
Abstrakt 

Tato práce se zabývá soudnictvím ve věcech mládeže a zaměřuje se zejména 

na procesní otázky postihu kriminality mládeže, který se značně liší od postihu trestné 

činnosti dospělých pachatelů. Potřeba specifického zacházení s mládeží vychází 

ze zkušenosti, že duševní vývoj dospívajících jedinců dosud není ukončen, a proto 

je nezbytné k nim přistupovat s vědomím, že vyžadují větší péči a ochranu. 

K obezřetnějšímu, přístupu k nedospělým pachatelům z řad mládeže vyzývá i množství 

mezinárodních dokumentů. Trestní právo mládeže tak představuje souhrn odchylek 

od obecné úpravy, které se uplatní pouze ve vztahu k mladistvým delikventům a jejichž 

cílem je ochránit je před kriminální budoucností a přivést je k nalezení vhodného 

společenského uplatnění. 

V České republice trestní odpovědnost mládeže, její sankcionování a postupy 

řešení její trestné činnosti upravuje komplexně zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví 

ve věcech mládeže. Tento zákon dělí mládež na trestně neodpovědné děti mladší 15 let 

a trestně odpovědné mladistvé ve věku od 15 do 18 let. Trestní řízení proti mladistvým 

a řízení o činech jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let se liší jak 

od standardního trestního řízení, tak od sebe navzájem. 

Úvodní část práce je věnována obecným otázkám trestního práva mládeže 

a představení mezinárodních dokumentů zabývajících se delikventní mládeží. Dále 

následuje stručný historický exkurz do úpravy trestního práva mládeže na našem území. 

Stěžejní část práce se věnuje rozboru jednotlivých specifik trestního řízení proti 

mladistvým a poukazuje na odlišnosti od obecné úpravy trestního řízení obsažené 

v trestním řádu. Další část práce představuje řízení ve věcech dětí mladších 15 let 

a rozebírá především jeho trestněprávní aspekty. Poslední kapitola je věnována krátkému 

představení vybraných zahraničních úprav trestního práva ve věcech mládeže. 

Cílem této práce je představení české platné úpravy trestního řízení vedeného 

proti mladistvým a řízení ve věcech dětí mladších 15 let, zhodnocení úpravy obou typů 

řízení a případně navržení změn k řešení některých jejich nedostatků. 

 


