli? Právní rozhledy. 2007, 21, s. II.; KRATOCHVÍL, Vladimír a Pavel ŠTURMA. Trestní právo
hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 699-700.
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neshledá za těchto okolností ochranné léčení jako dostatečné k zabezpečení ochrany
společnosti, může zabezpečovací detenci za splnění ostatních zákonných podmínek
uložit.584 Odborníci z řad vývojové psychologie a dětské psychiatrie však poukazují na
skutečnost, že u mladistvých nelze s ohledem na jejich neustále probíhající mentální a
somatický vývoj jednoznačně prohlásit, že ochranné léčení v ústavní formě nemůže
zajistit ochranu společnosti dostatečným způsobem.585
S názorem, že ukládání zabezpečovací detence není ze shora uvedených důvodů
u mladistvých na místě, souhlasím. Vzhledem ke stále neukončenému vývoji mladistvých
považuji za vhodnější ukládání ochranného léčení, které lze případně později, poté, co
osoba dosáhne zletilosti a její vývoj bude ukončen, změnit za podmínek § 99 odst. 5 TZ
na zabezpečovací detenci.

5.2. Ochranná výchova
Jak již bylo uvedeno, ochranná výchova představuje jediné ochranné opatření, které
zákonodárce kompletně a komplexně upravil v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže,
neboť je specifickým druhem ochranného opatření, které nelze ukládat dospělým
pachatelům. Ochranná výchova je vhodná pro osoby – mladistvé, děti mladší 15 let586 a
trestně neodpovědné mladistvé (dále o ní budu však vzhledem k zaměření práce na
mladistvé hovořit pouze ve vztahu k mladistvým pachatelům), v jejichž výchově byly
zaznamenány nedostatky závažnějšího rázu, které by mohly zapříčinit opakování jejich
deliktního jednání.587 Tyto nedostatky spočívají podle § 22 odst. 1 písm. a) až c) ZSVM
buď v tom, že (i) o výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné
výchovy není možné odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, ve které mladistvý žije,
(ii) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo (iii) prostředí, ve kterém
mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy. Jedná se o alternativní
584

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 1185.
VÁLKOVÁ, Helena. Zabezpečovací detence – nový prostředek k ochraně před zvlášť nebezpečnými
pachateli? Právní rozhledy. 2007, 21, s. II.
586
K obligatornímu a fakultativnímu ukládání ochranné výchovy dětem mladším 15 let viz blíže např.
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha: Leges,
2017, s. 501.; HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a kol. Občanský
zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1314.; HRUŠÁKOVÁ,
Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a kol. Rodinné právo. 2. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2017. s. 324.
587
Srov. s JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha:
Leges, 2017, s. 489.
585
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podmínky, stačí tedy, pokud bude vždy splněna alespoň jedna z nich. Často je však
u mladistvého naplněno více z nich, neboť spolu všechny do značné míry souvisejí. Soud
musí za účelem zhodnocení, zda některá z podmínek byla naplněna, zjišťovat, jak je na
mladistvého výchovně působeno především v rodině, ale také ve škole, kterou navštěvuje,
a zkoumat příčiny, které k případným nedostatkům vedly, a posuzovat osoby, které
o mladistvého pečují a vychovávají ho, ale také osobu mladistvého a jeho postoje.588
Zjištění naplnění některé ze shora uvedených podmínek samo o sobě však nestačí,
soud pro mladistvé obligatorně zkoumá, zda v konkrétním případě vzhledem k osobě
mladistvého a všem okolnostem nepostačí k naplnění účelu zákona o soudnictví ve
věcech mládeže uložení výchovných opatření a zda je skutečně nutné ukládat ochrannou
výchovu. Rozhodné skutečnosti soud zjišťuje především ze zpráv OSPOD, Probační a
mediační služby, školských zařízení, která mladistvý navštěvuje, a z psychiatrických
posudků na jeho osobu, případně také ze zpráv ze zařízení, ve kterém mladistvý dosud
vykonává ústavní výchovu, nebo ze zprávy z výkonu vazby. Z těchto dokumentů se
dozvídá o prostředí, v němž se mladistvý pohybuje a je vychováván. Zhodnotí míru a
příčiny zanedbání jeho výchovy a posoudí, jakým způsobem bude nejvhodnější na něj
výchovně působit.589 V prostředí, v němž převládají sociálně patologické prvky a kladný
vztah k protiprávnímu jednání, se mladistvému logicky nemůže dostat vhodné výchovy,
která by ho motivovala k vedení řádného života. Pokud by mladistvý zůstal v těchto
podmínkách dále ponechán, bylo by možné jen těžko zajistit jeho převýchovu.590
Výchovné prostředí, v němž mladistvý žije, a míru zanedbání jeho výchovy je však
nutné hodnotit nikoliv v době spáchání provinění, ale v době, kdy je o něm rozhodováno.
Může totiž dojít k situaci, kdy sice nebyly výchovné podmínky v rodině mladistvého
v době spáchání provinění náležité a pokud by soud o uložení ochranné výchovy
rozhodoval v té chvíli, bylo by nutné ji ukládat, nicméně je možné, že se v mezidobí od
spáchání provinění mladistvého do doby, kdy je o něm rozhodováno, rodinné poměry
například v důsledku spolupráce s OSPODem zlepšily a v době rozhodování již nejsou
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ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 238.
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natolik nepříznivé. Subsidiaritu ochranné výchovy je však nutné nejen důsledně zkoumat,
ale v rozhodnutí i řádně odůvodnit. Jak podotýká Ščerba, z analýzy několika rozsudků,
jimiž byla ochranná výchova uložena, vyplynulo, že soudy takto bohužel nečiní.591
V rámci starší analýzy spisů provedené pracovníky Institutu pro kriminologii a sociální
prevenci však nebyly v odůvodnění rozhodnutí shledány žádné vady.592
Aby došlo k odstranění nedostatků ve výchově mladistvého a bylo zabráněno jeho
recidivě, je mladistvý odňat z výchovy rodičů a umístěn do ústavního zařízení, v němž
probíhá kolektivní výchova s přísnějším režimem. Podle zákona o trestním soudnictví
nad mládeží bylo možné při uložení ochranné výchovy mladistvého umístit kromě
výchovného ústavu také do vhodné náhradní rodiny.593 V návrhu zákona o soudnictví ve
věcech mládeže byla obsažena alternativa výkonu ochranné výchovy rovněž v náhradní
rodině, která je k tomu způsobilá a ochotná, od této varianty však bylo později
upuštěno.594 Nepřijetí této formy výkonu ochranné výchovy hodnotím negativně, neboť
jí lze podle mého názoru považovat za efektivnější ve směru pozitivního působení na
vývoj mladistvého a jeho řádnou výchovu.595
Umístění mladistvého do speciálního školského zařízení pro výkon ochranné
výchovy pro něj znamená značný zásah do jeho práv, který je někdy přirovnáván
k podmínkám trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody596 a je tak mladistvými
také vnímán.597 Přestože však existují mezi ochrannou výchovou a trestním opatřením
nepodmíněného odnětí svobody shodné znaky spočívající ve vynětí mladistvého
z prostředí, ve kterém dosud žil, a jeho umístění do kolektivního zařízení s přísnějším
režimem, jejich účel je odlišný.598 Z důvodů vysoké intenzity zásahu do práv mladistvého
by měl soud k uložení ochranné výchovy proto přikročit až v případě, kdy by jiné
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ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
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ZEMAN, Petr, Simona DIBLÍKOVÁ, Petr KOTULAN a Jiří VLACH. Praxe v oblasti rozhodování
o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
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Viz § 12 odst. 2 ZTSM.
594
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2001, 8, s. III.
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výchovné prostředky méně zasahující do jeho práv vzhledem k osobnosti a poměrům
mladistvého zjevně nepostačily k jeho nápravě a naplnění účelu zákona o soudnictví ve
věcech mládeže.599 Těmito výchovnými prostředky se rozumí vedle v § 22 odst. 1 ZSVM
výslovně uvedených výchovných opatření také ústavní výchova.600 Subsidiarita ochranné
výchovy k ústavní výchově byla do účinnosti zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění
zákon 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, a další související zákony, v § 22 odst. 1 ZSVM
zakotvena na místo dnes uvedených výchovných opatření, s účinností od 1. prosince 2005
však byla z tohoto ustanovení vypuštěna. Lze konstatovat, že se jednalo o novelu, která
v podstatě nepřinesla žádnou faktickou změnu, neboť subsidiarita ochranných opatření
vůči výchovným opatřením vyplývá již z § 10 odst. 1 ZSVM a cíl, který novela sledovala
– jasně vymezit rozdíl mezi ústavní a ochranou výchovou, aby nedocházelo k uložení
ústavní výchovy na místo ochranné výchovy často i několikanásobným mladistvým
pachatelům provinění601 – nebyl naplněn, neboť v praxi je ochranná výchova stále jako
subsidiární opatření k ústavní výchově vnímána.602,

603

Přestože ochranná výchova

a ústavní výchova mají mnohé společné znaky – jedná se o prozatímní opatření, která
musí být průběžně vyhodnocována, a jsou vykonávána v obdobných zařízeních, v rámci
nichž jsou mladiství vykonávající ústavní a ochrannou výchovu odděleni, je nutné si
uvědomovat, že zatímco účelem ústavní výchovy je především pomoc dítěti a jeho rodině
v nejlepším zájmu dítěte v podobě nahrazení špatného až absentujícího výchovného
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prostředí, které deformuje vývoj mladistvého a plní funkci preventivní604, ochranná
výchova představuje reakci na spáchané provinění a plní vedle nápravné funkce, v rámci
níž usiluje o kladné ovlivnění duševního, mravního a sociálního vývoje mladistvého, také
funkci ochrannou.
Lze se ptát, zda je možné výše uvedené speciální zdůraznění subsidiarity ochranné
výchovy k výchovným opatřením hodnotit jako správné a opodstatněné. Na jedné straně
na něj lze pohlížet jako na nadbytečné, domnívám se však, že vzhledem k tomu, jak
závažný zásah do osobní svobody mladistvého ochranná výchova představuje, je možné
jej vnímat spíše jako vhodné a oprávněné. Bylo by však jistě vhodné, aby zákonodárce
více odlišil podmínky výkonu ochranné a ústavní výchovy.
Účelem ochranné výchovy je eliminovat, případně alespoň omezit, správnou
výchovou další důsledky zanedbané výchovy mladistvého pro společnost, umožnit mu
další rozvoj a tento směřovat k tomu, aby žil v souladu se zákonem.605 Zákonodárce tento
účel a prostředky, kterými ho má být dosaženo, upřesňuje v § 1 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 (dále jen
„zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy“ či „ZVÚVOV„). Uvádí, že
školská zařízení, v nichž je ochranná výchova vykonávána, zajišťují mladistvému
náhradní výchovnou péči směřující k jeho zdravému vývoji, řádné výchově a vzdělávání
a spolupracují s jeho rodinou na zlepšení rodičovských a jiných dovedností, které jsou
nutné k výchově a péči o mladistvého v rodině. Zařízení, v nichž výkon ochranné
výchovy probíhá, se člení na diagnostické ústavy, dětské domovy se školou a výchovné
ústavy.606 Mladistvý je většinou nejprve umístěn v diagnostickém ústavu, z něhož je po
komplexním vyšetření a zjištění zdravotního stavu umístěn do pro něj nejvhodnějšího
typu zařízení s přihlédnutím k jejich volné kapacitě. Vzhledem k tomu, že jsou v těchto
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zařízeních umístěny v důsledku nevhodné či nedostatečné výchovy určitým způsobem
narušené osoby, jsou jejich součástí speciální stavebně technické prostředky k zabránění
jejich útěku a v zařízeních lze také využívat audiovizuální systémy. S ohledem na použití
těchto prostředků je výkon ochranné výchovy někdy připodobňován k trestnímu opatření
nepodmíněného odnětí svobody, jak již bylo výše řečeno. Výkon ochranné výchovy je
v některých případech také způsobilý nahradit u mladistvých jeho ochrannou funkci.607
Může tak představovat vhodnou alternativu k uložení trestního opatření nepodmíněného
odnětí svobody.608 Zajišťovat ochrannou funkci prostřednictvím ochranné výchovy je tak
vhodné v případech, kdy soud skutečně dospěje k závěru, že značný podíl odpovědnosti
na spáchaném provinění mladistvého nesou nevhodnou výchovou jeho rodiče či jiné
osoby, které ho měly vychovávat, a tato nedostatečná či zanedbaná výchova, resp.
nevhodné prostředí, ve kterém mladistvý žije, tak velkou měrou způsobily to, že se
mladistvý provinění dopustil, a existuje předpoklad, že ho lze vhodnou výchovou
napravit.
Ochrannou výchovu je možné trestně odpovědnému mladistvému ukládat buď
samostatně či s některým z výchovných opatření609 (případně také v kombinaci
s některým dalším ochranným opatřením)610 při upuštění od uložení trestního opatření
podle § 12 písm. b) ZSVM nebo vedle trestního opatření. Není však vhodné ji spojovat
s trestním opatřením vyhoštění, neboť by musela být vykonána před výkonem vyhoštění,
což by však kolidovalo s účelem trestního opatření vyhoštění, které má zajistit bezpečnost
lidí nebo majetku či jiný obecný zájem. Vzhledem k tomu, že mladistvý při výkonu
ochranné výchovy není zaměstnán, tudíž nedosahuje výdělků, není vhodné ji kombinovat
ani s peněžitým trestním opatřením, které by mělo být v zásadě plněno právě z výdělků
mladistvého z jeho výdělečné činnosti. Nad uložením ochranné výchovy vedle trestního
opatření nepodmíněného odnětí svobody lze polemizovat. Osobně nepovažuji tuto
kombinaci opatření za vhodnou. Podmínky výkonu ochranné výchovy a trestního
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opatření nepodmíněného odnětí svobody jsou dost obdobné, alespoň co do omezení
mladistvého na svobodě a použití prostředků k zabránění jeho útěku, ve výkonu ochranné
výchovy je však oproti výkonu odnětí svobody volnější režim a je kladen větší důraz na
výchovu mladistvého a odstranění nedostatků v jeho dosavadní výchově. Zatímco
u trestního opatření odnětí svobody zná mladistvý délku jeho trvání, u ochranné výchovy
dopředu neví, na jak dlouhou dobu bude jeho svoboda omezena. Uloží-li soud
mladistvému trestní opatření odnětí svobody kratšího trvání a ochrannou výchovu, má
mladistvý vykonávat opatření omezující ho na svobodě v podstatě dvakrát po sobě, akorát
v jednom případě s přísnějším režimem a v druhém případě s větším výchovným efektem
a bez předem stanovené doby trvání. Takovou kombinaci opatření neshledávám správnou
a za vhodnější považuji ukládat ochrannou výchovu osobám, u nich je primárně zapotřebí
odstranit problémy v jejich výchově a naopak trestní opatření nepodmíněného odnětí
svobody osobám, jejichž osobnost je již značně deformovaná a pro dosažení účelu zákona
o soudnictví ve věcech mládeže je s nimi proto nutné ve výkonu odnětí svobody speciálně
zacházet. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže však kombinaci ochranné výchovy a
trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody nevylučuje, proto považuji za vhodné
se nad ní zamyslet také z praktického hlediska. Především je nutné brát ohled na limity
trvání ochranné výchovy, která může být vykonávána nejpozději do 18 let věku
mladistvého a výjimečně prodloužena do 19. roku věku, pokud s ní však bylo započato
ještě před dovršením 18 let a o jejím prodloužení bylo také do té doby rozhodnuto.611
Proto není vhodné ukládat mladistvému ochrannou výchovu vedle déletrvajícího
trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody, pokud je s ohledem na věk
mladistvého a délku trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody zřejmé, že by
nebylo možné jí s ohledem na tento limit vykonat.612 Pochopitelně lze namítnout, že je
možné, že mladistvý bude z výkonu trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody
podmíněně propuštěn. Při takové úvaze je nutné zohlednit dvě skutečnosti. První z nich
je situace, kdy je zřejmé, že podmíněné propuštění mladistvého nebude možné do doby
dosažení 18 let jeho věku. Druhou je pak situace, kdy sice dojde k podmíněnému
propuštění mladistvého dříve, je však otázkou, zda s ohledem na výchovný účinek

611

Prodloužena může být pouze tehdy, pokud to vyžaduje zájem mladistvého, zejména z důvodů dokončení
jeho vzdělání.
612
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trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody společně se skutečnostmi, na základě
nichž k podmíněnému propuštění mladistvého došlo (mladistvý prokázal polepšení a lze
očekávat, že v budoucnu povede řádný život) bude ještě nutné, aby vykonával ochrannou
výchovu. V takovém případě se jeví poté nejvhodnějším od výkonu ochranné výchovy
v souladu s § 83 odst. 1 ZSVM upustit. O tomto postupu je vhodné rovněž uvažovat
v případě, kdy byla mladistvému uložena ochranná výchova ve spojení s trestním
opatřením odnětí svobody podmíněně odloženým na zkušební dobu a mladistvý sice již
započal vykonávat ochrannou výchovu, ale následně nastaly důvody k nařízení výkonu
trestního opatření odnětí svobody a výkon ochranné výchovy byl přerušen.
Pokud již byla ochranná výchova mladistvému uložena, ale není možné ji, ať již
z důvodů na straně mladistvého (zdravotní stav) či na straně zařízení (nedostatečná
kapacita), ihned vykonat, soud obligatorně nařídí do doby jejího zahájení nad mladistvým
dohled probačního úředníka.
Nedodržováním podmínek ochranné výchovy závažného rázu směřujícím k maření
jejího výkonu nebo účelu, zejména útěkem z ní, může mladistvý naplnit skutkovou
podstatu provinění maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1
písm. j) TZ. Ščerba však uvádí, že z tvrzení zástupců diagnostických ústavů vyplývá, že
v praxi není trestní odpovědnost mladistvých v tomto směru vyvozována a často dokonce
nejsou jejich útěky ze zařízení zohledňovány ani jako porušení podmínek uložených ve
zkušební době současně uloženého podmíněně odloženého trestního opatření odnětí
svobody, které by vedlo k nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody.613
Soud v rozsudku neuvádí délku výkonu ochranné výchovy, neboť tu nelze předem
určit.614 Trvá, dokud to vyžaduje její účel. Její trvání však omezuje jednak její účel, jednak
věk mladistvého, jak již bylo výše uvedeno. Pokud je účelu ochranné výchovy dosaženo
dříve, než mladistvý dosáhne maximálního věku, v němž může ochrannou výchovu ještě
vykonávat, musí soud rozhodnout o jeho propuštění z ochranné výchovy podle § 84
ZSVM. V případě dovršení věku však končí výkon ochranné výchovy ze zákona.615
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ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 124-125.
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Srov. s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2008, sp. zn. 8 Tz 9/2008.
615
ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 244.
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Může ovšem také nastat situace, kdy sice ještě účelu ochranné výchovy nebylo
dosaženo, neboť nepominuly všechny okolnosti, pro které byla uložena, výchova
mladistvého však již pokročila takovým způsobem, že lze důvodně předpokládat, že i bez
omezení, která vyplývají z výkonu ochranné výchovy, bude žít řádným životem. Tuto
skutečnost však dosud nelze mít za na jisto postavenou, proto soud může za takových
okolností ochrannou výchovu přeměnit v ústavní výchovu či vydat rozhodnutí
o podmíněném umístění mladistvého mimo výchovné zařízení, kde budou zajištěny
dostatečné podmínky pro jeho další vývoj a vzdělání či pracovní uplatnění, vedle něhož
je možné uložit jakékoliv výchovné opatření, zejména dohled probačního úředníka. Tento
postup pro mladistvého představuje určitý mezistupeň mezi ochrannou výchovou
a budoucím životem bez omezení vyplývajících z výkonu ochranné výchovy. Nelze ho
však přirovnávat k podmíněnému propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody,
neboť ochranná výchova mladistvého stále probíhá, nikoliv však v ústavním zařízení.616
Z toho důvodu není při rozhodnutí o podmíněném umístění mladistvého mimo výchovné
zařízení stanovena ani doba, na kterou se tak činí.617 Vzhledem k tomu může podmíněné
umístění mladistvého mimo výchovné zařízení trvat také nejpozději do doby naplnění
účelu ochranné výchovy či dosažení výše uvedeného věku. Po rozhodnutí o podmíněném
umístění mladistvého mimo výchovné zařízení či přeměně v ústavní výchovu je chování
mladistvého kontinuálně sledováno, a pokud soud dospěje ke zjištění, že mladistvý
prozatím není schopen bez omezení vyplývajících z výkonu ochranné výchovy žít
řádným životem, přemění ústavní výchovu zpět na ochrannou výchovu nebo rozhodne
o pokračování ve výkonu ochranné výchovy.
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Srov. s BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. s. 71.
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ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 243244.
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6. Trestní opatření
6.1. Účel a funkce trestních opatření
Nejpřísnější typ opatření, k jejichž uložení má být v souladu se zásadou ekonomie
trestní represe přistupováno až v případě, kdy by jiná řešení trestní věci mladistvého
zřejmě nevedla k dosažení účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, představují
trestní opatření.618 Přestože mají být skutečně až prostředky ultima ratio, praxe ukazuje,
že orgány činné v trestním řízení tuto skutečnost příliš nereflektují a trestní opatření
využívají k postihu mladistvých pachatelů nejčastěji.619 Orgány činné v trestním řízení
tedy bohužel evidentně pojaly trestní opatření jako hlavní typ sankce, kterou je reagováno
na provinění mladistvých.
Zákonodárce v § 24 odst. 2 ZSVM zdůraznil, že i trestní opatření mají napomáhat
k vytváření vhodných podmínek pro další vývoj mladistvého. Možnost působit na
mladistvého a ovlivnit jeho chování je u nich sice menší než u ostatních typů opatření,
musí však být při jejich ukládání a výkonu myšleno na potřebu zajištění jejich výchovné
a sociální funkce, kterou lze také podpořit kombinací trestního opatření s vhodným
opatřením výchovným. U trestních opatření je tak zastoupena výchovná, preventivní
i represivní složka. Vzhledem k této kombinaci je však jasné, že nemohou (v porovnání
s výchovnými opatřeními), a ani nemají být (v porovnání s tresty u dospělých pachatelů)
všechny tyto složky tak silně zastoupeny.
Na rozdíl od výchovných a ochranných opatření trestní opatření zahrnují negativní
hodnocení spáchaného provinění a osoby mladistvého, a přestože musí jako všechna
opatření ukládaná mladistvým naplňovat účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže,
působit k předcházení páchání trestné činnosti, směřovat k pozitivnímu vývoji
mladistvého a k řešení jeho problémů, a jeho ochraně před negativními vlivy, nelze
přehlížet jejich silnou represivní složku. Působení této složky je sice v porovnání s tresty
pro dospělé pachatele zmírněno, přesto však každé trestní opatření mladistvému
způsobuje určitou újmu na jeho právech a svobodách. Újmu, která je mladistvému
působena, ale není možné vnímat jako cíl trestního opatření, je pouze nevyhnutelným

618
619

Blíže viz podkapitola 2.6.1 Zásada ekonomie trestní represe.
Viz podkapitola č. 6.6 Četnost ukládání trestních opatření.
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nástrojem k naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže a k ochraně
společnosti před mladistvými pachateli a jimi páchanými proviněními. Ačkoliv tak tato
opatření plní výchovnou a resocializační funkci, neboť směřují k vytvoření vhodných
podmínek pro budoucí život mladistvého v souladu se zákonem, musí také reflektovat
potřebu ochrany společnosti před delikventními mladistvými. Trestní opatření plní proto
také zábrannou funkci, když mladistvým vytvářejí značné překážky v tom, aby se
provinění znovu dopouštěli (trestní opatření zákazu činnosti, trestní opatření zákazu
vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, trestní opatření domácího vězení)
nebo jim jejich páchání dokonce do určité míry fyzicky znemožňují (trestní opatření
odnětí svobody), čímž působí částečně rovněž preventivně. Trestní opatření působí
preventivně též tím, že mladistvé od páchání provinění odstrašují, neboť silně zasahují do
jejich práv a svobod, a pokud je trestná činnost orgány činnými v trestním řízení skutečně
odhalována a je na ní včas a přiměřeně reagováno, působí preventivně také síla jejich
neodvratitelnosti.

6.2. Systém trestních opatření
Taxativní výčet trestních opatření je obsažen v § 24 odst. 1 ZSVM. Jedná se o:
 obecně prospěšné práce,
 peněžité opatření,
 peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu,
 propadnutí věci,
 zákaz činnosti,
 vyhoštění,
 domácí vězení,
 zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
 odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné
odsouzení),
 odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem
(podmíněné odsouzení s dohledem),
 odnětí svobody nepodmíněné.
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Vedle trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody, které by mělo být
z trestních opatření skutečně až úplně posledním prostředkem, kterým má být na
provinění mladistvého reagováno, zákon o soudnictví ve věcech mládeže nabízí široký
výčet trestních opatření nespojených s odnětím svobody, tedy tzv. alternativních
opatření.620 Ukládání těchto opatření je vnímáno jako projev důvěry vůči mladistvému,
při jehož výkonu se vychází z jeho kladných vlastností a návyků.621
Co se týká jednotlivých trestních opatření uvedených ve výčtu, setkáme se s několika
názory, podle jaké systematiky jsou za sebou seřazena. Prvním z nich je teorie, že jsou
řazena směrem od těch nejméně přísných po nejpřísnější.622 S ní však nelze souhlasit, jak
někteří autoři také upozorňují, neboť nelze konstatovat, že by obecně prospěšné práce,
které jsou ve výčtu uvedeny na prvním místě, byly nejméně závažným trestním
opatřením, například méně zasahujícím do života mladistvého než propadnutí věci, a
stejně tak domácí vězení, které nelze rozhodně považovat za mírnější než ve výčtu po
něm uvedený zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.623 Ze soudních
rozhodnutí je zřejmé, že trest obecně prospěšných prací (v případě mladistvých trestní
opatření) není možné považovat za mírnější trest (trestní opatření) než trest odnětí
svobody, jehož výkon je podmíněně odložen (trestní opatření odnětí svobody podmíněně
odložené na zkušební dobu), neboť závažnost trestů či trestních opatření je vždy nutné
hodnotit podle jejich výměry a dopadu na konkrétního pachatele.624 Z tohoto důvodu není
ani možné trestní opatření uvádět ve výčtu relevantně v posloupnosti od nejméně
závažných po ta nejzávažnější, neboť je důležité jejich závažnost posuzovat vždy
s ohledem na konkrétní okolnosti případu a osobu pachatele.

620

Pojem „alternativní opatření“ však neshledávám u mladistvých vhodným, neboť pokud je opravdu již
nutné reagovat na spáchané provinění uložením trestního opatření, soud má primárně ukládat trestní
opatření nespojená s odnětím svobody. Vzhledem k tomu, že trestní opatření nespojená s odnětím svobody
stojí v popředí před trestním opatřením nepodmíněného odnětí svobody, nevnímám je jako alternativu,
jejímž významem je „jiná možnost nebo druhá volba“. Z toho důvodu, že je tento termín však již běžně
zažitý, v práci ho používám.
621
ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 250251.
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Srov. s BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. s. 72.
623
Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 139.
624
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. března 1997, sp. zn. 2 Tzn 13/97, a usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 26. června 2001, sp. zn. 11 Tz 129/2001-II.
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Autoři komentáře k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže uvádí, že je výčet
trestních opatření uspořádán podle zájmů, které trestní opatření postihují.625 S tímto
tvrzením ovšem také nemohu souhlasit. Tresty lze řadit podle několika kritérií, z nichž
jedno možné je řazení podle zájmů pachatele, které postihují na ty postihující jeho
svobodu, majetkové zájmy a čest. K trestům postihujícím svobodu patří trest odnětí
svobody, domácího vězení, obecně prospěšných prací, zákaz činnosti, zákaz pobytu,
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a podmíněné
odsouzení k trestu odnětí svobody. Mezi tresty majetkové je řazen trest propadnutí
majetku, peněžitý trest a trest propadnutí věci a tresty postihující pachatelovu čest
reprezentují trest ztráty čestných titulů a vyznamenání a trest ztráty vojenské hodnosti.626
Podíváme-li se na výčet trestních opatření, v němž u mladistvých oproti trestům, které
jsou ukládány dospělým pachatelům, absentuje mimo jiné ztráta čestných titulů a
vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti, jsou v něm zastoupena pouze opatření
postihující svobodu a majetek mladistvého. Tyto zákonodárce však ve výčtu důsledně
neoddělil, protože po trestním opatření obecně prospěšných prací, které postihuje
svobodu mladistvého, následují trestní opatření postihující jeho majetek a poté opět
opatření postihující svobodu.
Císařová uvažuje nad tím, že systém řazení trestních opatření může odpovídat
přesvědčení zákonodárce o tom, jaká trestní opatření by mladistvým měla být ukládána
nejčastěji po ta, která by měla být ukládána řídčeji.627 Tento názor však rovněž
neshledávám přesným, protože opět vyvstává otázka, proč by mělo být například trestní
opatření domácího vězení ukládáno častěji než zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce? Proto nelze podle mého názoru soudit, že by byl výčet systematizován
shora uvedeným způsobem. Vzhledem k tomu, že je k ukládání trestních sankcí potřeba
přistupovat velmi individuálně a brát v potaz a hodnotit velké množství okolností, není
jednoduché a dost dobře ani možné výčet trestních sankcí některým z výše uvedených
způsobů uspořádat. Kloním se tak k názoru, že výčet trestních opatření není v současnosti
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CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Několik poznámek k zákonu č. 218/2003 Sb. (zákon o soudnictví ve věcech
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seřazen podle určitého pravidla.628 Za nejsmysluplnější bych považovala seřadit trestní
opatření podle zájmů, které postihují, tedy v podstatě změnit ve výčtu pouze pozici
trestního opatření obecně prospěšných prací a zařadit ho za trestní opatření propadnutí
věci.

6.3. Specifické principy při ukládání trestních opatření
Co se týká ukládání trestních opatření, uplatní se obecné principy pro ukládání trestů
dospělým pachatelům uvedené v trestním zákoníku, které jsou modifikovány s ohledem
na účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže a v něm zakotvený účel opatření.629 Soud
musí při volbě vhodného trestního opatření a určení jeho výměry brát v potaz vedle
obecných hledisek uvedených v § 39 TZ, podle kterých se ukládají tresty dospělým
pachatelům, také specifický účel opatření u mladistvých a výše uvedený účel přímo
trestních opatření a postupovat v souladu se zásadou přiměřenosti opatření.630
V ustanovení § 25 odst. 1 ZSVM zákonodárce zvlášť vyjmenovává tři pro mladistvé
specifické polehčující okolnosti, k nimž má soud při ukládání trestních opatření zejména
přihlédnout. Jedná se o případy kdy mladistvý (i) úspěšné absolvoval probační program
nebo jiný vhodný program sociálního výcviku, psychologického poradenství,
terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací,
doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program zaměřený k rozvoji jeho sociálních
dovedností a osobnosti, (ii) poskytl poškozenému zadostiučinění, nahradil úplně nebo
alespoň částečně způsobenou škodu, odčinil nebo alespoň zmírnil újmu, kterou mu
způsobil, a přičinil se o obnovení právních a společenských vztahů, které proviněním
narušil a (iii) z jeho chování po spáchání provinění lze důvodně usuzovat, že se
v budoucnu již trestné činnosti nedopustí. Soud pochopitelně může při rozhodování brát
ohled i na výslovně neuvedené polehčující okolnosti, výslovným uvedením těchto
speciálních polehčujících okolností však zdůrazňuje význam absolvování výše
uvedených programů, které mají silný výchovný efekt a také posiluje principy restorativní
justice, neboť rozšiřuje polehčující okolnost uvedenou v § 41 písm. j) TZ (přičinění se

628
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o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo dobrovolné nahrazení způsobené
škody) o částečné nahrazení škody či újmy a nápravu dotčených vztahů. Třetí výslovně
uvedená polehčující okolnost je vymezena příliš obecně, a podle mého názoru ji
vzhledem k tomu, že je výčet polehčujících okolností demonstrativní a chování
mladistvého po činu zákon ukládá zohledňovat již podle § 39 odst. 1 TZ při stanovení
druhu trestu a jeho výměry, lze považovat za nadbytečnou. Její zakotvení je však možné
odůvodnit skutečností, že za právní úpravy účinné před účinností trestního zákoníku
nebylo zohlednění chování pachatele po činu uvedeno.631, 632 Zákonodárce tak evidentně
uvažoval správným směrem, když se výslovné uvedení této okolnosti rozhodl v zákoně
o soudnictví ve věcech mládeže upravit, akorát na zakotvení posuzování chování
pachatele po činu v rámci stanovení druhu trestu a jeho výměry v trestním zákoníku
bohužel nereagoval novelizací ustanovení § 25 odst. 1 ZSVM v tom směru, že by
okolnost uvedenou pod písm. c) vypustil.
Považuji rovněž za podstatné zdůraznit, že ustanovení § 25 odst. 2 ZSVM při
stanovení druhu a výměry trestního opatření akcentuje nutnost zvláštního přístupu
k mladistvým pachatelům provinění spáchaných ve stavu zmenšené příčetnosti přivozené
vlivem návykové látky. Zákon neuvádí, zda má být tato skutečnost zohledněna
ve prospěch či neprospěch mladistvého, což je odůvodňováno nesnadným hodnocením
závažnosti provinění vzhledem k této okolnosti jako jednoznačně polehčující či
přitěžující, protože zmenšená příčetnost sice obecně snižuje míru zavinění mladistvého,
ale také většinou stupňuje nebezpečnost mladistvého pro společnost. 633 Při srovnání
s ustanovením § 40 odst. 1 TZ634 je však zřejmé, že je tato úprava příznivější v tom
smyslu, že zohledňuje dosud neukončený rozumový a mravní vývoj mladistvého.635 Měl
by být brán zřetel také na důvody, proč mladistvý návykovou látku požil, a poté volena
vhodná opatření – vedle trestního opatření tak zřejmě uložení výchovného nebo
ochranného opatření. Tento přístup plně odpovídá účelu zákona o soudnictví ve věcech

631

Srov. s § 31 odst. 1 TrZ.
Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 142-143.
633
Srov. s SOTOLÁŘ, Alexander a Helena VÁLKOVÁ. Trestní opatření v trestních věcech mladistvých.
Trestněprávní revue. 2005, 2, s. 31.
634
„Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti, který si, a to ani z nedbalosti,
nepřivodil vlivem návykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry.“
635
ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 538.
632
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mládeže, neboť souvisí s ochranou mladistvého před škodlivými vlivy a předcházení
recidivy jeho trestního jednání spojeného s užíváním návykových látek.

6.4. Okruh trestních opatření
Většina trestních opatření představuje protějšek trestů, které je možné ukládat
dospělým, jsou však v různé míře modifikovány a mají plnit jiný účel než u dospělých
pachatelů. Některá trestní opatření jsou však oproti trestům obsažena navíc (peněžité
opatření s podmíněným odkladem výkonu), některá naopak výčet neobsahuje (trest
propadnutí majetku636, zákazu pobytu, ztráty čestných titulů nebo vyznamenání a ztráty
vojenské hodnosti) a odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu a odnětí
svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem jsou oproti výčtu trestů
v § 52 odst. 1 TZ výslovně uvedena jako samostatný druh sankce.
Brucknerová uvádí, že tresty, které nemají protějšek v trestních opatřeních, nebyly
do výčtu trestních opatření zařazeny z povahy věci.637 Ščerba však namítá, že toto nelze
konstatovat vzhledem k zákazu pobytu, neboť zákon o soudnictví ve věcech mládeže
upravuje výchovné omezení v podobě zákazu zdržovat se na určitém místě, které může
mít prakticky stejný účinek jako trest zákazu pobytu a neshledává důvod, proč nebyl do
výčtu trestních opatření zákaz pobytu také zařazen.638 S tímto názorem se plně ztotožňuji,
jak jsem již výše uvedla639 a shledala bych proto vhodným výčet trestních opatření
o zákaz pobytu rozšířit. Je sice pravdou, že v zájmu pozitivního vývoje mladistvého se
jeví ideálním neomezovat jej v pobytu vůbec, aby mohl navštěvovat různá místa a akce a
navazovat nové kontakty, nicméně v některých případech by mohlo být jistě uložení
tohoto trestního opatření vhodné a domnívám se, že jeho uložení by mladistvým nemělo
činit zásadní újmu.
Pokud budeme uvažovat nad zásahem do práv mladistvého a nad rozsahem omezení,
navrhované trestní opatření zákazu pobytu lze považovat za méně omezující než
636

Propadnutí majetku by představovalo pro budoucí život mladistvého velmi citelný zásah, který by
neodpovídal účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, neboť by mladistvého příliš zatížil a jeho
budoucí život ohrozil. BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha:
Wolters Kluwer, 2015. s. 84.
637
Srov. s BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. s. 72.
638
ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 140.
639
Viz podkapitola 4.6.1 Výchovná omezení.
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například trestní opatření domácího vězení. K případné argumentaci, že pokud je nutné
mladistvého zavázat omezením zdržovat se na určitém místě ve smyslu celého obvodu,
je možné mu uložit výchovné omezení zdržovat se na určitém místě podle § 19 odst. 1
písm. c) ZSVM, si dovolím připomenout, že výchovná opatření sama o sobě nejsou
spojena s žádným postihem v případě jejich nedodržování. Pokud by tak nebylo
výchovné omezení zdržovat se na určitém místě uloženo vedle konečného či mezitímního
rozhodnutí trestní věci mladistvého se stanovením zkušební doby či trestním opatřením
obecně prospěšných prací či domácího vězení, nebylo by možné z případného
nedodržování jeho podmínek vyvodit pro mladistvého důsledky, zatímco případné
porušení trestního opatření zákazu pobytu, pokud by bylo do výčtu začleněno, by pro
mladistvého znamenalo vznik trestní odpovědnosti za provinění maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. d) TZ. Cílem ukládání sankcí
pochopitelně nemá být potencionální násobení trestné činnosti mladistvého, ale
domnívám se, že může hrozba vyvození trestněprávních důsledků z porušení podmínek
uloženého trestního opatření na chování mladistvého působit preventivně.
Vzhledem k tomu, že podle obecných podmínek uložení trestu zákazu pobytu není
možné pachateli uložit tento trest pro místo či obvod, ve kterém má trvalý pobyt640,
nebylo by při stanovení zvláštní podmínky, že nesmí toto trestní opatření narušovat
přípravu mladistvého na budoucí povolání, především plnění povinností souvisejících se
vzdělávacím programem školy, nebo výkon povolání či zaměstnání, z mého pohledu
problematické, neboť by se tak omezení uložit trestní opatření zákazu pobytu vztahovalo
také na místo či obvod, v němž se mladistvý připravuje na výkon budoucího povolání,
nebo v němž povolání vykonává. Myslím si proto, že zákonodárce v tomto ohledu pouze
převzal myšlenku z předchozí právní úpravy – trestního zákona, který trest zákazu pobytu
pro mladistvé z možných ukládaných trestů vylučoval. Podle důvodové zprávy k zákonu
č. 148/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb. nebylo možné
mladistvému trest zákazu pobytu ukládat, protože by představoval značný průlom do
dlouhodobé trestní politiky uplatňované vůči mladistvým vycházející z poznatku, že
640

Srov. s rozsudkem Nejvyššího soudu ČSR ze dne 1. února 1988, sp. zn. 4 Tz 39/87, a stanoviskem
trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSR ze dne 26. listopadu 1975, sp. zn. Tpjf 75/75, podle nichž nelze
za rozhodující považovat formální přihlášení k trvalému pobytu podle předpisů o hlášení obyvatelstva (dnes
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů), ale místo, kde má fakticky trvalý pobyt, tedy místo, kde skutečně bydlí a má například
rodinu.
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mladistvého lze snadno převychovat a vrátit k řádnému způsobu života.641 Takovou
argumentaci však považuji za nic neříkající, neboť nijak důvody nevhodnosti uložení
zákazu pobytu mladistvému neobjasňuje a jak jsem již výše uvedla, žádné takové důvody
ani nenacházím. Důvodová zpráva k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže se k této
otázce pro jistotu nevyjadřuje vůbec. Nemožnost uložit mladistvému trestní opatření
v podobě zákazu pobytu tak považuji za pouhý pozůstatek předchozí právní úpravy, která
však neměla logické opodstatnění.
Výčet trestních opatření obsahuje velké množství trestních opatření nespojených
s odnětím svobody, u nichž jsou patrné silné prvky individuální prevence směřující
k resocializaci a rehabilitaci mladistvých. Tato opatření jsou pochopitelně vhodnější než
odnětí svobody, neboť mladistvý není při jejich výkonu vytržen z jeho přirozeného
sociálního prostředí, což zlepšuje vyhlídky jeho dalšího vývoje a vytvoření předpokladů
k němu.642
Jak bylo již výše uvedeno, téměř všechna trestní opatření představují protějšek
k trestům ukládaným dospělým, zákonodárce však pro mladistvé jejich podmínky
modifikoval, zejména co se týká výše sazeb, existence určitých omezení a rovněž
mírnějších podmínek pro zahlazení odsouzení. Pokud jsou však aplikována při
sankcionování mladistvých zákonem o soudnictví ve věcech mládeže nemodifikovaná
ustanovení trestního zákoníku, je třeba mít stále na paměti smysl zákona o soudnictví ve
věcech mládeže a ustanovení trestního zákoníku tak uplatňovat v souladu s jeho účelem
a zásadami.
Vzhledem k tomu, že v přístupu k mladistvým pachatelům má být v co největší
možné míře uplatňováno výchovné působení, může se jevit modifikace trestních sazeb
jednotlivých opatření oproti dospělým pachatelům v tomto směru jako nelogická, neboť
přináší omezení doby, kdy lze na mladistvého výchovně působit. V případě trestního
opatření odnětí svobody, v němž je z kombinace výchovné, preventivní a represivní
složky trestních opatření nejvíce ze všech trestních opatření zastoupena složka represivní,
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Viz důvodová zpráva k bodům 2, 3, 5 a 6 článku I zákona č. 148/1969 Sb. Důvodová zpráva k zákonu
č. 148/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb. [online]. © 1995-2018, Parlament České
republiky,
Kancelář
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sněmovny.
[cit.
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3.
2019].
Dostupné
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http://www.psp.cz/eknih/1969fs/tisky/t0022_00.htm.
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ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 250.
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je taková limitace trestních sazeb logická. Je však otázkou k zamyšlení, zda je vhodné
sazby snižovat i u ostatních trestních opatření, jejichž cílem je ve většině případů zejména
výchovné působení na osobu mladistvého.643 Důvod snížení sazeb je třeba hledat
v myšlence, že provinění má být vnímáno jako trestné jednání obecně nižší typové
závažnosti než jsou trestné činy, protože ho spáchal dosud plně nevyspělý mladistvý,
jehož schopnost posouzení následků provinění i schopnost odolávat rizikovým faktorům
a podnětům ke spáchání provinění je nižší.644 Za takového přístupu se pak jeví snížení
sazby vhodné u všech trestních opatření. Navíc vzhledem k účelu zákona o soudnictví ve
věcech mládeže a účelu opatření ukládaným mladistvým má docházet v co nejmenší
možné míře ke stigmatizaci mladistvého. Účelem trestních opatření není nadbytečné
omezování mladistvého v běžném životě a jeho neúměrné zatěžování určitými
povinnostmi a zákazy. Vhodnější je proto existence trestních opatření, jejichž sazby jsou
určitým způsobem zmírněny, ale jejich výkon je poté cíleně intenzivně zaměřen
k dosažení účelu opatření s ohledem na všechny okolnosti ještě například v kombinaci
s některým výchovným opatřením.
U trestního opatření domácího vězení, které pro mladistvého představuje skutečně
značná omezení a omezuje jeho působení a aktivity v sociálním prostředí tak za současně
stanovených možností pro jeho uložení se snížením maximální možné sazby nelze než
souhlasit. Na tomto místě si však dovolím odkázat na níže uvedený návrh na rozšíření
podmínek pro jeho uložení u mladistvých a následné rozlišení jeho maximální možné
délky u provinění naplňujících znaky přečinu a u provinění naplňujících znaky zločinu.645
U peněžitého opatření považuji snížení sazeb i s ohledem na omezené výdělečné
možnosti mladistvých také za vhodné. Snížení rozsahu obecně prospěšných prací rovněž
schvaluji, a to zejména s přihlédnutím k nutnosti ponechání dostatku času mladistvému
k přípravě na jeho budoucí povolání a k výkonu vhodných volnočasových aktivit, které
nepochybně mohou přispívat k jeho příznivému rozvoji. V případě trestních opatření
zákazu činnosti a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce shledávám
omezení sazby rovněž účelným, neboť maximální dobu 5 let považuji za dostatečně
dlouhou k naplnění účelu opatření a delší by podle mého názoru již pouze znamenala
643

Srov. přiměřeně s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých.
Praha: Leges, 2016. s. 144.
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nevhodné omezování možných činností a zájmů mladistvého. Obdobný důvod nalézám
také u trestního opatření vyhoštění. Co se týká trestního opatření podmíněného odsouzení
a podmíněného odsouzení s dohledem, jeví se zkrácení zkušební doby oproti dospělým
pachatelům také jako logické řešení, a to proto, aby mladistvý nebyl po nepřiměřenou
dobu vystavován nejistotě nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody. Dovolím
si však v této souvislosti odkázat na níže uvedený návrh na rozlišení její maximální
možné délky u provinění naplňujících znaky přečinu a u provinění naplňujících znaky
zločinu.646
Ščerba uvádí, že katalog alternativních opatření k trestnímu opatření odnětí svobody
u provinění vykazujících znaky zločinu je velmi omezený (pouze podmíněné odsouzení
a podmíněné odsouzení s dohledem). Vzhledem k tomu, že má být trestní opatření odnětí
svobody ukládáno až jako nejzazší možné opatření, navrhuje de lege ferenda pro
provinění vykazující znaky zločinu (nikoliv však zvlášť závažného zločinu) tento katalog
rozšířit o možnost uložení trestního opatření obecně prospěšných prací ve stejné výměře
jako je lze ukládat za přečiny dospělým pachatelům.647 Dodávám, že z identických
důvodů by pak asi bylo logické uvažovat o rozšíření použitelnosti také u trestního opatření
domácího vězení. Bylo by však takové rozšíření správné? Tuto myšlenku považuji za
správnou, neboť by jistě nebylo od věci vzhledem k subsidiaritě trestního opatření odnětí
svobody nabídku alternativních opatření rozšířit také u závažnějších provinění, neboť je
možné, že se mladistvý – prvopachatel dopustí z tzv. mladické nerozvážnosti provinění,
které již naplňuje znaky zločinu podle trestního zákoníku, mohlo by však být s ohledem
na všechny výše uvedené okolnosti přiměřené a spravedlivé mu uložit jiné alternativní
trestní opatření než pouze podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem.648
Považuji však na tomto místě za důležité upozornit na případné možné problémy spjaté
s přeměnou těchto trestních opatření v případě neplnění či porušení jejich podmínek, na
které by mohlo být v této souvislosti upozorňováno. Podle § 65 odst. 2 písm. c) TZ je při
přeměně trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody každá i jen započatá
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Viz podkapitola 6.5.7 Odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu a odnětí svobody
podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem.
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let) či provinění vydírání podle § 175 odst. 1, 2 písm. b) TZ vydírání (2 – 8 let).
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hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací přeměněna na jeden den trestu
odnětí svobody, maximálně tedy může trest odnětí svobody činit v tomto případě 300 dní.
Podle § 60 TZ je při přeměně trestu domácího vězení na trest odnětí svobody každý i jen
započatý jeden den nevykonaného trestu domácího vězení přeměněn na jeden den odnětí
svobody. Odsouzenému hrozí v případě přeměny tedy trest odnětí svobody maximálně
v trvání 2 let. Při výše navrhovaném rozšíření katalogu alternativních opatření k trestnímu
opatření odnětí svobody u provinění vykazujících znaky zločinu, by tak bylo možné
v případě neplnění podmínek trestních opatření obecně prospěšných prací nebo domácího
vězení tyto přeměnit maximálně na 300 dní (u obecně prospěšných prací), resp. 2 roky
(u domácího vězení), trestního opatření odnětí svobody. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou
provinění vykazující znaky zločinu pro společnost škodlivější, může být namítáno, zda
by v případě přeměny nebyl tento postih příliš mírný s ohledem na to, že pokud by bylo
mladistvému již v původním rozhodnutí ukládáno trestní opatření odnětí svobody, mohl
by mu soud uložit trestní opatření ve vyšší výměře. Lze si totiž dokonce představit situaci,
že mladistvý vyjádří kladné stanovisko k trestnímu opatření obecně prospěšných prací
nebo dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat ve stanoveném obydlí
a bude poskytovat potřebnou součinnost, aniž by měl skutečně v úmyslu podmínky těchto
trestních opatření dodržovat, a jedná tak pouze účelově, aby se vyhnul trestnímu opatření
odnětí svobody vyšší výměry, než na které mu mohou být tyto alternativní trestní opatření
přeměněna.649 K tomuto případnému argumentu bych však připomněla, že soud konkrétní
opatření v určité výměře ukládá s ohledem na výše uvedená hlediska a musí počítat
i s rizikem, že pachatel může přistupovat k těmto trestním opatřením výše uvedeným
účelovým způsobem. Pokud by soud tedy při možnosti rozšíření využití shora uvedených
trestních opatření i na provinění vykazující znaky zločinu rozhodl, že takové opatření
vzhledem ke všem okolnostem případu, osobě mladistvého, účelu zákona o soudnictví ve
věcech mládeže a účelu ukládaných opatření postačí, jeho rozhodnutí by již zahrnovalo
skutečnost, že v případě neplnění podmínek uloženého trestního opatření může být
přeměněno jen na ten který počet dnů či let trestního opatření odnětí svobody. Pokud by
soud shledal, že uložení takového alternativního opatření není přiměřené a spravedlivé,
neukládal by ho.
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Srov. přiměřeně s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých.
Praha: Leges, 2016. s. 146.

235

V souvislosti se shora navrhovaným rozšířením bych rovněž ráda upozornila na
skutečnost, že pokud zákonodárce umožňuje u mladistvých upustit od uložení trestního
opatření podle § 12 písm. b) ZSVM, tedy uložit pouze ochranné nebo výchovné opatření
u provinění jakékoliv závažnosti, bylo by pak logické zakotvit také možnost využití výše
uvedených trestních opatření. Možnost jejich využití bych navrhovala rozšířit i na
provinění, která by mohla naplňovat znaky zvlášť závažného zločinu, protože takovým
proviněním je například i provinění loupeže podle § 173 odst. 1 TZ. Tohoto provinění se
mladiství dopouštějí poměrně často650, přitom může jejich jednání spočívat například
v méně závažné pohrůžce bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci velmi
malé hodnoty, kdy si lze podle mého názoru v určité situaci představit užití některého
z výše navrhovaných alternativních trestních opatření například ve spojení s výchovným
opatřením probačního programu či dohledu probačního úředníka.

6.5. Jednotlivé druhy trestních opatření
V následujícím textu se budu věnovat pouze zdůraznění odlišností jednotlivých
trestních opatření ukládaných dospělým pachatelům a upozorním na určité problematické
otázky, které jsou s některými z nich spojeny, nebudu se však zabývat detailním
rozborem jednotlivých obecných podmínek pro jejich ukládání vyplývajících z trestního
zákoníku. Trestnímu opatření propadnutí věci nevěnuji bližší pozornost, neboť zákon
o soudnictví ve věcech mládeže pro jeho výkon nestanoví oproti úpravě v trestním
zákoníku žádné specifické podmínky.
6.5.1. Obecně prospěšné práce
Trestní opatření obecně prospěšných prací vychází z podmínek stanovených u trestu
obecně prospěšných prací v § 62 až 65 TZ, které zákonodárce v § 26 odst. 1 ZSVM
modifikoval, co se týká sazby a určitých omezení. Zakládá se na povinnosti mladistvého
provést ve stanoveném rozsahu práce k obecně prospěšným účelům spočívající v údržbě
veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných
činnostech ve prospěch obcí, nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných
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V roce 2017 se loupeže dopustilo celkem 147 mladistvých (v roce 2016 to bylo celkem 168 mladistvých),
což představuje 21 % z celkového počtu pachatelů loupeží evidovaných v roce 2017. Viz DIBLÍKOVÁ,
Simona a kol. Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2017. Praha: Institut pro kriminologii a
sociální prevenci, 2018. s. 50.
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institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví,
požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou
zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní
činností, přičemž tyto práce nesmí sloužit jeho výdělečným účelům. Lze ho ukládat pouze
za provinění naplňující znaky přečinu, tedy za nedbalostní provinění nebo za úmyslná
provinění, na která trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice
nepřevyšuje 5 let. Zatímco dospělým pachatelům lze uložit trest obecně prospěšných
prací ve výměře 50 až 300 hodin, pro mladistvé zákon o soudnictví ve věcech mládeže
snižuje horní hranici sazby na polovinu, tudíž dovoluje uložit trestní opatření obecně
prospěšných prací pouze maximálně na 150 hodin, spodní hranice však zůstává stále
stejná jako u dospělých pachatelů. Další odlišností od právní úpravy pro dospělé
pachatele je zdůraznění skutečnosti, že trestní opatření obecně prospěšných prací nesmí
vzhledem ke své povaze či okolnostem, za kterých je vykonáváno, ohrožovat zdraví,
bezpečnost nebo mravní vývoj651 mladistvého. Touto podmínkou zákonodárce sleduje
zájem na zdárném mravním a rozumovém vývoji mladistvých a naplňuje mezinárodní
požadavky na odstranění nejhorších forem dětské práce, mezi které je řazena práce, která
je svou povahou nebo okolnostmi, za kterých je vykonávána, schopna poškodit zdraví,
ohrozit bezpečnost nebo morálku dětí.652
Stejně jako u dospělých pachatelů zákon sice nevyžaduje souhlas mladistvého
s uložením tohoto trestního opatření, ale soud musí v každém případě obligatorně zjistit
jeho stanovisko k jeho uložení a jeho zdravotní stav a při rozhodnutí o jeho uložení k nim
přihlédnout. V případě nesouhlasného stanoviska totiž hrozí negativní přístup
mladistvého k jeho výkonu a existují vyšší šance k tomu, že podmínky uloženého
trestního opatření poruší. Neplní-li mladistvý sjednané podmínky výkonu trestního
opatření obecně prospěšných prací, nevede řádný život nebo neplní další stanovené
podmínky, může soud trestní opatření obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek již
v průběhu doby stanovené pro jeho výkon přeměnit na peněžité opatření, domácí vězení,
nebo odnětí svobody a rozhodnout o způsobu jeho výkonu. Pravidla pro přeměnu tohoto
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K pojmu mravní vývoj viz blíže podkapitola 2.5.2 Samostatný důvod vylučující trestní odpovědnost?
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trestního opatření či jeho ponechání v platnosti jsou v tomto případě srovnatelná
s úpravou u dospělých pachatelů. Jedinou odlišností je, že soud může při ponechání
trestního opatření obecně prospěšných prací v platnosti nad mladistvým stanovit dosud
neuložená výchovná opatření. Volba přeměny trestního opatření obecně prospěšných
prací závisí na úvaze soudu, v níž pochopitelně promítne důvod přeměny a osobu
mladistvého. Vzhledem k tomu, že je trestní opatření odnětí svobody při sankcionování
mladistvých skutečně až prostředkem ultima ratio, lze přepokládat, že primárně bude
přistupováno k přeměně na peněžité opatření, či domácí vězení. Mladistvému je tak ještě
dána šance k nápravě v podobě alternativního trestního opatření a předejde se výkonu
krátkodobého trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody, který je spojen
s vytržením mladistvého z jeho sociálního prostředí a s působením neblahých vlivů.653
Jak uvádí Osmančík, z penologických poznatků totiž vyplývá, že krátkodobé tresty odnětí
svobody jsou obecně velmi nevhodné z toho hlediska, že představují na jedné straně příliš
dlouhou dobu na to, aby byly zpřetrhány pozitivní vazby a kontakty odsouzeného
s vnějším sociálním prostředím, ve škole či v zaměstnání, a naopak navázány vztahy se
spoluvězni, a na druhé straně jsou nedostatečně dlouhé k tomu, aby odsouzený mohl
pocítit působení socializačních a sociálně integračních programů.654
Druh a místo výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací vychází z § 335 a
§ 336 TŘ. Výkon tohoto trestního opatření může být pro mladistvého vhodným způsobem
reakce na jeho provinění, neboť jej musí vykonávat osobně, bezplatně a ve svém volném
čase a může si tak vzhledem k tomu, že pocítí důsledky svého jednání na úbytku volného
času během jeho výkonu, lépe uvědomit protiprávnost a následky svého jednání.
Vzhledem k tomu, že je mladistvý během výkonu trestního opatření obecně prospěšných
prací podroben kontrole probačního úředníka, který dozírá jak na jeho výkon, tak na
vedení řádného života mladistvého a plnění dalších stanovených povinností, a může
mladistvému poskytnout pomoc při řešení jeho problémů, má toto trestní opatření značný
výchovný efekt.655
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Srov. s ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 864.
OSMANČÍK, Otakar. K některým kriminologickým a hmotněprávním aspektům zákona o soudnictví
ve věcech mládeže. Bulletin advokacie. 2004, 1, s. 30.
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6.5.2. Domácí vězení
V případě trestního opatření domácího vězení zákon o soudnictví ve věcech mládeže
oproti úpravě v § 60 a 61 TZ u mladistvých redukuje pouze jeho maximální možnou
výměru – místo 2 let opět na poloviční výměru, tedy 1 rok. Je ovšem zajímavé upozornit
na skutečnost, že po zavedení trestu domácího vězení trestním zákoníkem, kdy bylo
současně do výčtu trestních opatření v § 24 odst. 1 ZSVM zavedeno trestní opatření
domácího vězení, nestanovil zákonodárce žádné omezení jeho trvání pro mladistvé oproti
dospělým. Snížení na polovinu trestní sazby oproti dospělým přinesl až zákon č. 390/2012
Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, s účinností od 1. října 2012. Vzhledem k tomu, že původní návrh
zákona tuto změnu však neobsahoval, nedozvíme se z jeho důvodové zprávy záměr
zákonodárce, proč se rozhodl tak učinit. Lze tedy usuzovat, že tak učinil pouze proto, aby
sjednotil trestní opatření domácího vězení s ostatními trestními opatřeními, jejichž
maximální výměry jsou oproti trestům redukovány na polovinu. Snížení sazby považuji
za správné pouze vzhledem k proviněním vykazujícím znaky přečinu, ale navrhovala
bych výše uvedenou možnost rozšíření uložení trestního opatření domácího vězení také
na provinění vykazující znaky zločinu, u nichž bych však shledala vhodnějším zvýšit
maximální možnou výměru trvání domácího vězení na 2 roky.
Trestní opatření domácího vězení spočívá v povinnosti mladistvého zdržovat se po
dobu jeho výkonu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanovených časech, pokud
mu v tom nebrání důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání (příprava
na něj) nebo poskytnutí zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb
v důsledku jeho onemocnění nebo úrazu. Vzhledem k potřebě, aby se mladistvý v rámci
svého pozitivního rozvoje zapojoval do různých společenských a kulturních aktivit a
navazoval a rozvíjel sociální vztahy, může vyvstat otázka, zda je vůbec správné trestní
opatření domácího vězení mladistvým ukládat. Na jednu stranu je pravdou, že mladiství
mohou kvůli značným omezením právě ve výše uvedených oblastech pociťovat dopady
tohoto trestního opatření citelněji než dospělí pachatelé, proto je nutné v rámci úvah nad
jeho uložením pečlivě zvažovat jeho vhodnost, aby se jeho výkonem naopak nezvýšilo
riziko asociálního chování mladistvého a jeho recidivy.656 Na druhou stranu je však nutné
656

Srov. s BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. s. 79.
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zdůraznit, že toto trestní opatření představuje významnou alternativu k trestnímu opatření
odnětí svobody, a i když znamená pro mladistvého velmi citelný zásah v oblasti
socializace a společenských a kulturních aktivit, stále jsou taková omezení menší než
v případě trestního opatření odnětí svobody. Z tohoto důvodu tedy považuji za správné,
že zákon o soudnictví ve věcech mládeže umožňuje trestní opatření domácího vězení
ukládat.
Mimo změnu maximální doby trvání trestního opatření domácího vězení již zákon
o soudnictví ve věcech mládeže jeho žádnou další modifikaci neupravuje. Při jeho
ukládání a výkonu je však nutné přihlížet k obecným ustanovením zákona o soudnictví
ve věcech mládeže a především k rodinné situaci mladistvého, která má vzhledem
k povaze tohoto trestního opatření velký vliv, tudíž může jeho výchovný vliv buď
prohloubit, nebo naopak zcela zmařit.657 S tím také souvisí skutečnost, že mladistvý sice
dává písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese a při
výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost, povinnost poskytnout
součinnost a vpustit probačního úředníka, který kontrolu výkonu trestního opatření
provádí do obydlí, v němž trestní opatření vykovává, má však pouze mladistvý, nikoliv
ostatní osoby, které s ním žijí. Může tak potencionálně dojít k situaci, kdy by tyto osoby
odmítaly probačního úředníka do obydlí vpustit s odkazem na své ústavní právo domovní
svobody.658 Ščerba v této souvislosti navrhuje změnu právní úpravy v tom smyslu, aby
osoby žijící ve stejném obydlí jako mladistvý musely dávat s uložením trestního opatření
domácího vězení souhlas či alespoň k němu vyjádřit své stanovisko.659 Sám však posléze
upozorňuje, že případy, kdy by takové osoby zamezovaly přístupu probačního úředníka
do obydlí, nebudou časté.660 Navrhovanou změnu nepovažuji za nevhodnou, ale rovněž
ne za natolik důležitou, neboť lze případný konflikt zohlednit v hodnocení výchovného
působení rodičů či dalších osob podílejících se na výchově mladistvého na něj.
Závěrem bych ráda zmínila také kontrolu výkonu trestního opatření domácího
vězení, kterou lze na základě § 334b TŘ provádět buď elektronickým kontrolním
657

Srov. ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 819.
Srov. s povinností mladistvého nebránit probačnímu úředníkovi ve vstupu do obydlí – viz podkapitola
4.7 Dohled probačního úředníka.
659
Srov. s nutností souhlasu zákonného zástupce k uložení trestu domácího vězení mladistvému podle
§ 116a odst. 1 TZ SR. Viz podkapitola 8.1.10 Trest domácího vězení.
660
Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 156-157.
658

240

systémem umožňujícím detekci pohybu odsouzeného, nebo namátkovými kontrolami
úředníků Probační a mediační služby. Druhý jmenovaný způsob kontroly, který byl
užíván doposud, neboť neexistoval systém elektronické kontroly, není však příliš
efektivní, neboť pro jeho řádný výkon neexistují dostatečné personální možnosti Probační
a mediační služby, proto nebylo trestní opatření domácího vězení (stejně jako trest
domácího vězení) v praxi příliš využíváno.661 Po několikaletém vybírání dodavatele
technologie a počátečních problémech se zkušebním provozem byl systém
elektronického monitoringu v polovině září roku 2018 po téměř 8 letech od účinnosti
trestního zákoníku uveden do provozu.662 Nyní lze tedy očekávat, že bude trestní opatření
domácího vězení ukládáno častěji.
6.5.3. Zákaz činnosti a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
Trestní opatření zákazu činnosti663 spočívá v tom, že se mladistvému po dobu jeho
výkonu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti,
ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis. Plní
tak zejména zábrannou a preventivní funkci, neboť tím, že mladistvému brání ve výkonu
určité činnosti, znesnadňuje mu páchání dalších provinění. Stejně jako u dospělých
pachatelů musí v každém případě existovat přímé a bezprostřední spojení mezi zakázanou
činností a spáchaným proviněním.664
Zákonodárce v § 26 odst. 3 ZSVM akcentoval, že trestní opatření zákazu činnosti lze
mladistvému uložit pouze v případě, pokud není překážkou v přípravě na jeho povolání.
Lze konstatovat, že pokud by měl uložený zákaz činnosti takovou překážku představovat,
bylo by to i bez tohoto zdůraznění jistě v rozporu s účelem zákona o soudnictví ve věcech
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mládeže, neboť by bylo mladistvému bráněno v tom, aby si našel společenské uplatnění
odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji. Výslovným uvedením této
podmínky je však tato skutečnost ještě více podtržena. Jako příklad bývá většinou
uváděna situace, že nemůže být mladistvému zakázáno řízení motorových vozidel, pokud
je řízení motorových vozidel nutné k přípravě na jeho povolání (např. automechanika či
opraváře silničních vozidel).665
Další odlišnost trestního opatření zákazu činnosti od trestu zákazu činnosti spočívá
ve snížení horní hranice sazby tohoto trestního opatření, která je místo na 10 let stanovena
nejvýše na 5 let. Spodní hranice zůstává stejná, a to 1 rok.
Trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce se
odlišuje od právní úpravy trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské
akce obsažené v § 76 a 77 TZ pouze nižší maximální možnou výměrou, a to opět
v poloviční výši. Mladistvému ho tedy lze uložit maximálně na dobu 5 let.
Snížení horní hranice sazeb u těchto zákazů vyjadřuje nejen chápání provinění jako
trestného jednání nižší závažnosti, jak již bylo výše uvedeno, ale také myšlenku, že doba
10 let omezení výše uvedených činností by představovala nadměrné omezování možných
činností a zájmů mladistvého. Snížením hranice sazeb je mladistvým usnadňován
přechod k řádnému životu.
6.5.4. Vyhoštění
Trestní opatření vyhoštění představuje výrazný zásah do svobody pohybu a pobytu
chráněné čl. 14 Listiny. Pro mladistvé pachatele znamená toto opatření ještě výraznější
zásah do jejich poměrů, proto u něj zákonodárce oproti trestu vyhoštění podle § 80 TZ
rozšířil podmínky, které je nutné splnit, aby jej soud mohl mladistvému uložit. Tímto tedy
zúžil možnost jeho použití. U mladistvého je vždy třeba hledět na jeho nejlepší zájem,
zohlednit jeho osobní a rodinné poměry a nikdy ho nevystavit uložením trestního opatření
vyhoštění nebezpečí zpustnutí. Vedle aktuálních poměrů mladistvého tak soud musí
zkoumat také poměry a situaci ve státě, do něhož má být vyhoštěn.666
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SOTOLÁŘ, Alexander a Helena VÁLKOVÁ. Trestní opatření v trestních věcech mladistvých (2. část).
Trestněprávní revue. 2005, 3, s. 64.
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Kromě zákazu vyhoštění občanů České republiky platí u mladistvých, kteří jsou
občany Evropské unie, zákaz jejich vyhoštění, pokud není splněna podmínka, že by
v případě neuložení vyhoštění došlo k vážnému ohrožení bezpečnosti státu nebo
veřejného pořádku667, nebo že vyhoštění je v nejlepším zájmu mladistvého.
Rozdíl oproti trestu vyhoštění lze dále spatřovat v délce vyhoštění. Zatímco
dospělého pachatele je možné vyhostit na dobu 1 roku až 10 let, případně na dobu
neurčitou, mladistvého je možné vyhostit na dobu 1 roku až 5 let. Horní hranice je teda
opět krácena na polovinu a absentuje varianta vyhoštění na dobu neurčitou.
6.5.5. Peněžité opatření
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v ustanovení týkající se peněžitého opatření
sice odkazuje na podmínky peněžitého trestu podle trestního zákoníku, stanoví však hned
několik odlišností. V prvé řadě podmínku, že lze peněžité opatření ukládat pouze
mladistvým, kteří jsou výdělečně činní nebo těm, jejichž majetkové poměry uložení
takového trestního opatření umožňují. Tato podmínka je v souladu se zásadou personality
sankcí, podle níž by sankce měla postihovat pouze pachatele. Nadto by nebylo účelné ani
výchovné, kdyby za mladistvé hradili peněžité opatření jejich rodiče. Takové omezení
ještě spolu se snížením možných denních sazeb a jejich výše – oproti 20 až 730 denním
sazbám ve výši 100 Kč až 50 000 Kč u dospělých pachatelů na 10 až 365 denních sazeb
ve výši 100 Kč až 5 000 Kč, představuje jasný signál, že zákonodárce plně zohledňuje
specifické poměry mladistvých a bere ohled na to, že se velká část z nich dosud vzdělává
a jejich finanční možnosti jsou proto velmi omezené. Soud je tak povinen zjišťovat, zda
mladistvý vykonává výdělečnou činnost či zda má svůj majetek a v jaké výši a od těchto
skutečností odvodit, zda vůbec může peněžité opatření uložit. U výdělečně činných
mladistvých lze rovněž počítat s variantou, že soud může stanovit, že má být peněžité
opatření zaplaceno v přiměřených měsíčních splátkách v souladu s § 68 odst. 5 TZ, a výši
měsíčních splátek určit tak, aby odpovídala osobním a majetkovým poměrům
mladistvého. Pokud má být peněžité opatření hrazeno z majetku mladistvého, je nutné
přihlížet k tomu, aby nebylo pro jeho budoucí život nepřiměřeně zatěžující, dalo by se
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říci až kontraproduktivním způsobem, pokud se jedná například o naspořené peníze
určené na jeho studium.668
Dalším rozdílem oproti peněžitému trestu je snížení výměry náhradního trestního
opatření odnětí svobody stanoveného pro případ, že by peněžité opatření nebylo ve
stanovené lhůtě vykonáno, a to ze 4 let na 1 rok. Platí však, že výměra náhradního
trestního opatření odnětí svobody nesmí přesahovat horní hranici sazby trestního opatření
odnětí svobody stanovenou za příslušné provinění.
Zákonodárce začlenil do ustanovení týkajícího se peněžitého opatření také odstavec
(§ 27 odst. 5 ZSVM) zdůrazňující subsidiaritu trestních opatření. Stanovil v něm možnost
soudu po právní moci rozhodnutí o uložení peněžitého opatření po vyjádření mladistvého
rozhodnout o nahrazení peněžitého opatření nebo jeho zbytku vykonáním obecně
prospěšné činnosti v rámci probačního programu podle § 17 odst. 1, 2 ZSVM zřízeného
pro tento účel, nebo společensky prospěšné činnosti jako výchovné povinnosti podle § 18
odst. 1 písm. c) ZSVM. Neuvedl však, za jakých podmínek tak může soud učinit.
Souhlasím s názorem, že tento postup by mohl být odůvodněn podobnými okolnostmi
jako upuštění od výkonu peněžitého trestu podle § 344 odst. 1 TŘ („pokud se odsouzený
v důsledku okolností na jeho vůli nezávislých stal dlouhodobě neschopným peněžitý trest
zaplatit nebo by výkonem trestu byla vážně ohrožena výživa nebo výchova osoby, o jejíž
výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat“), akorát v menší
intenzitě. Bylo by tomu tak například v případě, že mladistvý přišel o práci svým
zaviněním.669
Ačkoliv hodnotím možnost uložení peněžitého opatření mladistvým jako správnou,
považuji za nutné zdůraznit, že má vzhledem k jeho především sankční povaze omezený
potenciál samostatně naplnit účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže, a proto je
vhodné ho ukládat nikoliv samostatně, ale lépe vedle některého z opatření, které má silně
výchovný účinek, zejména společně s výchovnými opatřeními.670
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6.5.6. Peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu
Peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu představuje zcela specifickou
sankci, která nemá svůj protějšek v trestním zákoníku. Jedná se o podmíněnou formu
peněžitého opatření, neboť v odsuzujícím rozsudku je mladistvému uloženo peněžité
opatření, jehož výkon je podmíněně odložen na zkušební dobu, v níž je mladistvý povinen
žít řádným životem a vyhovět uloženým podmínkám, jinak soud posléze rozhodne o tom,
že se peněžité opatření vykoná. Mladistvému se tímto způsobem dostává určitého
privilegia prokázat, že jeho nápravy bude dosaženo, aniž by musel hradit peněžité
opatření.
K uložení peněžitého opatření s podmíněným odkladem výkonu může soud
přistoupit ve dvou případech. Prvním je situace, kdy má s ohledem na osobu mladistvého,
zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje,
a k okolnostem případu, důvodně za to, že účelu trestního opatření bude dosaženo i bez
jeho výkonu. Soud tak shledá, že na mladistvého již dostatečně výchovně působilo
proběhlé trestní řízení a vyslovení jeho viny a domnívá se, že hrozba výkonu peněžitého
opatření a stanovené podmínky k dovršení jeho nápravy postačí.671 Druhou možností je
přijetí záruky za nápravu mladistvého v případě, kdy má soud důvodně za to, že bude
vzhledem k výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, účelu trestního opatření dosaženo
i bez jeho výkonu.672 Z výše uvedených podmínek stačí naplnit pouze jednu, mohou být
však splněny obě najednou.673
Zákonodárce sice u peněžitého opatření s podmíněným odkladem výkonu výslovně
nestanovil, že jej lze uložit pouze mladistvým, kteří jsou výdělečně činní nebo těm, jejichž
majetkové poměry uložení takového trestního opatření umožňují, ale tato skutečnost
vyplývá z podmínek pro uložení peněžitého opatření jako takového.
Soud mladistvému stanoví zkušební dobu v délce maximálně 3 let a může mu nejdéle
na dobu jejího trvání674 uložit výchovná opatření směřující k tomu, aby vedl řádný život.
Během zkušební doby je poté sledováno, zda žije řádným životem a plní stanovené
671
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podmínky. Pokud mladistvý plní stanovené podmínky a žije řádným životem, soud po
uplynutí zkušební doby rozhodne, že se osvědčil, případně nastane fikce osvědčení.
Pokud nikoliv, může již v průběhu zkušební doby rozhodnout, že se peněžité opatření
vykoná. V takovém rozhodnutí musí soud stanovit také délku náhradního trestního
opatření odnětí svobody.
Nastal-li by případ, kdy by osoba, která nabídla záruku za nápravu mladistvého, tuto
posléze během zkušební doby odvolala, nelze automaticky postupovat tak, že bude
peněžité opatření nařízeno. Soud musí v takové situaci hodnotit, jak se mladistvý ve
zkušební době prozatím choval a usoudí-li, že peněžité opatření s podmíněným odkladem
výkonu plní svůj účel, ponechá ho v platnosti.675
6.5.7. Odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu a odnětí svobody
podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem
Trestní opatření podmíněného odsouzení a podmíněného odsouzení s dohledem
vychází z podmínek stanovených v § 81 odst. 1 TZ a § 84 odst. 1 TZ. Na rozdíl od
trestního zákoníku jsou však tato opatření uvedena jako samostatný druh trestních
opatření.676 Jejich zařazením do výčtu trestních opatření, které je možné mladistvým
ukládat, zákonodárce podle mého názoru evidentně podtrhl jejich význam jako alternativ
k trestnímu opatření nepodmíněného odnětí svobody, které je u mladistvých vnímáno
jako poslední možné, které má být ukládáno.
Mladistvému je možné shodně s úpravou pro dospělé pachatele podmíněně odložit
výkon trestního opatření odnětí svobody nepřevyšujícího 3 roky, pokud vzhledem k osobě
mladistvého a jeho poměrům, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a
prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu, má důvodně za to, že
k působení na něj, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu. Odlišně však zákon
o soudnictví ve věcech mládeže stanovuje délku zkušební doby, po kterou je následně
chování mladistvého sledováno – snižuje ji z 1 roku až 5 let na 1 až 3 roky a dovoluje na
její dobu mladistvému ukládat místo přiměřených omezení a přiměřených povinností
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uvedených pro dospělé pachatele v § 48 odst. 4 TZ výchovná opatření, kterými má být
jeho život usměrněn. Vzhledem k tomu, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže silně
zastává myšlenku restorativní justice, považuji za důležité připomenout, že z § 82 odst. 2
TZ vyplývá, že má být v rozhodnutí o podmíněném odložení výkonu trestního opatření
odnětí svobody v zásadě mladistvému uložena povinnost nahradit podle jeho sil
způsobenou škodu a nemajetkovou újmu a povinnost vydat získané bezdůvodné
obohacení.677
Zavdá-li během trvání zkušební doby mladistvý příčinu k nařízení výkonu trestního
opatření odnětí svobody, zákonodárce umožňuje podle § 33 odst. 2 ZSVM soudu ve větší
míře než je tomu u dospělých pachatelů678 ponechat podmíněné odsouzení v platnosti a
(i) stanovit nad mladistvým odsouzeným dohled, pokud mu dosud nebyl uložen,
(ii) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než 2 léta, přičemž nesmí
překročit horní hranici zkušební doby v trvání 5 let, nebo (iii) uložit další výchovné
opatření směřující k tomu, aby vedl řádný život.
V literatuře se setkáme s kritikou zkrácení zkušební doby oproti právní úpravě
v trestním zákoníku. Je upozorňováno na empirický výzkum efektivity sankcionování
mladistvých, z něhož bylo zjištěno, že procento mladistvých, kteří se ve zkušební době
podmíněného odsouzení neosvědčili, je značně nižší než procento těch, kteří po uplynutí
zkušební doby spáchali další trestnou činnost. Jeho výsledky tedy vyznívají v neprospěch
snížené délky zkušební doby u mladistvých, kdy je argumentováno tím, že zkušební doba
je evidentně způsobilá mladistvé výrazně efektivněji motivovat k tomu, aby vedli řádný
život, než vidina dalšího trestního řízení a hrozící sankce. Proto se jeví vhodnějším na
mladistvého působit v rámci delší zkušební doby a zejména při současném výkonu
dohledu mu vštěpovat pozitivní návyky, které zabrání jeho recidivě. Nadto je
argumentováno tím, že požadavek na vedení řádného života ve zkušební době
mladistvého nijak zásadně neomezuje, proto není nutné délku zkušební doby
u mladistvých oproti dospělým pachatelům omezovat.679
677
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Prodloužení zkušební doby v jistých případech považuji za správnou myšlenku.
Navrhovala bych ponechat délku zkušební doby v rozmezí 1 až 3 let u provinění, která
naplňují znaky přečinu, a de lege ferenda uvažovat o jejím prodloužení na 1 až 5 let pro
provinění, která naplňují znaky zločinu.680 Takovou změnu by bylo podle mého názoru
možné uvítat, neboť by odpovídala zásadě zákona o soudnictví ve věcech mládeže, že
trestní opatření odnětí svobody má být až tím nejzazším možným prostředkem, kterým je
reagováno na provinění spáchané mladistvým. Soudu by tak byla dána širší možnost
ukládat trestní opatření podmíněného odsouzení a podmíněného odsouzení s dohledem
u mladistvých, kteří spáchali závažnější provinění. Tato možnost by se projevila
především v případech, kdy má soud sice za to, že účelu zákona o soudnictví ve věcech
mládeže lze dosáhnout uložením trestního opatření podmíněného odsouzení či
podmíněného odsouzení s dohledem, avšak 3 letá zkušební doba by byla vzhledem
k okolnostem případu příliš krátká, a proto raději uloží mladistvému trestní opatření
odnětí svobody.
Pro provinění, která naplňují znaky přečinu, však považuji zkušební dobu v trvání
maximálně 3 let za dostatečně dlouhou na to, aby s mladistvým mohlo být intenzivně
pracováno na dosažení účelu opatření, zejména na jeho nápravě a zlepšení podmínek pro
jeho sociální a duševní rozvoj, aby již nadále žil řádným životem. Shledávám ji
dostatečnou k tomu, aby bylo možné učinit závěr o tom, že mladistvý svou nápravu pouze
nepředstírá, neboť v této době se již s větší jistotou případně objeví negativní projevy
v jeho chování. Prodloužení jejího maximálního trvání na 5 let bych tedy považovala
v takových případech pro mladistvého za zbytečně zatěžující. Je sice pravdou, že samotná
skutečnost, že má po dobu trvání zkušební doby žít řádným životem, mladistvého nemá
nijak zvlášť omezovat, neboť by tak měl v ideálním případě žít i poté, co stanovená
zkušební doba uplyne, byl by však takto vystaven příliš dlouhé nejistotě, zda mu bude
trestní opatření přeměněno a byl by tak také vystavován neúměrně dlouhé stigmatizaci a
s tím spojenými problémy například při hledání zaměstnání. Přitom právě takovým
rizikům se zákon o soudnictví ve věcech mládeže snaží předcházet a zamezovat. Ščerba
jako zabránění výše uvedenému navrhuje zavedení omezení uvádět ve výpisu z rejstříku
trestů odsouzení mladistvého po uplynutí poloviny zkušební doby a dále zakotvení
680
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možnosti zkrácení zkušební doby ve chvíli, kdy by mladistvý již skutečně spolehlivě
prokázal nápravu.681 Ani jedno z navrhovaných řešení však neshledávám příhodným, a to
ani v případě mnou navrhovaného prodloužení zkušební doby u provinění naplňujících
znaky zločinu. Omezení uvádět ve výpisu z rejstříku trestů odsouzení mladistvého po
uplynutí poloviny zkušební doby považuji z níže uvedených důvodů za nevhodné. Jednak
by představovalo nesystémovou změnu a jednak by bylo podle mého názoru také
zmatečné, neboť by sice již mohl být záznam z výpisu z evidence rejstříku trestů
mladistvého odstraněn, zkušební doba by však nadále trvala a mohlo by posléze dojít
k nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody, které by opět zapříčinilo navrácení
tohoto záznamu do výpisu z evidence rejstříku trestů. Otázkou by také bylo, co by se se
záznamem dělo v tom případě, kdy by mladistvý sice zavdal příčinu k nařízení výkonu
trestního opatření odnětí svobody, soud by však využil některé z možností stanovených
v § 33 odst. 2 ZSVM.
Co se týká výše uvedené navrhované možnosti zkrácení zkušební doby, spatřuji
riziko ve zhodnocení „spolehlivého prokázání nápravy“ mladistvého. Porovnala bych
navrhovanou variantu s institutem podmíněného propuštění z výkonu trestního opatření
odnětí svobody, kdy má odsouzený svým chováním a plněním svých povinností prokázat
polepšení a lze od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme
záruku za dovršení jeho nápravy. Uzná-li soud, že odsouzený po určité zákonem
stanovené době682 dostál výše uvedeným podmínkám, může rozhodnout o jeho
podmíněném propuštění, vždy však stanoví zkušební dobu, během níž má odsouzený
možnost prokázat, že bude již nadále žít řádným životem. I v případě podmíněného
propuštění mladistvých je tak stanovena zkušební doba, po kterou bude jejich chování
sledováno. Jak má však soud spolehlivě dospět k závěru, že mladistvý během zkušební
doby podmíněného odsouzení s dohledem (či dokonce trestního opatření podmíněného
odsouzení, při němž není podroben dohledu) skutečně spolehlivě prokázal svou nápravu?
Pokud by tak rozhodl a zkušební dobu definitivně zkrátil, již by nebylo možné na
mladistvého dále výchovně působit a sledovat jeho chování. Mohlo by tak docházet právě
k situacím, které Ščerba vymezuje jako rizikovější, tedy, že mladiství jsou po uplynutí

681

Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 160.
682
U mladistvých tak lze učinit i dříve než uplynou lhůty stanovené v § 88 odst. 1 a 4 TZ.

249

zkušební doby již hrozbou dalšího trestního stíhání a uložení sankce méně motivováni
k tomu, aby vedli řádný život. Návrh takového krácení zkušební doby tak považuji
v podstatě za protiklad výše uvedeného závěru vyplývajícího z provedeného výzkumu.
Pokud je namítáno, že 3 letá zkušební doba může být krátká k tomu, aby se mladistvý
skutečně napravil a bylo zabráněno recidivě jeho chování, byla by pak postačující pro
nápravu mladistvého maximální zkušební doba 5 let, která by mohla být zkrácena
například i na polovinu, tedy 2 roky a 6 měsíců, když by v konečném důsledku mohla
trvat ještě kratší dobu než zmíněné 3 roky?
Na výkon dohledu se obdobně vztahuje úprava dohledu probačního úředníka podle
§ 16 ZSVM, o které již bylo podrobně pojednáno výše.683
6.5.8. Nepodmíněné odnětí svobody
Trestní opatření mají mít podle účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže a v něm
upravené zásady ekonomie trestní represe při sankcionování mladistvých poslední místo
a trestní opatření nepodmíněného odnětí svobody v něm má hrát až tu úplně poslední
možnou roli. Je-li již skutečně nutné mladistvému uložit trestní opatření, mají být
primárně ukládána trestní opatření nespojená s odnětím svobody. Tento princip je
zdůrazňován na mezinárodní úrovni Doporučením CM/Rec (2008) o Evropských
pravidlech pro mladistvé pachatele vystavené sankcím nebo opatřením ze dne 5. listopadu
2008, které v I. části přílohy pod bodem 10 stanovuje, že odnětí svobody může být
u mladistvých až krajním opatřením a musí se ukládat a uplatňovat jen na nejkratší
možnou dobu.684 V české právní úpravě je tato skutečnost zřejmá z ustanovení § 31 odst.
2 ZSVM, které uvádí, že nepodmíněné odnětí svobody lze mladistvému uložit pouze
v situaci, kdy by vzhledem k okolnostem provinění, osobě mladistvého nebo již dříve
použitým opatřením uložení jiného trestního opatření zjevně nestačilo k naplnění účelu
zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Má nastoupit až ve chvíli, kdy skutečně není
možné účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže dosáhnout prostřednictvím jiných
opatření nebo jejich vzájemnou kombinací. Trestní opatření nepodmíněného odnětí
svobody tak může přicházet v úvahu buď u velmi závažných provinění, nebo v případě
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mladistvých, kteří páchají provinění opakovaně, předchozími použitými způsoby řešení
jejich provinění však nebylo účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže zjevně
dosaženo a na mladistvého je již skutečně nutné působit tímto nejzávažnějším trestním
opatřením. Osobnost takových mladistvých je tedy již značně deformovaná a pro
dosažení účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže je s nimi proto nutné ve výkonu
odnětí svobody speciálně zacházet. Zde lze odkázat na zajímavý výzkum Institutu pro
kriminologii a sociální prevenci, v rámci něhož byla v roce 2010 zkoumána specifika
osobnosti mladistvých ve výkonu nepodmíněného trestního opatření odnětí svobody.685
Maximální subsidiarita trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody byla
v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže zavedena, protože vzhledem ke specifikům
mladistvých (jejich věku a rozumové a mravní vyspělosti) se u nich mohou projevit
negativní vlivy spojené s výkonem nepodmíněného odnětí svobody ještě silněji než
u dospělých. Nemělo by docházet k násilnému vytržení z jejich přirozeného sociálního
prostředí, které zapříčiní narušení pro ně sociálně užitečných svazků a naopak způsobí
navázání nových vztahů s osobami, které mohou být ještě více narušené a mají na
mladistvého negativní vliv.686 Uvězněním se také u mladistvých prohlubuje stigmatizační
efekt. Pokud je jim ukládáno trestní opatření nepodmíněného odnětí svobody, často se
jedná o krátkodobé odnětí svobody do jednoho roku. Jak již bylo výše uváděno, výzkumy
ukazují, že taková sankce je velmi nevhodná, neboť při ní stihne dojít ke zpřetrhání
pozitivních vazeb, které měl mladistvý vytvořené svobodě, a k navázání nových, pro něj
nepříliš vhodných vztahů ve výkonu odnětí svobody, ale na druhou stranu je tato doba
příliš krátká k tomu, aby na mladistvého mohly dostatečně účinně působit programy, do
nichž je ve výkonu odnětí svobody zařazen.687 Z důvodu zamezení těmto negativním
účinkům krátkodobých trestních opatření nepodmíněného odnětí svobody zákon
o soudnictví ve věcech mládeže také upravuje speciální důvod upuštění od výkonu odnětí
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svobody v § 77 odst. 2 ZSVM. Pokud je mladistvému uloženo trestní opatření
nepodmíněného odnětí svobody nepřevyšující 1 rok, může soud na jeho návrh jeho výkon
odložit na dobu potřebnou k dokončení vzdělání mladistvého nebo jiné přípravy
k povolání, nejdéle tak však může učinit na dobu 2 let. Pokud mladistvý po dobu odkladu
výkonu odnětí svobody nespáchal žádné provinění (ani již jako dospělý trestný čin) a
úspěšně dokončil své vzdělávání nebo jinou přípravu k povolání, lze s přihlédnutím
k povaze a závažnosti spáchaného provinění, k délce vzdělání nebo jiné přípravy
k povolání, osobě mladistvého a jeho poměrům rozhodnout o upuštění od výkonu odnětí
svobody.
Kromě odlišného postavení v celé koncepci opatření ukládaných mladistvým oproti
trestu odnětí svobody v systému sankcionování dospělých pachatelů spočívá zásadní
rozdíl trestního opatření odnětí svobody v modifikaci trestních sazeb odnětí svobody
stanovených v trestním zákoníku. Odlišují se jednak tím, že se ve všech případech
u mladistvých snižují na polovinu, a jednak tím, že horní hranice trestní sazby nesmí
převyšovat 5 let a dolní hranice 1 rok. Z tohoto omezení upravuje zákon o soudnictví ve
věcech mládeže však výjimku – možnost uložení trestního opatření v rozpětí 5 až 10 let
podle § 31 odst. 3 ZSVM. Takto zvýšené rozpětí trestní sazby trestního opatření
nepodmíněného odnětí svobody lze u mladistvých aplikovat pouze v mimořádných
případech, a to pokud mladistvý spáchal provinění, za které trestní zákoník dovoluje
uložit výjimečný trest, a povaha a závažnost spáchaného provinění je vzhledem k zvlášť
zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo
k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku mimořádně vysoká. Je však vždy
nutné důsledně zvážit, zda v konkrétním případě k dosažení účelu trestního opatření
nepostačí základní rozmezí pro mladistvé modifikovaných trestních sazeb. Jedná se
o vůbec maximální možné trvání odnětí svobody u mladistvých, trestní opatření doživotí
jim uložit nelze. Porovnáme-li výše uvedené podmínky s uložením výjimečného trestu
u dospělých pachatelů, zjistíme, že § 31 odst. 3 ZSVM stanovuje pro použití zvýšeného
rozpětí trestního opatření odnětí svobody obdobné podmínky jako je u dospělých
pachatelů jedna z podmínek pro uložení trestu doživotí v § 54 odst. 3 písm. a) TZ: „takový
zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu
provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko
napravitelnému následku“. Z toho je patrné, že užití zvýšeného rozpětí trestního opatření
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odnětí svobody má být skutečně použito pouze v naléhavých případech mimořádné
závažnosti ve výše uvedených směrech. Jako příklad použití tohoto zvýšeného odnětí
svobody lze uvést případ dvou mladistvých pachatelů, kteří v roce 2015 trýznivým
způsobem utýrali opilého bezdomovce v Pardubicích k smrti. Rozsudkem Krajského
soudu v Hradci Králové ze dne 17. prosince 2015, č. j. 1 Tm 4/2015-707, byli tito
odsouzeni pro provinění vraždy podle § 140 odst. 1, 3 písm. i), j) tr. zákoníku spáchané
ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku a oběma bylo uloženo nepodmíněné trestní
opatření odnětí svobody v délce 7 let a 6 měsíců a výchovná povinnost podle § 18 odst.
1 písm. g) ZSVM spočívající v tom, aby se podrobili vhodnému programu sociálního
výcviku, psychologického poradenství, terapeutickému programu, vzdělávacímu,
doškolovacímu nebo jinému vhodnému programu k rozvíjení sociálních dovedností a
osobnosti mladistvého.688 Odvolání mladistvých proti uvedenému rozsudku bylo
odvolacím soudem zamítnuto.
Ustanovení § 9 odst. 2 ZSVM vylučuje u mladistvých použití § 59 TZ upravující
mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody. Trestní opatření odnětí svobody lze však
u mladistvých zvýšit podle § 43 odst. 1 TZ za situace, kdy se mladistvý dopustí většího
počtu provinění ve vícečinném souběhu a rovněž podle § 108 TZ, pokud se mladistvý
dopustí provinění ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
Opačnou situaci představuje zákonem o soudnictví ve věcech mládeže v § 32 ZSVM
speciálně upravené mimořádné snížení odnětí svobody.689 Podle něj může soud
postupovat, má-li vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k poměrům
mladistvého za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody stanovené trestním
zákoníkem bylo pro mladistvého nepřiměřeně přísné a že lze účelu trestního opatření
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dosáhnout i odnětím svobody kratšího trvání. Tento důvod se podobá důvodu
mimořádného snížení trestu odnětí svobody podle § 58 odst. 1 TZ, soud však v tomto
případě není vázán omezeními stanovenými v § 58 odst. 3 TZ. Přestože je uvedené
ustanovení formulováno značně neurčitě a široce, zákonodárce jeho zakotvením rozšířil
možnost co nejvíce individualizovat trestní postih mladistvých s ohledem na jejich osobní
poměry a všechny okolnosti v konkrétním případě, což je možné vzhledem k celkovému
trestněprávnímu přístupu k mladistvým pachatelům považovat za správné.690
Ščerba přichází se zajímavou myšlenkou, že by bylo možné a vhodné tento postup
mimořádného snížení odnětí svobody použít zejména v případech tzv. šokového
uvěznění. Jedná se o způsob praktikovaný například v Rakousku, který se využívá
především u prvopachatelů závažnějších provinění a u mladistvých páchajících
opakovaně méně závažnou, zejména majetkovou, trestnou činnost.691 Tento návrh byl
rovněž zaznamenán v rámci dotazníkového šetření provedeného v roce 2011 Institutem
pro kriminologii a sociální prevenci u soudců a státních zástupců specializovaných na
kriminalitu dětí a mládeže, v rámci něhož jeden ze státních zástupců navrhoval obohatit
trestní opatření podmíněného odnětí svobody o možnost v počátku vykonat krátkodobé
nepodmíněné odnětí svobody, které by mladistvého mohlo dostatečně odstrašit.692
Krátkodobým uvězněním maximálně po dobu několika týdnů či dokonce pouze dnů
nedojde k výše uvedeným negativním důsledkům uvěznění, mladistvý však může být
odstrašen od páchání dalších provinění tím, že uvidí, jaký je život ve výkonu odnětí
svobody a pochopí cenu své svobody. Za současné právní úpravy však není příliš
možností po propuštění z výkonu takového trestního opatření sledovat chování
mladistvého a výchovně na něj působit. Jak uvádí Ščerba, je možné za tímto účelem uložit
mladistvému velmi krátké trestní opatření nepodmíněného odnětí svobody společně
s peněžitým opatřením s podmíněným odkladem výkonu.693 Tuto kombinaci trestních
opatření zákon sice nevylučuje, nepovažuji ji však za příliš vhodnou. Peněžité opatření

690

Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 162. a VÁLKOVÁ, Helena. Reforma soudnictví v trestních věcech mládeže na obzoru?
Právní zpravodaj. 2001, 8, s. IV.
691
ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 163-164.
692
VEČERKA, Kazimír a kol. Ohrožená mládež mezi prevencí a represí. Praha: Institut pro kriminologii a
sociální prevenci, 2011. s. 31.
693
ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 168.
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s podmíněným odkladem výkonu by mělo být vzhledem k podmínkám, které jsou pro
jeho uložení stanoveny, ukládáno zejména v méně závažných případech, kdy soud
vzhledem ke všem okolnostem případu a osobě mladistvého nebo s ohledem na výchovný
vliv osoby, která za mladistvého nabídla záruku, má za to, že účelu trestního opatření
bude dosaženo i bez výkonu peněžitého opatření. Bude-li mít však soud za to, že účelu
trestního opatření bude dosaženo i bez výkonu peněžitého opatření, nebude se jednat
o takový případ, aby mladistvému ukládal zároveň trestní opatření nepodmíněného odnětí
svobody, které je až trestním opatřením ultima ratio. Existuje také možnost vedle
trestního opatření odnětí svobody uložit některé z výchovných opatření, jímž by bylo
na mladistvého výchovně působeno také po jeho propuštění z výkonu odnětí svobody,
v případě jeho neplnění by však mladistvý nemohl být nijak postižen a nebyl by tudíž
k jeho výkonu tolik motivován.694 Považovala bych proto za vhodné uvažovat o zavedení
institutu podmíněného odložení části trestního opatření odnětí svobody, který by spočíval
v uložení trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody, jehož část by byla rovnou
ve výroku rozsudku podmíněně odložena se stanovením určité zkušební doby. Na počátku
by tedy došlo ke krátkodobému uvěznění mladistvého a zbytek trestního opatření odnětí
svobody by byl podmíněný, tudíž by bylo možné mladistvému předvést, jaký důsledek
bude mít, pokud nebude nadále žít řádným životem, a zároveň lze jeho chování po určitou
dobu sledovat, výchovně na něj působit, usměrňovat ho k vedení řádného života pomocí
vhodných výchovných opatření a řešit jeho aktuální problémy.
Trestní opatření nepodmíněného odnětí svobody vykonávají mladiství, kteří
nepřekročili 19 let věku, odděleně od dospělých odsouzených, a to buď ve speciálních
věznicích, nebo ve zvláštních odděleních věznic, aby se eliminoval negativní vliv
dospělých odsouzených na dosud většinou tolik nenarušené mladistvé. Jak vyplývá z § 76
ZSVM, výkon trestního opatření odnětí svobody upravuje zvláštní zákon, kterým je
zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen „zákon o výkonu trestu odnětí svobody“). Podle § 61 odst. 1, 5 zákona
o výkonu trestu odnětí svobody je ve výkonu trestu mladistvého odsouzeného, který
nedovršil 18. rok věku, soustředěna pozornost na jeho výchovu a zabezpečení jeho
přípravy na budoucí povolání a je brán ohled na zajištění pracovní kvalifikace

694

Srov. s podkapitolou 4.1 Účel výchovných opatření.
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mladistvého a jeho soběstačný život v souladu se zákonem, a to již při stanovení obsahu
programu zacházení.

6.6. Četnost ukládání trestních opatření
Na základě statistických údajů poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti České
republiky jsem analyzovala četnost ukládání jednotlivých trestních opatření
v jednotlivých letech od roku 2007 do roku 2017.
Zjistila jsem, že v tomto období bylo z celkového počtu 32 357 trestních věcí, v nichž
byl mladistvý uznán vinným (započítána byla pouze ta rozhodnutí, která v daných letech
nabyla právní moci), uloženo trestní opatření v 21 379 případech, tj. téměř v 84 %
rozhodnutí.695

Rok

Počet
vydaných
soudních
rozhodnutí ve
věcech
mladistvých

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

4 400
4 372
4 205
3 411
3 194
3 165
2 584
2 162
1 877
1 683
1 304
32 357

Podíl
rozhodnutí,
jimiž byl
Počet
Počet
mladistvý
rozhodnutí,
rozhodnutí,
uznán vinným
jimiž byl
jimiž bylo
z celkového
mladistvý
uloženo trestní
počtu
uznán vinným
opatření
rozhodnutí ve
věcech
mladistvých
3 330
75,68 %
2 616
3 312
75,75 %
2 714
3 185
75,74 %
2 577
2 601
76,25 %
2 155
2 502
78,33 %
2 087
2 528
79,87 %
2 186
2 073
80,22 %
1 841
1 780
82,33 %
1 527
1 604
85,46 %
1 394
1 458
86,63 %
1 273
1 164
89,26 %
1 009
25 537
78,92 %
21 379

Podíl
rozhodnutí
o uložení
trestního
opatření z
celkového
počtu
rozhodnutí
o vinně
78,56 %
81,94 %
80,91 %
82,85 %
83,41 %
86,47 %
88,81 %
85,79 %
86,91 %
87,31 %
86,68 %
83,72 %

Celkový počet uložených trestních opatřeních je samozřejmě vyšší než počet
rozhodnutí, jimiž byl mladistvý uznán vinným a zároveň mu bylo uloženo trestní opatření,
protože mladistvému může být uloženo více trestních opatření vedle sebe. Ze

695

Do statistiky byla zahrnuta pouze ta rozhodnutí, která byla v daném roce vydána a nabyla právní moci
nejpozději v roce 2017.
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statistických údajů vyplynulo, že jediné trestní opatření bylo mladistvým uloženo ve
sledovaném období celkem v 19 471 případech (91,08 %), dvě trestní opatření vedle sebe
byla uložena v 1 868 případech (tj. 8,74 %) a v 40 případech (tj. 0,19 %) byla dokonce
uložena tři trestní opatření vedle sebe.

Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Průměr

Počet
Počet
rozhodnutí,
rozhodnutí,
jimiž bylo
jimiž bylo
uloženo jediné
uloženo trestní
trestní
opatření
opatření
2 616
2 714
2 577
2 155
2 087
2 186
1 841
1 527
1 394
1 273
1 009
21 379

Počet
rozhodnutí,
jimiž byly
uloženy tři
trestní
opatření

Celkový počet
uložených
trestních
opatření

276
394
347
138
124
125
119
87
92
93
73
1 868

3
15
3
1
8
4
2
0
3
0
1
40

2 898
3 138
2 930
2 295
2 227
2 319
1 964
1 614
1 492
1 366
1 084
23 327

Podíl
rozhodnutí,
jimiž byly
uloženy dvě
trestní
opatření

Podíl
rozhodnutí,
jimiž byly
uloženy tři
trestní
opatření

Celkový podíl
uložených
trestních
opatření

10,55 %
14,52 %
13,47 %
6,40 %
5,94 %
5,72 %
6,46 %
5,70 %
6,60 %
7,31 %
7,23 %
8,74 %

0,11 %
0,55 %
0,12 %
0,05 %
0,38 %
0,18 %
0,11 %
0,00 %
0,22 %
0,00 %
0,10 %
0,19 %

110,78 %
115,62 %
113,70 %
106,50 %
106,71 %
106,08 %
106,68 %
105,70 %
107,03 %
107,31 %
107,43 %
109,11 %

2 337
2 305
2 227
2 016
1 955
2 057
1 720
1 440
1 299
1 180
935
19 471

Podíl
Podíl
rozhodnutí,
rozhodnutí,
jimiž bylo
jimiž bylo
uloženo jediné
uloženo trestní
trestní
opatření
opatření
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

Počet
rozhodnutí,
jimiž byly
uloženy dvě
trestní
opatření

89,33 %
84,93 %
86,42 %
93,55 %
93,68 %
94,10 %
93,43 %
94,30 %
93,19 %
92,69 %
92,67 %
91,08 %
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Ze všech trestních opatření bylo v uvedeném období nejčastěji ukládáno trestní
opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu, a to ve 12 111 případech
(51,92 %). Druhým nejčastěji ukládaným trestním opatřením bylo trestní opatření obecně
prospěšných prací (4 770 x, tj. 20,45 %). Následovalo trestní opatření odnětí svobody
nepodmíněně (2 262 x, tj. 9,70 %), trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené
na zkušební dobu s dohledem (1 953 x, tj. 8,37 %), zákaz činnosti (1 350 x, tj. 5,79 %) a
propadnutí věci (735 x, tj. 3,15 %). K ukládání zbývajících trestních opatření docházelo
ve sledovaném období pouze v desítkách případů – vyhoštění (42 x, tj. 0,18 %), domácí
vězení (36 x, tj. 0,15 %), peněžité opatření (35 x, tj. 0,15 %), peněžité opatření
s podmíněným odkladem výkonu (12 x, tj. 0,05 %) a zákaz vstupu na sportovní, kulturní
a jiné společenské akce (12 x, tj. 0,05 %). Za pozornost stojí ještě skutečnost, že ze
statistických dat vyplynulo, že v 9 (tj. 0,04 %) případech byl uložen zákaz pobytu,
přestože tento druh trestního opatření neexistuje.

Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

Odnětí
svobody
podmíněně
odložené na
zkušební
dobu

Obecně
prospěšné
práce

1 421
1 456
1 313
1 173
1 150
1 200
1 239
947
854
756
602
12 111

646
679
661
471
440
518
322
302
269
261
201
4 770

Uložené trestní opatření
Odnětí
svobody
Nepodmíněné podmíněně
odnětí
odložené na
svobody
zkušební
dobu s
dohledem
260
224
303
213
341
222
290
200
278
197
242
203
121
140
136
137
119
142
91
159
81
116
2 262
1 953

258

Zákaz
činnosti

Propadnutí
věci

261
373
301
77
67
62
55
40
48
34
32
1 350

70
90
77
76
79
73
73
47
52
55
43
735

Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Průměr

Odnětí
svobody
podmíněně
odložené na
zkušební
dobu

Obecně
prospěšné
práce

49,03 %
46,40 %
44,81 %
51,11 %
51,64 %
51,75 %
63,09 %
58,67 %
57,24 %
55,34 %
55,54 %
51,92 %

22,29 %
21,64 %
22,56 %
20,52 %
19,76 %
22,34 %
16,40 %
18,71 %
18,03 %
19,11 %
18,54 %
20,45 %

Uložené trestní opatření
Odnětí
svobody
Nepodmíněné podmíněně
odnětí
odložené na
svobody
zkušební
dobu s
dohledem
8,97 %
7,73 %
9,66 %
6,79 %
11,64 %
7,58 %
12,64 %
8,71 %
12,48 %
8,85 %
10,44 %
8,75 %
6,16 %
7,13 %
8,43 %
8,49 %
7,98 %
9,52 %
6,66 %
11,64 %
7,47 %
10,70 %
9,70 %
8,37 %

Zákaz
činnosti

Propadnutí
věci

9,01 %
11,89 %
10,27 %
3,36 %
3,01 %
2,67 %
2,80 %
2,48 %
3,22 %
2,49 %
2,95 %
5,79 %

2,42 %
2,87 %
2,63 %
3,31 %
3,55 %
3,15 %
3,72 %
2,91 %
3,49 %
4,03 %
3,97 %
3,15 %

Uložené trestní opatření

Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

Vyhoštění

Domácí
vězení

Peněžité
opatření

6
10
2
2
3
3
2
0
2
5
7
42

0
0
0
5
10
15
3
1
1
1
0
36

4
10
7
0
1
0
6
0
1
4
2
35

259

Zákaz
Peněžité
vstupu na
opatření s
sportovní,
podmíněným kulturní a
odkladem
jiné
výkonu
společenské
akce
4
0
4
0
4
0
0
1
0
2
0
2
0
3
0
1
0
3
0
0
0
0
12
12

Zákaz
pobytu

2
0
2
0
0
1
0
3
1
0
0
9

Uložené trestní opatření

Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Průměr

Vyhoštění

Domácí
vězení

Peněžité
opatření

0,21 %
0,32 %
0,07 %
0,09 %
0,13 %
0,13 %
0,10 %
0,00 %
0,13 %
0,37 %
0,65 %
0,18 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,22 %
0,45 %
0,65 %
0,15 %
0,06 %
0,07 %
0,07 %
0,00 %
0,15 %

0,14 %
0,32 %
0,24 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,31 %
0,00 %
0,07 %
0,29 %
0,18 %
0,15 %

Zákaz
Peněžité
vstupu na
opatření s
sportovní,
podmíněným kulturní a
odkladem
jiné
výkonu
společenské
akce
0,14 %
0,00 %
0,13 %
0,00 %
0,14 %
0,00 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,09 %
0,00 %
0,09 %
0,00 %
0,15 %
0,00 %
0,06 %
0,00 %
0,20 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,05 %
0,05 %

Zákaz
pobytu

0,07 %
0,00 %
0,07 %
0,00 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,19 %
0,07 %
0,00 %
0,00 %
0,04 %

Ačkoliv trestní opatření mají nepochybně v systému sankcionování mladistvých své
místo, je nutné vždy důsledně myslet na to, že vzhledem k negativním důsledkům, které
mladistvému přináší, představují nejpřísnější typ opatření, k jejichž uložení má být
v souladu se zásadou ekonomie trestní represe přistupováno až v případě, kdy by skutečně
jiná řešení trestní věci mladistvého zřejmě nevedla k dosažení účelu zákona o soudnictví
ve věcech mládeže. Výsledky analýzy však ukazují, že české soudy pro mládež tuto
skutečnost příliš nereflektují a trestní opatření evidentně pojaly jako hlavní typ sankce,
kterou je reagováno na provinění mladistvých. Z tohoto přístupu dovozuji rozpor
aplikační praxe s jednou ze základních zásad, na které se zákon o soudnictví ve věcech
mládeže zakládá, tj. se zásadou subsidiarity trestní represe.
Za pozitivní však považuji skutečnost, že alespoň k trestnímu opatření
nepodmíněného odnětí svobody přistupují soudy pro mládež skutečně až jako k tomu
nejzazšímu možnému prostředku reakce na spáchané provinění. Domnívám se však, že
stále existuje prostor, jak snižovat počet odsouzených mladistvých k tomuto trestnímu
opatření, jehož výkon prokazatelně vede ke shora uváděným negativním důsledkům.
Doporučovala bych proto zaměřit pozornost zákonodárce v oblasti trestních opatření na
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co největší možné rozšíření podmínek pro ukládání alternativních trestních opatření a
zavedení trestního opatření podmíněného odložení části trestního opatření odnětí
svobody, které by bylo možné využít v některých případech, když se již skutečně jeví
uložení trestního opatření nepodmíněného odnětí svobody nutným, zároveň však soud
pro mládež předpokládá, že mladistvého částečný velmi krátký výkon trestního opatření
odnětí svobody dostatečně napraví a odradí od páchání provinění.

261

7. Odklony
7.1. Zvláštní způsoby řízení v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže
Zákonodárce do II. hlavy 7. dílu 10. oddílu zákona o soudnictví ve věcech mládeže
nazvaném „Zvláštní způsoby řízení“ zařadil pouze tři ustanovení, a to (i) obecné
ustanovení rozšiřující podmínky pro využití zvláštních způsobů řízení v trestních věcech
mladistvých, (ii) výčet druhů zvláštních způsobů řízení a (iii) ustanovení upravující
institut odstoupení od trestního stíhání. Přesto, že oddíl nazval „Zvláštní způsoby řízení“,
vymezil v něm pouze odklony v trestním řízení, nikoliv všechny druhy zvláštních
způsobů řízení, které lze v řízení ve věcech mladistvých využít, název oddílu tak
oprávněně vyvolává kritiku.696 Ščerba podotýká, že pojem zvláštní způsoby řízení
upravený v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže nemá být chápán ve smyslu trestního
řádu, ale jako synonymum k pojmu odklony.697 Také důvodová zpráva se zmiňuje
u předmětného oddílu pouze o použití odklonů jako alternativních způsobů trestního
řízení.698 Skutečnost, že uvedené ustanovení bez ohledu na svůj název upravuje pouze
odklony v trestním řízení, je však zejména zřejmá přímo z ustanovení § 69 ZSVM, které
uvádí ve výčtu zvláštních způsobů řízení použitelných v trestních věcech mladistvých
podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání a odstoupení od trestního stíhání.
Z nadpisu ustanovení § 69 ZSVM a z jeho gramatického výkladu vyplývá, že se
jedná o taxativní výčet všech zvláštních způsobů řízení v trestních věcech mladistvých,
jiná ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže však zmiňují další z nich. V řízení
ve věcech mladistvých se totiž uplatní ze zvláštních způsobů řízení také řízení před
samosoudcem, řízení proti uprchlému, řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního
soudu i řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního
provozu.699 Co se týká dohody o vině a trestu a trestního příkazu, tyto podle § 63 ZSVM
696

Srov. s SOTOLÁŘ, Alexander. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních
věcech mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, 3, s. 65.
697
ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 40.
698
Viz důvodová zpráva k § 69 až 72 zákona č. 218/2003 Sb. Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2003 Sb.,
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nelze sjednat či vydat v řízení proti mladistvému, který nedovršil 18 let věku. Lze
upozornit také na skutečnost, že za zvláštní způsob řízení podle XX. hlavy trestního řádu
je chápáno ve smyslu § 291 TŘ i samotné řízení ve věcech mladistvých. V odborné
literatuře se setkáme s názorem, že by bylo vhodné výčet uvedený v § 69 odst. 1 ZSVM
rozšířit o ostatní druhy zvláštních způsobů řízení, které je možné v řízení ve věcech
mladistvých využít.700 Domnívám se však, že by bylo vhodnější z hlediska systematiky a
logiky, aby zákonodárce uvedený oddíl přejmenoval na „Alternativní způsoby řízení“ či
„Odklony“ a tam, kde v něm pojem „zvláštní způsoby řízení“ uvádí, tento rovněž nahradil.
Usuzuji tak jednak z toho důvodu, že již samotné řízení ve věcech mladistvých trestní řád
uvádí ve výčtu zvláštních způsobů řízení, jak již bylo výše uvedeno, ale také proto, že
ostatní zvláštní způsoby řízení (kromě nemožnosti uzavřít u mladistvých mladších 18 let
dohodu o vině a trestu a vydat trestní příkaz) nejsou v případě mladistvých nijak odlišné.
Při doplnění výčtu v § 69 odst. 1 ZSVM o ostatní použitelné zvláštní způsoby řízení by
následně také nedávalo smysl předcházející ustanovení § 68 ZSVM, které rozšiřuje
podmínky pro využití odklonů v trestním řízení, neboť tyto podmínky by nebylo možné
vztahovat ke všem zvláštním způsobům řízení. Na tomto místě lze zmínit také ustanovení
§ 3 odst. 2 ZSVM, které by bylo vhodné novelizovat v souvislosti s výše uvedenou
navrhovanou změnou názvu oddílu takto: „trestní opatření lze použít pouze tehdy, jestliže
zvláštní způsoby řízení alternativní způsoby řízení/odklony v trestním řízení a opatření,
zejména obnovující narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávním
činům, by zřejmě nevedly k dosažení účelu tohoto zákona“.

7.2. Pojem odklon a jeho druhy
Pojem odklon není nijak legislativně definován a ani v teorii neexistuje jeho
jednoznačné vymezení. V širším smyslu je chápán jako odchylka od typického průběhu
trestního řízení, kdy trestní řízení při jeho použití nedospěje do svého obvyklého konce,
tedy do vynesení rozsudku. Při aplikaci odklonu v trestní věci tak není vyslovena vina a
nejsou ukládány běžné trestní sankce, ale dochází k mimosoudnímu vyřešení věci nebo
k zastavení trestního stíhání.701 Podle tohoto vymezení lze mezi odklony ve smyslu
trestního řádu zařadit (i) podmíněné zastavení trestního stíhání; (ii) narovnání; (iii) řízení
700
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ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 549.
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o schválení dohody o vině a trestu; ve zkráceném přípravném řízení (iv) podmíněné
odložení podání návrhu na potrestání a (v) podmíněné odložení věci při schválení
narovnání; a (vi) výlučně zákonem o soudnictví ve věcech mládeže upravené odstoupení
od trestního stíhání. Zatímco v případě mladistvých, kteří nedovršili 18 let věku, nelze
z důvodu preference výchovného vlivu řízení na mladistvého sjednat dohodu o vině a
trestu702, odstoupení od trestního stíhání naopak představuje druh odklonu využitelného
pouze v trestních věcech mladistvých.
Ustanovení § 69 odst. 1 ZSVM obsahuje výčet odklonů, které lze v trestních věcech
mladistvých použít. Vyjmenovává podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání
a odstoupení od trestního stíhání. Na první pohled se sice zdá, že se jedná o taxativní
výčet, takový závěr by však nebyl logický. Ve druhém odstavci uvedeného ustanovení,
kde zákonodárce hovoří o modifikaci zkušební doby, zmiňuje vedle podmíněného
zastavení trestního stíhání také podmíněné odložení podání návrhu na potrestání. Z této
skutečnosti vyplývá, že je tedy možné v případech řízení ve věcech mladistvých aplikovat
rovněž podmíněné odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g TŘ, které
představuje obdobu podmíněného zastavení trestního stíhání ve zkráceném přípravném
řízení. Za situace, kdy lze v řízení ve věcech mladistvých využít zvláštní variantu
podmíněného zastavení trestního stíhání ve zkráceném přípravném řízení, nebylo by
opodstatněné, aby neexistovala rovněž možnost aplikovat variantu institutu narovnání pro
zkrácené přípravné řízení – odložení věci po schválení dohody o narovnání podle § 179c
odst. 2 písm. f) TŘ.703 Obě výše zmíněné varianty však shledávám z důvodu přehlednosti
vhodným výslovně upravit již v rámci výčtu odklonů v § 69 odst. 1 ZSVM.

7.3. Účel a podmínky použití odklonů
Účel odklonů spočívá zejména v rychlejším a efektivnějším vyřízení trestních věcí,
které není nutné projednávat v hlavním líčení. Důsledkem jejich použití nemá být
sankcionování pachatele v obvyklém slova smyslu, ale především právní forma řešení
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konfliktu mezi pachatelem a obětí.704 Představují však nepochybně určité sankční
opatření, procesní alternativu reakce na spáchaný trestný čin či v případě mladistvých
provinění, neboť je zákon spojuje s určitými omezeními. Z tohoto důvodu lze
konstatovat, že rozšiřují a doplňují hmotněprávní prostředky sankcionování trestné
činnosti a přispívají k diferenciaci trestní odpovědnosti.705 V žádném případě by však
nemělo být jejich využití v trestní věci, a to zejména v případě mladistvých, vnímáno jako
nejmírnější možný způsob řešení, protože mladistvým může být v rámci rozhodnutí
o odklonu uloženo některé z výchovných opatření, která mohou do jeho života výrazným
způsobem zasahovat.706 Mladistvý by měl odklon vnímat jako způsob svého potrestání,
k jehož zvolení svým jednáním přispěl.
V případech řešení trestních věcí mladistvých formou odklonu je podle mého názoru
potřeba upozadit jejich funkci zrychlení trestního řízení a snižování přetížení trestní
justice a naopak upřednostnit výchovné působení na mladistvé. Vzhledem ke skutečnosti,
že využití odklonů zákonodárce ve většině případů spojuje především s určitou formou
doznání osoby, proti níž se řízení vede a s aktivním řešením náhrady škody, může být
jejich výchovné působení na mladistvého značné. V případech, kdy orgán činný
v trestním řízení začne uvažovat o aplikaci odklonu v trestní věci mladistvého, je velmi
vhodné intenzivně spolupracovat s Probační a mediační službou a OSPODem, které
mohou nepochybně napomoci k hladkému průběhu řešení celé věci a rovněž zintenzivnit
výchovné působení. K přípravě splnění podmínek pro použití odklonu se navíc může
konat mediace, která mladistvému může pomoci uvědomit si dopady jeho jednání a
převzít za něj odpovědnost.707 Ovšem i bez konání mediace využití odklonů v trestním
řízení ve vhodných případech zajišťuje výchovný efekt, směřuje k obnovení sociálního
zázemí mladistvých, omezení jejich recidivy a reaguje na potřeby poškozených. 708
Zákonodárce v rámci ustanovení o zvláštních způsobech řízení upravil v § 68 ZSVM
obecně podmínky, za jakých lze následně vymezené druhy zvláštních způsobů řízení
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aplikovat. Uvedené ustanovení rozšiřuje podmínky pro uplatnění odklonů podle trestního
řádu. Upravuje tři podmínky – (i) podezření ze spáchání provinění se musí jevit na
základě dostatečného objasnění skutkového stavu věci zcela důvodným, (ii) mladistvý
musí být připraven nést odpovědnost za spáchané provinění, vypořádat se s jeho
příčinami a přičinit se o odstranění jeho škodlivých následků a (iii) v případě potřeby lze
na mladistvém požadovat, aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti spáchání
dalších provinění. Zatímco první dvě podmínky musí být splněny vždy, poslední
jmenovaná představuje pouze možnost k využití.
Podmínku důvodnosti podezření ze spáchání provinění lze považovat spíše než za
speciální podmínku za pouhé zdůraznění zásady materiální pravdy upravené v § 2 odst.
5 TŘ, neboť trestní stíhání musí být v každém případě odůvodněné. Jednou z podmínek
odklonů upravených trestním řádem je navíc doznání osoby, proti níž se řízení vede, či
prohlášení, že spáchala skutek, pro který je stíhána, přičemž k takovému doznání či
prohlášení musí orgán činný v trestním řízení přistupovat vždy obezřetně a hodnotit ho
v porovnání s ostatními důkazy ve věci, neboť v souladu se zásadou materiální pravdy
upravenou v § 2 odst. 5 TŘ doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení
povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu. Podmínka důvodnosti
podezření ze spáchání provinění může mít proto teoreticky význam pouze u odstoupení
od trestního stíhání jako jediného odklonu, u kterého doznání či prohlášení zákon
nevyžaduje. Lze však očekávat, že přestože není doznání výslovně vyžadováno, bude
v praxi k odstoupení od trestního stíhání většinou přistupováno právě v případech, kdy se
mladistvý ke spáchání provinění dozná, neboť doznání souvisí s projevem připravenosti
nést odpovědnost za spáchaný čin a vypořádat se s jeho příčinami, který představuje další
z obecných podmínek pro využití odklonů u mladistvých podle § 68 ZSVM.709 Tuto
podmínku tedy považuji spíše za nadbytečnou, nicméně ji s ohledem na její deklaratorní
charakter neshledávám s žádným jiným ustanovením v rozporu.
Jako další předpoklad zákonodárce uvádí připravenost mladistvého nést odpovědnost
za spáchaný čin, vypořádat se s jeho příčinami a přičinit se o odstranění škodlivých
709
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následků. Tuto podmínku někteří autoři označují u všech odklonů kromě odstoupení od
trestního stíhání také částečně pouze za deklaratorní, neboť připravenost obviněného nést
odpovědnost za provinění, kterého se dopustil, a vypořádat se s jeho příčinami pokládají
za základní podmínku pro aplikaci odklonu nejen u mladistvých, ale i u dospělých
pachatelů, když orgán činný v trestním řízení, který o použití odklonu rozhoduje, musí
vždy vážit, zda skutečně představuje dostatečný způsob vyřízení trestní věci.710
Hulmáková ji naopak považuje u všech v úvahu připadajících odklonů za přínosnou,
neboť dle jejího názoru prohlubuje pozitivní efekt na osobu mladistvého s ohledem na
zabránění opakování trestné činnosti.711 S naposled vysloveným názorem se ztotožňuji,
neboť shledávám tuto podmínku odlišnou od v trestním řádu formulovaných předpokladů
pro využití odklonů v trestním řízení. Ščerba ji staví na roveň podmínce pro podmíněné
zastavení trestního stíhání, podle níž lze tento institut využít pouze, pokud lze s ohledem
na osobu obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu
důvodně považovat podmíněné zastavení trestního stíhání za dostačující, a k podmínce
pro narovnání, podle níž lze narovnání aplikovat pouze tehdy, pokud ho lze s ohledem na
povahu a závažnost spáchaného činu, míru, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem,
osobu obviněného a jeho osobní a majetkové poměry považovat za dostačující.712 Z mého
pohledu však míří výše uvedená podmínka stanovená pro mladistvé obviněné na rozdíl
od výše uvedených ještě více do jejich budoucnosti. Při zvažování obecných podmínek
pro využití odklonu zákon poukazuje na dosavadní život pachatele, tedy jak život, který
vedl do spáchání trestného činu, tak jeho chování a jednání poté, co ke spáchání trestného
činu došlo, a pochopitelně se uvažuje o působení odklonu na budoucí život pachatele.
Zdůraznění výše uvedené podmínky pro aplikaci odklonů u mladistvých pachatelů však
chápu jako ještě výraznější apel na to u nich ještě důkladněji zkoumat, zda skutečně
pochopili protiprávnost a závažnost svého jednání, neboť právě toto pochopení může
nejlépe zajistit jejich nápravu a zabránit v budoucnu opakování trestné činnosti.
Lze si asi těžko představit, že by mladistvý byl připraven nést odpovědnost za
spáchaný čin, tedy nahlížet na své jednání negativně, v případě, kdy by neuvedl, že se

710

ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 42.
711
HULMÁKOVÁ, Jana. Trestání delikventní mládeže. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 44.
712
ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016.
s. 42-43.

267

jednání, které je mu kladeno za vinu dopustil.713 Požaduje-li však zákon o soudnictví ve
věcech mládeže, aby byl mladistvý připraven nést odpovědnost za spáchané provinění
pokaždé, když má být v jeho trestní věci aplikován kterýkoliv z možných odklonů
v trestním řízení, fakticky to znamená, že ačkoliv u ustanovení o odstoupení od trestního
stíhání nestanoví jako podmínku doznání mladistvého, vždy je po něm fakticky
vyžadováno. Co se týká části podmínky spočívající v tom, že mladistvý musí být
přípraven se vypořádat s příčinami spáchaného provinění, od mladistvého se očekává
hlubší snaha o jeho nápravu, která může spočívat například v zamezení stýkání se
s určitými závadovými osobami, zbavení se škodlivých návyků či započetí léčby jeho
závislosti.714 Je však problematické, že řešení příčin páchání provinění mladistvých
většinou není jednoduché a pouze krátkodobé, ale vyvstává potřeba širší úpravy jeho
sociálních poměrů, což znamená dlouhodobější spolupráci s mladistvým a jeho okolím a
hledání konkrétních způsobů řešení jeho životní situace.
Někteří autoři považují povinnost mladistvého být přípraven přičinit se o odstranění
škodlivých následků715 u většiny odklonů za nevhodnou a navrhují jí ponechat pouze
u institutu odstoupení od trestního stíhání. 716 Tuto podmínku však pokládám navzdory
tomu, že jde nad rámec klasických podmínek pro využití odklonů v trestním řízení ve
smyslu náhrady škody či aktivitě směřující k jejímu nahrazení, čímž de facto snižuje
možnost jejich využití v trestním řízení s mladistvými, za příhodnou. Považuji totiž za
důležité, že má tendenci mladistvého skutečně více podnítit k uvědomění si toho, jaké
důsledky svým jednáním způsobil, tudíž u něj může vyvolat větší odpovědnost za jeho
jednání. Problematickou se může jevit skutečnost, že mladiství často nejsou ještě
výdělečně činní, tudíž nemají příliš finančních prostředků, ze kterých by byli schopni tyto
následky odstranit, nicméně podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže je především
důležité, aby se alespoň pokusili situaci řešit a vyvinuli snahu způsobené následky
napravit i jinými způsoby.
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SOTOLÁŘ, Alexander. K některým specifikům uplatnění zvláštních způsobů řízení v trestních věcech
mladistvých. Trestněprávní revue. 2004, 3, s. 68.; BRUCKNEROVÁ, Eva. Zákon o soudnictví ve věcech
mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 171.
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Srov. s ŠÁMAL, Pavel, Helena VÁLKOVÁ, Alexander SOTOLÁŘ, Milana HRUŠÁKOVÁ a Milada
ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 554.
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Srov. s ŠČERBA, Filip. K právní úpravě odklonů uplatňovaných v řízení proti mladistvým. Trestní
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Naopak shledávám problematickou v § 68 ZSVM uvedenou možnost po mladistvém
požadovat, aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti spáchání dalších provinění.
Tento požadavek vyznívá velmi široce a neurčitě, proto ho považuji pouze za jistý
deklaratorní výchovný apel na mladistvého. Lze si totiž klást otázku, zda by měl orgán
činný v trestním řízení, který ve věci rozhoduje, po mladistvém pouze vyžadovat slib, že
se bude chovat takovým způsobem, aby omezil možnost páchání dalšího provinění, jak
vyplývá z jazykového výkladu poslední věty § 68 ZSVM? Tento způsob nelze přirozeně
považovat za příliš efektivní.717 Měl-li by orgán činný v trestním řízení po mladistvém
v takovém případě naopak požadovat nějaký konkrétní závazek, pokládám za nutné
připomenout, že mladistvým lze jak již v průběhu řízení, tak v rozhodnutí o použití
odklonu ukládat výchovná opatření, mezi něž patří i výchovné povinnosti a výchovná
omezení, jejichž výčet zákonodárce uvedl jako demonstrativní. V případě, kdy se
státnímu zástupci či soudu jeví potřebným mladistvého určitým způsobem zavázat
k tomu, aby usměrnil své chování tím způsobem, aby došlo ke snížení rizika spáchání
dalšího provinění, může tak tedy učinit uložením některého z uvedených výchovných
opatření. Skutečnost, že se mladistvý bude chovat takovým způsobem, aby omezil
možnosti spáchání dalších provinění, by se však podle mého názoru měla spíše spojovat
s připraveností mladistvého vypořádat se s příčinami spáchání provinění, neboť právě
úsilí řešit příčiny spáchaného provinění logicky směřuje k tomu, že se již nebude
v budoucnu takového jednání dopouštět. Shora uvedenou fakultativní podmínku pro
použití odklonu u mladistvého proto považuji za nadbytečnou.

7.4. Jednotlivé odklony
Podmínky použití odklonů upravených trestním řádem se od podmínek jejich využití
v řízení s mladistvými pachateli příliš neliší. Z toho důvodu neshledávám účelným v této
práci jednotlivé podmínky detailně rozebírat, proto pouze odkazuji na odbornou
literaturu, která se této problematice blíže věnuje, a dále se zaměřuji toliko na dílčí
odlišnosti v řízení s mladistvými pachateli a větší pozornost soustředím na odstoupení od
trestního stíhání jako specifický typ odklonu aplikovatelný výhradně v trestních věcech
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Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 44.
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mladistvých.718 K odlišení podmínek pro aplikaci odklonů u dospělých a u mladistvých
lze snad jen připomenout výše uvedené obecné podmínky pro jejich použití stanovené
v § 68 ZSVM. Významným rozdílem je také možnost uložit v rozhodnutí o aplikaci
některého z nich mladistvým výchovná opatření, která značně prohlubují výchovný efekt
jejich použití, a to zejména v případě podmíněného zastavení trestního stíhání a
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, u nichž případné neplnění jejich
podmínek může zapříčinit rozhodnutí o tom, že se v trestním stíhání mladistvého
pokračuje, resp., že státní zástupce podá soudu návrh na potrestání mladistvého.
Považuji za zajímavé se zamyslet nad možnou délkou trvání výchovných opatření
uložených vedle některého z odklonů. Ustanovení § 15 odst. 1 ZSVM stanoví limitaci
uložení výchovných opatření nejdéle na dobu současně stanovené zkušební doby
u podmíněného odsouzení a podmíněného odložení peněžitého opatření. Ve větě za
středníkem pak uvádí pravidlo, že pokud jsou výchovná opatření ukládána samostatně
nebo vedle jiného ochranného nebo trestního opatření, je možné je uložit nejdéle na dobu
tří let. Z těchto formulací je zřejmé, že odklony nejsou zmíněny ani v jedné ani ve druhé
kategorii. U podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení podání
návrhu na potrestání jako institutů, u kterých je mladistvému stanovena určitá zkušební
doba, lze postupovat analogicky. Na rozdíl od výše zmiňované polemiky nad takovým
postupem u institutu podmíněného upuštění od uložení trestního opatření 719, se v tomto
případě jedná o situaci, na kterou zákonodárce evidentně nepamatoval a je tak nutné za
využití analogie vyplnit mezeru v zákoně. V případě využití výchovných opatření
u ostatních odklonů (narovnání, odložení věci po schválení dohody o narovnání a
odstoupení od trestního stíhání) se také nejedná o situaci, kdy by byla ukládána
samostatně nebo vedle jiného ochranného nebo trestního opatření. V tomto případě však
považuji za logické za použití analogie dospět k závěru, že lze výchovná opatření uložit
nejdéle na dobu tří let. Na základě výše uvedeného lze doporučit ustanovení § 15 odst. 1
ZSVM novelizovat a doplnit do něj limitaci uložení výchovných opatření nejdéle na dobu
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K bližšímu pojednání o podmínkách jednotlivých odklonů viz například ŠČERBA, Filip. Alternativní
tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 43 a násl.; TIBITANZLOVÁ, Alena.
Odklony v trestním řízení. Praha: Leges, 2018. s. 109 a násl.; ŠČERBA, Filip. Odklon jako sankční opatření.
Trestněprávní revue. 2009, 2, s. 33-36.; PALOVSKÝ, Tomáš. K některým problematickým aspektům
odklonů v trestním řízení. Státní zastupitelství. 2007, 3, s. 23-28.; ŠABATA, Karel. Pohled na uplatnění
odklonů v trestním řízení. Státní zastupitelství. 2005, 4, s. 5-7.
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současně stanovené zkušební doby také u podmíněného zastavení trestního stíhání a
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a větu za středníkem doplnit o ostatní
odklony v následujícím znění: „…jsou-li ukládána samostatně, nebo vedle jiného
ochranného nebo trestního opatření nebo vedle jiného odklonu, lze je uložit nejdéle na
dobu tří let“.

7.5. Podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání
Trestní stíhání mladistvého může podle § 307 odst. 1 TŘ státní zástupce nebo soud
pro mládež podmíněně zastavit720, pokud (i) je vedeno pro provinění, které svou
závažností odpovídá závažnosti přečinu, (ii) mladistvý obviněný s tímto postupem
souhlasí, (iii) k provinění se doznal, (iv) nahradil škodu, pokud byla proviněním
způsobena, s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná
opatření k její náhradě, případně pokud vydal bezdůvodné obohacení získané proviněním,
nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření
k jeho vydání, a (v) vzhledem k osobě mladistvého obviněného, s přihlédnutím k jeho
dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat
za dostačující. V takovém případě lze mladistvému stanovit zkušební dobu ve
stejném trvání jako dospělým pachatelům, tedy 6 měsíců až 2 roky. Pokud je to však
odůvodněno povahou a závažností spáchaného provinění, okolnostmi jeho spáchání
anebo poměry mladistvého obviněného, soud pro mládež a v přípravném řízení státní
zástupce o tomto postupu rozhodně pouze pokud mladistvý obviněný splní výše uvedené
podmínky a vedle toho se buď (i) zaváže, že se po dobu zkušební doby zdrží určité
činnosti, v souvislosti s níž se provinění dopustil, nebo pokud (ii) složí na účet soudu
a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na
peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato
částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti provinění. U této speciální varianty
podmíněného zastavení trestního stíhání zákonodárce v § 69 odst. 2 ZSVM zkrátil
maximální délku zkušební doby z 6 měsíců až 5 let, jak je uvedeno v § 307 odst. 3 TŘ,
na 6 měsíců až 3 roky. V tomto případě tedy přikročil ke stejnému krácení zkušební doby
jako u trestního opatření podmíněného odsouzení podle § 33 ZSVM, u něhož také lze
mladistvému stanovit maximálně tříletou zkušební dobu oproti pětileté zkušební době
720
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u dospělých pachatelů. U této varianty podmíněného zastavení trestního stíhání je rovněž
nutné myslet na to, že pokud se mladistvý zaváže k tomu, že se po dobu zkušební doby
podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení podání návrhu na
potrestání zdrží určité činnosti ve smyslu § 307 odst. 2 písm. a) TŘ, musí být myšleno na
to, že nesmí být zdržení se této činnosti překážkou k přípravě na jeho budoucí povolání.
K aplikaci institutu narovnání721 lze přistoupit za zcela shodných podmínek jako
u dospělých pachatelů, a to pokud (i) je vedeno řízení o provinění, které svou závažností
odpovídá závažnosti přečinu, (ii) mladistvý obviněný a poškozený s tímto postupem
souhlasí, (iii) mladistvý obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou
důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě,
(iv) uhradil poškozenému škodu způsobenou proviněním nebo učinil potřebné úkony
k její úhradě, případně jinak odčinil vzniklou újmu, případně pokud vydal bezdůvodné
obohacení získané proviněním nebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, (v) složil
na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku
určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního
předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti provinění, a (vi) pokud státní
zástupce či soud pro mládež považuje takový způsob vyřízení věci s ohledem na povahu
a závažnost spáchaného činu, míru, jakou byl proviněním dotčen veřejný zájem, osobu
obviněného a jeho osobní a majetkové poměry, za dostačující.
U institutu podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání bývá v literatuře722
poukazováno na skutečnost, že si mladiství většinou dosud nevydělávají, takže nemají
dostatek finančních prostředků, z nichž mohou uhradit způsobenou škodu a zejména
složit peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, která
není zřejmě nepřiměřená závažnosti provinění.723 Mohlo by se tak zdát, že u mladistvých
je možnost aplikace odklonů tímto značně snížena, nutno však podotknout, že
zákonodárce výslovně nestavoví, že škoda musí být uhrazena či částka složena přímo
z majetku mladistvého. Odklon lze tedy aplikovat i v případě, kdy tak místo mladistvého
721
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učiní rodiče či když škodu již například uhradil spoluobviněný. 724 V ustanovení
o odstoupení od trestního stíhání dokonce zákonodárce uvádí, že k němu lze přistoupit za
splnění dalších podmínek zejména, pokud „byla úplně nebo alespoň částečně nahrazena
škoda způsobená proviněním“, výslovně tedy připouští, aby škodu nahradil i někdo jiný
než přímo mladistvý. Za takové situace je však otázkou, zda aplikovaný odklon skutečně
působí dostatečně výchovně. Nad výchovným účinkem lze uvažovat například, pokud by
se mladistvý po úhradě škody rodiči zavázal, že bude pomáhat v rodinném podnikání
nebo projevil jinak snahu rodičům úhradu škody kompenzovat, aby důsledky svého
jednání pocítil přímo. V takovém případě však dále zůstává otázkou, zda skutečně
mladistvý bude sjednaný slib plnit. Setkáme se s návrhem, aby byl institut narovnání
rozšířen v tom smyslu, aby bylo možné místo složení peněžité částky odpracovat určité
množství obecně prospěšných prací.725 K tomuto návrhu uvádím, že nesdílím stejný
názor, neboť bych takovou změnu považovala za natolik zásadní, že by z institutu
narovnání již činila v podstatě jiný druh odklonu, neboť podstatou narovnání je právě ono
složení peněžité částky. Navíc podotýkám, že lze v současné době situaci řešit tak, že
bude-li peněžitá částka uhrazena jinou osobou, než mladistvým, lze mladistvému stejně
uložit v rámci rozhodnutí o narovnání některé z výchovných opatření, tedy například
i výchovnou povinnost vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou
činnost určitého druhu podle § 18 odst. 1 písm. c) ZSVM. Pokud orgán činný v trestním
řízení nebude považovat narovnání jako definitivní způsob řešení trestní věci mladistvého
za dostatečně výchovnou variantu, jejímž užitím by se dosáhlo naplnění účelu zákona
o soudnictví ve věcech mládeže, neměl by ji použít. V takovém případě se může
rozhodnout například pro podmíněné zastavení trestního stíhání, které vzhledem k tomu,
že jím trestní věc mladistvého definitivně nekončí, může mladistvého více motivovat po
dobu trvání zkušební doby k řádnému životu. Tato varianta je také vhodnější, pokud chce
příslušný orgán činný v trestním řízení mladistvému uložit některé z výchovných
opatření, neboť lze takto postihnout jejich nedodržení, které může být řešeno
pokračováním v jeho trestním stíhání.726

724
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7.6. Odstoupení od trestního stíhání
Odstoupení od trestního stíhání představuje specifický odklon využitelný pouze
v méně závažných trestních věcech mladistvých, a to jak v přípravném řízení, tak v řízení
před soudem. Jedná se o definitivní řešení trestní věci, v rámci něhož orgán činný
v trestním řízení, který o jeho aplikaci za stanovených podmínek rozhodne, zastaví trestní
stíhání mladistvého. Ze všech odklonů použitelných v trestních věcech mladistvých ho
lze považovat za nejmírnější řešení, neboť v něm absentují sankční prvky spojené
s ostatními z nich, čímž ho lze řadit na určité pomezí odklonů a fakultativního zastavení
trestního stíhání. Pro tento závěr svědčí také skutečnost, že k rozhodnutí o odstoupení od
trestního stíhání zákon nevyžaduje souhlas mladistvého obviněného.727 Považuji však za
nutné připomenout, že v usnesení o odstoupení od trestního stíhání může orgán činný
v trestním řízení mladistvému uložit některé z výchovných opatření728, která jsou
samostatným druhem sankcí, i když dosti odlišných od klasických sankcí. Fakultativně
tedy s odstoupením od trestního stíhání mohou být spojeny i určité sankční prvky,
přestože je jejich plnění nevymahatelné.
Zákonodárce stanovil pro možnost použití odstoupení od trestního stíhání v § 70 odst.
1 ZSVM pět obligatorních kumulativních podmínek. Lze ho aplikovat (i) pouze na okruh
provinění, u nichž trestní zákoník stanoví horní hranici trestu odnětí svobody
nepřevyšující 3 léta729, pokud (ii) není na dalším stíhání mladistvého veřejný zájem a (iii)
po zhodnocení povahy a závažnosti provinění a osoby mladistvého orgán činný v trestním
řízení dospěje k závěru, že (iv) trestní stíhání není účelné a (v) potrestání mladistvého
není nutné k jeho odvrácení od páchání dalších provinění. Již na první pohled je
z uvedených podmínek patrné, že většina z nich spolu velmi úzce souvisí, kdy jedna
z nich je navázána na druhou, a lze říci, že se v podstatě překrývají. Hodnotí-li orgán
činný v trestním řízení osobu mladistvého, bude se zamýšlet přirozeně nad tím, jaké u něj
existuje riziko recidivy páchání provinění, tudíž zda je pro jeho odvrácení od páchání

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/trestnepravnialternativy/ZateckaEva_Hrusakova
Milana.pdf.
727
Srov. s ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014.
s. 116.
728
K polemice nad tím, zda je k jejich uložení v tomto případě vyžadován souhlas mladistvého či nikoliv,
viz podkapitola 4.3 Souhlas mladistvého s uložením výchovných opatření.
729
Jedná se o hranici uvedenou přímo v trestním zákoníku a nikoliv o hranici sníženou pro mladistvé
pachatele.

274

dalších provinění nutné potrestání či nikoliv. Považuji za problematické, že pojem
veřejný zájem, který představuje u institutu odstoupení od trestního stíhání klíčovou
podmínku, je neurčitý právní pojem, který nelze jednoduše souhrnně vymezit.730
Například Fenyk vnímá veřejný zájem v trestním řízení jako určitou směrovanou aplikaci
úvah o ochraně jednotlivých zájmů lidské společnosti, které se v trestním řízení dotýkají
zejména nutnosti trestat některá nedovolená jednání.731 Jedná se tedy o zájem nikoliv
pouze jednotlivce, ale širší lidské společnosti. Jak však uvádí Eliáš, veřejný zájem je vždy
nutné individualizovat ve vazbě na určitou situaci.732 Otázka posouzení existence
veřejného zájmu na stíhání mladistvého tedy není jednoduchá, nicméně pokud orgán
činný v trestním řízení dospěje k závěru, že tento zájem neexistuje, logicky lze dovodit,
že poté není trestní stíhání mladistvého účelné. Hledisko účelnosti trestního stíhání
mladistvého je také potřeba navázat na naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech
mládeže, protože pouze v případě, že je tento naplněn, lze k aplikaci odklonu přistoupit.
Pro vyhodnocení, zda byl účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže naplněn, se však
opět musíme vrátit k výše uvedené úvaze orgánu činného v trestním řízení nad tím, jak
velké je vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného provinění a osobě mladistvého
riziko jeho recidivy a s tím související posouzení, zda mladistvý již podle svých sil odčinil
způsobenou újmu. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jsou kromě vymezení okruhu
provinění, u nichž je odstoupení od trestního stíhání aplikovatelné, všechny podmínky
vzájemně provázané.
V ustanovení § 70 odst. 3 ZSVM následuje vymezení fakultativních podmínek pro
použití odstoupení od trestního stíhání, které lze zobecnit jako určité již úspěšné působení
na mladistvého výchovnými opatřeními. Zákonodárce uvádí příkladmý výčet případů, ve
kterých považuje za vhodné o aplikaci odstoupení od trestního stíhání uvažovat. Jedná se
o situaci, kdy (i) mladistvý již úspěšně vykonal vhodný probační program, (ii) byla úplně
nebo alespoň částečně nahrazena proviněním způsobená škoda nebo úplně nebo alespoň
částečně vráceno získané bezdůvodné obohacení a poškozený s takovým odškodněním či

730

Srov. s HULMÁKOVÁ, Jana. Trestání delikventní mládeže. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 47. či FENYK,
Jaroslav. Několik úvah o právní povaze odstoupení od trestního stíhání podle § 70 zákona č. 218/2003 Sb.
Státní zastupitelství. 2004, 2-3, s. 4-5.
731
FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl 1, Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. Praha:
Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001.
s. 160.
732
ELIÁŠ, Karel. Veřejný zájem. Ad notam. 1998, 5, s. 105.
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s rozsahem vrácení bezdůvodného obohacení souhlasil, nebo (iii) bylo-li mladistvému
vysloveno napomenutí s výstrahou a takové řešení lze považovat z hlediska účelu řízení
za dostatečné. V případě výkonu probačního programu a vyslovení napomenutí
s výstrahou se tedy jedná o výkon výchovného opatření a náhrada škody a vydání
bezdůvodného obohacení se blíží výchovné povinnosti podle § 18 odst. 1 písm. e) ZSVM.
Snaha mladistvého usilovat o aplikaci institutu odstoupení od trestního stíhání ho tak
může motivovat k vyslovení souhlasu s uložením výchovného opatření v průběhu řízení,
jeho následnému plnění a dosáhnutí urovnání vztahů s poškozeným.733 U poslední
zmiňované možnosti považuji za potřebné zopakovat, že z formulace „byla úplně nebo
alespoň částečně nahrazena…“ vyplývá, že zákon netrvá na tom, aby škodu uhradil či
bezdůvodné obohacení vydal přímo mladistvý, ale mohou tak za něj učinit i jiné osoby,
typicky jeho rodiče. Zřejmě z tohoto důvodu zákonodárce hovoří o souhlasu poškozeného
s odškodněním či vydáním bezdůvodného obohacení. Tato zmínka o poškozeném však
představuje jediný ohled na zájmy poškozeného u uvedeného ustanovení, když zákon
obligatorně neváže aplikaci tohoto odklonu na uhrazení způsobené škody, učinění
potřebných úkonů k její náhradě, uzavření dohody o její náhradě s poškozeným, nebo
vydání bezdůvodného obohacení, učinění potřebných úkonů k jeho vydání nebo uzavření
dohody o jeho vydání, a pokud tímto způsobem rozhodne v přípravném řízení státní
zástupce, poškozenému nedává ani možnost podat proti usnesení o odstoupení od
trestního stíhání stížnost.734
Vzhledem k tomu, že zákon stanoví výše uvedené podmínky pouze jako vhodné a
nijak neváže použití odstoupení od trestního stíhání na reparační povinnost mladistvého
osobně ani na jeho doznání ke spáchanému skutku nebo prohlášení, že jej spáchal, a
zároveň s institutem odstoupení od trestního stíhání obligatorně nespojuje žádné sankční
prvky, lze polemizovat nad tím, jestli tento institut skutečně představuje dostatečně
výchovný způsob řešení trestní věci.

733

Srov. s VANDUCHOVÁ, Marie. K ukládání sankcí podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve
věcech mládeže. In: Problémy trestního postihu mladistvých: sborník příspěvků k aktuálním otázkám
trestního práva. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 26.
734
Srov. s JELÍNEK, Jiří. Řízení v trestních věcech mladistvých. In: Problémy trestního postihu
mladistvých: sborník příspěvků k aktuálním otázkám trestního práva. Olomouc: Univerzita Palackého,
2003, s. 39. Též FENYK, Jaroslav. Několik úvah o právní povaze odstoupení od trestního stíhání podle
§ 70 zákona č. 218/2003 Sb. Státní zastupitelství. 2004, 2-3, s. 6.
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V odborné literatuře na odstoupení od trestního stíhání dopadá značná kritika, neboť
jeho podmínky se příliš neodlišují od jiných právních institutů ať již hmotného nebo
procesního práva, jimiž může dojít k zastavení trestního stíhání mladistvého. Nejčastěji
bývá namítáno, že se jeho podmínky překrývají s podmínkami pro zastavení trestního
stíhání podle § 172 odst. 2 písm. c) TŘ.735 U obou institutů se posuzují fakticky stejné
podmínky a při jejich použití nastávají prakticky stejné důsledky. Rozdíl představuje
pouze možnost mladistvého obviněného do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení
o odstoupení od trestního stíhání oznámeno, prohlásit, že trvá na projednání věci.
Zajímavým shledávám rovněž fakt, že Ministerstvo spravedlnosti České republiky ve
statistických listech oba dva tyto instituty uvádí v rámci jedné kategorie jako „Vyřízení
trestních věcí mladistvých podle § 70 ZSVM / § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu“.736 Jako
jediný přínos odstoupení od trestního stíhání oproti zastavení trestního stíhání podle § 172
odst. 2 písm. c) TŘ pak shledávám možnost uložit v rámci rozhodnutí o něm některé
z výchovných opatření, jejichž výkon však stejně není vymahatelný.
Podmínky odstoupení od trestního stíhání také bývají určitým způsobem
připodobňovány k podmínkám účinné lítosti podle § 7 ZSVM.737 U účinné lítosti
zákonodárce stanoví jako jednu z podmínek neexistenci trvale nepříznivých následků pro
poškozeného nebo pro společnost, která se blíží podmínce absence veřejného zájmu na
dalším stíhání mladistvého a neúčelnosti trestního stíhání. Fakultativní podmínky pro
rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání stanovené v § 70 odst. 3 ZSVM lze také
považovat za účinnou snahu po nápravě požadovanou ustanovením upravujícím účinnou
lítost.738 Rozdíl mezi těmito instituty tak spočívá především ve vymezení okruhu

735

VANDUCHOVÁ, Marie. K ukládání sankcí podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech
mládeže. In: Problémy trestního postihu mladistvých: sborník příspěvků k aktuálním otázkám trestního
práva. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 26. nebo ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ.
Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016, s. 57.
736
Srov. s TIBITANZLOVÁ, Alena. Odklony v trestním řízení v aplikační praxi. In: Trestní právo a právní
stát. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, s. 263.
737
Trestnost činu, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje
pět let, spáchaného mladistvým zaniká, jestliže mladistvý po spáchání činu
a) dobrovolně odstranil nebo napravil způsobený následek, anebo se o to pokusil, zejména nahradil
způsobenou škodu, učinil opatření potřebná k její náhradě nebo se jinak pokusil odčinit způsobené
následky,
b) svým chováním projevil účinnou snahu po nápravě a
c) čin neměl trvale nepříznivých následků pro poškozeného nebo pro společnost.
738
K institutu účinné lítosti u mladistvých viz blíže např. ŠÁMAL, Pavel. K povaze provinění a účinné
lítosti u mladistvého. Právní rozhledy. 2004, 24, s. 891-894.
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provinění, na která je lze aplikovat, a pochopitelně v odlišných důsledcích, které pro
mladistvého každé z rozhodnutí má.739
Hulmáková shledává jako jeden z důvodů řídkého využívání institutu odstoupení od
trestního stíhání skutečnost, že tento nelze aplikovat v rámci zkráceného přípravného
řízení.740 K tomuto podotýkám, že s ohledem na skutečnost, že zákonodárce stanovením
fakultativních podmínek v § 70 odst. 3 ZSVM v podstatě doporučuje využití tohoto
institutu ve spojení s uložením a vykonáním některého z výchovných opatření v průběhu
řízení, a s ohledem na krátké lhůty zkráceného přípravného řízení741, nepovažuji za příliš
logické uvažovat nad tím, že by jeho připuštění i pro případ zkráceného přípravného
řízení mohlo jeho využití zvýšit. Naopak považuji institut odstoupení od trestního stíhání
za nadbytečný a znepřehledňující právní úpravu, neboť je možné za splnění podmínek,
které jsou v něm stanoveny ve věci využít institutu účinné lítosti podle § 7 ZSVM, který
musí být při splnění podmínek volen primárně, neboť způsobuje zánik trestní
odpovědnosti za provinění, či zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 písm. c) TŘ.

7.7. Četnost využití odklonů u mladistvých
Na tomto místě opět uvádím četnost využívání výše vymezených institutů za
posledních 11 let, která byla zjištěna jednak ze statistických údajů poskytnutých
Ministerstvem spravedlnosti České republiky742, jednak ze zpráv o činnosti státního
zastupitelství za jednotlivé roky.743
V prvé řadě považuji za zajímavé upozornit na rozdílný počet rozhodnutí
o podmíněném zastavení trestního stíhání a odstoupení od trestního stíhání v řízení před
soudem oproti stejným rozhodnutím v přípravném řízení. V přípravném řízení se
rozhoduje o podmíněném zastavení trestního stíhání téměř 2,5krát častěji než v řízení
před soudem a o odstoupení od trestního stíhání dokonce 4,5krát častěji. Z toho vyplývá,

739

Srov. s ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Odklony v řízení ve věcech mladistvých. In: Dny
práva 2012 - sborník příspěvků. Brno: Masarykova universita, 2013, s. 1608. Dostupné také z:
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/trestnepravnialternativy/ZateckaEva_Hrusakova
Milana.pdf.
740
HULMÁKOVÁ, Jana. Trestání delikventní mládeže. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 46.
741
Viz § 179b odst. 4 TŘ a 179f odst. 2 písm. a) TŘ.
742
Do statistiky byla opět zahrnuta pouze ta rozhodnutí, která byla v daném roce vydána a nabyla právní
moci nejpozději v roce 2017.
743
Zpráva o činnosti. [online]. © 2003 Nejvyšší státní zastupitelství. [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z:
http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti/.
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že přípravné řízení správně plní odklonnou či filtrační funkci744, neboť státní
zastupitelství dostatečně využívá možnosti aplikace odklonů v trestních věcech
mladistvých, a to zejména v případě podmíněného zastavení trestního stíhání, k jehož
aplikaci v posledních letech přistupuje téměř v jedné šestině případů.
Co se týká počtu rozhodnutí, kterými bylo odstoupeno od trestního stíhání, musím
konstatovat, že se těmito počty pouze potvrzuje má výše uvedená úvaha o jeho
nadbytečnosti.745
Za zajímavé rovněž považuji téměř nulové počty využívání narovnání v trestních
věcech mladistvých. Tato skutečnost je však podle mého názoru logicky zdůvodňována
podmínkami tohoto institutu – nutností nahradit škodu poškozenému a složit na účet
státního zastupitelství (v řízení před soudem na účet soudu), peněžitou částku určenou
státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, které lze považovat v případě
mladistvých obviněných, kteří ještě většinou nedosahují vlastních příjmů, za
problematické. Skutečnost, že institut narovnání není v praxi téměř využíván, potvrzuje
výše uvedenou domněnku, že přestože zákonodárce výslovně nestavoví, že škoda musí
být uhrazena či částka složena přímo z majetku mladistvého a mohou jí tak nahradit
například rodiče mladistvého obviněného, orgány činné v trestním řízení zřejmě
neshledávají v tomto případě dostatečný výchovný efekt. Na tomto místě je však
zajímavé upozornit na četnost využívání obdobného institutu na Slovensku, kde ke smíru
v trestním řízení s mladistvými obviněnými přistupují státní zástupci průměrně ve 3 %
případů a soudy v 0,28 % případů.746 Na druhou stranu lze však podotknout, že ve
srovnání se Slovenskem české orgány činné v trestním řízení více využívají podmíněné
zastavení trestního stíhání.

744

K funkcím přípravného řízení více viz např. MUSIL, Jan. Místo přípravného řízení v celkové struktuře
trestního řízení. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges,
2016, s. 211-212.
745
Viz podkapitola 7.6 Odstoupení od trestního stíhání.
746
Viz podkapitola 8.3.2 Využití odklonů v trestním řízení s mladistvými pachateli.
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Aplikace odklonů v řízení před soudem:
Odklony
Rok

Počet vydaných
soudních rozhodnutí
ve věcech mladistvých

Podmíněné
zastavení
trestního
stíhání

Narovnání

Odstoupení od
trestního
stíhání

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

4 400
4 372
4 205
3 411
3 194
3 165
2 584
2 162
1 877
1 683
1 304
32 357

442
471
409
250
218
201
171
139
90
88
11
2 490

2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4

24
15
14
4
19
5
8
8
2
3
3
105

Aplikace odklonů v řízení před soudem – procentuální vyjádření:
Odklony
Rok

Počet vydaných
soudních rozhodnutí
ve věcech mladistvých

Podmíněné
zastavení
trestního
stíhání

Narovnání

Odstoupení od
trestního
stíhání

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Průměr

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

10,05 %
10,77 %
9,73 %
7,33 %
6,83 %
6,35 %
6,62 %
6,43 %
4,79 %
5,23 %
0,84 %
6,81 %

0,05 %
0,02 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,55 %
0,34 %
0,33 %
0,12 %
0,59 %
0,16 %
0,31 %
0,37 %
0,11 %
0,18 %
0,23 %
0,30 %
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Aplikace odklonů v přípravném řízení:
Odklony
Rok

Počet trestních stíhání
ve věcech mladistvých

Podmíněné
zastavení
trestního
stíhání

Narovnání

Odstoupení od
trestního
stíhání

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

5 795
5 542
4 758
3 398
3 256
3 078
2 392
2 014
1 968
1 854
1 897
35 952

1 139
1 073
838
546
505
401
386
302
297
316
299
6 102

1
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
6

146
143
134
52
33
37
19
9
13
9
17
612

Aplikace odklonů v přípravném řízení – procentuální vyjádření:
Odklony
Rok

Počet trestních stíhání
ve věcech mladistvých

Podmíněné
zastavení
trestního
stíhání

Narovnání

Odstoupení od
trestního
stíhání

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Průměr

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

19,65 %
19,36 %
17,61 %
16,07 %
15,51 %
13,03 %
16,14 %
15,00 %
15,09 %
17,04 %
15,76 %
16,39 %

0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,06 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

2,52 %
2,58 %
2,82 %
1,53 %
1,01 %
1,20 %
0,79 %
0,45 %
0,66 %
0,49 %
0,90 %
1,36 %
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8. Slovenská trestněprávní úprava sankcionování mladistvých
Slovenská republika čekala na významnější změny v trestním právu mládeže ještě
déle než Česká republika. Až do konce roku 2005 se na mladistvé vztahovala v oblasti
trestního práva hmotného ustanovení zákona 140/1961 Zb., trestného zákona, a v oblasti
trestního práva procesního ustanovení zákona 141/1961 Zb., o trestnom konaní súdnom
(trestný poriadok), tedy právní úprava, která byla po dlouhou dobu pro oba státy téměř
shodná. Legislativně technická úprava přístupu k mladistvým delikventům byla tedy ve
Slovenské republice stejná jako v České republice do konce roku 2003. Zatímco český
zákonodárce přistoupil k významné změně koncepce trestního práva nad mládeží
a rozhodl se tuto problematiku vyčlenit z obecných trestněprávních předpisů a upravit
v samostatném speciálním zákoně, slovenský zákonodárce v rámci celkové rekodifikace
trestního práva ponechal původní koncepci právní úpravy trestního práva nad mládeží,
což je mu vytýkáno.747 Tvůrci legislativního záměru doporučovali, aby bylo trestní právo
mládeže zakomponováno do zvláštních ustanovení obecných právních předpisů.
V průběhu rekodifikačního procesu sice byly činěny návrhy na zavedení zvláštního
systému soudnictví nad mládeží, který by vykonávaly specializované senáty všeobecných
soudů, ale tyto návrhy se nepodařilo prosadit, a proto ho vykonávají obecné soudy.748
Ustanovení vztahující se na mladistvé jsou tak součástí zákona č. 300/2005 Z. z.,
trestného zákona (dále jen „trestní zákon SR“ nebo „TZ SR“) a zákona č. 301/2005 Z. z.,
trestného poriadku (dále jen „trestní řád SR“ nebo „TŘ SR“).
Navzdory tomu, že původní koncepce přístupu k mladistvým pachatelům zůstala
ponechána, došlo k její úpravě na mnohem lepší úrovni. V rámci rekodifikovaných
trestněprávních předpisů byl zohledněn koncept restorativní justice a zákonodárce v nich
zdůraznil potřebu vyvážené a spravedlivé reakce společnosti na trestný čin, který
mladistvý spáchal, a to nejen v podobě sankcionování mladistvého, ale také ve formě
řešení problémů jeho sociálního okolí. Rekodifikované trestní právo mládeže tak
podněcuje mladistvého k tomu, aby převzal nikoliv pouze formální, ale také osobní

747

Např. JALČ, Adrián. Trestné súdnictvo a väzba mladistvých. Trestněprávní revue. 2013, 11-12, s. 256.
Srov. s VRÁBLOVÁ, Miroslava. Trestné súdnictvo nad mladistvými v Slovenskej republike – výsledky
empirického skúmania. In: Days of Public Law. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 857-858. Dostupné
také z https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/Souhrn_Final.pdf. či ZEMAN,
Štefan. Vývoj kriminality mládeže a jej sankcionovania v Slovenskej republike z pohľadu štatistík a
aplikačnej praxe s akcentom na restoratívne riešenia. Trestněprávní revue. 2016, 6, s. 140.
748
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odpovědnost za spáchaný trestný čin a jeho následky, a snaží se tím zabránit jeho
recidivě.749
Hmotněprávní úpravu trestního práva vztahujícího se na mladistvé nalezneme
ve IV. hlavě trestního zákona SR nazvané „Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých“
v § 94 až § 121 TZ SR, která je k ostatním ustanovením trestního zákona SR ve vztahu
speciality. Neobsahuje-li však tato hlava zvláštní ustanovení, aplikují se v trestních
věcech mladistvých ostatní ustanovení trestního zákona SR.750 Vztah speciality
ustanovení vztahujících se na mladistvé vzhledem k ustanovením aplikovatelným na
dospělé pachatele je tedy založen na stejném principu jako v české právní úpravě.
Speciální ustanovení vztahující se na mladistvé pachatele odráží ústavní princip zvláštní
péče, kterou společnost věnuje mládeži podle článku 41 odst. 1 ústavného zákona
č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, a rovněž respektuje mezinárodní
dokumenty upravující tuto problematiku.751 Na tomto místě ještě považuji za důležité
upozornit na zvláštnost pojmenování IV. hlavy trestního zákona SR. Vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o ustanovení hmotněprávní, nepovažuji za vhodný název
„Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých“, který evokuje úpravu trestního práva
procesního. Lze tak podotknout, že by bylo vhodnější název změnit, aby lépe odpovídal
jeho obsahu, a to například na „Trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých“.
Zvláštní ustanovení trestního zákona SR vztahující se na mladistvé totiž
vymezují základy jejich trestní odpovědnosti, zánik trestnosti a druhy a účel trestů,
ochranných a výchovných opatření, které lze mladistvým ukládat. Odborná literatura
poukazuje na skutečnost, že rekodifikace trestních předpisů na Slovensku přinesla
v oblasti trestního práva mládeže dvě významné, ale zároveň opačně zaměřené změny –
na jedné straně snížení hranice trestní odpovědnosti a na straně druhé rozšíření možnosti
upuštění od potrestání při současném posílení výchovné funkce trestního práva.752
Mladistvým zákon podle § 94 odst. 1 TZ SR rozumí osobu, která v době spáchání
trestného činu dovršila 14. rok, ale nepřekročila 18. rok věku. U trestného činu sexuálního
749

Srov. s MENCEROVÁ, Ingrid, Lýdia TOBIÁŠOVÁ a Yvetta TURAYOVÁ. Trestné právo hmotné:
všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2013. s. 416.
750
Viz ustanovení § 94 odst. 2 TZ SR.
751
Viz např. IVOR, Jaroslav, Peter POLÁK a Jozef ZÁHORA. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. s. 477.
752
PRIKRYL, Ondrej. Mladiství v trestnom práve. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty
Univerzity Komenského, 2006. s. 50.
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zneužívání podle § 201 TZ SR však stanovil výjimku, neboť trestní odpovědnost pro tento
trestný čin začíná až dovršením 15. roku věku.753 Počátek trestní odpovědnosti
mladistvých nastává stejně jako v České republice – trestně odpovědnou se osoba stává
až den po narozeninách rozhodného věku a v den 18. narozenin je stále považována za
mladistvou. Období mezi 14. a 15. rokem věku však ještě slovenský zákonodárce upravil
jako období podmíněné trestní odpovědnosti, v němž musí být obligatorně zkoumána
úroveň rozumové a mravní vyspělosti mladistvého.754 Mezi 15. a 18. rokem již dochází
k jejímu zkoumání pouze fakultativně. Snížení hranice trestní odpovědnosti
odůvodňovaly především závěry pedopsychologů a pedopsychiatrů o posunu vývoje dětí,
které dnes dospívají po fyzické i mentální stránce rychleji než dříve. Snížení věkové
hranice trestní odpovědnosti tak nemá být chápáno jako snaha o větší kriminalizaci
mladistvých, ale jako úsilí zabránit recidivě jejich protiprávního chování.755
Zákonodárce se rozhodl postihovat mladistvé v užším rozsahu než dospělé, proto
u nich upravil rozdílně materiální korektiv u přečinů.756 Zatímco u dospělých není
deliktní jednání přečinem, pokud je závažnost spáchaného činu nepatrná, u mladistvých
se o přečin nejedná ani v případě, kdy je závažnost tohoto činu malá. Při určování
závažnosti činu se vychází z kritérií upravených v § 10 odst. 2 TZ SR, tedy způsobu
spáchání činu, jeho následku, okolností, za kterých k němu došlo, míry zavinění a
pohnutky pachatele. Při posuzování musí být rovněž zohledněno, že mladistvý je osobou
prozatím bez dostatku zkušeností ve společenském životě, jehož osobnost se během
dospívání velmi mění.757
Na rozdíl od české právní úpravy slovenský zákonodárce upravil také kategorii
tzv. mladých dospělých, kdy v § 127 odst. 2 TZ SR definuje „osobu blízkou veku
mladistvých“ jako osobu, která dovršila 18. rok věku, ale nepřekročila 21. rok věku. Dále
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Viz § 22 odst. 2 TZ SR.
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tuto kategorii osob však nezmiňuje, kromě ustanovení § 36 písm. d) TZ SR, v němž
považuje spáchání trestného činu osobou ve věku blízkém věku mladistvých za
polehčující okolnost, pokud tato skutečnost měla vliv na její rozumovou nebo volní
způsobilost.

8.1. Sankce a jejich ukládání
Trestní zákon SR umožňuje reagovat na trestnou činnost mladistvých několika
různými způsoby – ochrannými opatřeními, výchovnými opatřeními a tresty a upravuje
také variantu upuštění od potrestání mladistvého a podmíněného upuštění od potrestání
mladistvého.
Z názvu ustanovení § 97 TZ SR „Účel sankcí a výchovných opatření“ vyplývá, že
zákon sankcemi rozumí pouze tresty a ochranná opatření, nikoliv výchovná opatření.
Slovenský zákonodárce tedy zakotvil pro mladistvé stejně jako pro dospělé pachatele
dualismus trestních sankcí – tresty a ochranná opatření. Právní následek trestného činu
spáchaného mladistvým však představují také výchovná opatření.758 Tresty a ochranná
opatření lze ukládat samostatně i vedle sebe, ale výchovná opatření je možné ukládat
pouze v průběhu přípravného řízení, případně při podmíněném upuštění od potrestání
nebo vedle trestu domácího vězení. Ustanovení § 97 odst. 1 TZ SR vymezuje účel trestu
jako výchovu mladistvého v řádného občana, předcházení páchání protiprávní činnosti a
přiměřenou ochranu společnosti, čímž zákonodárce myslí na generální prevenci.
Neopomíná také individuální prevenci, neboť současně stanoví, že má uložený trest vést
k obnovení narušených sociálních vztahů a k začlenění mladistvého do rodinného a
sociálního prostředí.759 Následující odstavec ustanovení § 97 TZ SR určuje účel
ochranných a výchovných opatření. Ta mají především kladně ovlivnit duševní, mravní
a sociální vývoj mladistvého, chránit mladistvého před škodlivými vlivy a společnost
před pácháním trestné činnosti.
Vzhledem k přesvědčení, že budoucí život mladistvého lze náležitou výchovou
směrovat správným směrem bez konfliktů se zákonem, dominují v přístupu k mladistvým
pachatelům výchovné prvky. Stejně jako podle českého právního řádu proto představují
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759
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tresty až poslední možné opatření a trestná činnost mladistvých má být primárně řešena
bez jejich použití. Z důvodu vnímání trestů jako prostředků ultima ratio je upravuje trestní
zákon SR až na posledním místě, tedy po zakotvení problematiky upuštění od potrestání
a úpravy výchovných a ochranných opatření.760
8.1.1. Upuštění od potrestání
Pokud mladistvý spáchá přečin, lze za splnění ostatních podmínek, které jsou
obdobné jako v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, upustit od jeho potrestání.
Zákonodárce upravil tři čistě fakultativní možnosti upuštění od potrestání – dvě konečné
varianty a jednu podmíněnou. Elementárním předpokladem u každé z výše uvedených
variant je uznání viny mladistvého za spáchaný trestný čin.761 Pro možnost aplikace
postupu podle § 98 TZ SR (prosté upuštění od potrestání) mladistvý musí projevit
účinnou lítost a účinnou snahu po nápravě a musí být splněna alespoň jedna z níže
uvedených podmínek. Buď soud uzná, že lze důvodně očekávat, že vzhledem k povaze
spáchaného činu a dosavadnímu životu mladistvého postačí k jeho nápravě již samotné
projednání věci nebo přijme záruku za nápravu mladistvého, kdy považuje výchovný vliv
osoby, která ji nabízí, za dostačující. Stejně jako podle české právní úpravy může být
osobou poskytující záruku nejen fyzická, ale i právnická osoba.762 Na rozdíl od dospělých
pachatelů nemusí být pro tento postup splněna podmínka upravená v § 40 TZ SR, tedy,
že trestným činem nebyla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví. Upustit
od potrestání mladistvého lze rovněž postupem podle ustanovení § 99 TZ SR (upuštění
od potrestání s ochranným nebo výchovným opatřením), kdy mladistvý buď spáchal
přečin ve stavu vyvolaném duševní poruchou a ochranné léčení, které soud ukládá,
zabezpečí jeho ochranu lépe než trest, nebo se již vůči mladistvému vykonává ochranné
opatření nebo výchovné opatření a k dosažení účelu zákona není potřeba ukládat trest.
Další možnou variantu představuje podmíněné upuštění od potrestání podle § 101
TZ SR. Jeho použití připadá v úvahu, pokud mladistvý sice splňuje podmínky pro
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upuštění od potrestání podle § 98 TZ SR, ale soud považuje za vhodné po určitou dobu
sledovat jeho chování. V takovém případě uloží mladistvému zkušební dobu v trvání
maximálně jednoho roku, po dobu jejíhož trvání může zároveň stanovit probační dohled.
Zpravidla mladistvému uloží povinnost, aby podle svých sil nahradil způsobenou škodu,
a může ho také zavázat po dobu trvání zkušební doby některými omezeními a
povinnostmi uvedenými v § 51 odst. 3 TZ SR, která mu mají pomoci k tomu, aby již
nadále vedl řádný život. Pokud mladistvý žije ve zkušební době řádným životem a vyhoví
stanoveným podmínkám, osvědčí se. V opačném případě mu soud uloží trest nebo může
vzhledem k okolnostem případu a osobě mladistvého ponechat podmíněné upuštění od
potrestání v platnosti a nad mladistvým stanovit probační dohled, nebyl-li již předtím
uložen, přiměřeně prodloužit zkušební dobu, a to maximálně o 1 rok nebo mladistvému
uložit výchovná opatření směřující ho k vedení řádného života.
Vzhledem ke značné podobnosti ustanovení o upuštění od potrestání a podmíněné
varianty a upuštění od uložení trestního opatření a podmíněné varianty podle české právní
úpravy lze předpokládat, že se slovenský zákonodárce při tvorbě těchto ustanovení
inspiroval zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. V právních úpravách těchto institutů
v obou zemích jsou pouze určité dílčí rozdíly. Podle slovenské právní úpravy jsou na
rozdíl od České republiky763 všechny varianty upuštění od potrestání aplikovatelné pouze
u přečinů. V tomto směru shledávám však vhodnější českou variantu, kdy lze podle § 12
ZSVM k upuštění od uložení trestního opatření přistupovat v širším okruhu případů
provinění mladistvých. Může se stát, že by bylo v určitém případě trestné činnosti
mladistvého sice vhodné upustit od potrestání, ale vzhledem k tomu, že nebude jím
spáchaný trestný čin přečinem, nebude možné tento institut využít. Nemožnost upuštění
od potrestání v co nejširší možné míře neshledávám za souladnou s v literatuře často
zmiňovanou myšlenkou, že mladistvého je vhodné co nejméně trestat a co nejvíce
vychovávat.764 Stejně jako u české právní úpravy musím opět podrobit kritice možnost
podmíněného upuštění od potrestání pouze za podmínek § 98 TZ SR, neboť se domnívám,
že je v zájmu co nejvíce individuálního přístupu k mladistvým vhodné nastavit co nejširší
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možné varianty jejich postihu. Může tak nastat situace, kdy se sice soud bude domnívat,
že velmi pravděpodobně nápravu mladistvého lépe zajistí ochranné léčení nebo mladistvý
vykonává ochranné nebo výchovné opatření a k dosažení účelu zákona není potřeba
ukládat trest, ale má za to, že by po určitou dobu bylo vhodné chování mladistvého
sledovat. Nebude však mít možnost využít institut podmíněného upuštění od potrestání,
a proto raději přistoupí k uložení například podmíněného trestu odnětí svobody. Tato
situace však opět neodpovídá výše uvedené myšlence, že má primárně docházet
k výchově mladistvých a nikoliv k jejich trestání. Trestní zákon SR také neupravuje při
upuštění od potrestání mladistvého možnost ponechání postižení mladistvého zákonnému
zástupci, opatrovníku, škole nebo školskému zařízení a rovněž možnost napomenutí
mladistvého. Zatímco absenci první z výše uvedených možností lze považovat
za nedostatek, nezdůraznění druhé považuji za vhodné, jak jsem již výše popisovala.765
Rovněž lze upozornit na to, že česká právní úprava váže možnost upuštění od uložení
trestního opatření na uložení ochranného léčení i zabezpečovací detenci, zatímco
slovenská právní úprava umožňuje tento postup pouze v případě ochranného léčení. Zde
je však nutné podotknout, že ve slovenské právní úpravě jsou pro uložení detence jiné
podmínky než pro uložení zabezpečovací detence v České republice.766
8.1.2. Výchovná opatření
Výchovná opatření sice trestní zákon SR řadí mezi možné následky trestného činu
spáchaného mladistvým, ale přiznává jim specifické postavení, neboť ve smyslu trestního
zákona SR nejsou považována za sankce.767 S ohledem na to, že stojí mimo systém
sankcí, nelze jejich neplnění ani postihovat jako naplnění skutkové podstaty přečinu
maření úředního rozhodnutí podle § 348 TR SR.
Katalog výchovných opatření oproti české právní úpravě není tak pestrý, neboť
mladistvým lze jako výchovná opatření ukládat pouze výchovné povinnosti a omezení a
napomenutí s výstrahou. Další rozdíl představuje nemožnost ukládat výchovná opatření
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vedle ochranných opatření a trestů. Jediný trest, u kterého trestní zákon SR možnost
uložení výchovných povinností a omezení upravuje, je trest domácího vězení – § 116a
odst. 2 TZ SR. Ustanovení § 106 odst. 1 TZ SR stanoví, že výchovná opatření lze uložit
pouze při podmíněném upuštění od potrestání nebo v průběhu přípravného řízení.
V přípravném řízení může výchovné opatření uložit prokurátor jedině tehdy, když
s jeho uložením mladistvý vysloví souhlas. Výkon výchovných povinností a omezení pak
může mít pozitivní vliv na použití odklonů v trestním řízení a podle § 110 odst. 1 TZ SR
jej zákonodárce také řadí mezi polehčující okolnosti. Lze se setkat s názorem, že
z ustanovení o ukládání výchovných opatření plyne, že je možné je v průběhu řízení
uložit pouze mladistvému stíhanému na svobodě, který se dopustil přečinu a spolupracuje
s orgány činnými v trestním řízení.768 Podmínka jejich uložení pouze u těchto
mladistvých je z povahy věci logická, neboť mladistvý musí dát k jejich uložení souhlas
a vzhledem k tomu, že se při jejich výkonu předpokládá jeho aktivní působení, a
s ohledem na obsah většiny z nich musí skutečně být na svobodě, aby je mohl vykonávat.
Pro skutečnost, že je lze ukládat pouze v případě, kdy se mladistvý dopustil přečinu, však
neshledávám v trestním zákoně SR žádnou oporu. Možnosti využití výchovných opatření
podle slovenské právní úpravy považuji za zbytečně velmi úzké, neboť jak již bylo výše
uvedeno, jejich význam spočívá v možnosti usměrnit způsob života mladistvého tak, aby
se již nedostával do střetu se zákonem, proto se z mého pohledu jeví vhodným, aby je
v zájmu výchovy mladistvého bylo možné ukládat i vedle ochranných opatření a trestů.
Katalog výchovných povinností a omezení upravený v ustanovení § 107 odst. 1 TZ
SR se velmi podobá českému výčtu výchovných povinností podle § 18 ZSVM. Trestní
zákon SR rovněž stanoví jejich demonstrativní výčet. Mladistvému lze podle něj zejména
uložit:
 povinnost podrobit se probačnímu dohledu vykonávanému probačním a
mediačním úředníkem,
 povinnost bydlet s rodičem nebo jiným dospělým, který je odpovědný za jeho
výchovu,
 povinnost usilovat o vyrovnání s poškozeným,
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 povinnost nahradit podle svých sil škodu způsobenou trestným činem nebo jinak
přispět k odstranění škodlivého následku trestného činu,
 povinnost vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost,
 povinnost podrobit se léčení škodlivé závislosti,
 povinnost podrobit se ve volném čase programu sociálního výcviku,
psychologickému

poradenství,

psychoterapeutickému,

vzdělávacímu,

doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu na rozvíjení
sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který není probačním programem.
Jedná se sice o demonstrativní výčet, vzhledem ke skutečnosti, že se však nazývá
výchovné povinnosti a omezení, považovala bych za vhodné v něm uvést pro příklad také
nějaká omezení. Výchovné povinnosti a omezení lze mladistvému ukládat v různých
vzájemných kombinacích.
Zákonodárce dále v ustanovení § 107 dost. 2 TZ SR upravuje nejen maximální
možnou celkovou (60 hodin), ale i týdenní (18 hodin) a denní (4 hodiny) dobu výkonu
společensky prospěšné činnosti a zakazuje ji mladistvému ukládat v případě, kdy by
narušila přípravu na jeho budoucí povolání. Zvláštnost představuje poslední ve výčtu
uvedená povinnost spočívající v podrobení se určitému z uvedených programů, který
však není probačním programem, jak zákonodárce zdůraznil. Zajímavé však je, že
probační program jako takový nikde není upraven a trestní zákon SR o něm již dále
nehovoří (vyjma § 114 odst. 3 TZ SR). Tuto podmínku považuji za pouhou nepozornost
zákonodárce, neboť návrh trestního zákona SR obsahoval možnost uložení probačního
programu.769 Přestože však zákonodárce nakonec probační program mezi výchovná
opatření nezařadil, zůstal u shora uvedené výchovné povinnosti zmíněn.
Napomenutí s výstrahou podle § 108 TZ SR představuje obdobný institut jako
výchovné opatření napomenutí s výstrahou podle § 20 ZSVM. Jedná se o nejmírnější
následek trestné činnosti mladistvého, který spočívá v tom, že mu soudce či prokurátor
v přítomnosti jeho zákonného zástupce důrazně vytkne protiprávnost jeho činu a upozorní
ho na konkrétní důsledky, které mu podle zákona v budoucnu hrozí, pokud se dopustí
dalšího trestného činu. Tímto pokáráním a varováním má být zabráněno recidivě
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mladistvého. Nutno však podotknout, že v aplikační praxi k ukládání výchovného
opatření napomenutí s výstrahou téměř nedochází a tento institut čelí kritice, protože je
pokládán za nadbytečný.770
8.1.3. Ochranná opatření
Z ochranných opatření upravených v 5. díle 3. hlavy trestního zákona SR lze
mladistvým ukládat ochranné léčení, ochrannou výchovu, detenci a zabrání věci. Zatímco
uložení ochranného dohledu ustanovení § 76 odst. 4 TZ SR u mladistvého vylučuje,
ochrannou výchovu lze naopak ukládat pouze mladistvým pachatelům. Podmínky pro
uložení všech výše uvedených ochranných opatření mimo ochranné výchovy jsou
u mladistvých stejné jako u dospělých a pouze je modifikuje účel ochranných opatření
v ustanovení § 97 odst. 2 TZ SR. Úprava ochranné výchovy jako speciálního ochranného
opatření vztahujícího se pouze na mladistvé pachatele je zakotvena ve speciálních
ustanoveních upravujících trestní stíhání mladistvých.
Účel ochranné výchovy zákon speciálně nevymezuje, vztahuje se na něj tedy obecné
ustanovení § 97 odst. 2 TZ SR upravující účel ochranných a výchovných opatření. Výkon
ochranné výchovy má vedle ochrany společnosti před pácháním trestné činnosti
především zabezpečit převýchovu mladistvých a jejich ochranu před škodlivými vlivy, a
to tím způsobem, že svým průběhem kladně ovlivňuje jejich duševní, mravní a sociální
vývoj a odstraňuje, případně alespoň omezuje, možnost recidivy jejich protiprávního
chování.771 Takto stát zabezpečuje ochranu společnosti specifickým způsobem, při němž
dochází k odnětí mladistvého z výchovy jeho rodičů nebo jiných osob, které o něj pečují,
a k jeho umístění do jiné, zpravidla kolektivní, výchovy, která zahrnuje přísnější režim.
Výkon ochranné výchovy plní tedy zejména výchovnou, preventivní a reintegrační
funkci.772
O uložení ochranné výchovy může soud rozhodnou pokud: (i) o výchovu
mladistvého není náležitě postaráno a tento nedostatek není možné odstranit v rodině, ve
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které mladistvý žije, (ii) jeho dosavadní výchova byla zanedbána, nebo (iii) prostředí,
v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho řádné výchovy.773 Jedná se tedy
o identické, taxativně vymezené důvody jako podle české právní úpravy. Český
zákonodárce však oproti slovenskému, podle mého názoru velmi vhodně, přímo pod
důvody pro uložení ochranné výchovy výslovně stanovil její subsidiaritu vůči výchovným
opatřením. Slovenské trestní právo sice tuto subsidiaritu vnímá stejně, ale výslovně ji
neupravuje.774 Vzhledem k tomu, že uložení ochranné výchovy představuje významný
zásah do rodinných práv, musí být důsledně brána v potaz subsidiarita ochranné výchovy
vůči výchovným opatřením.775 Bylo by tak vhodné výslovně tento vztah subsidiarity
v trestním zákoně SR také vyjádřit. Vzhledem k této subsidiaritě považuji také
za nelogické, že trestní zákon SR upravuje ustanovení o ochranné výchově a jejím
ukládání (díl 4. hlavy IV. TZ SR) před ustanoveními o výchovných opatřeních (díl 5.
hlavy IV. TZ SR).
Samostatně lze ochrannou výchovu ukládat pouze v případě, kdy soud upustí
od potrestání mladistvého podle § 99 písm. b) TZ SR, tedy pokud dospěje k závěru, že
její uložení zabezpečí výchovu mladistvého lépe než případně ukládaný trest.776 Pokud
rozhodne jinak, musí ji ukládat vedle některého z trestů. Může jí uložit podle vhodnosti
v konkrétním případě v jedné ze dvou forem výkonu, a to v ústavní formě, v rámci níž
mladistvý ochrannou výchovu vykonává ve specializovaných výchovných zařízeních,
která spadají pod Ministerstvo školství Slovenské republiky (především dětské domovy
a reedukační centra pro mládež)777 nebo ve formě ochranné rodinné výchovy, kterou
mladistvý vykonává v profesionální náhradní rodině. Trestní předpisy rodinnou ochranou
výchovu blíže neupravují, ustanovení § 52 odst. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z.,
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (dále jen „zákon o OSPOD a
sociální kuratele“), však upravuje profesionální rodinu jako jednu z forem péče o dítě
v dětských domovech. Vzhledem k tomu, že žádná výlučná úprava rodinné formy
ochranné výchovy neexistuje, lze předpokládat, že se její výkon řídí tímto zákonem.
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Je-li dítě do takové péče umístěno, stará se o něj zaměstnanec dětského domova
(může se jednat i o manžele) v určené části dětského domova nebo přímo ve vlastním
bytě či domě. Vyhláška č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravuje v § 1 počty dětí,
o které se mohou tito zaměstnanci starat. Jde-li o jednu osobu, může mít na starost
maximálně 3 děti, manželé se mohou starat celkem až o 6 dětí. Tuto formu ochranné
výchovy považuji za optimální, neboť má vyšší potenciál zajistit pozitivní působení na
mladistvého a řádnou výchovu než ústavní zařízení, neboť dětem může být díky většímu
časovému prostoru na každé z nich poskytnuta individuální péče. Tím, že není velký
počet dětí s rozličnými výchovnými problémy soustředěn v jednom místě, také nedochází
k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování a lze proto předpokládat, že se jedinci,
kteří vykonali rodinnou ochrannou výchovu, lépe zapojí zpět do společnosti. Další
možnost případně představuje výkon ochranné výchovy v zařízení ústavní zdravotní péče,
vyžaduje-li to zdravotní stav mladistvého. V každé z těchto forem výkonu ochranné
výchovy je mladistvému poskytována vhodná všestranná odborná výchova zohledňující
jeho neukončený vývoj, výchova, kterou mu neposkytla rodina, v níž žil, nebo ji tato
rodina zanedbávala. Vzdělává se, připravuje se na budoucí povolání a na znovuzačlenění
do společnosti.778 Formu výkonu musí soud stanovit v rozhodnutí o uložení ochranné
výchovy, není však konečná, neboť ji lze v průběhu jejího výkonu měnit. Rovněž lze
v jejím průběhu změnit z vážných důvodů fyzickou osobu, která zajišťuje výkon rodinné
ochranné výchovy.
Zatímco forma ochranné výchovy musí být v rozhodnutí vždy uvedena, délku jejího
trvání není možné nikdy předem stanovit. Slovenský zákonodárce ji, stejně jako český,
omezuje dvojím způsobem, jednak jejím účelem, jednak věkovou hranicí. Primárním
stanovením konce trvání ochranné výchovy je její účel – pokud je ho dosaženo, její výkon
musí být ukončen. Dosáhne-li však mladistvý 18. roku věku, musí být její výkon rovněž
ukončen, i kdyby dosud jejího účelu nebylo dosaženo. Pouze ve výjimečných případech
lze výkon prodloužit do 19. roku věku mladistvého, pokud to vyžaduje jeho zájem. Zákon
rovněž upravuje možnost podmíněného upuštění od ochranné výchovy mladistvého nebo
778

Srov. s TITTLOVÁ, Marcela. Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám. Bratislava: Wolters
Kluwer, 2018. s. 188 a 190.

293

jeho podmíněné umístění mimo výchovné zařízení nebo náhradní rodinu. Autoři
komentáře přirovnávají umístění mladistvého mimo výchovný ústav k podmíněnému
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s tím rozdílem, že ochranná výchova se stále
vykonává, ale v jiných podmínkách s omezenými pedagogickými zásahy.779 K těmto
možnostem lze přistoupit v případech, kdy sice již převýchova mladistvého pokročila
natolik, že je možné očekávat, že bude žít řádným životem i bez omezení, která jsou mu
ve výchovném zařízení nebo v náhradní rodině kladena, ale stále nepominuly všechny
okolnosti, pro které mu byla ochranná výchova uložena. V rozhodnutí o podmíněném
upuštění od ochranné výchovy nebo podmíněném umístění mimo výchovné zařízení nebo
náhradní rodinu soud může mladistvému uložit podle § 103 odst. 5 TZ SR dohled
probačního a mediačního úředníka nebo jiné výchovné opatření. Na tomto místě bych
konstatovala, že vzhledem k tomu, že podle slovenského trestního práva neexistuje
samostatné výchovné opatření dohledu probačního úředníka, ale tato možnost je uvedena
ve výčtu výchovných povinností a omezení jako povinnost podrobit se probačnímu
dohledu vykonávanému probačním a mediačním úředníkem, shledávala bych vhodnějším
formulovat uvedené ustanovení tak, že je možné při shora uvedených rozhodnutích
mladistvému uložit některé z výchovných opatření, zejména výchovnou povinnost
podrobit se probačnímu dohledu vykonávanému probačním a mediačním úředníkem.
Pokud se mladistvý nechová řádně, soud podmíněné upuštění od ochranné výchovy nebo
podmíněné umístění mimo výchovné zařízení nebo určenou rodinu zruší a rozhodne
o pokračování ve výkonu ochranné výchovy.
Ochrannou výchovu lze uložit nejen mladistvým pachatelům trestné činnosti, ale také
v občanskoprávním řízení dětem, které nejsou trestně odpovědné. Podmínky pro její
uložení jsou stanoveny jak obligatorně, tak fakultativně v § 105 TZ SR. Dítěti, které
dovršilo dvanáctý rok svého věku, ale je mladší čtrnácti let a spáchalo některý čin, za
který trestní zákon SR dovoluje uložit trest odnětí svobody na doživotí, soud
v občanskoprávním řízení ukládá ochrannou výchovu obligatorně. Fakultativně tak může
učinit v případě, kdy její uložení shledá nutným k zajištění řádné výchovy osoby mladší
čtrnácti let, která spáchala čin jinak trestný, nebo osoby mladší patnácti let, která spáchala
trestný čin pohlavního zneužívání podle § 201 TZ SR.
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8.1.4. Tresty
Tresty lze mladistvým ukládat podle obecných zásad pro ukládání trestů upravených
v § 34 TZ SR, které zákon pro mladistvé modifikuje, co se týká jejich účelu. Dochází
především k prohloubení zásady individualizace trestu upravené v § 34 odst. 4 TZ SR.
Vedle shora uvedených kritérií, ke kterým se přihlíží při určování závažnosti činu, je
u všech dospělých pachatelů potřeba vážit polehčující a přitěžující okolnosti činu, osobu
pachatele, jeho poměry a možnost jeho nápravy. U mladistvých však soud musí se
zvláštní pečlivostí přihlížet zejména k poslednímu kritériu, tedy k osobě mladistvého,
jeho věku, rozumové a mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu a osobním, rodinným a
sociálním poměrům. Právní úprava tak zdůrazňuje při řešení trestních věcí mladistvých
potřebu vysoce individuálního přístupu. Zákon klade u mladistvých důraz na výchovný
účel sankcí a jejich preventivní funkci a upřednostňuje je před represivním působením.
Ustanovení § 109 TZ SR obsahuje taxativní výčet trestů, které lze ukládat
mladistvým. Jedná se o následující tresty:
 trest povinné práce,
 peněžitý trest,
 trest propadnutí věci,
 trest zákazu činnosti,
 trest zákazu účasti na veřejných akcích,
 trest vyhoštění,
 trest domácího vězení,
 trest odnětí svobody.
Okruh trestů, které lze mladistvým ukládat, oproti trestům, které lze ukládat
dospělým pachatelům podle § 32 TZ SR, zákonodárce zúžil o trest propadnutí majetku,
trest zákazu pobytu, trest ztráty čestných titulů a vyznamenání a trest propadnutí vojenské
a jiné hodnosti. I přes tuto více či méně780 logickou redukci trestní zákon SR upravuje
velké množství alternativních trestů k trestu odnětí svobody, které mladistvého neizolují
od společnosti. Zejména u mladistvých představuje totiž i podle slovenského zákonodárce
trest odnětí svobody až naprosto poslední možnost reakce na trestnou činnost, protože
780

Srov. s polemikou nad neexistencí trestního opatření zákazu pobytu – viz podkapitola 6.4 Okruh
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u nich má uplatňování restorativní justice a alternativních trestů největší smysl.781
Důvodová zpráva k trestnímu zákonu SR uvádí, že při stanovení druhů sankcí, které je
možné mladistvým ukládat, bylo vycházeno především z potřeby výchovného účelu
trestání mladistvých.782 Z toho důvodu zákonodárce tresty v ustanovení § 109 TZ SR
uvádí hierarchicky ve výše uvedeném pořadí a trest odnětí svobody zaujímá až poslední
pozici.783 Hierarchické uspořádání trestů v tomto případě opět podle mého názoru však
naráží na obdobný problém jako v České republice, o němž bylo výše pojednáno784, neboť
závažnost alternativních trestů by měla být vždy posuzována s ohledem na konkrétní
okolnosti případu a osobu pachatele. Na rozdíl od české právní úpravy není do výčtu
trestů zařazen trest odnětí svobody s podmíněným odkladem a trest odnětí svobody
s podmíněným odkladem, neboť tyto jsou považovány pouze za formy výkonu trestu
odnětí svobody.785 Tuto skutečnost pokládám za nedostatek, neboť jejich výslovným
uvedením ve výčtu možných trestů ukládaných mladistvým by slovenský zákonodárce
(obdobně jako český zákonodárce) zdůraznil jejich význam jako alternativy k trestu
nepodmíněného odnětí svobody.
Přestože se jeví ukládání alternativních trestů jako vhodné a zákonodárce tyto tresty
u mladistvých ještě razantněji než u dospělých preferuje, jak uvádí Tittlová, jejich
ukládání v aplikační praxi však selhává, protože neobsahují jasné a předem definované
podmínky možnosti přeměny na trest odnětí svobody, pokud odsouzený nerespektuje
povinnosti a omezení, které pro něj alternativní trest přináší.786
Ustanovení vztahující se k trestům, které lze mladistvým ukládat, nejsou stejně jako
v České republice komplexní v tom smyslu, že by obsahovaly celkovou úpravu podmínek
jednotlivých trestů, ale představují pouze odlišnosti od obecné právní úpravy podmínek
trestů pro dospělé pachatele. Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky trestu propadnutí
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Srov. s ZEMAN, Štefan. K restorativním prvkům hmotnoprávnej úpravy trestania mladistvých
v Slovenskej republike. Justičná revue. 2016, 2, s. 119 a násl.
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Dôvodová správa k zákonu č. 300/2005 Z. z., trestný zákon. [online]. © 2004-2019, Národná rada
Slovenskej
republiky.
[cit.
12.
3.
2019].
Dostupné
z:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=189687.
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Srov. s IVOR, Jaroslav, Peter POLÁK a Jozef ZÁHORA. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. s. 480. či ČENTÉŠ, Jozef. Trestný zákon: veľký komentár. 4. akt. vyd.
Žilina: Eurokódex, 2018. s. 204.
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Viz podkapitola 6.2 Systém trestních opatření.
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TITTLOVÁ, Marcela. Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám. Bratislava: Wolters Kluwer,
2018. s. 228.
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Tamtéž s. 193.
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věci nejsou v rámci ustanovení upravujících stíhání mladistvých zvláště uvedeny, řídí se
kompletně úpravou uložení trestu propadnutí věci dospělým pachatelům podle § 60 TZ
SR. Zvláštním shledávám řazení ustanovení § 111 TZ SR až § 117 TZ SR, která upravují
podmínky pro ukládání jednotlivých trestů mladistvým, neboť zde nejsou jednotlivé
tresty řazeny v pořadí uvedeném v § 109 TZ SR, ale v pořadí: trest povinné práce, trest
zákazu činnosti, trest zákazu účasti na veřejných akcích, trest vyhoštění, peněžitý trest,
trest domácího vězení a trest odnětí svobody. V následujícím přehledu podmínek
jednotlivých trestů proto tyto řadím tak, jak jsou uvedeny v § 109 TZ SR.
8.1.5. Trest povinné práce
Trest povinné práce, který představuje alternativní trest u přečinů, u kterých zákon
umožňuje uložit trest odnětí svobody, jehož horní hranice trestní sazby nepřesahuje 5 let,
trestní zákon SR modifikuje u mladistvých v horní hranici oproti dospělým pachatelům
na polovinu. Tento trest jim tak lze uložit ve výměře 40 až 150 hodin. Navíc zákonodárce
také stanoví, že jeho výkon nesmí ohrozit svou povahou nebo okolnostmi, za kterých se
vykonává, zdraví, bezpečnost nebo mravní vývoj mladistvého. Zatímco v České
republice má při ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací soud pouze
povinnost přihlédnout ke stanovisku pachatele k němu, slovenský zákonodárce stanovil
nutnost souhlasu pachatele s uložením trestu povinné práce.
Výkon trestu povinné práce upravuje speciální zákon – zákon č. 528/2005 Z. z.,
o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(zákon o výkone trestu povinnej práce).787 Na dobu trvání trestu povinné práce soud může
mladistvému uložit také přiměřené povinnosti a omezení podle § 51 odst. 3 a 4 TZ SR,
především povinnost nahradit podle jeho sil škodu způsobenou trestnou činností.
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K tomuto trestu blíže viz např. POLÁKOVÁ, Veronika. Trest povinnej práce a jeho uplatňovanie
v Slovenskej republike. In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2014, s. 351-368. Dostupné také z:
https://www.knihyleges.cz/web_redir?aparameters=akod_r:output&aparameters=aID:14107&aparameters
=spouzetelo:1&aparameters=afile_name:Restorativna%20justicia_v%20teoretick%C3%BDch%20s%C3
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8.1.6. Peněžitý trest
Rovněž u peněžitého trestu, kterým může být postižen pouze výdělečně činný
mladistvý nebo mladistvý, jehož majetkové poměry to umožňují, zákonodárce
mladistvým snížil oproti dospělým pachatelům výměru. Tentokrát se však nejedná
o polovinu výměry pro dospělé pachatele, ale o zcela specifické rozpětí – od 30 EUR do
16 590 EUR (dospělým pachatelům lze podle § 56 odst. 1 TZ SR uložit peněžitý trest ve
výměře od 160 EUR do 331 930 EUR). Porovnáme-li tuto výši peněžitého trestu pro
mladistvé s výší peněžitého opatření v České republice, vidíme, že se jedná o nižší částky.
Slovenský trestní zákon rovněž nezná tzv. systém denních sazeb. V přepočtu lze
mladistvému uložit peněžitý trest ve výši ve výši 770,10 Kč až 425 865,30 Kč,788 oproti
České republice, kde lze uložit minimálně 1 000 Kč (10 denních sazeb ve výši 100 Kč) a
maximálně 1 825 000 Kč (365 denních sazeb ve výši 5 000 Kč). Zatímco spodní hranice
se o mnoho neliší, horní hranice je na Slovensku více jak čtyřnásobně nižší. Oba státy
však shodně upravují modifikovanou výši náhradního trestu odnětí svobody, která činí
maximálně 1 rok. Stejně jako v České republice také slovenský zákonodárce zakotvuje
možnost nahrazení peněžitého trestu nebo jeho zbytku vykonáním všeobecně prospěšné
činnosti v rámci probačního programu, na rozdíl od české právní úpravy však probační
program nikde nedefinuje a v aplikační praxi tyto programy absentují. Pro takové
nahrazení zákon nežádá souhlas mladistvého s výkonem těchto prací, ale jeho vyjádření
lze považovat za vhodné, neboť by v případě jeho negativního stanoviska nebyla tato
přeměna účelná.789
Výkon peněžitého trestu zákon povoluje také podmíněně odložit se stanovením
zkušební doby až na 3 roky, tuto variantu však na rozdíl od české právní úpravy neuvádí
jako samostatný druh trestu. K tomuto řešení může soud přistoupit za splnění jedné ze
dvou podmínek. První z nich představuje situaci, kdy vzhledem k osobě mladistvého,
zejména po zohlednění jeho dosavadního života, prostředí, ve kterém žije a pracuje, a
k okolnostem případu, má soud za to, že účelu trestu bude dosaženo i bez toho, aniž by
mladistvý peněžitý trest zaplatil. Může tak učinit ale také v případě, že přijal záruku za
788

Při kurzu 1 EUR/25,67 Kč podle kurzovního lístku České národní banky ze dne 12. 3. 2019 – viz Kurzy
devizového trhu. [online]. © 2003-2019, Česká národní banka. [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z:
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Srov. s TITTLOVÁ, Marcela. Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám. Bratislava: Wolters
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nápravu mladistvého a vzhledem k výchovnému vlivu osoby, která ji nabídla, bude účelu
trestu dosaženo i bez toho, aniž by mladistvý peněžitý trest zaplatil. Po dobu trvání
zkušební doby mohou být mladistvému uloženy přiměřené povinnosti a omezení podle
§ 51 odst. 3 a 4 TZ SR a povinnost podrobit se kontrole technickými prostředky, pokud
je nařízena.
8.1.7. Trest zákazu činnosti
Trest zákazu činnosti spočívající po vymezenou dobu v zákazu výkonu určitého
zaměstnání, povolání, funkce, činnosti, ke které je nutné povolení, nebo činnosti, jejíž
podmínky výkonu upravuje zvláštní předpis, slovenský zákonodárce kromě modifikace
trestní sazby upravil oproti ustanovením vztahujícím se na dospělé v tom směru, že
zakázal, aby byl zákaz činnosti na překážku přípravě mladistvého na jeho budoucí
povolání. Jeho horní hranici zákonodárce snížil oproti dospělým na polovinu.
Mladistvému tak může být uložen trest zákazu činnost na 1 rok až 5 let. Právní úprava
trestu zákazu činnosti se zdá tedy obdobná jako právní úprava uložení trestního opatření
zákazu činnosti, nicméně hranice 5 let není ve Slovenské republice pro mladistvé
pachatele maximální možnou. Ustanovení § 112 odst. 2, 3 a 4 TZ SR totiž upravuje
podmínky pro ukládání trestu zákazu činnosti v určitých specifických situacích, které
odkazují na obecnou úpravu trestu zákazu činnosti podle § 61 odst. 3, 4 a 5 TZ SR. Jedná
se o případy, v nichž je potřeba přísněji reagovat na opakované páchání některých
trestných činů či na závažnost některých trestných činů.
Odsuzuje-li soud mladistvého za spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky podle § 289 TZ SR, kterého se dopustil jako řidič dopravního prostředku,
a byl již za tento trestný čin nebo za trestný čin usmrcení podle § 149 odst. 4 nebo 5 TZ
SR, které spáchal jako řidič dopravního prostředku, odsouzen, obligatorně mu uloží trest
zákazu činnosti v horní polovině zákonné trestní sazby, tedy na 3 roky až 5 let. Zákon
stanoví dokonce pro určité situace speciální rozpětí trestních sazeb zákazu činnosti pro
mladistvé pachatele, a to 7 až 15 let.790 Tato speciálně vymezená hranici se sice zdá velmi
vysoká, ale nutno podotknout, že dospělým pachatelům zákon v těchto případech
povoluje uložit zákaz činnosti až na doživotí. Spáchá-li mladistvý některý z taxativně
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Viz § 112 odst. 3 a 4 TZ SR.
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vyjmenovaných trestných činů uvedených v § 61 odst. 4 TZ SR791, lze mu fakultativně
uložit trest zákazu činnosti v této zvýšené sazbě. Obligatorně soud ukládá trest zákazu
činnosti v takto zvýšené sazbě, pokud mladistvého odsuzuje za trestný čin ohrožení pod
vlivem návykové látky podle § 289 TZ SR, kterého se dopustil jako řidič dopravního
prostředku, přestože byl za tento trestný čin, kterého se dopustil jako řidič dopravního
prostředku, dvakrát odsouzený, nebo se jako řidič dopravního prostředku dopustil
trestného činu usmrcení podle § 149 odst. 4 nebo 5 TZ SR. Tuto systematiku zvyšování
trestu zákazu činnosti u mladistvých pachatelů nehodnotím pozitivně. Považuji ji za příliš
přísnou a pro mladistvého nad míru zatěžující pro jeho budoucí život.
8.1.8. Trest zákazu účasti na veřejných akcích
Trest zákazu účasti na veřejných akcích, který je obdobou trestního opatření
zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, rozšířil slovenský výčet
trestů, které lze ukládat dospělým i mladistvým pachatelům až od 1. února 2014.
Zákonodárce opět snížil jeho maximální možnou výměru oproti dospělým pachatelům na
polovinu, mladistvým lze tento trest tedy uložit maximálně na dobu 5 let. Po dobu trvání
trestu zákazu účasti na veřejných akcích mohou být mladistvému uloženy přiměřené
povinnosti a omezení podle § 51 odst. 3 a 4 TZ SR, především dostavit se v určité době
na určený útvar Policejního sboru a nahradit podle svých sil škodu způsobenou trestnou
činností a rovněž povinnost podrobit se kontrole technickými prostředky, pokud je
nařízena.
Lze podotknout, že ze slovenské úpravy tohoto trestu by si český zákonodárce mohl
vzít inspiraci v tom směru, že by mohl změnit název českého trestu (či trestního opatření)
zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Název „trest zákazu vstupu
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce“ by bylo podle mého názoru možné a
vhodné pozměnit a zjednodušit na „trest zákazu účasti na veřejných akcích“. Veřejné
akce by mohly být následně v ustanovení upravující podmínky pro uložení tohoto trestu
demonstrativně vyjmenovány. Změnu slova „vstup“ za slovo „účast“ bych považovala za
vhodnou v tom směru, že účast lze chápat šířeji než samotný vstup. Samo ustanovení § 76
791
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podle § 199 TZ SR, sexuální násilí podle § 200 TZ SR, sexuální zneužívání podle § 201 až 202 TZ SR,
výroba dětské pornografie podle § 368 TZ SR, rozšiřování dětské pornografie podle § 369 TZ SR a
přechovávání dětské pornografie a účast na dětském pornografickém představení podle § 370 TZ SR.
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odst. 3 TZ uvádí, že tento trest „spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto
trestu zakazuje účast na stanovených sportovních, kulturních a jiných společenských
akcích“. 792
8.1.9. Trest vyhoštění
Co se týká trestu vyhoštění, zákonodárce oproti obecným podmínkám pro jeho
uložení podle § 65 TZ SR stanovil u mladistvých dvě specifika. V prvé řadě snížil
maximální možnou délku z 15 let na 5 let. Mladistvým tedy zákon dovoluje ukládat trest
vyhoštění na 1 rok až 5 let. Dále také stanovil, že při uložení tohoto trestu musí soud
zohlednit rodinné a osobní poměry mladistvého a nesmí ho vystavit nebezpečí zpustnutí.
8.1.10. Trest domácího vězení
Poslední alternativní trest představuje trest domácího vězení, jehož možnost ukládání
u mladistvých existuje ve slovenském právním řádu až od 1. ledna 2016. Tento trest lze
podle obecných kumulativních podmínek stanovených v § 53 odst. 1 TZ SR ukládat
pouze za spáchání přečinu, pokud (i) jeho uložení vzhledem k povaze a závažnosti
spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele postačí, (ii) pachatel písemně slíbí, že
se bude v určeném čase zdržovat ve stanoveném obydlí a při výkonu kontroly trestu
poskytne potřebnou součinnost a (iii) jsou splněny podmínky kontroly jeho výkonu
technickými prostředky. K těmto podmínkám se u mladistvých pachatelů připojuje ještě
čtvrtá podmínka – souhlas zákonného zástupce mladistvého s uložením tohoto trestu.793
Zákonodárce opět snížil u tohoto trestu maximální možnou výměru z 2 let na 1 rok
a stanovil možnost mladistvému uložit po dobu trvání trestu domácího vězení výchovné
opatření podle § 107 odst. 1 TZ SR, tedy výchovné povinnosti a omezení směřující
k tomu, aby vedl řádný život. V této souvislosti považuji za zajímavé zopakovat již výše
uvedenou skutečnost, že trest domácího vězení je jediným trestem, u něhož zákonodárce
stanovuje možnost uložit na dobu jeho výkonu výchovné povinnosti a výchovná omezení,
neboť u ostatních trestů lze mladistvým na dobu jejich výkonu podle obecné právní
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Srov. také s konstatováním, že: „[t]rest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na stanovených sportovních,
kulturních a jiných společenských akcích“ v JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část,
zvláštní část. 6. akt. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2017, s. 427.
793
K absenci této podmínky v českém právním řádu viz podkapitola 6.5.2 Domácí vězení.
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úpravy pro dospělé pachatele uložit přiměřené povinnosti a omezení podle § 51 odst. 3 a
4 TZ SR. Shledala bych vhodnějším řešením nahradit možné ukládání přiměřených
povinností a omezení podle § 51 odst. 3 a 4 TZ SR ukládáním výchovných opatření podle
§ 107 odst. 1 TZ SR, a to u všech trestů ukládaných mladistvým, neboť by tak byla opět
více demonstrována potřeba odlišení přístupu k mladistvým pachatelům.
8.1.11. Nepodmíněný trest odnětí svobody
Trest odnětí svobody představuje stejně jako v České republice při sankcionování
mladistvých pachatelů až krajní možnost. Pokud je s ohledem na okolnosti spáchaného
činu, osobu mladistvého či již dříve uložené opatření skutečně nutné k jeho uložení
přistoupit, protože uložení jiného trestu by nevedlo k dosažení účelu trestu, snižují se
trestní sazby uvedené v trestním zákoně SR u jednotlivých trestných činů na polovinu
s omezením maximální hranice horní sazby na délku 7 let a dolní hranice na délku 2 let.
Tato omezení však nejsou absolutní, neboť zákonodárce v § 117 odst. 3 TZ SR stanovil,
že v případě, kdy mladistvý spáchal zvlášť závažný zločin794, jehož míra závažnosti je
pro společnost vzhledem k zavrženíhodnému způsobu spáchání činu nebo vzhledem
k zavrženíhodné pohnutce nebo s ohledem na těžký a těžko napravitelný následek
mimořádně vysoká, lze ukládat trest odnětí svobody v trvání 7 až 15 let, pokud by trest
kratšího trvání nevedl k dosažení účelu zákona. Stejně jako v České republice mladiství
vykonávají do 18 let věku795 trest odnětí svobody odděleně od dospělých pachatelů, na
Slovensku v tzv. ústavech pro výkon trestu mladistvých.796
8.1.12. Trest odnětí svobody s podmíněným odkladem a trest odnětí svobody
s podmíněným odkladem s probačním dohledem
Jak již bylo výše uvedeno, slovenský zákonodárce považuje trest odnětí svobody
s podmíněným odkladem a trest odnětí svobody s podmíněným odkladem s probačním
dohledem pouze za formy výkonu trestu odnětí svobody, proto je neuvádí ve výčtu druhů
trestů v § 109 TZ SR. Jejich odlišnosti oproti právní úpravě u dospělých pachatelů však
stanoví v § 119 TZ SR. Na rozdíl od české právní úpravy lze u dospělých i mladistvých
794

Podle ustanovení § 11 odst. 3 TZ SR se rozumí zvlášť závažným zločinem takový trestný čin, za který
trestní zákon SR stanoví trest odnětí svobody s dolní hranicí trestní sazby nejméně na 10 let.
795
Za splnění podmínek § 117 odst. 5 TZ SR lze i u osob starších 18 let.
796
K výkonu trestu odnětí svobody viz blíže např. IVOR, Jaroslav, Peter POLÁK a Jozef ZÁHORA.
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. s. 485.
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pachatelů podmíněně odložit trest odnětí svobody pouze v případě, že nepřevyšuje 2 roky.
Podmíněné odložení trestu odnětí svobody však musí být vzhledem k osobě mladistvého,
zejména s přihlédnutí k jeho dosavadnímu životu, prostředí, v němž žije a pracuje, a
k okolnostem případu dostatečné k ochraně společnosti a k nápravě pachatele. Trest
odnětí svobody soud také může podmíněně odložit v případě, kdy přijme záruku za
nápravu mladistvého a vzhledem k výchovnému vlivu osoby, která ji nabídla, dospěje
k závěru, že výkon trestu odnětí svobody není nutný.
Za stejných podmínek lze podmíněně odložit trest odnětí svobody s probačním
dohledem, ten však může soud mladistvému (stejně jako dospělému pachateli) uložit
u trestu odnětí svobody nepřevyšujícího 3 roky. V obou případech podmíněného odložení
trestu odnětí svobody zákonodárce oproti dospělým zkrátil zkušební dobu z 1 až 5 let na
1 až 3 roky. Zatímco na dobu trvání zkušební doby podmíněně odloženého trestu odnětí
svobody může soud mladistvému stanovit přiměřené povinnosti a omezení podle § 51
odst. 3 a 4 TZ SR, v případě podmíněně odloženého trestu odnětí svobody s probačním
dohledem některé z těchto přiměřených povinností a omezení obligatorně uložit musí.
Dohled nad chováním mladistvého, který spočívá v poskytnutí podpory a pomoci a
prohloubení vlivu trestu, vykonávají probační a mediační úředníci, jeho obsah však není
nikde vymezen.797 Z ustanovení § 119 odst. 1 TZ SR vyplývá mladistvému také povinnost
podrobit se kontrole technickými prostředky, pokud byla nařízena.
Zavdá-li mladistvý příčinu k nařízení výkonu trestu odnětí svobody, ale soud dospěje
k závěru, že je ještě možné u něj za stanovení dalších podmínek ponechat zkušební dobu
v platnosti, může mu podle § 119 odst. 2 TZ SR (i) uložit probační dohled, pokud dosud
nebyl uložen, (ii) přiměřeně prodloužit zkušební dobu, maximálně však o 2 roky, tato
však nesmí celkově přesáhnout 5 let, (iii) uložit další výchovná opatření podle § 106 odst.
2 TZ SR, která směřují k tomu, aby vedl řádný život, (iv) nařídit kontrolu uložených
výchovných omezení nebo povinností technickými prostředky, pokud jsou k tomu
zákonné podmínky a kontrola dosud nebyla nenařízena. Na uvedeném ustanovení
považuji za zvláštní formulaci, že lze mladistvému na zkušební dobu uložit „další“
výchovná opatření podle § 106 odst. 2 TZ SR, a to vzhledem k tomu, že soud nemá
možnost mladistvému v odsuzujícím rozsudku, v němž podmíněně odkládá trest odnětí
797

TITTLOVÁ, Marcela. Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám. Bratislava: Wolters Kluwer,
2018. s. 233.
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svobody nebo podmíněně odkládá trest odnětí svobody s probačním dohledem, uložit
výchovná opatření. Zde opět proto musím odkázat na výše uvedený návrh nahradit možné
ukládání přiměřených povinností a omezení podle § 51 odst. 3 a 4 TZ SR u všech trestů
ukládaných mladistvým za výchovná opatření podle § 107 odst. 1 TZ SR, protože až poté
by dávala použitá formulace se slovem „další“ smysl.

8.2. Řešení kriminality mladistvých prostředky trestního práva procesního
Slovenské trestní právo procesní týkající se mladistvých upravuje trestní řád SR
především v 7. hlavě nazvané „Zvláštní způsoby řízení“ ve 2. dílu s názvem „Řízení proti
mladistvým“. Některá specifika řízení s mladistvými pachateli upravuje však také v rámci
odstavců jednotlivých obecných ustanovení.
Co se týká odklonů v trestním řízení, trestní řád SR umožňuje na rozdíl od české
právní úpravy využít u mladistvých více jejich druhů, nicméně neupravuje žádný
speciální odklon použitelný výlučně u mladistvých pachatelů. Jednotlivé druhy odklonů
slovenský zákonodárce upravil v ustanoveních § 216 až § 227 a § 232 TŘ SR. Jedná se
o podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné zastavení trestního stíhání
spolupracujícího obviněného, smír a dohodu o vině a trestu. Podmínky pro použití výše
uvedených odklonů u mladistvých pachatelů nejsou nijak výrazně modifikovány. Jediné
výjimky pro mladistvé pachatele zákon stanovuje u dohody o vině a trestu.
Podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného představuje spíše
odklon, který u mladistvých vzhledem k charakteru jejich trestné činnosti příliš
nepřichází v úvahu, podmíněné zastavení trestního stíhání a smír lze naopak považovat
za odklony dobře využitelné v této oblasti.798 Podmínky pro podmíněné zastavení
trestního stíhání trestní řád SR stanoví obdobně jako trestní řád v České republice.
Rozdílnost mezi těmito úpravami spočívá především v délce zkušební doby, ve vyloučení
použití tohoto institutu ve slovenské právní úpravě u pachatelů, kteří se dopustili
specifické trestné činnosti nebo byli při páchání trestné činnosti v určitém postavení, a
v české právní úpravě stanovenou možností složit na účet soudu a v přípravném řízení na
účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem
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Srov. s HULMÁKOVÁ, Jana. Nad slovenským trestním právem mládeže. Trestněprávní revue. 2007,
4, s. 99.
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trestné činnosti, která není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu.799 Rovněž podmínky
stanovené trestním řádem SR pro institut smíru lze považovat za velmi obdobné institutu
narovnání podle české právní úpravy.800
Nad vhodností možnosti využití institutu dohody o vině a trestu u mladistvých lze
polemizovat, jak již bylo výše uvedeno, neboť v řízení s mladistvými převažuje zájem na
výchovném projednání jejich trestní věci ve standardním řízení před soudem.801 Stejně
jako s dospělými pachateli sjednává dohodu o vině a trestu s mladistvým prokurátor
v přípravném řízení. Dojde-li k jejímu uzavření, podá prokurátor návrh na její schválení
soudu, který následně vyslechne obviněného zákonem stanoveným způsobem především
k tomu, zda chápe smysl trestního řízení a dohody o vině a trestu.802
Trestní řád SR umožňuje uzavřít dohodu o vině a trestu s mladistvým, pokud jsou
splněny obecné podmínky803 a pokud s jejím uzavřením souhlasí kromě mladistvého také
799

Podmíněné zastavit trestní stíhání lze podle § 216 TŘ SR u přečinů s horní hranicí trestní sazby do 5 let,
pokud dá obviněný s tímto postupem souhlas, (i) prohlásí, že spáchal skutek, který je mu kladen za vinu a
nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení je svobodné, vážné a srozumitelné, (ii) nahradí
způsobenou škodu nebo o její náhradě s poškozeným uzavře dohodu či učiní jiná opatření k její nápravě a
(iii) vzhledem k osobě obviněného, jeho dosavadnímu životu a okolnostem případu lze tento postup
považovat za dostačující. Podmíněně zastavit trestní stíhání však nelze v případech, kdy byla trestným
činem způsobena smrt, obviněný spáchal trestný čin korupce nebo pokud je stíhán veřejný činitel či
zahraniční veřejný činitel pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem jeho pravomoci a v rámci jeho
odpovědnosti. Zkušební dobu podmíněného zastavení trestního stíhání zákonodárce upravil v rozmezí
1 roku až 5 let s možností uložit obviněnému po dobu jejího trvání přiměřené omezení a povinnosti
směřující k tomu, aby již nadále vedl řádný život nebo obviněnému uložit, aby se zdržel činnosti, která ke
spáchání činu vedla. Pokud obviněný uzavře s poškozeným dohodu o náhradě škody, prokurátor či soud
mu v usnesení rovněž obligatorně stanoví povinnost v průběhu zkušební doby tuto škodu nahradit.
800
O schválení smíru lze rozhodnout, pokud došlo ke spáchání přečinu s horní hranicí trestní sazby do 5
let, pokud dají obviněný a poškozený s tímto postupem souhlas, (i) obviněný prohlásí, že spáchal skutek,
který je mu kladen za vinu, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení je svobodné, vážné a
srozumitelné, (ii) nahradí způsobenou škodu, učiní jiná opatření k její nápravě nebo odstraní újmu vzniklou
trestným činem, (iii) složí na účet prokuratury resp. soudu peněžní částku určenou ministerstvu na ochranu
a podporu obětí trestných činů, která není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, a (iv) vzhledem k povaze
a závažnosti spáchaného činu, míře dotčení veřejného zájmu, osobě obviněného, jeho osobním a
majetkovým poměrům lze tento postup považovat za dostačující. Rozhodnout o schválení smíru však nelze
stejně jako v případech podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud obviněný způsobil trestným činem
smrt, spáchal trestný čin korupce nebo pokud je veřejným činitelem či zahraničním veřejným činitelem a
je stíhán pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem jeho pravomoci a v rámci jeho odpovědnosti.
801
Srov. s Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. [online]. ©
1995-2018, Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny. [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=75290.
802
ŠIMOVČEK, Ivan. Trestné právo procesné. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2016. s. 237-239.
803
Podle § 232 odst. 1 TZ SR lze uzavřít dohodu o vině a trestu na návrh obviněného nebo i bez návrhu,
pokud výsledky vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování dostatečně odůvodňují závěr, že skutek je
trestným činem a že ho spáchal obviněný, obviněný učinil doznání, uznal svou vinu a důkazy ve věci
ukazují, že jeho doznání je pravdivé.
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jeho zákonný zástupce a obhájce. Přesto, že nesouhlasím s možností uzavírat dohodu
o vině a trestu s mladistvými pachateli, skutečnost, že souhlas těchto osob zákon stanoví
obligatorním, považuji vzhledem k dosavadním nepříliš bohatým životním zkušenostem
a schopností mladistvých vyjednávat za vhodnou. Nedosáhl-li mladistvý v době
sjednávání dohody o vině a trestu věku 19 let, zákon stanoví prokurátorovi povinnost
vyrozumět o místě a čase jejího sjednávání také OSPOD a sociální kuratelu. Tyto subjekty
se sice mohou jednání o jejím sjednání účastnit, jejich souhlas pro uzavření však
zákonodárce nezakotvil, přestože lze podotknout, že ho lze v takové situaci považovat
především za vhodný.

8.3. Četnost ukládání vybraných druhů trestů mladistvým a využití odklonů
v trestním řízení s mladistvými pachateli
8.3.1. Četnost ukládání vybraných druhů trestů mladistvým
Ze statistických ročenek Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky za období
od roku 2010 do roku 2017 vyplývá zejména pozitivní informace, že počet odsouzených
mladistvých se v průběhu let snižuje.804 Zpracovala jsem z nich níže uvedené tabulky, ze
kterých je patrná frekvence využívání trestů a upuštění od potrestání mladistvých
pachatelů v jednotlivých letech.805 Co se týká trestů ukládaných mladistvým, s mírně
kolísající tendencí se drží na prvním místě v počtu jejich ukládání trest podmíněně
odložený trest odnětí svobody (v rozmezí od 56,4% do 61,5%). Podíl nepodmíněného
trestu odnětí svobody měl v prvních 4 letech ze sledovaného období klesající tendenci,
poté opět začal mírně narůstat, stále ho však lze považovat za přiměřený při zohlednění
účelu sankcionování mladistvých.
Lze konstatovat, že v posledních 8 letech byl průměrně ukládán podmíněně odložený
trest odnětí svobody v 59 % případů a nepodmíněný trest odnětí svobody průměrně
v 7,7 % případů. K ukládání dalšího, ve statistikách konkrétně sledovaného peněžitého
804

Viz Štatistické ročenky. [online]. © 2011, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. [cit. 12. 3.
2019]. Dostupné z: https://www.justice.gov.sk/stat/statr.htm a Štatistická ročenka 2017. [online]. © 2011,
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Analytick%C3%A9%20centrum/%C5%A0tatistick%C3%A1-ro%C4%8Denka-2017.aspx.
805
Na tomto místě je vhodné upozornit, že není možné prezentovat statistická data pro všechny jednotlivé
tresty, neboť přímo ve statistických ročenkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky je použita
sběrná kategorie „Jiný trest“ pro ostatní tresty ve statistických ročenkách výslovně neuvedených.
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trestu, docházelo průměrně v 0,9 % případů. Možnost upuštění od potrestání využily
soudy ve sledovaném období průměrně v 18,3 % případů. Počet alternativních trestů
odlišných od podmíněného odložení trestu odnětí svobody a peněžitého trestu měl po
většinu sledovaného období narůstající tendenci, avšak v posledních dvou letech se opět
mírně snižoval. Na druhou stranu je však nutné podotknout, že se právě v tomto období
zvýšil podíl upuštění od potrestání u mladistvých.

Rok

Počet odsouzených

Upuštění od potrestání

Podíl upuštění od
potrestání v %

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

1 748
1 711
1 843
1 806
1 554
1 320
1 209
1 043
12 234

311
281
352
288
276
274
244
214
2 240

17,79 %
16,42 %
19,10 %
15,95 %
17,76 %
20,76 %
20,18 %
20,52 %
18,31 %

Rok

Počet
odsouzených

NEPO

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

1 748
1 711
1 843
1 806
1 554
1 320
1 209
1 043
12 234

181
148
156
103
91
99
86
73
937

Tresty
Podíl NEPO
v%
10,35 %
8,65 %
8,46 %
5,70 %
5,86 %
7,50 %
7,11 %
7,00 %
7,66 %

PO

Podíl PO v %

1 058
1 029
1 055
1 110
909
744
700
620
7 225

60,53 %
60,14 %
57,24 %
61,46 %
58,49 %
56,36 %
57,90 %
59,44 %
59,06 %

Jiný trest

Podíl jiných
trestů v %

177
236
268
290
264

10,13 %
13,79 %
14,54 %
16,06 %
16,99 %

Tresty
Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Počet
odsouzených Peněžitý trest
1 748
1 711
1 843
1 806
1 554

21
17
12
15
14

Podíl
peněžitého
trestu v %
1,20 %
0,99 %
0,65 %
0,83 %
0,90 %
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2015
2016
2017
Celkem

1 320
1 209
1 043
12 234

14
9
8
110

1,06 %
0,74 %
0,77 %
0,90 %

189
170
128
1 722

14,32 %
14,06 %
12,27 %
14,08 %

8.3.2. Využití odklonů v trestním řízení s mladistvými pachateli
Ze statistických ročenek Generální prokuratury Slovenské republiky za období
od roku 2010 do roku 2017 jsem zpracovala níže uvedenou tabulku, ze které je patrná
frekvence využívání běžně užívaných odklonů v trestních věcech mladistvých
pachatelů.806 Počet využitých odklonů se v průběhu této doby neustále snižoval.
Zarážející je z mého pohledu počet schválených dohod o vině a trestu s mladistvými
pachateli, neboť je evidentní, že nejen, že má tento způsob vyřízení trestní věci
mladistvých své stálé místo, ale orgány činné v trestním řízení tímto způsobem vyřizují
přibližně jednu šestinu ze všech ukončených trestních stíhání mladistvých. Tuto
skutečnost pokládám vzhledem ke shora uvedeným důvodům za alarmující.807

Rok

Ukončení trestního
stíhání

Dohoda o vině a trestu
schválená soudem

Podíl dohody o vině a
trestu v %

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

4 050
3 930
3 680
3 513
3 201
2 516
2 078
1 971
24 939

659
756
705
650
515
403
355
292
4 335

16,27 %
19,24 %
19,16 %
18,50 %
16,09 %
16,02 %
17,08 %
14,81 %
17,38 %

Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Ukončení
trestního
stíhání
4 050
3 930
3 680
3 513
3 201

Podmíněné zastavení trestního stíhání
Státní
Podíl v %
Soud
Podíl v %
zastupitelství
505
12,47 %
28
0,69 %
523
13,31 %
35
0,89 %
316
8,59 %
32
0,87 %
382
10,87 %
26
0,74 %
317
9,90 %
37
1,16 %

806

Viz Štatistiky. [online]. © 2015, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. [cit. 12. 3. 2019].
Dostupné z: https://www.genpro.gov.sk/statistiky-12c1.html.
807
Viz podkapitola 7.1 Zvláštní způsoby řízení v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže.
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2015
2016
2017
Celkem
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

2 516
2 078
1 971
24 939
Ukončení
trestního
stíhání
4 050
3 930
3 680
3 513
3 201
2 516
2 078
1 971
24 939

205
146
162
2 556

8,15 %
7,03 %
8,22 %
10,25 %

19
33
15
225

0,76 %
1,59 %
0,76 %
0,90 %

Podíl v %

Soud

Podíl v %

4,20 %
3,54 %
2,80 %
3,10 %
2,19 %
2,74 %
2,79 %
2,28 %
3,06 %

8
16
12
6
10
6
6
6
70

0,20 %
0,41 %
0,33 %
0,17 %
0,31 %
0,24 %
0,29 %
0,30 %
0,28 %

Smír
Státní
zastupitelství
170
139
103
109
70
69
58
45
763

8.4. Zhodnocení slovenské právní úpravy
Slovenskou právní úpravu sankcionování mladistvých hodnotím v mnoha směrech
jako poměrně zdařilou snahu o úpravu trestního práva mládeže v rámci obecných
právních předpisů, z níž je patrná jasná inspirace zákonem o soudnictví ve věcech
mládeže. Je však nutné konstatovat, že v porovnání právě s právní úpravou sankcionování
mladistvých v České republice stále zaostává.
V první řadě považuji za nevhodné, že slovenská právní úprava z kriminologického
pohledu stigmatizuje mladistvé pachatele, když stále hovoří o deliktním jednání
mladistvého jako o trestném činu a o sankcích, které lze mladistvým ukládat, jako
o trestech.
Co se týká koncepce trestního práva mladistvých, lze jen doporučit, aby se slovenský
zákonodárce vydal stejným směrem jako český a vyčlenil problematiku trestního práva
mládeže do samostatného speciálního zákona. Taková úprava jasně prezentující
důležitost speciálního zacházení s mladistvými pachateli působí ucelenějším dojmem a
lze se v ní lépe a rychleji orientovat. Především je však tímto způsobem možné zohlednit
veškerá specifika mladistvých pachatelů a trestně neodpovědných dětí a upravit také
speciální terminologii v oblasti trestního práva mladistvých pachatelů.
Nepříliš kladně také musím na slovenské právní úpravě hodnotit snížení hranice
trestní odpovědnosti, příliš přísné maximální možné horní hranice trestní sazby u trestu
309

odnětí svobody a v rámci trestního práva procesního možnost uzavření dohody o vině a
trestu s mladistvými pachateli, v době, kdy ještě nedosáhli věku 18 let.
Naopak za zdařilou považuji možnost výkonu ochranné výchovy v náhradní
profesionální rodině a považovala bych za vhodné, aby se český zákonodárce v tomto
směru inspiroval a tuto formu výkonu ochranné výchovy do českého právního řádu
zakotvil.
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9. Francouzská trestněprávní úprava sankcionování mladistvých
9.1. Právní zakotvení francouzské úpravy sankcionování mladistvých
9.1.1. Speciální právní předpis upravující sankcionování mladistvých
Kodexem upravujícím trestní právo hmotné ve Francouzské republice je Code pénal
(trestní zákoník) z 22. července 1992, který nabyl účinnosti dne 1. května 1994 (dále jen
„Code pénal“). Code pénal v čl. 122-1 až 122-8 uvádí důvody vylučující nebo snižující
trestní odpovědnost. Konkrétně k trestní odpovědnosti nezletilých808 se váže přímo
čl. 122-8 Code pénal, který používá v souvislosti s jejich trestní odpovědností pojem
„discernement“. Tento pojem sice Code pénal legislativně nedefinuje, ale lze ho vysvětlit
jako rozlišovací schopnost809, kterou když osoba disponuje, umí odlišit to, co je v souladu
se zákonem od toho, co je naopak protizákonné a je schopná posoudit okolnosti a
následky svých činů.810 Předmětné ustanovení uvádí, že nezletilí s rozlišovací schopností
jsou trestně odpovědní za zločiny, delikty a přestupky811 (dále jen obecně „trestný čin“)
podle zvláštního právního předpisu upravujícího způsoby ochrany, pomoci, dohledu a
vzdělávání, a to za podmínek upravených zvláštním právním předpisem, který stanoví
opatření ochrany, pomoci, dohledu a výchovy, které lze nezletilým ukládat. Ve druhém
odstavci čl. 122-8 Code pénal uvádí, že tento zvláštní právní předpis také stanoví
výchovné sankce, které lze ukládat nezletilým ve věku od 10 do 18 let a tresty vztahující
se na osoby ve věku od 13 do 18 let věku při zohlednění jejich věku jako polehčující
okolnosti.
Zvláštním právním předpisem, na který Code pénal ve shora uvedeném ustanovení
odkazuje, je Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
nebo-li Nařízení č. 45-174 ze dne 2. února 1945, o delikventní mládeži (dále jen
„Ordonnance“), tedy předpis účinný již 74 let. Přestože ve Francii došlo k oddělení trestní
justice nad nezletilci již v roce 1942, kdy vznikly speciální tribunály pro děti s působností

808

Francouzské právo nerozeznává jako české pojem „dítě“ a „mladistvý“, ale obě tyto kategorie označuje
souhrnně pojmem „mineurs“. Z tohoto důvodu používám v souvislosti s francouzskou právní úpravou
pojem „nezletilí“.
809
V českém trestním právu lze tento pojem připodobnit k rozpoznávací schopnosti jako jedné z podmínek
příčetnosti.
810
Srov. s SOYER, Jean-Claude. Droit pénal et procédure pénale. 20. vyd. Paris: LGDJ, 2008. s. 85.
811
Code pénal upravuje tři druhy trestného jednání - tzv. crimes, délits a contraventions.
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v rámci jednotlivých regionů812, zásadní změnu v přístupu k delikventní mládeži přineslo
právě až přijetí Ordonnance, které výslovně zakotvilo myšlenku přistupovat k delikventní
mládeži jako k ohroženým osobám, s nimiž je potřeba zvláštně zacházet a spíše než na
jejich represi myslet na potřebu jejich výchovy a resocializace.813 Francouzský
zákonodárce tedy upravil samostatný systém trestního soudnictví nad mládeží téměř o 60
let dříve než český zákonodárce. Ordonnance však v současné době rozhodně
nepředstavuje vzorový právní předpis. Naopak již několik let čelí soustavné kritice, neboť
je namítáno, že se četnými novelizacemi, ke kterým v průběhu let došlo 814, neustále
stávalo složitějším a složitějším a nyní se jedná i pro odborníky o značně nepřehledný a
nečitelný předpis, který naprosto postrádá koncepčnost.815 Vzhledem k potřebě reformy
právní úpravy soudnictví ve věcech nezletilých došlo nejprve k ustavení Komise
k navržení reformy Ordonnance816, která měla za úkol připravit návrh zákona
upravujícího soudnictví ve věcech nezletilých. Roku 2008 tato komise předložila v rámci
tzv. Varinardovy zprávy817 70 návrhů na změny dosavadní právní úpravy. Tyto návrhy
byly podkladem pro vládní návrh zákona – Code de la justice pénale des mineurs, který
byl v roce 2010 předložen k projednání Parlamentu Francouzské republiky, ale nebyl
přijat. V současné době se však opět vede nad potřebou nové právní úpravy trestní
odpovědnosti a sankcionování nezletilých debata, kdy se odborníci i politici shodují
v otázce rekodifikace zákona v duchu nadřazenosti vzdělání nad represí.818 Takové
směřování se jeví logickým, neboť francouzská právní úprava sankcionování nezletilých
se zakládá na myšlence sociálně-opatrovnického modelu, jehož základním východiskem
je nahlížení na mladistvého delikventa jako na oběť svého prostředí, kterému je nutno
812

Viz Décret du 17 juillet 1942 abrogation du d. du 11 novembre 1939 sur les surestaires en navigation
intérieure.
813
CARIO, Robert. Entre virtualité de l´éducatif et réalité du répressif. Les spécificités de la prise en chargé
judiciaire des jeunes délinquants. In: Le mineur et le droit pénal. Paris: L´Harmattan, 1997, s. 149-150.
814
Bylo novelizováno již 40x. Viz Le Point. Vers une réforme de la justice pénale des mineurs?. [online].
22. 11. 2018 [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.lepoint.fr/justice/vers-une-reforme-de-la-justicepenale-des-mineurs-21-11-2018-2273420_2386.php.
815
Srov. s Assemblée nationale. Amendement N°1644. Exposé sommaire. [online]. 22 11. 2018. [cit. 12. 3.
2019]. Dostupné z: http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1396/AN/1644.
816
Tzv. Commission de propositions de reforme de l´Ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs
délinquants.
817
VARINARD, André a kol. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales: 70
propositions pour adapter la justice pénale des mineurs [online]. © 2019, Ministère de la Justice. [cit.
2019-12-01]. Dostupné z: http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/1_RapportVarinard.pdf.
818
Viz Le Point. Vers une réforme de la justice pénale des mineurs?. [online]. 22. 11. 2018 [cit. 12. 3.
2019]. Dostupné z: https://www.lepoint.fr/justice/vers-une-reforme-de-la-justice-penale-des-mineurs-2111-2018-2273420_2386.php.
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poskytnout individualizovanou péči.819 Mottem francouzské justice mladistvých je tak
konstatování, že „nebezpečné dítě je dítětem v nebezpečí, které musí být ochraňováno a
vychováváno“.820
9.1.2. Hranice trestní odpovědnosti a základní zásady v oblasti sankcionování
nezletilých
V Ordonnance

francouzský zákonodárce upravil

jak hmotněprávní,

tak

procesněprávní problematiku sankcionování nezletilých. Jak vyplývá již ze samotného
čl. 122-8 Code pénal, k obecným právním předpisům je Ordonnance stejně jako v České
republice zákon o soudnictví ve věcech mládeže ve vztahu speciality. Upravuje podmínky
trestní odpovědnosti nezletilých za trestné činy uvedené v Codé pénal, opatření a tresty,
které jim lze ukládat, a rovněž řízení s nezletilými. Na otázky, které v něm nejsou
výslovně upraveny, se užijí obecné právní předpisy, stejně jako v případech, kdy
Ordonnance na tyto předpisy výslovně odkazuje.
Zatímco horní věkovou hranici nezletilosti francouzský zákonodárce stanovil na 18
let věku, pevná dolní věková hranice i přes mnohá konstatování v odborné literatuře, že
je nastavena na 13 let věku821, ve francouzském právním systému neexistuje.822 Závisí
totiž na již shora uvedené rozlišovací schopnosti nezletilého. Dosahuje-li nezletilý v době
spáchání trestné činnosti potřebné rozlišovací schopnosti, je trestně odpovědný. Pokud
tomu tak není, zákonodárce jeho trestní odpovědnost vylučuje z důvodu nepříčetnosti
podle čl. 122-1 Code pénal. Nepochopení neexistence dolní věkové hranice tak zřejmě
vychází ze skutečnosti, že výchovné sankce lze ukládat až nezletilým starším 10 let a
tresty dokonce až nezletilým starším 13 let. Ukládání výchovných opatření, která tvoří
poslední z možných druhů ukládaných sankcí, však zákonodárce neváže na dosažení

819

K sociálně-opatrovnického modelu blíže viz podkapitola 1.2.1 Sociálně-opatrovnický model.
DOLLÉ, Nathalie. Faut-il emprisonner les mineurs? Paris: Larousse, 2010. s. 139.
821
Např. MAREŠOVÁ, Alena. Proč usilujeme o snížení hranice trestní odpovědnosti. České vězeňství.
1996, 5-6, s. 46. nebo MCKEE, J-Y. Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2003. 51 s. Dostupné také z: http://www.ok.cz/iksp/docs/287.pdf.
822
Viz PÉDRON, Pierre. Guide de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 4. vyd. Gualino, 2016. s. 719 a
721. či BEDDIAR, Nadia. 70 ans de justice pénale des mineurs. Entre spécialisation et déspécialisation.
Paris: L´Harmattan, 2017. s. 18-19.
820
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určitého věku, ale pouze na dosažení potřebného stupně rozlišovací schopnosti podle
čl. 122-8 Code pénal.823
Ordonnance sice formálně nerozlišuje a speciálně nepojmenovává jednotlivé věkové
kategorie nezletilých, ale s ohledem na znění ustanovení článků 2, 15, 15-1, 16, 20 a násl.
Ordonnance jsou nezletilí v závislosti na míře rozlišovací schopnosti rozdělováni podle
dosaženého věku do čtyř skupin. Podle toho, do jaké kategorie nezletilý spadá, je mu
možné ukládat jiné druhy sankcí. Jedná se v podstatě o kategorii absolutní trestní
neodpovědnosti, relativní trestní neodpovědnosti a relativní trestní odpovědnosti
s obligatorním zohledněním věku a bez něj. U nezletilých mladších 7 nebo 8 let se
vychází z právní domněnky nedostatečné rozlišovací schopnosti, proto jsou považování
za absolutně trestně neodpovědné a lze jim ukládat pouze civilní výchovné sankce. Mezi
7. nebo 8. a 13. rokem již nezletilý může být shledán trestně odpovědným, je-li u něj
v konkrétním případě prokázána dostatečná rozlišovací schopnost. Zatímco do 10 let
věku je možné trestně odpovědným nezletilým ukládat pouze výchovná opatření podle
Ordonnance, poté, co již dosáhnou věku 10 let, jim lze ukládat také výchovné sankce. Ve
věku 13 až 16 let se již u nezletilých dostatečná rozlišovací schopnost presumuje.
V případě pochybností o rozumových schopnostech nezletilého však může soud pro
nezletilé nařídit v souladu s čl. 8 Ordonnance jeho lékařskou nebo psychologickou
prohlídku. Nevyvstanou-li však v tomto směru žádné pochybnosti, jsou nezletilí z této
věkové kategorie považováni za trestně odpovědné, ale vždy musí být při řešení jejich
trestní věci zohledněn jako polehčující okolnost jejich věk. Do poslední kategorie spadají
nezletilci ve věku od 16 do 18 let, kteří jsou rovněž považováni za trestně odpovědné jako
jedinci z předchozí kategorie, na rozdíl od nich však soud pro nezletilé obligatorně nemusí
zohlednit jejich věk jako polehčující okolnost, pokud na základě provedeného šetření

823

Zlomovým byl v tomto ohledu rozsudek Kasačního soudu ve věci Laboube ze dne 13. prosince 1956.
Prvostupňovým soudem pro nezletilé byl šestiletý nezletilý odsouzen za spáchání neúmyslného ublížení na
zdraví a soud mu uložil výchovné opatření odebrání dítěte z rodiny. Kasační soud však uvedené rozhodnutí
zrušil, neboť konstatoval, že trestní odpovědnost může nastat pouze, je-li určité jednání chtěné a pochopené.
U tohoto nezletilého však jednání chtěné a pochopené s ohledem na jeho věk a rozpoznávací schopnosti
nebylo, neboť nebyl schopen být si vědom závažnosti následků svého jednání. Viz YOUF, Dominique.
Juger et éduquer les mineurs délinquants. Paris: Dunod, 2009. s. 153-154. nebo BENOÎT, Didier. Les
sanctions educatives: de l’ambiguite persistante de la prise en charge du mineur délinquant. Sociétés et
jeunesses en difficulté. 2006, 1, s. 7. Dostupné také z: https://journals.openedition.org/sejed/113.
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k osobnosti nezletilého a k okolnostem spáchaného činu vyhodnotí, že by takový postup
nebyl správný.824
Co se týká zásad, na kterých Ordonnance stojí, je nutné podotknout, že na rozdíl od
zákona o soudnictví ve věcech mládeže tyto nijak komplexně nevyjmenovává. Vychází
z obecných trestněprávních zásad a výslovně uvádí pouze některé speciální zásady, a to
rozptýleně po celém Ordonnance. Ordonnance stojí na zásadě specializace (čl. 1
Ordonnance), podle níž musí být každý nezletilý souzen před specializovanými soudy.825
Článek 2 Ordonnance upřednostňuje ukládání výchovných opatření a tresty vnímá pouze
jako podpůrné řešení v případech, kdy by se uložení výchovných opatření jevilo
nedostatečným.826 Vyvozuje se z něj však také zásada volby mezi výchovným a
represivním řešením, které bude věnován prostor níže. Trest odnětí svobody, myšleno
nepodmíněný i podmíněný (d'emprisonnement avec ou sans sursis), umožňuje
Ordonnance nezletilým uložit pouze jako sankci ultima ratio, tedy v ojedinělých
případech, kdy by nebylo možné účelu Ordonnance dosáhnout jiným způsobem, a
zdůrazňuje, že za takové situace musí soud vždy v rozhodnutí zdůvodnit, proč tak učinil.
S tím do velké míry souvisí zásada individualizace ukládaných sankcí, neboť soudu pro
nezletilé stanovují čl. 5-1 a 8 Ordonnance povinnost zjišťovat veškeré poznatky o osobě
nezletilého a jeho sociální a rodinné situaci, aby mohl zvolit vždy ten nejvhodnější a
nejefektivnější prostředek k jeho nápravě. Za tímto účelem je podle čl. 5-2 Ordonnance
po celé řízení vedena a průběžně aktualizována osobní složka mladistvého (dossier
unique de personnalité). Protože znalost osoby mladistvého a jeho poměrů představuje
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Srov. s ROSENCZVEIG, Jean-Pierre. L'enfant délinquant et la justice. Paris: ASH, 2016. s. 55-56.
K této zásadě blíže viz např. PÉDRON, Pierre. Guide de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 4. vyd.
Gualino, 2016. s. 575-582. Ve věcech nezletilých rozhodují specializované soudy, tzv. tribunaux pour
enfants. Existují však dvě výjimky. Pokud je nezletilý ve věku mezi 16 až 18 rokem obžalován ze zločinu,
věc rozhoduje tzv. cour d á ssises des mineurs, který je porotním soud pro nezletilé. Naopak v případě
spáchání činu menší závažnosti, tzv. přestupek 5. třídy nebo delikt, může nezletilému již v rámci
vyšetřování uložit vyšetřující soudce pro mladistvé (tzv. juge des enfants) výchovné opatření nebo jeho
trestní stíhání přerušit či zastavit. Viz RENAULT-BRAHINSKY, Corinne. L´essentiel de la Procédure
pénale. 17. vyd. Gualino, 2017. s. 145.
826
Ústavní rada (Conseil Constitutionnel) ve svém rozhodnutí ze dne 29. srpna 2002 (Décision n° 2002461
DC
du
29
août
2002.
Dostupné
také
z:
https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2002/2002461DC.htm) přiznala přednosti výchovných opatření ústavní hodnotu
a prohlásila ji za základní zásadu zakotvenou v zákonech republiky. Uvedla, že „ o nápravu nezletilého
pachatele je nutno usilovat formou výchovných opatření přizpůsobených jeho věku a osobnosti…“. Srov.
také s BONFILS, Philippe a Adeline GOUTTENOIRE. Droit des mineurs. 2. vyd. Paris: Dalloz. s. 865.
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pro výběr té nejvhodnější sankce klíčový prvek, stala se zásada znalosti osobnosti
nezletilého nejvýznamnější zásadou trestního soudnictví ve věcech mládeže.827
9.1.3. Možné ukládané sankce
Důvod, proč se na nezletilé neaplikují stejné právní předpisy jako na dospělé
pachatele, vyznívá podle francouzské právní úpravy zcela jasně – delikventním
nezletilým je potřeba (vedle potrestání) poskytnout také ochranu a zvláštní povaha jejich
situace proto vyžaduje specifické zacházení ze strany specializovaných soudců.828 Co se
týká specifické právní úpravy nezletilých v oblasti trestního práva hmotného, tato se
bezesporu odráží zejména v sankcích, které lze nezletilým za trestné činy podle Code
pénal ukládat. Ústavní rada (Conseil Constitutionnel) ve svém rozhodnutí č. 2002-461
DC ze dne 29. srpna 2002 uvádí, že již od začátku 20. století francouzské zákony829
uznávají potřebu reakce na delikventní chování nezletilých v rámci specializovaného
systému soudů, neboť je nutné zohlednit jejich sníženou trestní odpovědnost vyplývající
z věku a snažit se o jejich výchovu a morální nápravu prostřednictvím opatření
přizpůsobených jejich věku a osobnosti.830
Ordonnance upravuje nejen specifické druhy sankcí, které lze nezletilým ukládat, ale
především stanoví rozmanité varianty jednotlivých z nich, které umožnují soudům pro
mladistvé adekvátně reagovat nejen na rozličnou delikvenci nezletilých, ale především na
různorodost jejich osobních a rodinných poměrů, což představuje základní podmínku
budoucího znovuzačlenění nezletilých do společnosti.831
V systému sankcí nad nezletilými existují tří druhy opatření: výchovná opatření,
výchovné sankce a tresty. Přestože Ordonnance upravuje tyto tři kategorie sankcí,
neznamená to bez dalšího, že lze tyto bez dalšího vzájemně kombinovat. Je tomu spíše
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PÉDRON, Pierre. Droit et pratiques de la Protection judiciaire de la jeunesse. 2. vyd. Gualino, 2008.
s. 347.
828
Viz Vie publique. La justice pénale des mineurs. [online]. 7. 7. 2018 [cit. 12. 3. 2019]. Dostupné z:
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/approfondissements/justice-penalemineurs.html.
829
V tomto směru odkazuje na zákon ze dne 12. dubna 1906 o dosažení trestní odpovědnosti nezletilých
(La loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs), na zákon ze dne 22. července 1912 o soudech
pro nezletilé (La loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté
surveillée) a na Ordonnance.
830
Viz Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002. Dostupné také z: https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2002/2002461DC.htm.
831
Srov. s RENUCCI, Jean-François. Droit pénal des mineurs. Masson, 1994. s. 215.
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právě naopak, neboť francouzská právní nauka vychází až na výjimky ze zásady volby
mezi výchovným a represivním řešením trestní věci nezletilého. Nejprve Ordonnance
striktně výchovu a represi oddělovalo a neumožňovalo kombinaci výchovných opatření
a trestů. Do roku 2002 tak musel soud pro mladistvé obligatorně volit, zda nezletilému
uloží výchovné opatření nebo trest. Jedinou výjimku z nemožnosti kombinace
výchovného opatření a trestu tehdy představoval probační dohled (liberté surveillée).
Posléze však možnosti kombinace výchovy a represe začal zákonodárce rozšiřovat.
V roce 2002 umožnil kombinaci výchovného opatření spočívajícího v umístění do
výchovného ústavu s ostrahou (centre éducatif fermé) s podmíněně odloženým trestem
odnětí svobody (sursis avec mise à l`épreuve), v roce 2004 dále sytém rozšířil o možnost
kombinace s podmíněným trestem odnětí svobody spojeným s povinností výkonu obecně
prospěšných prací (sursis assorti d`un travail d`intérêt général) a od roku 2007 lze
v případě podmíněného odkladu uložení výchovného opatření nebo trestu (ajournement
du prononcé de la mesure éducative ou de la peine) uložit nezletilému opatření denní
aktivity (mesure d`activité de jour).832
S ohledem na cíl opatření a trestů ukládaných nezletilým, tedy primárně jejich
výchovu a nápravu, zakotvil francouzský zákonodárce v čl. 12-3 Ordonnance možnost
stanovení urychlené realizace uložených sankcí. Pokud je tedy rozhodnutí o uložení
sankce833 pravomocné, soud může rovnou předat nezletilému a jeho přítomným
zákonným zástupcům po skončení jednání výzvu, aby se nejpozději do 5 pracovních dnů
dostavili na Službu soudní ochrany mládeže (Service de la protection judiciaire de la
jeunesse), kterou pověřil výkonem předmětného opatření. Pokud by tak neučinili, soud
následně nezletilého předvolá nebo mu nařídí, aby se před Službu soudní ochrany
mládeže dostavil v další stanovené lhůtě, a to maximálně 10 dnů.
U nezletilých lze rovněž v souladu s čl. 24-5 Ordonnance využít institut upuštění od
uložení trestu (dispense de peine), podmíněného odkladu uložení trestu (ajournement de
peine) a podmíněného odkladu uložení trestu se zkušební dobou (ajournement de peine
avec mise a l`épreuve), které upravují ustanovení čl. 132-58 až čl. 132-65 Code pénal.
Všechny zmíněné instituty je však možné využít nejen u trestů jako takových, ale také
u výchovných opatření a výchovných sankcí. Lze je však vždy využít až poté, co byla
832
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BONFILS, Philippe a Adeline GOUTTENOIRE. Droit des mineurs. 2. vyd. Paris: Dalloz. s. 864-865.
S výjimkou rozhodnutí o uložení ochranné výchovy a nepodmíněného trestu odnětí svobody.
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vyslovena vina nezletilého. Upustit od uložení některé ze sankcí je možné za splnění tří
kumulativních podmínek uvedených v čl. 132-59 Code pénal, a to pouze v případě, kdy
(i) soud pro nezletilé má za to, že již bylo dosaženo nápravy nezletilého, (ii) došlo
k odčinění způsobené újmy a (iii) ustaly obtíže způsobené spácháním trestného činu.
Podmínky pro podmíněný odklad některé z uvedených sankcí zákonodárce
u nezletilých oproti dospělým rozšířil. Zatímco v případě dospělých pachatelů lze
v souladu 132-60 Code pénal tento institut využít pouze, pokud již (i) probíhá náprava
pachatele, (ii) probíhá odčiňování újmy a (iii) odeznívají problémy způsobené trestným
činem, u nezletilých k němu může soud přistoupit i v případě, kdy má za to, že je tento
postup odůvodněn buď perspektivou vývoje osobnosti nezletilého, nebo nutností provést
další šetření týkající se jeho osobnosti.
Pokud soud sankci podmíněně odloží, může po stanovenou dobu, která činí nejméně
6 měsíců a nejdéle 1 rok, sledovat chování nezletilého a na tuto dobu mu také uložit určité
povinnosti. Podle čl. 24-6 Ordonnance může nezletilého dočasně umístit ve veřejné
instituci nebo v jiném k tomu uzpůsobeném zařízení, vyslovit nad ním předběžný
probační dohled, opatření v oblasti pomoci nebo nápravy podle čl. 12-1 Ordonnance nebo
opatření denní aktivity podle čl. 16 ter Ordonnance a nezletilým starším 16 let lze také
uložit povinnost uzavřít smlouvu o poskytování služeb ve veřejné správě určených
k obraně podle zákona o vnitrostátní službě. Po uplynutí stanovené doby soud nezletilému
buď uloží výchovné opatření, výchovnou sankci nebo trest nebo od jeho potrestání
definitivně upustí.

9.2. Výchovná opatření (mesures éducatives)
9.2.1. Podmínky ukládání výchovných opatření
Výchovná opatření představují velmi pružný prostředek reakce na trestnou činnost
nezletilých, neboť mohou být ukládána všem nezletilým, kteří v době spáchání trestného
činu dosáhli dostatečné rozlišovací schopnosti. Stejně jako podle české právní úpravy lze
výchovná opatření uplatňovat nejen v rámci rozhodnutí o vině nezletilého, ale již v době
před ním, a je možné je navzájem různě kombinovat. Přestože obsahují do jisté míry
prvek donucení, nezaměřují se primárně na represi nezletilých, ale především na jejich
výchovu a ochranu. Orientují se tedy na převýchovu a resocializaci nezletilých a prevenci
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opakování jejich trestné činnosti. Tím se odlišují od výchovných sankcí a trestů. Přesto
však zejména některé z nich mohou mít na život nezletilého citelný dopad, neboť ho
mohou značně omezovat v určitých činnostech nebo na určitých právech.834 Rovněž
zasahují do života nezletilého tím, že se v souladu s čl. 768 odst. 3 Code de procédure
pénale (trestní řád) ze dne 22. července 1992, který nabyl účinnosti dne 1. května 1994
(dále jen „Code de procédure pénale“), zapisují do rejstříku trestů (casier judiciaire).
Ordonnance přináší bohatý výčet výchovných opatření, od těch nejmírnějších až po
ta, která zasahují do života nezletilého již poměrně značně a vyznačují se velkou mírou
donucení, takže soudu pro nezletilé nabízí širokou paletu možností individuální reakce na
trestnou činnost nezletilého. Vzhledem k tomu, že hlavní cíl výchovných opatření spočívá
v zaměření se na nebezpečné a rizikové faktory v životě nezletilého, volí soud konkrétní
opatření především s přihlédnutím k osobnosti a poměrům nezletilého, zohledňuje však
pochopitelně také druh a závažnost spáchané trestné činnosti. Již výše prezentovanému
přístupu francouzského zákonodárce ke kriminalitě nezletilých, který se zakládá zejména
na myšlence, že nezletilý, který se dopustil trestného činu, je v podstatě obětí společnosti
a měl by být chráněn, odpovídá také aplikační praxe soudů pro nezletilé, neboť se právě
k ukládání výchovných opatření uchylují velmi často.835
Zajímavostí a odlišností od české právní úpravy je skutečnost, že soud, který
výchovná opatření uložil836, může tato v průběhu jejich trvání v zásadě kdykoli revidovat
a v některých případech i kumulovat. Lze tak činit, protože se počítá s tím, že se v průběhu
výkonu osobnost nezletilého vyvíjí a působení na něj je tedy dobré revizí výchovných
opatření zefektivnit. Nejedná se o příliš formální proces, soud pro nezletilé tak může
učinit jednak na návrh (státního zástupce, nezletilého, jeho rodičů nebo osoby, do jejíž
výchovy je svěřen či na základě informací ze zprávy pracovníka Služby soudní ochrany
mládeže837), jednak na základě své vlastní úvahy.838 Zásadu volné revize výchovných
opatření upravuje čl. 27 Ordonnance, který stanoví, že „ochranná opatření, asistenční
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BONFILS, Philippe a Adeline GOUTTENOIRE. Droit des mineurs. 2. vyd. Paris: Dalloz. s. 867.
Viz podkapitola 9.5 Četnost ukládání jednotlivých sankcí nezletilým.
836
Jedná-li se o zrušení nebo zmírnění uloženého výchovného opatření, může ve věci rozhodnout soudce
pro nezletilé, pokud má být však uložené opatření zpřísněno, rozhoduje soud pro mládež v senátu. Viz čl.
28 Ordonnance.
837
Srovnatelné s probačním úředníkem podle českého práva. Ke Službě soudní ochrany mládeže blíže např.
viz BEAUVALLET, Olivier a kol. Justice des mineurs. Paris: Berger-Levrault Sofiac, 2012. s. 337-340.
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Viz čl. 28 Ordonnance.
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opatření, opatření dohledu, výchovná opatření nebo opatření převýchovná, která byla
uložena nezletilému, lze kdykoli revidovat s výhradou následujících ustanovení“. Výhradu
následně stanovuje v další větě předmětného článku. Od doby, kdy byl nezletilý umístěn
mimo jeho rodinné prostředí, musí pro podání žádosti o jeho navrácení do péče rodičů či
opatrovníka, podané samotným nezletilým nebo jeho rodiči či opatrovníkem, uplynout
minimálně jeden rok. Pro státního zástupce takové časové omezení však neplatí, tudíž
může žádat kdykoliv.
Ordonnance rozeznává níže uvedená výchovná opatření, které lze nezletilým uložit:
 napomenutí (admonestation),
 napomenutí s výstrahou (avertissement solennel),
 předání rodičům (remise aux parents),
 opatření denní aktivity (mesure d`activité de jour),
 ochranný dozor (liberté surveillée),
 umístění (placement),
 umístění pod soudní ochranu (mise sous protection judiciaire),
 opatření v oblasti pomoci nebo nápravy (mesures d`aide ou de réparation).
9.2.2. Napomenutí, napomenutí s výstrahou a předání rodičům
Napomenutí upravené v čl. 8 bod 3 Ordonnance a napomenutí s výstrahou upravené
v čl. 16 bod 5 Ordonnance jsou jistou paralelou k výchovnému opatření napomenutí
s výstrahou podle § 20 ZSVM. Jedná se tedy o nejmírnější možná výchovná opatření,
k jejichž uložení soud přistoupí, pokud je vedle výchovného účinku již proběhlého
trestního řízení považuje vzhledem ke všem okolnostem pro nápravu nezletilého za
dostatečné. Oba instituty se v podstatě liší pouze mírou formálnosti a skupinou
nezletilých, kterým je lze ukládat. Odborníci proto navrhují pro přehlednost tato dvě
opatření sloučit do jediného.839
Zatímco napomenutí je možné uložit nezletilému jakéhokoliv věku, pokud soud
shledá jeho rozlišovací schopnost, uložení napomenutí s výstrahou francouzský
zákonodárce omezil pouze na nezletilé starší 13 let. Liší se rovněž subjekt oprávněný je
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GEBLER, Laurent a Ivan GUITZ. Le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs. Paris: ASH,
2004. s. 52.
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uložit – napomenutí může uložit pouze soudce pro mládež při neveřejném zasedání ve
své kanceláři a napomenutí s výstrahou soud pro nezletilé v soudní síni.
Ordonnance stejně jako zákon o soudnictví ve věcech mládeže neupravuje přesný
postup při ukládání napomenutí nebo napomenutí s výstrahou. Upravuje pouze
přítomnost osob při jeho vyslovení soudem (soudce, zapisovatel, nezletilý, jeho rodiče či
osoby odpovědné za jeho výchovu, poškozený a právní zástupce) a skutečnost, že má být
nezletilému formou určitého pokárání vytčena protiprávnost jeho jednání a zdůrazněny
následky jeho případné další trestné činnosti. Nezletilého také následně informuje
o skutečnosti, že napomenutí bude zapsáno do rejstříku trestů.840
Výchovné opatření předání rodičům, opatrovníkovi, jeho zákonnému zástupci nebo
jiné důvěryhodné osobě podle čl. 8 odst. bod 4 a čl. 15 bod 1 Ordonnance, představuje
obdobu postupů podle § 20 odst. 2 ZSVM nebo podle § 11 odst. 2 ZSVM, podle nichž
lze při upuštění od uložení trestního opatření nebo při vyslovení napomenutí s výstrahou
postižení mladistvého přenechat jeho zákonnému zástupci, opatrovníku, škole, jíž je
mladistvý žákem, nebo výchovnému zařízení, v němž žije. Jeho cíl spočívá v připomenutí
výše uvedeným osobám, které o nezletilého pečují, jejich zodpovědnost za jeho výchovu
a dohled nad ním841, proto má jeho uložení smysl pouze v případě, že se jedná o osoby
zodpovědné, jimž lze ohledně dohledu nad nezletilým a jeho výchovou důvěřovat.
Rovněž soud tyto osoby informuje o stejných skutečnostech jako v případě napomenutí,
tedy, jaké trestné činnosti se nezletilý dopustil, a zdůrazní jim fakt, že bude výchovné
opatření předání zapsáno do rejstříku trestů.
U napomenutí a předání rodičům jako nejmírnějších výchovných opatření se
předpokládá, že budou ukládána prvopachatelům méně závažné trestné činnosti. Lze
tudíž konstatovat, že by nebylo vhodné je nezletilým znovu ukládat, pokud by se dopustili
další trestné činnosti. Ze znění Ordonnance však vyplývá, že takový postup možný je,
neboť v čl. 8 stanovuje zákaz uložení výchovných opatření napomenutí a předání rodičům
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v případě, kdy již tato byla nezletilému uložena za spáchání stejného nebo podobného
trestného činu v době kratší než jeden rok od předchozího odsouzení.842
Jak je patrné z níže uvedené analýzy ukládaní sankcí, napomenutí a předání rodičům
představují nejčastěji ukládaná výchovná opatření. V roce 2017 k nim bylo přistoupeno
v téměř 78 % případů ze všech uložených výchovných opatření.843
9.2.3. Výchovné opatření denní aktivity
Výchovné opatření denní aktivity upravuje čl. 16 ter Ordonnance a podmínky jeho
výkonu Dekret č. 2007-1853 ze dne 26. prosince 2007 k aplikaci čl. 16 ter Ordonnance
týkající se opatření denní aktivity (dále jen „Dekret č. 2007-1853“).844 Spočívá v účasti
nezletilého na aktivitě, která má za cíl profesní začleňování nebo vzdělávání, a je
organizovaná veřejnoprávní právnickou osobou, soukromoprávní právnickou osobou
pověřenou výkonem veřejné služby, sdružením oprávněným tyto aktivity pořádat nebo
Službou soudní ochrany mládeže.845 Výkon opatření by měl nezletilému pomoci
v resocializaci a vedení řádného života a rovněž v motivaci ke vzdělávání či nalezení
práce.846
Rozhodne-li se soud pro nezletilé mladistvému uložit opatření denní aktivity, stanoví
dobu jeho trvání, která nesmí překročit 1 rok, a způsob jeho výkonu, kdy vybírá ze
seznamu zařízení, která tato opatření organizují. Ordonnance v čl. 16 ter bod 2 také
stanoví nutnost respektovat při uložení tohoto výchovného opatření školní povinnosti
nezletilého. Bližší podmínky výkonu následně upravuje již Dekret č. 2007-1853. Ten
v čl. 1 opětovně poukazuje na nutnost zohlednit vedle spáchaného protiprávního činu a
věku a osobnosti nezletilého také jeho školní povinnosti a stanovuje maximální možnou
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týdenní dobu trvání, která odpovídá zákonem stanovené týdenní pracovní době, tj. 35
hodin podle čl. L3121-35 a násl. Code du travail (zákoník práce). Dekret č. 2007-1853
rovněž omezuje dobu výkonu tohoto opatření mimo dobu výuky a školní práce
nezletilého.
Pověřený pracovník služby či zařízení organizujícího uložené opatření se poté, co
soud nezletilému opatření uložil, s nezletilým a s jeho rodiči nebo s jinou osobou, do jejíž
péče je nezletilý svěřen, sejde, aby jim vysvětlil cíle opatření, ujistil se, že zástupci
nezletilého uzavřeli pojištění pokrývající jejich občanskoprávní odpovědnost za jednání
nezletilého a upozornil je na důsledky, které by případně mělo nedodržování podmínek
výchovného opatření. Poté již nastává samotný výkon opatření, v jehož průběhu
organizátor aktivity pravidelně informuje soud pro nezletilé o průběhu výkonu a případně
o nedodržování podmínek opatření nezletilým, na základě něhož by soud mohl přijmout
příslušná opatření. Po ukončení opatření se pověřený pracovník znovu sejde s nezletilým
a jeho zástupcem, zhodnotí průběh opatření a do jednoho měsíce od ukončení opatření je
povinen soudu zaslat závěrečnou zprávu.
9.2.4. Opatření umístění
Opatření umístění přirovnávané ve francouzské odborné literatuře k dřívějším
polepšovnám847 spočívá v odnětí nezletilého z jeho přirozeného prostředí a v jeho
umístění do některé z mnoha nabízených variant veřejných nebo soukromých zařízení
podle čl. 15 a 16 Ordonnance, kde mu má být poskytnuta komplexní péče spočívající
zejména ve výchovném působení s cílem převychovat ho a chránit ho před nepříznivými
vlivy jeho rodiny nebo jiných osob, které na něj nevhodně působí.848 Představuje tak
určitou obdobu českého ochranného opatření v podobě ochranné výchovy a v případě
umístění nezletilého do zdravotnického zařízení v podobě ochranného léčení. Nezletilého
lze umístit za užití tohoto opatření nejen meritorním soudním rozhodnutím, ale již
v průběhu řízení nebo dokonce ve fázi výkonu rozhodnutí, pokud byl nezletilý umístěn
pod soudní ochranu.849
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Jedná se o nejpřísnější výchovné opatření, neboť je jím značným způsobem
zasahováno do práv nezletilého, který je určitým způsobem omezován na svobodě a jsou
mu zpřetrhány dosavadní rodinné a sociální vazby, proto soud musí nutnost jeho uložení
velmi pečlivě vážit a přistoupit k němu jen v tom případě, že ho opravdu shledá jako
nejvhodnější řešení situace nezletilého.
Zařízení, do kterých lze nezletilé umístit jsou velmi rozličná, a to nejen svou právní
povahou, ale především nastaveným režimem. Cíl jejich působení se však shoduje – mají
nezletilého chránit před negativními vlivy jeho rodiny či sociálního okolí a poskytnout
mu odpovídající vzdělání nebo odbornou přípravu, aby mu byla usnadněna
resocializace.850 V prvé řadě je nutné podotknout, že se může jednat jak o veřejnoprávní,
tak soukromoprávní instituce či zařízení s příslušným povolením. Především se jedná
o zařízení poskytující vzdělání nebo odbornou přípravu, nezletilého však lze v případě
potřeby umístit i do instituce nabízející zdravotnické nebo léčebně pedagogické služby.
Velká variabilita zařízení umožňuje soudům zohlednit konkrétní situaci a veškeré potřeby
nezletilého a umístit ho na to opravdu nejvhodnějšího možné místo. Dekret č. 2007-1573
ze dne 6. prosince 2007 o institucích a službách veřejného sektoru soudní ochrany
mládeže (dále jen „Dekret č. 2007-1573“)851 v čl. 4 bodu 2 rozlišuje dva základní typy
zařízení – výchovné ústavy s ostrahou (centres éducatifs fermés) a výchovná zařízení
(établissements de placement éducatif). Vzhledem k tomu, že jsou tato zařízení většinou
menší (kapacita bývá omezena pro přibližně 10 osob), lze na nezletilé působit
intenzivněji.852
Výchovné ústavy s ostrahou představují nejpřísnější režim výkonu opatření umístění,
neboť jsou určitým přechodem mezi výchovným ústavem a vězením. Na nezletilého,
který porušuje stanovená pravidla výkonu opatření, v nich lze dokonce využít
i donucovacích prostředků.853 Umístěním do nich je nezletilý velmi podstatně omezován
na právech, neboť je podroben velmi intenzivnímu režimu a nachází se pod neustálým
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zdravotním a zejména psychologickým dohledem, proto slouží pouze pro nezletilé ve
věku od 13 do 18 let, kteří se dopustili trestné činnosti již opakovaně. 854 Jako další
podmínku pro jejich uložení stanoví Ordonnance skutečnost, že soud musí opatření
umístění do takového ústavu uložit pouze vedle soudního dohledu (protection judiciaire)
nebo podmíněného trestu se zkušební dobou (sursis avec mise a l’épreuve).855 V průběhu
umístění, které trvá maximálně 6 měsíců s možností jednoho prodloužení856, je vývoj
chování nezletilého pravidelně kontrolován jak ze strany ředitele zařízení, tak ze strany
soudu pro nezletilé.857
Mírnější variantu umístění pak představují výchovná zařízení, která soustřeďují jak
delikventní nezletilé, tak ohrožené nezletilé nebo mladé dospělé.858 Ta mají s ohledem na
výše zmiňovanou potřebu vysoké variability rozličnou formu. Podle čl. 12 Dekretu
č. 2007-1573 se může jednat o výchovná zařízení se společným ubytováním, výchovná
zařízení s diverzifikovaným ubytováním, v rámci nichž jsou nezletilí či mladí dospělí
ubytováni buď v tzv. hostitelských rodinách, nebo v samostatném bydlení a ze strany
zařízení je jim pravidelně poskytována podpora a vzdělávání, nebo výchovné ústavy se
zesílenou péčí. Zařízení může poskytovat pouze jednu formu nebo i vícero z nich. Od
typu jednotlivých zařízení se pak také odvíjí míra vzdělávání nezletilých a důraz kladený
na disciplínu. Nezletilé lze však rovněž umístit do klasického vzdělávací zařízení jako
jsou internátní školy či sportovně studijní zařízení.859
Liší se také doba výkonu opatření umístění, která se odvíjí od účelu opatření umístění
a pokroků ve výchově a v chování nezletilého. Doba trvání opatření umístění však nesmí
přesáhnout hranici zletilosti nezletilého.860 Vzhledem k zásadě volné revize výchovných
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opatření v čl. 27 Ordonnance, která byla již zmiňována výše, může soud pro nezletilé
opatření umístění s ohledem na vývoj chování nezletilého modifikovat. S ohledem na
velmi častou problematičnost návratu nezletilého zpět do běžného života, se jeví
vhodnějším jeho postupné začleňování zpět do společnosti, tedy určitý kompromis mezi
potřebou podpory a získání nezbytné autonomie.861 Mohou mu být proto nejprve
stanovovány pouze vycházky a poté, co dojde k jeho definitivnímu propuštění, existuje
i možnost s ním v případě jeho zájmu dále spolupracovat. Francouzské trestní právo
nezletilých také rozeznává určitý specifický režim opatření umístění, a to
tzv. polosvobodu (semi-liberté), v rámci níž se nezletilý pohybuje přes den, kdy pracuje,
mimo výchovné zařízení. Tento režim může soud nastavit již od počátku výkonu opatření
nebo až v jeho průběhu, pokud se jeví jako efektivní k zajištění potřeb nezletilého a jeho
resocializace.862
9.2.5. Ochranný dozor
Výchovné opatření ochranného dozoru je vůbec prvním výchovným opatřením, které
francouzský zákonodárce zavedl, a to ještě v době před vydáním Ordonnance. 863
Upravuje ho především čl. 25 a násl. Ordonnance a lze ho přirovnat k dohledu probačního
úředníka podle § 16 ZSVM. Mezi výchovnými opatřeními zaujímá specifické postavení,
je sice možné ho jako ostatní výchovná opatření uložit již v průběhu řízení, pokud je však
ukládán v rozsudku, nelze ho uložit samostatně, ale vždy musí být vysloven vedle dalšího
výchovného opatření, výchovné sankce či dokonce trestu.864 V tomto směru lze poukázat
na možnou inspiraci pro českého zákonodárce a připomenout již výše uvedenou kritiku
skutečnosti, že podle české právní úpravy lze dohled probačního úředníka uložit
mladistvému při upuštění od uložení trestního opatření jako samostatnou sankci bez
dalšího.865
Lze poznamenat, že způsob výkonu ochranného dozoru odpovídá jeho cíli – zajistit
nápravu výchovy nezletilého a poskytnout mu potřebnou pomoc. Nezletilý je totiž v jeho
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průběhu podroben intenzivnímu dozoru a kontrole pověřeného probačního úředníka
(délégué à la liberté surveillée).866 V souladu s čl. 26 Ordonnance tento úředník poté, co
nezletilému a jeho zástupcům vysvětlí, v čem dozor spočívá, a informuje je o jeho
podmínkách a povinnostech, které jim z nich vyplývají, dohlíží na výchovu nezletilého a
podává soudu pro nezletilé pravidelné zprávy o výkonu dozoru a upozorňuje ho na
případná porušení jeho podmínek, a to jak samotným nezletilým, tak jeho zástupci.
Shledá-li úředník v průběhu výkonu dozoru závažné pochybení zástupců nezletilého,
informuje o tom soud pro nezletilé, který může rozhodnout o uložení pořádkové pokuty
ve výši od 1,5 do 75 EUR. Tuto sankci Ordonnance upravuje pro odstrašení zástupců
nezletilého, aby byli motivováni podmínky dozoru dodržovat, neboť je důležité, aby se
na nápravě nezletilého spolupodílela i jeho rodina nebo jiné osoby, které ho vychovávají.
Stejným způsobem může soud postihnout i probačního úředníka, pokud by shledal
systematické maření výkonu jeho povinností.867 Vzhledem ke skutečnosti, že se v praxi
neukázal tento způsob postihu výše uvedených osob jako účinný, soudy ho
nevyužívají.868 Na tomto místě musím poznamenat, že se nedivím, že se ukládání těchto
pokut neukázalo jako efektivní, neboť jejich výše je až nesmyslně nízká.
Důsledky porušení podmínek ochranného dozoru nezletilým se pak odvíjí od sankce,
vedle které je dozor uložen. Nejzávažnějším důsledkem jeho porušení tak může být odnětí
svobody nezletilého pachatele, byl-li uložen ve spojení s podmíněným odkladem výkonu
trestu odnětí svobody.869
9.2.6. Umístění pod soudní ochranu
Výchovné opatření umístění pod soudní ochranu podle čl. 8 bod 5 a čl. 16 bis
Ordonnance představuje významné výchovné opatření, na základě něhož lze dlouhodobě
sledovat chování nezletilého. Soud pro nezletilého totiž může vyslovit umístění pod
soudní ochranu až na dobu 5 let a po celou dobu trvání výkonu tohoto opatření lze
nezletilému ukládat nebo naopak rušit jiná výchovná opatření, čímž zajišťuje určitou
flexibilitu péče o nezletilého s ohledem na jeho vývoj a momentální životní podmínky.
S ohledem na skutečnost, že lze vyslovit umístění nezletilého pod soudní ochranu až do
866
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konce jeho 17. roku věku a neexistuje žádné speciální omezení celkové doby jeho trvání,
osoba odsouzeného může vykonávat tento druh výchovného opatření až do 23 let věku.870
Současně je však nutné upozornit, že lze jako u jiných výchovných opatření v průběhu
jeho výkonu rozhodnout o jeho skončení, uzná-li soud pro nezletilé, že bylo jeho účelu
již dosaženo a jeho dalšího trvání tak není potřeba. Čl. 16 bis v poslední větě také stanoví
výjimku doby trvání soudní ochrany v případech, kdy soud podrobil nezletilého staršího
16 let soudní ochraně v ústavní formě. V takovém případě výkon opatření končí nabytím
zletilosti nezletilého, ledaže by tato osoba sama požádala o jeho pokračování.
K upřesnění podmínek výkonu opatření umístění pod soudní ochranu byl v roce 1976
přijat Dekret č. 76-1073 ze dne 22. prosince 1976 týkající se umístění pod soudní ochranu
a obecně prospěšných prací (dále jen „Dekret č. 76-1073“).871 Opatření soudní ochrany
může soud nezletilému stanovit v ústavní formě v podobě pobytu v některém z níže
uvedených zařízení nebo ho ponechat po dobu jeho výkonu v jeho rodině nebo u jiné
osoby odpovídající za jeho výchovu. Dekret č. 76-1073 v čl. 1 stanoví, že nezletilému lze
v rámci soudní ochrany uložit opatření podle čl. 16 bod 2, 3 a 4 Ordonnance, může být
tedy umístěn ve veřejné nebo soukromé instituci či zařízení oprávněném poskytovat
vzdělání nebo odbornou přípravu, v zařízení oprávněném poskytovat zdravotnické nebo
léčebně pedagogické služby, ve veřejném výchovném zařízení s dohledem nebo
v nápravném zařízení. Čl. 16 bis Ordonnance pak stanoví, že mladistvému mohou být
ukládána po dobu trvání opatření soudní ochrany různá opatření ochrany, pomoci,
dohledu a vzdělávání.
Vzhledem k charakteru opatření umístění pod soudní ochranu je logické, že ho oproti
ostatním výchovným opatřením nelze nezletilému ukládat již v průběhu trestního řízení,
ale pouze v konečném rozhodnutí ve věci.872
Probíhá-li výkon opatření ústavní formou, podává podle čl. 2 Dekretu č. 76-1073
zařízení, ve kterém je nezletilý umístěn, soudu pro nezletilé čtvrtletně zprávy o jeho
výkonu a o chování nezletilého. Pokud soud nezletilého ponechal v jeho rodině, zasílá
soudu zprávy probační úředník pověřený výkonem tohoto opatření.
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Srov. s PÉDRON, Pierre. Guide de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 4. vyd. Gualino, 2016. s. 774.
Décret n°76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire et au travail d’intérêt
général prononcés par les juridictions des mineurs.
872
Viz čl. 16 bis Ordonnance.
871

328

9.2.7. Opatření v oblasti pomoci nebo nápravy
Výchovné opatření v oblasti pomoci nebo nápravy zakotvené v čl. 12-1 Ordonnance
reprezentuje jeden ze dvou institutů mediace v rámci trestního řízení ve Francii.873 Jedná
se o specifické opatření, v němž se silně projevuje prvek restorativní justice, uplatnitelné
u méně závažných protiprávních činů, které se snaží docílit určité nápravy následků
jednání nezletilého a jeho smíření s poškozeným nebo se společností a zároveň zabránit
stigmatizaci nezletilého.874
Spočívá v domluvě nezletilého, poškozeného a soudu pro nezletilé či v přípravném
řízení státního zástupce na tom, jaký konkrétní obsah bude mít opatření v oblasti pomoci
nebo nápravy učiněné přímo ve prospěch poškozeného nebo ve prospěch
celospolečenských zájmů, po jehož výkonu nezletilým (bylo-li uloženo v průběhu řízení)
dojde k zastavení jeho trestní stíhání. Pokud je toto výchovné opatření ukládáno
v průběhu řízení, Ordonnance požaduje v čl. 12-1 odst. 2 s ohledem na zachování zásady
presumpce neviny souhlas nezletilého a jeho zástupců s jeho uložením. Rovněž stanoví
nutnost souhlasu poškozeného s tímto postupem, a to jak ve fázi průběhu trestního řízení,
tak pro jeho uložení v rozsudku.
Orgán činný v trestním řízení, který opatření nezletilému ukládá, v rozhodnutí vždy
určí formu, v jaké má mladistvý opatření vykonat, a lhůtu, ve které má tak učinit.
Výkonem opatření v oblasti pomoci nebo nápravy pak může pověřit buď Službu soudní
ochrany mládeže nebo fyzickou či právnickou osobu, která má k jeho výkonu příslušné
oprávnění. Nezletilému může příslušný orgán činný v trestním řízení uložit povinnost ve
formě náhrady způsobené škody poškozenému nebo aktivity ve prospěch poškozeného
(například omluvný dopis poškozenému nebo odstranění graffiti z jeho domu) nebo ve
formě určité společensky prospěšné činnosti (například sběr odpadků).875 Zařízení
pověřenému výkonem opatření je poslední větou čl. 12-1 Ordonnance uložena ve
stanovené lhůtě povinnost informovat příslušný orgán činný v trestním řízení o jeho
výkonu.

873

Druhým je u dospělých pachatelů využitelná mediace v rámci trestního řízení (tzv. médiation pénale).
MILBURN, Philip. La réparation pénale à l'égard des mineurs. Paris: PUF, 2005. s. 25.
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Srov. s PÉDRON, Pierre. Guide de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 4. vyd. Gualino, 2016. s. 773.
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9.3. Výchovné sankce (sanctions éducatives)
Další možný způsob reakce na trestnou činnost nezletilých představují výchovné
sankce upravené v čl. 15-1 Ordonnance. Jak vyplývá z formátu čísla článku, tyto nebyly
součástí Ordonnance již od počátku. Francouzský zákonodárce se rozhodl je do systému
sankcionování nezletilých zakotvit až v roce 2002 zákonem č. 2002-1138 ze dne 9. září
2002 o orientaci a programování soudnictví (dále jen „zákon o orientaci a programování
soudnictví“), který mimo jiné přinesl reformu trestního práva nezletilých. Nejprve
čl. 15-1 Ordonnance upravoval méně výchovných sankcí, v průběhu času se ale jejich
počet rozrostl.
9.3.1. Podmínky ukládání výchovných sankcí
Výchovné sankce Ordonnance dovoluje ukládat nezletilým od 10 do 18 let věku.
V hierarchii sankcí, které lze podle tohoto předpisu nezletilým ukládat, představují
výchovné sankce přísnější alternativu než výchovná opatření, ale zároveň méně
represivní variantu než tresty.876 Jejich zavedením tak došlo kromě rozšíření počtu
možných reakcí na trestnou činnost nezletilých jako takovou k významnému posílení
myšlenky upřednostňování výchovy a prevence při sankcionování nezletilých, neboť
jejich existence umožňuje reagovat na trestná jednání, k jejichž postihu nepostačí pouze
výchovná opatření, tudíž by bez jejich existence již bylo nutné uložit nezletilému trest,
ten by však zároveň pro něj znamenal naopak až příliš represivní postih. 877 Do
Ordonnance však byly zakotveny zejména proto, aby bylo možné postihovat přísnějším
způsobem nezletilé ve věkové kategorii od 10 do 13 let. Tato skutečnost je patrná
z důvodové zprávy k zákonu o orientaci a programování soudnictví, která přímo uvádí,
že k jejich zavedení došlo právě zejména z důvodu potřeby zvláštní trestněprávní reakce
s výchovným a preventivním účelem pro tuto kategorii nezletilých kterým není podle
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Srov. s rozhodnutím Ústavní rady ze dne 29. srpna 2002 (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002.
Dostupné také z: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/2002461DC.htm).
877
Srov. s CASTAIGNÉDE, Jocelyne. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 : un nouveau regard porté
sur le droit pénal des mineurs. Recueil Dalloz. 2003, 12, s. 779. Dostupné z:
https://www.scribd.com/document/95174398/La-loi-n-2002-1138-du-9-septembre-2002-un-nouveauregard-porte-sur-le-droit-penal-des-mineurs.
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Ordonnance ještě možné ukládat tresty a výchovná opatření se jeví v jejich případě jako
příliš mírné řešení.878
Některé ze zakotvených výchovných sankcí se svým obsahem či způsobem výkonu
podobají výchovným opatření, některé naopak trestům, je však nutné konstatovat, že plní
specifickou funkci, a i přes výraznější represivní prvky oproti výchovným opatřením se
svým účelem blíží spíše jim, neboť mají za úkol chránit nezletilého před negativní vlivy,
které by zvyšovaly riziko jeho další trestné činnosti. Na druhé straně ale již zasahují do
práv nezletilého výrazněji než výchovná opatření a co se týká procesního postupu jejich
ukládání, tento je bližší ukládání trestů, neboť výchovnou sankci nemůže uložit
samosoudce pro nezletilé v neveřejném řízení, ale pouze soudy pro mládež a porotní
soudy pro nezletilé.879 Nutno také podotknout, že výchovné sankce se v souladu s čl. 768
odst. 3 Code de procédure pénale zapisují do rejstříku trestů nezletilého.
Při ukládání výchovné sankce vždy musí mít soud pro nezletilé na mysli subsidiaritu
všech sankcí a vážit, zda k nápravě a ochraně nezletilého a ochraně společnosti nepostačí
uložit pouze některé z výchovných opatření. V tomto směru je také nutné podotknout, že
rozhodnutí, kterým soud výchovnou sankci ukládá, musí vždy obsahovat odůvodnění
jejího uložení právě i s odůvodněním, proč neuložil mírnější opatření, která by bylo jinak
možné volit.880 Zákonodárce sice na soud neklade při zdůvodňování takové nároky jako
například při uložení trestu odnětí svobody, je nicméně nezbytné, aby volbu výchovné
sankce vysvětlil s ohledem na okolnosti případu a osobnost nezletilého.881
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Apelem k tomuto kroku byl neustálý narůst kriminality dětí v této věkové kategorii v předcházejících
letech. Nejprve se objevil pokus situaci řešit snížením hranice pro uložení trestů z 13 na 10 let, Národní
shromáždění předložený návrh zákona však nepřijalo, proto nakonec byly do Ordonnance zakotveny
alespoň výchovné sankce. Viz důvodová zpráva k zákonu č. 2002-1138 ze dne 9. září 2002 o orientaci a
programování soudnictví, s. 29 (Annexe de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de
programmation pour la justice. [online]. © 2019, Secrétariat général du gouvernement. [cit. 12. 3. 2019].
Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/9/9/JUSX0200117L/jo/article_snum1).
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Viz čl. 15-1 Ordonnance. Dále uvádím pro zjednodušení „soud pro nezletilé“.
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Srov. s čl. 15-1 Ordonnance a například pro konkrétní výchovnou sankci účasti v kurzu výchovy
k občanství s bodem 2.2 Oběžníku Ředitelství úřadu soudní ochrany mládeže č. PJJ 2004-04 K/28-09-2004
ze dne 28. září 2004 (Circulaires de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse PJJ 2004-04
K/28-09-2004 NOR: JUSF0450113C Mise en œuvre de la sanction éducative de stage de formation civique)
(dále jen „Oběžník“).
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Ústavní rada ve svém rozhodnutí ze dne 29. srpna 2002 (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002.
Dostupné také z: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/2002461DC.htm) uvedla, že
výchovné sankce plní především výchovný účel a při jejich ukládání je nutné brát v potaz rodinné a školní
povinnosti nezletilých, kterým jsou ukládána.

331

Se shora uvedenou subsidiaritou jednotlivých sankcí také souvisí omezená možnost
kombinovat v rozhodnutí výchovnou sankci s výchovným opatřením či naopak
s trestem.882 Tuto skutečnost sice Ordonnance výslovně nestanoví, ale lze ji dovozovat
z jeho čl. 2 ve spojení s již shora uvedenou zásadu volby mezi represivním a výchovným
řešením. Článek 2 totiž hovoří o tom, že vzdělávací sankci lze uložit vedle trestu pokuty,
veřejně prospěšných prací nebo podmíněného odsouzení. Kumulaci jednotlivých
výchovných sankcí navzájem však Ordonnance připouští.
Pokud soud pro nezletilé rozhodne o uložení výchovné sankce, následně pověří
Službu soudní ochrany mládeže (Le service de la protection judiciaire de la jeunesse)
nebo pověřenou službu odpovědnou za zajištění řádného výkonu sankce (le service
habilité chargé), aby zajišťovala její výkon. Pověřená služba je následně povinna podávat
soudu zprávu o výkonu uložené vzdělávací sankce, přičemž v souladu s čl. 15-1
Ordonannce musí být vzdělávací sankce vykonána ve lhůtě nepřesahující tři měsíce ode
dne vynesení rozsudku. Žádný právní předpis však neupravuje sankci za to, když v této
době vykonána nebude.883 Ordonnance rovněž stanoví způsob, jakým může soud pro
nezletilé postupovat, pokud nezletilý vzdělávací sankci nevykoná. V takovém případě lze
nezletilému nařídit opatření umístění v jedné z institucí uvedených v čl. 15 Ordonnance
s výjimkou umístění ve výchovném ústavu s ostrahou.884 Tento postup však shledávám
nelogickým, neboť výchovné opatření má méně donucovací povahu než výchovná
sankce. Reakce na porušení výchovné sankce uložením trestu však není možná.885
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Zákaz kumulace sice Ordonnance přímo nestanoví, ale lze ho dovozovat z jeho článku 2 ve spojení s již
shora uvedenou zásadou volby mezi represivním a výchovným řešením. Článek 2 Ordonnance totiž stanoví,
že soud pro mládež a porotní soud pro nezletilé ukládají výchovná opatření, která se v dané situaci jeví jako
vhodná, a ve svém odstavci 2 uvádí, že však „mohou v případě, že to budou vyžadovat okolnosti a osobnost
nezletilého, uložit buďto výchovnou sankci (…) nebo trest (…)“. Obdobně jako není možné kumulovat
výchovná opatření a tresty (viz bod 1375), jeví se jako nepřípustná i kumulace výchovných opatření a
výchovných sankcí. Z téhož článku rovněž vyplývá, že nelze kumulovat ani výchovné sankce a tresty.
Evidentně je však možné kumulovat výchovné opatření spočívající v probačním dohledu s výchovnými
sankcemi, jakož i s jinými výchovnými opatřeními nebo tresty.
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PÉDRON, Pierre. Guide de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 4. vyd. Gualino, 2016. s. 813.
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Tamtéž s. 813.
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Srov. s CASTAIGNÉDE, Jocelyne. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 : un nouveau regard porté
sur le droit pénal des mineurs. Recueil Dalloz. 2003, 12, s. 783. Dostupné z:
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9.3.2. Jednotlivé výchovné sankce
Článek 15-1 Ordonnance vypočítává 11 druhů výchovných sankcí, které lze
nezletilým uložit. Jedná se o:
 zabrání věci, která je v držení nebo vlastnictví nezletilého a která sloužila ke
spáchání protiprávního činu (confiscation),
 zákaz navštěvovat určitá místa (interdiction de paraître),
 zákaz styku s obětí (interdiction de rencontrer la victime),
 zákaz styku se spolupachateli (interdiction de rencontrer les coauteurs et
complices),
 opatření spočívající v pomoci nebo nápravě (mesure d`aide ou de réparation),
 účast v kurzu výchovy k občanství (stage de formation civique),
 umístění do výchovného zařízení umožňujícího práci na nápravě spáchaných
činů (placement permettant la mise en œuvre d`un travail sur les faits),
 výkon školních prací (exécution des travaux scolaires),
 napomenutí s výstrahou (avertissement solennel),
 umístění do školního zařízení v internátním režimu (placement dans un
établissement scolaire sous le régime de l`internat),
 zákaz vycházení (couvre-feu).
9.3.2.1. Zabrání věci
Tuto výchovnou sankci podobající se ochrannému opatření zabrání věci podle § 101
TZ lze nezletilému uložit vzhledem k věci, která je v jeho vlastnictví nebo držení,
sloužila-li ke spáchání protiprávního činu, nebo k věci, kterou nezletilý takovým
protiprávním činem nabyl. Může se tedy jednat například o věc nezletilého užitou
k poškození cizího majetku nebo typicky věc, kterou nezletilý někomu odcizil.
9.3.2.2. Zákaz vstupu
Stejně jako podle české právní úpravy není možné podle francouzského práva
nezletilým ukládat trest zákazu pobytu. Ordonannce však upravuje obdobný institut,
jakým je výchovné omezení nezdržovat se na určitém místě podle § 19 odst. 1 písm. c)
ZSVM. Jedná se o výchovnou sankci zákazu vstupu spočívající v zákazu vstupu na určitá
místa, na nichž se nezletilý dopustil protiprávního činu, pokud není takové místo místem,
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kde se nezletilý obvykle zdržuje. Soud pro nezletilé tedy nesmí nezletilému zakázat
pohybovat se v místě jeho bydliště či školy nebo školského zařízení, které navštěvuje.
Možné trvání této sankce Ordonnance omezuje na jeden rok.
9.3.2.3. Zákaz styku s poškozeným a zákaz styku se spolupachateli nebo účastníky
protiprávního činu
Obě tyto výchovné sankce spočívají v omezení mladistvého, aby se stýkal s určitými
osobami, přijímal jejich návštěvy nebo s nimi navazoval jakékoliv kontakty a jejich
výkon Ordonnance opět omezuje maximálně dobou trvání jednoho roku.
Zatímco zákaz styku s osobou poškozeného protiprávním činem nezletilého slouží
především právě k ochraně poškozeného, v případě zákazu styku se spolupachateli či
účastníky protiprávního činu se izolací nezletilého od těchto osob projevuje snaha
ochránit ho od jejich negativního vlivu a minimalizovat tak riziko dalšího protiprávního
jednání nezletilého.
Někteří autoři se k těmto výchovným sankcím staví kriticky s poukazem na
skutečnost, že jako zákazy nemají tyto sankce žádný výchovný potenciál. 886 S tímto
vyjádřením souhlasím, neboť v nich spíše shledávám aspekty zábranné (vzhledem
k nezletilému) a ochranné (vzhledem k poškozenému), nikoliv však výchovné.
V souvislosti s těmito výchovnými sankcemi literatura rovněž poukazuje na možný
problém, pokud by byli například nezletilí spolupachatelé sousedy v domě nebo žáci
stejně třídy.887 K tomuto však uvádím, že lze předpokládat, že za takové situace by soud
pro nezletilé k uložení této sankce nepřistoupil nebo by bylo nejprve řešeno, zda lze
situaci řešit například přeřazením jednoho z nich do jiné školy.
9.3.2.4. Opatření spočívající v pomoci nebo nápravě
V případě další výchovné sankce – opatření spočívající v pomoci nebo nápravě –
francouzský zákonodárce odkazuje na výchovnou sankci opatření spočívající v pomoci
nebo nápravě uvedené v čl. 12-1 Ordonnance. Opatření pomoci nebo nápravu lze tedy
886
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mladistvému uložit jak v režimu výchovných sankcí, tak v režimu výchovných opatření,
což shledávám nadbytečným, neboť jediný rozdíl mezi nimi lze spatřovat v reakci na
neplnění tohoto opatření nezletilým, jak bylo výše uvedeno.
9.3.2.5. Kurz občanské výchovy
Z mého pohledu představuje velmi zajímavou výchovnou sankci kurz občanské
výchovy, jehož prostřednictvím má být podle čl. 1 Dekretu č. 2004-31 ze dne 5. ledna
2004 k aplikaci článku 15-1 Ordonnance týkající se výchovné sankce kurzu občanské
výchovy (dále jen „Dekret č. 2004-31“) nezletilým umožněno uvědomit si svou
odpovědnost, a to jak v rovině trestní, tak občanskoprávní, a povinnosti, které jim přináší
život ve společnosti.888 Klade si také za cíl výchovně působit na nezletilé, kteří nemají
dostatečné znalosti právních norem a sociálního systému a podpořit jejich začlenění do
společnosti. V odborné literatuře se setkáváme s kritikou francouzského zákonodárce, že
v právním řádu zakotvil obdobné instituty v podobě této výchovné sankce a trestu kurz
výchovy k občanství.889
Ordonnance v čl. 15-1 pouze omezuje maximální dobu kurzu občanské výchovy na
jeden měsíc a stanoví, že způsob výkonu této sankce vymezuje dekret Státní rady (Conseil
d`État), tj. Dekret č. 2004-31. Tento v čl. 2 uvádí, že celkovou dobu trvání stáže závazně
určí v rozhodnutí soud pro nezletilé s přihlédnutím školních povinností a rodinné situaci
nezletilého.890 Maximální doba trvání jednoho měsíce však neznamená, že kurz musí být
ukončen nejpozději měsíc od jeho začátku. Nezletilý nemusí nutně docházet do kurzu
každý den, jeho průběh lze totiž podle potřeby rozdělit, a to například tak, aby se konal
pouze jeden konkrétní stanovený den v týdnu.891 Doba jednoho měsíce tedy představuje
maximální dobu ve smyslu součtu veškerých dnů, které nezletilý na kurzu stráví.892 Denní
dobu trvání kurzu již neurčuje soud, ale poskytovatel stáže. Ten její výměru v souladu
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Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique.
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BONFILS, Philippe a Adeline GOUTTENOIRE. Droit des mineurs. 2. vyd. Paris: Dalloz. s. 888.
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K zakotvení těchto kritérií, která jsou souladná s požadavky individualizace a proporcionality uložené
sankce, došlo na základě inspirace rozhodnutím Ústavní rady ze dne 29. srpna 2002.
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Viz čl. 2 Dekretu č. 2004-31 a bod 1.5 Oběžníku.
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Bod 1.6 Oběžníku však upozorňuje na skutečnost, že není vhodné kurz příliš rozdělovat, neboť
v takovém případě hrozí ztráta motivace nezletilého k jeho výkonu.
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s čl. 1 odst. 2 Dekretu č. 2004-31 musí přizpůsobit věku a osobnosti nezletilého, přičemž
ji maximálně může stanovit na 6 hodin denně.893
Kurzy organizuje buď služba zaměřená na soudní ochranu mládeže nebo jiná služba
pověřená k jejich výkonu, a to ve spolupráci s místními orgány a veřejnými institucemi.
Lze však využít i součinnosti soukromých osob plnících úkoly v obecném zájmu nebo
v souvislosti s přístupem k právu. Zapojením těchto externích subjektů (například
policistů, hasičů či lékařů) nezletilí mohou lépe pochopit probíraná témata, neboť jsou
jim prezentována nejen teoreticky, ale dokonce i přímo v místech, kde tyto osoby každý
den působí. Pověřený pracovník služby, která kurz organizuje, před jeho začátkem pozve
nezletilého s rodiči nebo s jinou osobou, do jejíž péče je nezletilý svěřen, aby jim vysvětlil
výchovné cíle stáže a průběh kurzu a také je upozornil na možnost rozhodnutí soudu
o umístění nezletilého do některého ze zařízení podle čl. 15-1 Ordonnance, pokud by
nezletilý uloženou sankci nedodržoval. Následně již probíhá kurz formou určitých
společných kolektivních sezení, kterého se účastní menší skupinky nezletilých
s podobným zázemím a podobnými problémy. Ideálně by mělo být v každé skupině 6 až
8 nezletilých, aby se mohli všichni zúčastnění řádně zapojit do diskuzí o prezentovaných
tématech a lépe tak pochopit a zapamatovat si předávané informace.894 Sezení se skládají
z prezentace jednotlivých modulů přizpůsobených věku a osobnosti zúčastněných
nezletilých. Každý modul se zaměřuje na některé z témat sociální organizace (soudnictví,
policie, zdraví, škola, komunity, doprava, národní obrana či civilní bezpečnost) či
občanských hodnot (například respekt k druhým, solidarita či občanství). Zaměření
modulu pak také odpovídá způsob prezentace tématu, tj. například výstava, projekce
filmu následovaná diskusí či přímo návštěva určitého zařízení.895
V případě, že nezletilý do stáže nedochází, neplní stanovené podmínky nebo se chová
nevhodně, příslušný pracovník služby může kurz přerušit a informuje o této skutečnosti
soud pro nezletilé a státního zástupce, aby mohla být případně přijata příslušná opatření
podle čl. 15-1 Ordonnance, na která nezletilého upozornili již na počátku kurzu. Pověřený
pracovník se po skončení kurzu opět setká s nezletilým a jeho rodiči či osobou
odpovědnou za jeho výchovu, aby ověřil, zda se podařilo dosáhnout jeho výchovných
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Viz bod 1.7 Oběžníku.
Viz bod 1.4 Oběžníku.
895
Viz bod 1.3 Oběžníku.
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cílů. Na tomto setkání zrekapituluje průběh kurzu, zjistí, co si z něj mladistvý odnesl a
zhodnotí, jakým způsobem by bylo vhodné případně nezletilého dále vzdělávat. 896 Ve
lhůtě jednoho měsíce od ukončení kurzu je pracovník rovněž povinen vypracovat
o průběhu kurzu souhrnnou zprávu pro soud pro nezletilé a státního zástupce.
9.3.2.6. Výchovné sankce zavedené do Ordonnance v roce 2007
Následující sankce neupravovalo Ordonnance hned od počátku zavedení výchovných
sankcí, ale až od přijetí zákona č. 2007-293 ze dne 5. května 2007 reformujícího ochranu
dětí.
Výchovná sankce umístění do výchovného zařízení umožňujícího práci na nápravě
spáchaných činů (dále jen „umístění“) spočívá v umístění nezletilého soudem pro
nezletilé do veřejné nebo soukromé výchovné instituce nebo zařízení, oprávněného
zajišťovat psychologickou, výchovnou nebo sociální práci týkající se spáchaných činů,
které se nachází mimo místo obvyklého pobytu nezletilého. Právě skutečností, že se
vykonává v odlišném místě, než nezletilý bydlí, se umístění odlišuje od výchovného
opatření umístění podle čl. 12 Ordonanance. Ordonnance opět stanovuje maximální dobu
trvání této výchovné sankce a možnost jejího prodloužení, odlišuje ji však s ohledem na
věk nezletilého. Nezletilému ve věku od 10 do 13 let lze sankci umístění uložit nejdéle
na 3 měsíce s možností prodloužení o 1 měsíc. Nezletilým starším 13 let lze tříměsíční
dobu umístění prodloužit o další 3 měsíce. Jako velmi nelogická se jeví skutečnost, že
nezletilému, který poruší podmínky výkonu této sankce, hrozí umístění v některé
z institucí uvedených v čl. 15 Ordonnance, tedy nahrazení výchovným opatřením
umístění.897
Nezletilému lze podle čl. 15-1 Ordonnance dále uložit rovněž výchovnou sankci
výkonu školních prací. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud stále nebyl vydán prováděcí
dekret, který by upřesnil obsah a podmínky této sankce, není možné k ní uvést bližší
informace.898
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Srov. s ŠČERBA, Filip a Bronislava COUFALOVÁ. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha:
Leges, 2016. s. 109.
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Ke kritice této přeměny viz GEBLER, Laurent a Ivan GUITZ. Le traitement judiciaire de la délinquance
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Co se týká výchovné sankce napomenutí s výstrahou, lze k ní uvést, že je založena
na stejném principu jako již shora uvedené výchovné opatření ve formě napomenutí.
Další výchovnou sankcí připomínající jedno z výchovných opatření je sankce
umístění do školního zařízení v internátním režimu.899 Pokud soud pro nezletilé
nezletilému uloží tento druh sankce, nezletilý musí v uvedeném zařízení setrvat po celou
dobu trvání školního roku a do svého bydliště ke své rodině má povoleno se vracet pouze
o víkendech a o školních prázdninách.900
9.3.2.7. Zákaz vycházení
Výchovná sankce zákazu vycházení byla do čl. 15-1 Ordonnance zařazena prozatím
jako poslední z výchovných sankcí v roce 2011.901 Soud jejím uložením nezletilému
zakazuje pohybovat se v době mezi 23. hodinou večerní a 6. hodinou ranní po veřejných
prostranstvích bez doprovodu některého z rodičů nebo osob, které vůči němu vykonávají
rodičovskou zodpovědnost. Tímto způsobem lze nezletilého ovšem omezit opět pouze
maximálně na dobu 3 měsíců s možností jednoho prodloužení této doby. Aby mohla být
sankce vykonávána, musí být mladistvý rovněž předán do péče některé z uvedených osob,
která ho bude případně doprovázet. Pokud žádná taková osoba není, soud nezletilého
předá službě sociální pomoci pro nezletilé.
Jako většina výchovných sankcí se i tato podobá jinému opatření, které lze ukládat
nezletilým. Tentokrát se však nejedná o druh výchovného opatření, ale o opatření
ukládané nezletilým mladším 13 let zástupcem státu, případně v Paříži policejním
prefektem, kterým lze nezletilého omezit za účelem jeho ochrany před zjevným
ohrožením jeho zdraví, bezpečnosti, výchovy nebo mravního vývoje.902

https://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&fastReqId=504724640&idSarde=SARDOBJ
T000007106039&page=1.
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9.4. Tresty (peines)
Třetí z možných reakcí na trestnou činnost nezletilých jsou tresty, které stejně jako
trestní opatření v České republice zaujímají v systému sankcionování nezletilých až
poslední možnou roli. Soudy tak mohou s ohledem na zakotvenou zásadu přednosti
výchovy před represí k jejich uložení přistoupit pouze v případě, kdy by uložení
výchovného opatření nebo výchovné sankce nebylo účinné.903 Důraz na tento princip je
patrný v čl. 2 Ordonnance, který ukládá soudu pro nezletilé povinnost zvláštního
odůvodnění, proč v daném případě nepostačí uložit mírnější sankci, pokud se rozhodl
ukládat trest. Považuji za důležité zdůraznit, že zatímco v České republice soudy řeší
uložením trestních opatření přes 80 % trestních věcí mladistvých, ve Francii je tomu tak
v pouhých necelých 50 % případů.904 Podobnost v obou právních úpravách však
nalezneme ve skutečnosti, že obě země stanovují v samostatném kodexu upravujícím
trestní právo mládeže pouze určité modifikace podmínek trestů ukládaných dospělým
pachatelům. Francouzský zákonodárce na rozdíl od českého nezvolil cestu pozitivního
výčtu trestů, které lze nezletilým ukládat, ale naopak výčtu negativního. V odborné
literatuře však v této souvislosti můžeme narazit na kritiku této fragmentární úpravy
možných ukládaných trestů, kdy někteří autoři podotýkají, že by bylo vhodnější zavést
speciální penologii pro nezletilé. Tuto skutečnost vysvětlují tím, že by jednak došlo
k posílení autonomie trestního práva pro nezletilé, ale zejména by tak byla právní úprava
efektivnější a srozumitelnější.905
Tresty lze podle čl. 2 Ordonnance ukládat nezletilým, kteří dosáhli 13. roku věku,
pokud pro konkrétní druh trestu není stanovena vyšší věková hranice. Jako další
významnou věkovou hranici ve francouzském trestním právu nezletilých lze proto uvést
dosažení věku 16 let. Tento věk je přelomovým nejen pro možnost ukládání některých
trestů, ale také představuje hranici, od které může soud u nezletilého za splnění určitých
podmínek vyloučit možnost zákonného snížení trestu odnětí svobody, jak bude uvedeno
níže.
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Srov. s PÉDRON, Pierre. Guide de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 4. vyd. Gualino, 2016. s. 866.
Viz podkapitola 9.5 Četnost ukládání jednotlivých sankcí nezletilým a podkapitola 6.6 Četnost ukládání
trestních opatření.
905
RENUCCI, Jean-François. La justice pénale des mineurs. Justices. 1998, 10, s. 120.
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Ordonnance v čl. 20-4 stanoví, že nezletilým nelze uložit trest vyhoštění, peněžitý
trest v denních sazbách, zákaz výkonu občanských práv a rodinných práv, zákaz
vykonávat veřejnou funkci nebo profesní či společenskou činnost, trest uzavření podniku,
vyloučení z účasti na veřejných zakázkách a zveřejnění rozsudku. Čl. 20-6 Ordonnance
pak stanoví, že nezletilý nemůže být ze zákona v trestním řízení odsouzen k žádnému
zákazu, pozbytí práva nebo ztrátě způsobilosti. Z trestů spočívajících v omezení na
právech lze nezletilému uložit pouze trest odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění
(a to pouze řidičského oprávnění k řízení motocyklu) a odebrání loveckého lístku, neboť
držitelem těchto oprávnění může být již nezletilý starší 16 let.906 Zde tedy opět můžeme
spatřit odlišnost od české právní úpravy, podle níž je možné mladistvému uložit zákaz
činnosti bez omezení určitých činností, kromě zákazu uložení takového trestu zákazu
činnosti, který by představoval překážkou v přípravě na povolání mladistvého.
Co se týká trestů, které Ordonnance povoluje nezletilým ukládat, jedná se o:
 peněžitý trest (amende),
 obecně prospěšné práce (travail d´intérêt général),
 kurz výchovy k občanství (stage de citoyenneté),
 sociálně právní dohled (suivi socio-judiciaire),
 trest odškodnění (la sanction réparation)
 podmíněný trest (l’emprisonnement avec sursis simple),
 podmíněný trest se zkušební dobou (l’emprisonnement avec sursis et mise a
l`épreuve),
 podmíněný trest spojený s povinností výkonu obecně prospěšných prací
(l’emprisonnement avec sursis et l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt
général „sursis-TIG“),
 nepodmíněný trest odnětí svobody (emprisonnement ferme).
9.4.1. Peněžitý trest
Podmínky pro ukládání peněžitého trestu, který lze uložit samostatně, vedle trestu
odnětí svobody či je možné jeho výkon podmíněně odložit se stanovením zkušební doby
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v trvání 5 let907, upravuje čl. 20-3 Ordonnance. Omezuje u nezletilých jeho výši na
polovinu částky, kterou lze uložit za spáchaný trestný čin dospělému pachateli, stanoví
však maximální částku, kterou lze vůbec nezletilému jako peněžitý trest uložit, a to ve
výši 7 500 EUR, tj. 192 525 Kč.908 Oproti České republice, kde lze mladistvému uložit
peněžité trestní opatření ve výši maximálně 1 825 000 Kč je tak o poznání nižší. Čl. 203 Ordonnance však uvádí, že se toto omezující opatření nemusí vztahovat na nezletilé,
kteří dosáhli věku 16 let, pokud tak soud určí s ohledem na okolnosti případu a osobu
nezletilého.
Snížení možné výše peněžitého trestu oproti dospělým je odůvodňováno vedle
přirozeného důvodu, tj. zásady personality sankce ve spojení se značně omezenými
výdělečnými možnostmi nezletilých, také cílem zabránit ohrožení budoucnosti
nezletilého.909 Uložení peněžitého trestu se sice jeví vhodným pouze u výdělečně činných
nezletilých nebo těch, kteří mají vlastní majetek, z něhož by bylo možné trest uhradit,
Ordonnance však tuto skutečnost výslovně neuvádí. Jak již bylo výše uvedeno,
Ordonannce v čl. 20-4 zakazuje uložit nezletilým peněžitý trest formou denních sazeb.
9.4.2. Kurz výchovy k občanství
Kurz výchovy k občanství, k jehož výkonu musí dát nezletilý vždy souhlas,
představuje alternativní trest k trestu odnětí svobody.910 Upravují ho čl. 131-5-1 a čl. 13135-1 Code pénal a v souladu s článkem 28-4-1 Ordonnance ho lze ukládat všem
nezletilým ve věku od 13 do 18 let. Jeho obsah však musí být podle článku 20-4-1
Ordonnance přizpůsobován věku nezletilého a náklady na jeho konání oproti dospělým
pachatelům nenese nezletilý, ale stát. S ohledem na skutečnost, že se tento trest obsahem
podobá výchovné sankci účasti v kurzu výchovy k občanství, nebude mu zde věnována
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větší pozornost.911 Podobnost těchto sankcí však bývá z mého pohledu oprávněně
v odborné literatuře kritizována, neboť v jejich obsahu není prakticky žádný rozdíl.912
9.4.3. Trest odškodnění
Uloží-li soud nezletilému trest odškodnění, určí mu lhůtu, do které je povinen trest
vykonat způsobem, který stanoví soud pro odškodnění oběti, a to v penězích, navrácením
v původní stav, nebo jiným poskytnutím náhrady. Odškodnění má být v zásadě
poskytnuto v penězích, pokud se však odsouzený s poškozeným domluví, lze ho
poskytnout i v naturáliích. Soud výkon trestu kontroluje a neplní-li ho odsouzený
stanoveným způsobem a v určené lhůtě, může mu ho přeměnit na trest odnětí svobody
nebo mu uložit povinnost zaplatit pokutu.
9.4.4. Obecně prospěšné práce
Uložení trestu obecně prospěšných prací, na který se vztahují obecné podmínky
podle Code pénal913, omezuje čl. 20-5 Ordonnance na nezletilé ve věku od 16 do 18 let,
kteří se trestného činu dopustili v době po dosažení 13. roku věku. Spočívají v bezplatném
výkonu práce ve prospěch právnické osoby veřejného práva nebo soukromé právnické
osoby pověřené výkonem veřejné služby nebo sdružení oprávněného ukládat vykonání
obecně prospěšných prací v rozsahu 20 až 400 hodin, který francouzský zákonodárce
oproti dospělým pachatelům neomezuje. U nezletilých pachatelů je však nutné jeho
výkon v souladu s čl. 20-5 Ordonnance přizpůsobit jejich věku. Zákonodárce také
stanovil, že u nezletilých musí mít výkon tohoto trestu výchovnou povahu nebo takovou
povahu, která podporuje začlenění nezletilých odsouzených do společnosti. Zatímco
v České republice má při ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací soud
pouze povinnost přihlédnout ke stanovisku pachatele k němu, francouzský zákonodárce
stanovil nutnost souhlasu pachatele s jeho uložením. Rozdíl právní úpravy trestu obecně
prospěšných prací v obou státech také spočívá ve stanovení maximální lhůty, během níž
musí odsouzený obecně prospěšné práce vykonat, neboť podle francouzské právní úpravy
tato doba činí 18 měsíců. V případě nevykonání trestu v této době přistoupí soud

911

K výchovné sankci účasti v kurzu výchovy k občanství blíže viz podkapitola 9.3.2 Jednotlivé výchovné
sankce.
912
BONFILS, Philippe a Adeline GOUTTENOIRE. Droit des mineurs. 2. vyd. Paris: Dalloz. s. 888.
913
Jedná se o čl. 131-8, 131-22 až 131-24 a 132-54 až 132-57 Code pénal.
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k přeměně na trest odnětí svobody v poměrné výši. Podmínky výkonu trestu obecně
prospěšných prací nezletilých upřesňuje Dekret č. 76-1073, který stanoví nezletilému
povinnost se během výkonu obecně prospěšných prací podrobit kontrolním opatřením v
podobě předvolání soudce pro nezletilé, vychovatele nebo pracovníka Služby soudní
ochrany mládeže, před započetím výkonu trestu se podrobit lékařské prohlídce, aby bylo
zjištěno, zda je práce schopen a informovat soudce pro nezletilé o jakékoli změně
zaměstnání nebo bydliště. Nekontroluje-li soudce pro nezletilé výkon trestu sám, pověří
kontrolou vychovatele nebo Službu soudní ochrany mládeže, kteří mu následně podávají
průběžné zprávy.914
9.4.5. Sociálně právní dohled
Sociálně právní dohled upravený v čl. 131-36-1 až 131-36-8 Code pénal představuje
specifický trest určený pro pachatele trestných činů v sexuální oblasti a násilné trestné
činnosti, prostřednictvím kterého dochází k zajištění dohledu nad těmito osobami po
jejich propuštění z výkonu trestu.915 Ačkoliv má sloužit především k zajištění prevence
recidivy pachatelů trestné činnosti páchané na nezletilých, není vyloučeno, aby byl
v případě páchání této trestné činnosti samotnými nezletilými ukládán i přímo jim.
Odsouzenému se jeho uložením stanovuje povinnost podrobit se po určitou stanovenou
dobu určenou soudem pro nezletilé opatřením v oblasti dohledu a asistence, jejichž cílem
je působit preventivně s ohledem na trestnou činnost páchanou na nezletilých a začlenit
pachatele zpět do společnosti. S ohledem na své zaměření může mít tento trest i lékařský
rozměr, pokud soud uloží odsouzenému také povinnost podrobit se léčení. S uložením
této povinnosti však musí odsouzený vyslovit souhlas.
Doba trvání povinnosti podrobit se stanoveným povinnostem nesmí překročit 10 let
v případě odsouzení za trestný čin (délit), 20 let v případě odsouzení za trestný čin
(crime), 30 let, pokud lze za spáchaný trestný čin uložit trest odnětí svobody 30 let a na
předem nestanovenou dobu, pokud lze za spáchaný trestný čin uložit trest odnětí svobody
na doživotí. Pro případ, že by odsouzený neplnil stanovené podmínky, stanoví soud
v rozsudku náhradní trest odnětí svobody, na který bude případně trest přeměněn.

914
915

Viz čl. 9 a 10 Dekretu č. 76-1073.
PÉDRON, Pierre. Guide de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 4. vyd. Gualino, 2016. s. 847.
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9.4.6. Podmíněné tresty
Podle francouzského trestního práva lze nezletilým stejně jako dospělým pachatelům
ukládat podmíněný trest v několika verzích, a to prostý podmíněný trest, podmíněný trest
se stanovením zkušební doby nebo podmíněný trest spojený s povinností výkonu obecně
prospěšných prací.
Podmínky prostého podmíněného trestu upravuje čl. 132-29 a násl. Code pénal. Lze
ho uložit nejen v případě ukládání trestu odnětí svobody nepřevyšujícího 5 let, ale také
u peněžitého trestu a vedlejších trestů, které zahrnují odnětí nebo omezení určitých práv,
avšak pouze v případě, pokud nebyl obviněný v období 5 let předcházejících spáchání
daného skutku odsouzen za trestný čin podle obecné právní úpravy k trestu odnětí
svobody. Spáchá-li však odsouzený ve lhůtě 5 let od původního odsouzení trestný čin, za
který je mu posléze uložen trest, lze původně uložený podmíněný trest přeměnit na
nepodmíněný, a to buď zcela, nebo i pouze z části.
Pokud soud nezletilému ukládá trest odnětí svobody do 5 let, může jej také
podmíněně odložit na zkušební dobu v trvání 12 měsíců až 3 let916, na jejíž průběh mu
stanoví určitá kontrolní opatření podle čl. 132-44 Code pénal a zvláštní povinnosti podle
čl. 132-45 Code pénal. Jedná se o obdobu přiměřených omezení a přiměřených povinnosti
uvedených v § 48 odst. 4 tr. zákoníku. Oproti dospělým pachatelům lze však v případě
nezletilých v souladu s č. 20-10 Ordonnance tento trest kombinovat s výchovnými
opatřeními předání rodičům, napomenutí s výstrahou, umístění, opatření denní aktivity
nebo ochranný dozor. Dopustí-li se odsouzený ve zkušební době trestného činu, za který
je mu následně uložen jiný trest než podmíněný, nebo poruší-li stanovená kontrolní
opatření a zvláštní povinnosti, může soud rozhodnout o přeměně na nepodmíněný trest
odnětí svobody, a to opět zcela, nebo i pouze z části.
U mladistvých starších 16 let Ordonnance také dovoluje ukládat podmíněný trest
spojený s povinností výkonu obecně prospěšných prací, jehož podmínky upravují čl. 13254 až 132-57 Code pénal.

916

V případě recidivistů lze zkušební dobu prodloužit na 5 let, v určitých případech dokonce i na 7 let. Viz
čl. 132-42 Code pénal.
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9.4.7. Nepodmíněný trest odnětí svobody
Nejpřísnější trest, který Ordonnance dovoluje nezletilým ukládat za mírně
modifikovaných podmínek stanovených Code pénal, je trest odnětí svobody. Tento trest
však stejně jako v České republice trestní opatření odnětí svobody představuje až poslední
možnost řešení trestní věci nezletilého, pokud nelze uplatnit žádný jiný trestní postih.917
Z tohoto důvodu stanovil francouzský zákonodárce v čl. 2 Ordonnance soudům pro
nezletilé zvláštní povinnost zvlášť pečlivě v rozsudku popsat důvody pro uložení tohoto
trestu.918
Maximální možná výše trestu odnětí svobody závisí na věku nezletilých. Nezletilým
ve věku od 13 do 16 let nelze v souladu s čl. 20-2 Ordonnance uložit trest odnětí svobody
převyšující polovinu trestu, který lze za daný čin uložit dospělému pachateli. Hrozí-li
nezletilému trest odnětí svobody na doživotí, nelze uložit trest odnětí svobody na více než
20 let.919 Pro nezletilé ve věku od 16 do 18 let neplatí toto zákonné omezení
bezvýjimečně, neboť lze v ojedinělých případech s přihlédnutím k okolnostem daného
případu a k osobnosti nezletilého rozhodnout, že se neuplatní. Jedná se o situace, kdy lze
toto zmírnění vyloučit (i) s ohledem na okolnosti daného případu a osobnost nezletilého,
(ii) pokud nezletilý spáchal trestný čin (crime) spočívající v úmyslném útoku na lidský
život nebo fyzickou či psychickou integritu a nezletilý byl již dříve soudně trestán a
(iii) pokud nezletilý spáchal trestný čin (délit) úmyslného násilí, sexuálního násilí anebo
trestný čin (délit) spáchaný s přitěžující okolností použití násilí, a byl již dříve soudně
trestán. Přichází-li v úvahu uložení trestu odnětí svobody na doživotí, je možné
nezletilému uložit maximálně trest odnětí svobody v trvání 30 let. Vyloučí-li soud
u nezletilého staršího 16 let omezení snížení výše trestu, musí své rozhodnutí v tomto
směru opět speciálně odůvodnit.
Zatímco ke snížení trestů u nezletilých do 16 let musí soud pro nezletilé přistoupit
obligatorně (stejně jako podle české právní úpravy se snižují oproti dospělým na
polovinu), u nezletilých starších 16 let soud může rozhodnout, že snížení trestu nevyužije,

917

Srov. s rozhodnutím Ústavní rady ze dne 29. srpna 2002 (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002.
Dostupné také z: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/2002461DC.htm), v níž vyslovuje
Ústavní rada výjimečnou povahu tohoto trestu.
918
Tuto povinnost speciálního odůvodnění čl. 2 Ordonnance stanoví nejen s ohledem na nepodmíněný trest
odnětí svobody, ale i na případy, kdy soud pro nezletilé tento trest podmíněně odkládá.
919
PÉDRON, Pierre. Guide de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 4. vyd. Gualino, 2016. s. 842.
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pokud (i) je tento postup odůvodněn okolnostmi spáchání trestného činu a osobností
nezletilého, (ii) spáchal-li nezletilý opakovaně (myšleno ve stadiu recidivy) úmyslný
zločin proti životu či zdraví nebo (iii) pokud ve stadiu recidivy spáchal úmyslný násilný
trestný čin, trestný čin sexuálního násilí nebo pokud spáchal trestný čin brutálním
způsobem. Rozhodne-li se však soud snížení hranice trestu neaplikovat, musí toto své
rozhodnutí v rozsudku řádně zdůvodnit.

9.5. Četnost ukládání jednotlivých sankcí nezletilým
Níže uvádím počet nejčastěji ukládaných trestů, výchovných sankcí a výchovných
opatření francouzskými soudy pro nezletilé v letech 2013 až 2017.920 Z této analýzy je
zřejmé, že francouzské soudy velmi pečlivě kladou důraz na výchovné řešení trestní věci
nezletilého, neboť z velké části ukládají výchovná opatření. Procento jejich využití se
téměř shoduje s procentem ukládaných trestů. Co se týká výchovných sankcí, tyto jsou
oproti předchozím druhům sankcí ukládány zcela minimálně. Tato skutečnost z mého
pohledu svědčí o tom, že se podmínky mnoha z nich podobají výchovným opatřením, jak
bylo shora kritizováno, a důsledkem jejich neplnění je stejně přeměna na výchovné
opatření, proto soudy nemají vůli se k nim uchylovat příliš často.
Uložené tresty:
Tresty

Rok

Celkový počet
odsouzených
nezletilých

Tresty celkem

Zcela nebo
zčásti NEPO

Trest odnětí
svobody s
podmíněným
odkladem
výkonu v plném
rozsahu

2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

47 994
45 612
44 624
46 431
47 057
231 718

22 546
21 492
21 000
21 456
22 185
108 679

5 022
4 907
4 650
4 729
4 789
24 097

7 675
7 284
7 169
7 639
8 263
38 030

920

Data byla získána ze statistické ročenky Ministerstva spravedlnosti Francouzské republiky. Viz
Références statistiques justice. Année 2017. Justice des mineurs. Les mineurs délinquants. [online]. © 2018.
Ministère
de
la
Justice.
[cit.
12.
3.
2019].
Dostupné
z:
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Stat_Annuaire_ministere-justice_2017_chapitre10.pdf.
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Uložené tresty – procentuální vyjádření:
Tresty

Rok

Celkový počet
odsouzených
nezletilých

Tresty celkem

Zcela nebo
zčásti NEPO

Trest odnětí
svobody s
podmíněným
odkladem
výkonu v plném
rozsahu

2013
2014
2015
2016
2017
Průměr

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

46,98 %
47,12 %
47,06 %
46,21 %
47,14 %
46,90 %

10,46 %
10,76 %
10,42 %
10,19 %
10,18 %
10,40 %

15,99 %
15,97 %
16,07 %
16,45 %
17,56 %
16,41 %

Uložené tresty – pokračování:
Tresty

Rok

2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

Podmíněný
Peněžitý trest
trest,
Podmíněný trest nebo podmíněný
podmíněný trest
se zkušební
trest s
spojený s
dobou
podmíněným
povinností
odkladem
výkonu OPP
3 711
3 570
3 435
3 495
3 379
17 590

1 800
1 619
1 393
1 363
1 474
7 649

3 563
3 389
3 562
3 466
3 451
17 431
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Jiný trest

775
723
791
764
829
3 882

Uložené tresty – procentuální vyjádření – pokračování:
Tresty

Rok

2013
2014
2015
2016
2017
Průměr

Podmíněný
Peněžitý trest
trest,
Podmíněný trest nebo podmíněný
podmíněný trest
se zkušební
trest s
spojený s
dobou
podmíněným
povinností
odkladem
výkonu OPP
7,73 %
7,83 %
7,70 %
7,53 %
7,18 %
7,59 %

3,75 %
3,55 %
3,12 %
2,94 %
3,13 %
3,30 %

7,42 %
7,43 %
7,98 %
7,46 %
7,33 %
7,53 %

Jiný trest

1,61 %
1,59 %
1,77 %
1,65 %
1,76 %
1,68 %

Uložené výchovné sankce:
Výchovné sankce

Rok

Celkový
počet
odsouzených
nezletilých

Upuštění od
opatření
nebo trestu

Výchovné
sankce
celkem

Opatření
spočívající v
pomoci nebo
nápravě

Jiné
výchovné
sankce

2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

47 994
45 612
44 624
46 431
47 057
231 718

1 434
1 468
1 193
1 388
1 260
6 743

1 787
1 711
1 607
1 845
1 973
8 923

514
497
511
517
617
2 656

1 273
1 214
1 096
1 328
1 356
6 267

Uložené výchovné sankce – procentuální vyjádření:
Výchovné sankce

Rok

Celkový
počet
odsouzených
nezletilých

Upuštění od
opatření
nebo trestu

Výchovné
sankce
celkem

Opatření
spočívající v
pomoci nebo
nápravě

Jiné
výchovné
sankce

2013
2014
2015
2016
2017
Průměr

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

2,99 %
3,22 %
2,67 %
2,99 %
2,68 %
2,91 %

3,72 %
3,75 %
3,60 %
3,97 %
4,19 %
3,85 %

1,07 %
1,09 %
1,15 %
1,11 %
1,31 %
1,15 %

2,65 %
2,66 %
2,46 %
2,86 %
2,88 %
2,70 %
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Uložená výchovná opatření:
Výchovná opatření
Rok

Celkový
počet
odsouzených
nezletilých

Výchovná
opatření
celkem

2013
2014
2015
2016
2017
Celkem

47 994
45 612
44 624
46 431
47 057
231 718

22 227
20 941
20 824
21 742
21 639
107 373

Napomenutí,
předání
rodičům

Soudní
ochrana

18 198
16 806
16 471
17 129
16 860
85 464

3 777
3 881
4 082
4 370
4 511
20 621

Umístění,
probační
dohled,
opatření
denní
aktivity
252
254
271
243
268
1 288

Uložená výchovná opatření – procentuální vyjádření:
Výchovná opatření
Rok

Celkový
počet
odsouzených
nezletilých

Výchovná
opatření
celkem

2013
2014
2015
2016
2017
Průměr

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

46,31 %
45,91 %
46,67 %
46,83 %
45,98 %
46,34 %

Napomenutí,
předání
rodičům

Soudní
ochrana

37,92 %
36,85 %
36,91 %
36,89 %
35,83 %
36,88 %

7,87 %
8,51 %
9,15 %
9,41 %
9,59 %
8,90 %
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Umístění,
probační
dohled,
opatření
denní
aktivity
0,53 %
0,56 %
0,61 %
0,52 %
0,57 %
0,56 %

10. Závěr
V předkládané disertační práci jsem se k tématu sankcionování mladistvých snažila
přistoupit originálním způsobem, a to komparací v mnoha ohledech – srovnání české
právní úpravy se zahraničními, srovnání sankcionování mladistvých a dospělých
pachatelů, porovnání jednotlivých etap vývoje právní úpravy v této oblasti a srovnání
teoretických koncepcí a myšlenek zákonodárce zakomponovaných do právní úpravy
s tím, jak se s nimi vypořádala aplikační praxe. Vznikla tak monografická studie, která
poskytuje nejen komplexní a systematický výklad v oblasti sankcionování mladistvých,
ale také srovnává českou právní úpravu se slovenskou a francouzskou právní úpravou,
seznamuje odbornou veřejnost s poznatky z aplikační praxe a navrhuje způsoby, jak
právní úpravu sankcionování mladistvých legislativně pozměnit, aby lépe odpovídala
zásadám, na kterých by mělo být trestní právo mládeže postaveno.
Pokládám na tomto místě za vhodné uvést, že psaní práce bylo postaveno na
myšlence, kterou vyslovil francouzský dramatik, spisovatel, humorista, novinář a právník
Tristan Bernard (1866 – 1947): „Mládí je krásná věc. Ne protože dovoluje dělat hlouposti,
ale protože dává čas je napravit.“ Uvedené konstatování považuji za plně vystihující
specifičnost mladistvých pachatelů, kteří jsou díky své nedozrálosti tvárnější než dospělé
osoby, takže u nich existuje vyšší šance na polepšení. Proto je k nim nezbytné přistupovat
odlišně než k dospělým. Musí být zohledňována jejich biologická, psychologická
i sociologická specifika a především musí být během trestního řízení myšleno na potřebu
jejich návratu do společnosti a zabránění jejich stigmatizaci. V celém řízení by tak měla
být dána přednost výchovnému účelu před represí. Musím však bohužel podotknout, že
ze zjištěných statistických údajů četnosti ukládání jednotlivých opatření mladistvým a
jiného způsobu vyřizování jejich trestních věcí vyplývá, že se ne vždy v praxi daří tento
přístup naplňovat. Analýzou právní úpravy sankcionování mladistvých jsem také zjistila,
že dokonce ani některá ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže nejsou s touto
myšlenkou zcela v souladu.
Pro pochopení problematiky jsem pokládala za důležité vycházet z historie právní
úpravy sankcionování mladistvých. Jak popisuji v úvodní kapitole, přístup k mladistvým
pachatelům trestné činnosti se v průběhu doby vyvíjel, a to od naprosté absence
zohledňování jejich odlišností, přes přihlížení k věku jako k polehčující okolnosti, až po
dnešní samostatný zákon upravující tuto problematiku se samostatným propracovaným
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systémem sankcí. Přístup k mladistvým na našem území byl pochopitelně značně
ovlivňován událostmi ve světě a již za doby první republiky tak zákonodárce reagoval na
specifika mladistvých přijetím pokrokového, na tu dobu prvotřídního díla – zákona
o trestním soudnictví nad mládeží. Na tomto místě lze jen vyjádřit lítost nad tím, že vývoj
historických událostí nepřál tomuto zákonu delšího trvání, neboť jinak by dnes bylo
samostatné trestní právo mládeže staré nikoliv pouze 15 let, ale již 88 let, což by jistě
mělo značně pozitivní dopad nejen na aplikační praxi, ale také na povědomí společnosti
a její nahlížení na tuto problematiku. Naštěstí se však český zákonodárce nakonec opět
přiklonil zpět ke koncepci samostatného právního předpisu upravujícího trestní právo
mládeže, který přinesl systematičtější přístup k řešení trestních věcí mladistvých a který
přispívá k zesílení výchovného efektu a také k důslednějšímu preventivnímu působení na
mladistvé. Obecné trestní předpisy totiž logicky nemohou plnohodnotně upravovat
všechny zvláštnosti, které je potřeba v přístupu k mladistvým zohledňovat.
Specializace celého systému soudnictví nad mládeží je postavena rovněž na
odborném zaměření osob, které v řízeních s mladistvými vystupují. Specifický přístup
k mladistvým od nich vyžaduje nejen znalost práva, ale také psychologie a především
bohaté zkušenosti v této oblasti. Orgány činné v trestním řízení by měly na mladistvého
působit výchovně po celou dobu trestního řízení, což v některých případech postačí k jeho
nápravě, jindy je však již nutné mu uložit některou ze sankcí, které zákon o soudnictví ve
věcech mládeže nabízí. Orgány činné v trestním řízení by se ale v prvé řadě měly vždy
zaměřit na zjištění příčin, které mladistvého vedly k páchání provinění. Pouze v případě,
že budou tyto dostatečně zjištěny a bude podrobně analyzována osobnost mladistvého,
může být vybrán ten nejefektivnější možný způsob řešení jeho trestní věci. V této
souvislosti v práci navrhuji v každé trestní věci mladistvého vypracovávat podrobnou
zprávu o jeho osobních, rodinných a sociálních poměrech a současné životní situaci, která
obsahuje skutečnosti uvedené v § 56 odst. 3 ZSVM, neboť jejich zjištění shledávám zcela
zásadním k tomu, aby mohla být trestní věc mladistvého řešena spravedlivě a v souladu
s účelem zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Na základě zjištěných skutečností by
následně měly orgány činné v trestním řízení zvolit takový postup a případně uložit
takové opatření, které bude s ohledem na vyspělost mladistvého a prostředí, v němž žije,
efektivně cílit na odstranění příčin, které ke spáchání provinění vedly, soustředit se na
rozvoj pozitivních stránek jeho osobnosti a prevenci jeho dalších delikventních projevů.
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Snažila jsem se odpovědět na otázku, která byla v úvodu práce položena, a sice, zda
je tuzemská právní úprava sankcionování mladistvých dostatečná a odpovídá potřebám
mladistvým i společnosti. K odpovědi jsem dospěla poté, co jsem nejprve věnovala
prostor rozboru základních zásad vztahujících se k sankcionování mladistvých a následně
zkoumání, zda je ten který institut upravený v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže
souladný s účelem zákona a jeho specifickými zásadami, jakým způsobem je účel zákona
naplňován v praxi českých orgánů činných v trestním řízení a jakým způsobem by bylo
případně vhodné právní úpravu změnit. Dospěla jsem v celku k pozitivním závěrům, co
se týká hodnocení výčtu a úpravy jednotlivých sankcí, které je možné mladistvým
ukládat, a to i s ohledem na zahraniční srovnání. Shledávám však stále prostor pro
zdokonalení české právní úpravy sankcionování mladistvých. V jednotlivých kapitolách
práce proto navrhuji konkrétní změny právní úpravy, z nichž ty podle mého názoru
nejdůležitější níže zmiňuji. Kromě dílčích změn právní úpravy je však nutné se také více
zaměřit na z mého pohledu nedostatečné personální obsazení Probační a mediační služby,
jejíž pracovníci jsou zejména v oblasti výkonu jednotlivých ukládaných sankcí
mladistvým klíčoví. Za zásadní rovněž považuji, aby bylo v oblasti sankcionování
mladistvých věnováno větší úsilí šíření osvěty, a to jak mezi laickou, tak i odbornou
veřejností. V neposlední řadě je rovněž nutné, aby se orgány činné v trestním řízení v této
oblasti neuchylovaly z určité pohodlnosti ke „klasickým“ řešením a nebály se
individuálního přístupu ke každému mladistvému, na kterém zákon o soudnictví ve
věcech mládeže stojí a zřetelně ho podporuje.
Mám-li vybrat nejzásadnější navrhovanou změnu právní úpravy, jedná se z mého
pohledu nepochybně o instituty upuštění od uložení trestního opatření podle § 11 a 12
ZSVM a podmíněné upuštění od uložení trestního opatření upravené v § 14 ZSVM. Na
tyto instituty jsem se v průběhu zpracování práce zaměřila blíže, než jsem původně
zamýšlela, neboť jsem v jejich názvech a konstrukci shledala nesoulad se základní
zásadou ekonomie trestní represe, na které, jako na jedné z nejdůležitějších myšlenek,
zákon o soudnictví ve věcech mládeže stojí. Při řešení trestní věci mladistvého má být
vycházeno z premisy, že k účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže postačí uložení
výchovného, popřípadě ochranného opatření, a až v případě, kdy tyto prostředky
nepovedou (nebo nemohou vést) k nápravě mladistvého, měl by soud uvažovat o trestních
opatřeních. Již z názvu shora uvedených institutů je však patrné, že takto zákonodárce
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nepřemýšlel, když konstrukce těchto institutů vychází z myšlenky, že se primárně
„upouští od uložení trestního opatření“. Tento rozpor tak považuji za zásadní problém,
který jsem se rozhodla podrobně analyzovat. Za velký přínos práce v tomto směru
považuji skutečnost, že se dosud žádný z autorů této otázce nijak blíže nevěnoval, na tento
problém neupozornil a zejména nepřišel se závěry navrhujícími řešení této kolize.
V rámci této práce byl návrh řešení rozpracován do té míry, že byla přímo navržena znění
příslušných ustanovení tak, jak by bylo možné je v zákoně o soudnictví ve věcech
mládeže upravit. Přestože však upozorňuji na četné a zcela zásadní nedostatky uvedených
institutů, jejich úlohu v systému trestního soudnictví nad mládeží i v současném
nevhodném znění je potřeba nepochybně hodnotit jako významnou a nepostradatelnou.
Zasloužily by si však jednak bližší pozornost zákonodárce, aby byly uvedeny do souladu
se zásadou ekonomie trestní represe, a jednak četnější využití v aplikační praxi. Proto lze
jen doufat, že budou v práci uvedené nedostatky v rámci případné novelizace zákona
o soudnictví ve věcech mládeže odstraněny a soudy uvedené instituty budou následně
aplikovat častěji, čímž dojde k důslednějšímu naplňování základní myšlenky zákona
o soudnictví ve věcech mládeže.
Co se týká výchovných opatření, uvažuji v práci nad jejich úlohou, podrobně je
jednotlivě rozebírám a zdůrazňuji, že jejich preventivní efekt může na mladistvého
zapůsobit účinněji než odstrašující efekt trestních opatření. Z tohoto důvodu považuji za
vhodné, aby zákonodárce zaměřil svou pozornost na jejich legislativní úpravu a aby
exekutiva věnovala zvýšenou pozornost financování probačních programů, které mají
podle mého názoru značný výchovný a napravovací potenciál, pokud budou fungovat
v takové podobě, v jaké byly při přijímání zákona o soudnictví ve věcech mládeže
zamýšleny. Vedle nutnosti propracování formy a náplně probačních programů zdůrazňuji
také nevhodnost demonstrativního výčtu výchovných omezení, výchovných povinností a
rovněž zaměření probačních programů, neboť není souladný s principem právní jistoty.
Za zásadní však především považuji, aby bylo k ukládání výchovných opatření
přistupováno častěji. Jejich nedostatečné využívání do určité míry souvisí s již shora
uvedenou problematikou institutů upuštění od uložení trestního opatření.
V problematice ochranných opatření se zaměřuji především na otázku vhodnosti
ukládání ochranného opatření zabezpečovací detence mladistvým a na problematiku
nedostatečného odlišení podmínek výkonu ochranné a ústavní výchovy. V této
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souvislosti upozorňuji také na možnou inspiraci ve slovenské právní úpravě, kde existuje
na rozdíl od české možnost výkonu ochranné výchovy v náhradní profesionální rodině.
Vzhledem k tomu, že trestní opatření představují prostředek ultima ratio při řešení
trestních věcí mladistvých, upozorňuji na některé zásadní nedostatky v jejich zákonné
úpravě a zejména na alarmující četnost ukládání trestních opatření v aplikační praxi.
V této souvislosti považuji za zajímavé poukázat na srovnání četnosti ukládání trestních
opatření v České republice, potažmo trestů ve Slovenské republice, kde tvoří převážnou
část z veškerých reakcí na trestnou činnost mladistvých, s jejich ukládáním ve Francii,
kde je k nim přistupováno pouze v necelé polovině případů. Jako dílčí řešení této
problematiky navrhuji, aby byly u mladistvých rozšířeny možnosti využití alternativních
trestních opatření.
Svou pozornost zaměřuji také na institut odklonů v trestních věcech mladistvých,
u nichž zejména kritizuji název oddílu, v němž jsou zařazeny, a jejich nedůsledný výčet.
Dále polemizuji nad nadbytečností institutu odstoupení od trestního stíhání a naopak
oceňuji oproti slovenské právní úpravě nemožnost uzavření dohody o vině a trestu
s mladistvým. Z analýzy četnosti ukládání jednotlivých odklonů pak považuji za
nejdůležitější zjištění, že k jejich využití dochází z převážné části správně již
v přípravném řízení.
V rámci posledních dvou kapitol analyzuji právní úpravu sankcionování mladistvých
ve Slovenské republice a Francii. Ve srovnání s těmito zahraničními právními úpravami
shledávám na české právní úpravě velmi pozitivní skutečnost, že umožňuje v co nejširší
možné míře ukládání výchovných opatření, a to nejen v případě upuštění od uložení
trestního opatření či jeho podmíněné varianty, ale také společně s ukládanými trestními
opatřeními, v čemž z mého pohledu obě komparované právní úpravy zaostávají. Chcemeli totiž zajistit co největší výchovný efekt, je přirozeně nutné povolit právě existenci této
kumulace, neboť tato opatření mají největší výchovný potenciál. Předpokládala jsem, že
slovenská právní úprava bude v podstatě na stejné úrovni jako česká a že francouzská
právní úprava bude více propracovaná. V první zmíněné premise jsem se zmýlila, neboť
z komparace české a slovenské úpravy vyplynulo, že ačkoliv se slovenský zákonodárce
značně českou úpravou inspiroval, stále za ní velmi zaostává. Co se týká francouzské
právní úpravy, většina institutů v ní zakotvených má určitou paralelu v české právní
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úpravě, je však nutné připustit, že podmínky pro uložení většiny sankcí a především jejich
výkon důsledněji rozpracovává. Z francouzské právní úpravy by podle mého názoru mohl
český zákonodárce čerpat inspiraci zejména z výchovné sankce kurzu občanské výchovy,
a to pro úpravu podoby a zaměření probačních programů. Také navrhuji zavést
z francouzské právní úpravy vycházející možnost revidovat uložená výchovná opatření
v průběhu jejich výkonu, čímž by z mého pohledu došlo k vyřešení současného problému
nemožnosti vyvodit z nedodržování podmínek uloženého výchovného opatření pro
mladistvého důsledky.
Tato práce byla vedena snahou podat komplexní a systematický výklad v oblasti
sankcionování mladistvých v porovnání se zahraničními právními úpravami a seznámit
odborné čtenáře s poznatky z aplikační praxe. Přicházím v ní s novými pohledy na určité
instituty a vyvozuji mnohé závěry pro zkvalitnění současné právní úpravy. Považuji proto
cíle, které jsem si na samém počátku zpracování této problematiky stanovila, za splněné
a v práci spatřuji přínos pro odbornou veřejnost. Věřím, že v akademické oblasti může
pomoci rozvinout hlouběji znalosti této problematiky a že může být využita k další
badatelské činnosti či při výuce. Rovněž jsem přesvědčena, že tato práce může posloužit
orgánům činným v trestním řízení, které v řízení s mladistvými vystupují, a pracovníkům
Probační a mediační služby, zejména však soudcům, potažmo i státním zástupcům, neboť
zohledňuje rozhodovací praxi soudů a přináší určitá vodítka pro vhodnou volbu řešení
trestních věcí mladistvých. Domnívám se, že v neposlední řadě může být také cenným
zdrojem inspirace pro legislativce, protože přináší kritický pohled na stávající právní
úpravu a nabízí nové přístupy, nápady a návrhy v této oblasti.
Úplným závěrem si dovolím shrnout, že téma sankcionování mladistvých
v současnosti zasluhuje bližší pozornost, neboť jak jsem uvedla již v úvodu práce,
věnování se problematice trestné činnosti mladistvých dnes, znamená investici do
budoucna. Ačkoliv je myšlenka speciální úpravy sankcionování mládeže z mého pohledu
správná a nutná a zákonodárce přijetím zákona o soudnictví ve věcech mládeže
nepochybně učinil krok správným směrem, je nutné se nyní posunout v oblasti legislativy
opět o něco dál. Je však nutné podotknout, že ještě stále v mnoha ohledech nedostatečný
přístup k delikventní mládeži nelze přičítat pouze zákonodárci a aplikační praxi orgánů
činných v trestním řízení, ale celkové náladě ve společnosti. Nejlepší prevencí kriminality
mladistvých je totiž jejich řádná výchova, která v dnešní natolik hektické a
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přetechnizované době, kdy se vytrácí přirozená komunikace mezi lidmi a rozebírání
problémů, často bohužel selhává. Ačkoliv plní trestní právo samozřejmě také úlohu
preventivní, řeší primárně až jednotlivá konkrétní selhání, k nimž často dochází právě až
poté, kdy již selhaly systémy předchozí.
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Abstrakt
Disertační práce se zaměřuje na problematiku sankcionování mladistvých v České
republice podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů. Klade si za cíl analyzovat
českou právní úpravu sankcionování mladistvých, porovnat ji se zahraničními právními
úpravami, zhodnotit poznatky z aplikační praxe a zjistit četnost využívání jednotlivých
institutů s přihlédnutím k míře aplikování prvků restorativní justice. Porovnává jednotlivé
etapy vývoje právní úpravy v této oblasti v českých zemích a zaměřuje se na okolnosti a
důvody přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Zkoumá, zda systém a druhy
sankcí a rovněž jiná řešení trestních věcí mladistvých, která zákonodárce v zákoně
o soudnictví ve věcech mládeže upravil, odpovídají potřebám mladistvých a mohou
skutečně představovat účinné řešení jejich situace a zároveň účinně chránit společnost.
Detailně rozebírá jednotlivé možné způsoby reakce na provinění spáchaná mladistvými,
tyto kriticky hodnotí a srovnává s reakcemi na trestnou činnost dospělých pachatelů. Také
seznamuje čtenáře s analýzou četnosti využívání jednotlivých institutů s přihlédnutím
k míře aplikování prvků restorativní justice. Rovněž poskytuje srovnání se
sankcionováním mladistvých ve Slovenské republice a Francouzské republice. Poukazuje
na nedostatky či problematické aspekty právní úpravy sankcionování mladistvých a
obsahuje návrhy, jak by tyto bylo vhodné do budoucna řešit a českou právní úpravu
sankcionování mladistvých tak de lege ferenda zdokonalit.
Klíčová slova: mladistvý, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, sankcionování,
výchovná, ochranná a trestní opatření
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Abstract
The thesis focuses on the issue of sanctioning juveniles in the Czech Republic
according to the Act No. 218/2003 Coll. on the criminal responsibility of juveniles and
jurisdiction of juveniles (hereinafter referred to as the “Juvenile Justice Act”). The aim of
the thesis is to analyze the Czech legal regulation of sanctioning juveniles, compare it
with foreign legal regulations, evaluate the knowledge from application practice and find
out the frequency of use of individual institutes with regard to the extent of application of
restorative justice elements. It compares various periods of the development of legislation
in this area in the Czech lands and focuses on circumstances and reasons for adopting the
Juvenile Justice Act. It examines whether the system and types of sanctions, as well as
other solutions to criminal matters of juveniles, which the legislator has regulated in
Juvenile Justice Act, correspond to the needs of juveniles and whether it can truly
represent an effective solution to their situation and at the same time effectively protect
society. It analyzes in detail the various possible ways of responding to offenses
committed by juveniles, critically evaluates them and compares them to responses to adult
offenders. It also apprises readers of an analysis of the frequency of use of individual
institutes, taking into account the degree of application of restorative justice elements. It
also provides a comparison with sanctions imposed on juveniles according to the
legislation of Slovakia and France. Finally it points out the shortcomings or problematic
aspects of the legal regulation of sanctioning juveniles and contains suggestions on how
the legal regulation of sanctioning juveniles should be appropriately improved in the
future.
Keywords: juvenile, Juvenile Justice Act, sanctioning, the instructional, protective
and punitive measure
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