
Závěr 

 Mladí lidé jsou během dospívání vystaveni mnoha pozitivním i negativním vlivům, jak 

v široké společnosti, tak v jejich blízkém okolí, které mají podstatný význam pro jejich 

budoucí chování. Současná společnost není, dle mého názoru, vzorem morálky, což se nutně 

musí odrazit i v chování dospívajících. Na druhé straně většina dospívajících jsou samostatně 

se rozhodující jedinci, kteří by měli nést odpovědnost za své jednání.  

Kriminalita mládeže, resp. mladistvých není jednoduchým problémem. Existuje 

mnoho příčin a faktorů, které ovlivňují chování mladistvých a jejich směřování k dráze 

delikventa, o některých možná ani nevíme. Stejně tak i způsobů preventivního působení je 

nepočítaně, ale ani ve svém souhrnu nejsou stoprocentně účinné.   

Pokud jde o možnost snížení hranice trestní odpovědnosti, přikláním se k názoru, že 

by bylo vhodné v ČR snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti na 14 let. Domnívám se, že 

současná mládež je obecně natolik psychicky vyspělá, aby již ve 14 letech mohla rozpoznat 

protiprávnost činu a ovládat své jednání, tedy být trestně odpovědná. Souhlasím se snížením 

věkové hranice na 14 let samozřejmě se zachováním relativní (podmíněné) trestní 

odpovědnosti, kdy je v pochybnostech zkoumáno, zda jedinec opravdu dosáhl takové 

rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl být trestně odpovědný. Opatření, o kterých hovoří 

důvodová zpráva k zákonu 306/2009 Sb. a která lze v současnosti uložit dětem do 15 let, mi 

nepřipadají pro děti okolo 14 let dostatečná. Opatření, která lze uložit mladistvým pachatelům 

(např. alternativní trestní opatření obecně prospěšné práce, domácí vězení či zákaz vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce) se mi jeví jako účinnější a vhodnější i pro děti od 

14 let.  

Mnoho sexuologů a psychologů (např.: sexuologové J. Zvěřina, P. Weiss, 

psychologové P. Šmolka, S. Hubálek) vyslovilo nesouhlas při zamýšleném snížení věkové 

hranice trestní odpovědnosti a s tím spojeném snížení věkové hranice u mrav- nostních 

trestných činů (trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti), zejména u trestného 

činu pohlavního zneužití. Vyjadřovali obavy, zda velká skupina dětí nebude vystavena 

beztrestnému obtěžování deviantními pachateli. Dále upozorňovali na skutečnost, že lidé, 

kteří začínají se sexuálním stykem příliš brzy, mají rizikové chování. Jako problém neviděli 

možný sex čtrnáctiletých vrstevníků (průzkumy ukazují, že v ČR dochází k prvnímu 

sexuálnímu styku mezi 17. a 18. rokem), ale beztrestný pohlavní styk dospělých mužů se 

čtrnáctiletými děvčaty. Důsledky takového startu do života si podle psychologů dívky mohou 

nést celý život. 



Argumenty odpůrců snížení věkové hranice pro legální pohlavní styk se mi zdají 

pochopitelné, ovšem stejně jako někteří z nich nevidím důvod, proč by se měla hranice trestní 

odpovědnosti spojovat s věkem, kdy zákon povoluje sexuální život. Podle mého názoru to, že 

je jedinec způsobilý být za své protiprávní jednání trestně odpovědný ještě neznamená, že je 

také dostatečně psychicky a fyzicky vyspělý na to, aby měl pohlavní styk. Např. na Slovensku 

je věková hranice trestní odpovědnosti stanovena na 14 let, ale hranice t. č. sexuálního 

zneužívání na 15 let s tím, že za tento trestný čin není odpovědný ten, kdo v době jeho 

spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku (§ 22 odst. 1 a 2, § 201 odst. 1 Trestného zákona 

č. 300/2005 Z. z.). 

Uvědomuji si, že snížení věkové hranice není samospasitelným řešením, a pouze  

represe kriminalitu dětí a mladistvých neomezí, ale z výše uvedených důvodů se domnívám, 

že je vhodné, aby byli pachatelé dříve trestně odpovědní za své jednání        a neměli pocit 

beztrestnosti, což se v mnoha případech stává. Zatím je potřeba využívat opatření, která nám 

zákon nabízí v případech delikventního jednání dětí mladších 15 let.  

 

 


