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Úvod 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila metodiku vyšetřování trestných činů 

páchaných mladistvými. A to z toho důvodu, že kriminalita mládeže, její příčiny, 

způsoby páchání a prevence jsou často předmětem diskuzí nejen odborníků, ale i laické 

veřejnosti. Jde o téma, které je aktuální v jakékoli době, neboť zástupci každé generace 

mají většinou pocit, že mládež je nezvedená, a že oni bývali spořádanějšími mladými. 

V současnosti, i díky sdělovacím prostředkům, míváme dojem, že dnešní mladiství jsou 

bezohlední, agresivní, a že jimi páchaná kriminalita rapidně stoupá. Jsou ale opravdu 

dnešní mladí lidé takoví? A nejde o chování, které je vlastní celé společnosti a mladiství 

jsou jen jejím odrazem? 

Jednou z nejdiskutovanějších v této problematice byla a je otázka snížení hranice 

trestní odpovědnosti. Jsou mladiství natolik vyspělí a jejich kriminalita tak závažná,    

že je potřeba snížit hranici trestní odpovědnosti? Nebo jde pouze o populistický krok, 

který ve skutečnosti nic neřeší? A jaký je vůbec nejvhodnější preventivní postup 

v případě delikvence mladistvých? 

Na tyto i na další otázky jsem se snažila najít odpověď ve své práci. Z důvodu 

velkého rozsahu celé problematiky jsem se zaměřila především na oblast kriminalistické 

charakteristiky, zejména na otázku struktury trestné činnosti páchané mladistvými a pří- 

činy kriminality mladistvých, dále na oblast následných vyšetřovacích úkonů, zejména 

na výslech mladistvých, na prevenci kriminality a z problematiky trestního práva 

zejména na otázku trestní odpovědnosti mladistvých. 

Práce je zpracována v právním stavu k březnu 2010. 
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1. Pojem metodika vyšetřování a její komponenty 

 „Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů zkoumá zákonitosti 

vzniku stop určitého druhu trestných činů a na jejich základě modifikuje obecné 

kriminalistické metody tak, aby vyhovovaly podmínkám odhalování, vyšetřování a 

prevence jednotlivých druhů trestných činů“. 1 

 Metodika vyšetřování trestných činů páchaných mládeží tedy popisuje tyto 

trestné činy a jejich typické znaky a na základě těchto poznatků vytváří postupy vhodné 

pro jejich vyšetřování. 

 „Jednotlivé metodiky vyšetřování trestných činů se skládají z těchto 

komponentů: typová kriminalistická charakteristika daného druhu trestných činů, 

typické stopy pro daný druh trestných činů, vyšetřovací situace typické pro vyšetřování 

daného druhu trestných činů, zvláštnosti předmětu vyšetřování, zvláštnosti podnětů 

k vyšetřování, zvláštnosti prvotních vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů, 

zvláštnosti kriminalistických verzí, plánování a organizace vyšetřování, zvláštnosti 

následné etapy vyšetřování a zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a zvláštnosti 

kriminalistické prevence.“2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 407 
2 Tamtéž, s. 413 
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2. Kriminalistická charakteristika  

2.1 Pojem mladistvý  

Termín mladistvý je definován v § 2 odst. 1 písm. c) ZSM. Mladistvým se 

rozumí ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý 

rok svého věku.  ZSM v § 6 odst. 1 označuje trestný čin spáchaný osobou mladistvou 

termínem provinění (z důvodu přehlednosti budu v kriminalistické části práce užívat 

pojem trestný čin i pro provinění). Pojem mladistvý musíme odlišovat od pojmu 

mládež, který je širší. Jako mládež označuje § 2 odst. 1 písm. a) ZSM děti a mladistvé.  

Dalším pojmem, se kterým se lze setkat je pojem osoba blízká věku 

mladistvého, tzv. mladý dospělý. „Jde o osoby, které již dosáhly 18 let, ale dosud 

nejsou starší 24 let. Trestní zákon ani ZSM tento termín nezná, avšak v ustanovení § 33 

písm. b) tuto kategorii mladých lidí připomíná, když ji stanoví jako jednu 

z polehčujících okolností mající význam pro výměru trestu. Současná soudní praxe 

přiznává tuto polehčující okolnost především osmnáctiletým, příp. devatenáctiletým 

pachatelům“.3 (pozn.: v platném TZ č. 40/2009 Sb. jde o § 41 písm. f) ) 

 

 2.2 Struktura trestné činnosti a statistické údaje 

Od roku 1990 docházelo k pravidelnému zvyšování počtu trestných činů 

páchaných mladistvými. Tento postup vyvrcholil v roce 1996, kdy bylo 13392 

pachatelů z řad mladistvých z celkového počtu 118456 pachatelů. Od tohoto roku počty 

mladistvých delikventů klesají, v roce 2007 a 2008 dochází k jejich nepatrnému 

zvýšení. 

 K výraznému snížení počtu mladistvých pachatelů došlo v roce 2002. Na tomto 

poklesu se podílela změna trestního zákona, a to novela § 89 odst. 11 TZ (pozn.: 

v platném TZ č. 40/2009 Sb. jde o § 138), účinná od 1. 1. 2002, kdy došlo ke zvýšení 

škody nikoli nepatrné z 2000 Kč na 5000 Kč. Škoda nikoli nepatrná u majetkových 

deliktů představuje hranici mezi trestným činem a přestupkem, a protože mladiství 

páchají nejvíce právě delikty majetkové, projevilo se zvýšení hranice škody v poklesu 

počtu trestných činů spáchaných mladistvými. 

 

                                                 
3 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: Aspi, 2008, s. 453 
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Tabulka č. 1: pachatelé evidovaní Policií ČR od roku 1989 

rok pachatelé celkem mladiství pachatelé 

relativní 
podíl 
mladistvých 
pachatelů 

1989 71 069 5625 7,9 

1990 69368 6925 10,0 

1991 81790 9081 11,1 

1992 92589 11066 12,0 

1993 106874 11891 11,1 

1994 103094 12547 12,2 

1995 114791 13269 11,6 

1996 118456 13392 11,3 

1997 118395 11125 9,4 

1998 129271 10549 8,2 

1999 127887 9146 7,2 

2000 130234 8905 6,8 

2001 127856 9273 7,3 

2002 123964 7698 6,2 

2003 121393 7558 6,2 

2004 121531 6197 5,1 

2005 121511 5654 4,7 

2006 122753 5808 4,7 

2007 127718 6322 4,9 

2008 122053 6014 4,9 
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Graf č. 1: pachatelé evidovaní Policií ČR od r. 1989  

 

 

Prameny: Marešová, A. K problematice delikventní mládeže – hlubší pohled na 

statistické údaje. Kriminalistika, 2000, č. 4, s. 295-308 

                  Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR 2004, 2008, 

www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-situace-dokumenty.aspx, den stažení 2. 11. 2009  

 

 

 

 Mladiství pachatelé se nejčastěji dopouštějí majetkové trestné činnosti, převážně 

trestného činu krádeže (§ 205 TZ). Podle policejních statistik bylo v roce 2008 zjištěno 

7728 trestných činů spáchaných mladistvými, z toho 3844 bylo majetkových, což 

znamená, že téměř 50% všech trestných činů spáchaných mladistvými bylo 

majetkových. Krádeže se na celkovém objemu trestných činů mladistvých podílely 

46,4%.  

Předmět krádeže, způsob jejího spáchání i stupeň organizovanosti se odlišuje dle 

věku pachatele. S vyšším věkem je například patrný přechod od nahodile páchané 
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trestné činnosti k typování objektů napadení, náročnější způsob páchání a přechod ke 

skupinově páchané trestné činnosti. 

 „S majetkovou trestnou činností je bezprostředně spojeno páchání i trestných 

činů porušování domovní svobody (§238 TZ) a poškozování cizí věci (§ 257 TZ).“4 

Druhou největší skupinou trestných činů páchaných mladistvými jsou násilné 

činy. V roce 2008 bylo spácháno 958 násilných trestných činů z celkových 7728, 

tj.12,4% ze všech trestných činů. V této skupině se mladiství nejčastěji dopouštějí 

loupeže (§ 173 TZ), úmyslného ublížení na zdraví (§ 145 TZ, § 146 TZ) a vydírání      

(§ 175 TZ).  

Násilná trestná činnost mladistvých se vyznačuje vysokým stupněm brutality 

(tou je obvykle kompenzován nedostatek fyzické síly, zejména použitím různých 

zbraní). Mladiství páchají násilnou trestnou činnost často také pod vlivem alkoholu, ve 

skupině či v partě. Anonymita party a podpora jejích členů má za následek, že se 

pachatelé chovají agresivněji, než kdyby vystupovali samostatně. Jako další 

charakteristický znak násilné trestné činnosti mladistvých můžeme uvést vyhrožování 

pachatele poškozenému s cílem jej zastrašit. 

 Velkou brutalitu při páchání trestné činnosti ukazuje i případ vraždy 

třebenického faráře. „Farář, kterému bylo 78 let, jezdil do litoměřické věznice, 

nemocnice, nebo hospiců. Investoval do odborné lékařské a náboženské literatury, 

místní mládeži, která chodila na faru za poučením a zábavou, dával dvacetikorunové 

částky, také jim půjčoval. Svého vraha, kterému bylo v době spáchání vraždy 15 let, 

farář znal. Mladík docházel na faru a rok před vraždou odcizil spolu s jinými mladíky 

faráři finanční hotovost. V sobotu, 11. září 2004, se mladistvý pachatel spolu se svým 

dospělým spolupachatelem (26 let) vraceli z diskotéky a rozhodli se dojít si pro peníze 

na faru. Rozbili okno, vlezli dovnitř, ale farář se probudil. Pohrozil jim policií, dal 

každému dvacetikorunu a šel je vyprovodit do přízemí. Pachatelé však starého muže 

srazili na zem a pokračovali v útoku rukama a nohama. Odtáhli faráře k trezoru a 

kopanci se z něho snažili dostat informaci, kde najdou správný klíč. Farář se na chvíli 

vzchopil, snažil se volat o pomoc, ale rána kalichem do hlavy ho omráčila. Mladistvý 

pachatel přinesl nůž a dospělý starého muže bodnul. Přitáhli k farářově hlavě matrace, 

které polili hořlavou kapalinou, a zapálili je. ... Soudní znalci konstatovali, že příčinou 

                                                 
4 CHMELÍK, J. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži. Praha: Ministerstvo vnitra ČR 1998, s. 12 
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smrti byl úrazový šok při mnohočetných poraněních hlavy a mozku, hrudníku, bodné 

poranění břicha a popáleniny I. a II. stupně na celkové ploše asi 49% celkového 

povrchu. Vznik zjištěných tupých poranění, bodného poranění a popálenin byl provázen 

velkými bolestmi. (První zachránce, který vnikl na hořící faru a volal na faráře, ještě 

slyšel chroptění oběti.) Znalci závěrem konstatovali značnou intenzitu použitého násilí, 

mnohočetnost poranění svědčí pro značnou brutalitu vedeného útoku.“5 

 „Fyzická agrese bývá u mladistvých spojena s aktivitami party nebo rodinných 

klanů. Ty mají v některých případech formu terorizování obyvatel určitého teritoria, 

které si „přivlastní“, nebo útoků na vybrané skupiny obyvatel. V určité „zárodečné“ 

formě se zde jedná o podobné vzorce chování, o kterých hovoří západní kriminologie ve 

spojitosti s tzv. subkulturou gangu.“6 

 „Skupina tří chlapců (jeden nezletilí, dva těsně zletilí) zaútočila odpoledne před 

domem bez zjevného důvodu na 14letého chlapce. Nezletilý ho srazil k zemi, kde ho 

všichni tři kopali do celého těla. Údajně jde o partu napadající děti v okolí opakovaně. 

Napadeného chlapce již dříve šikanovali, z nejvážnějšího útoku si odnesl pohmoždění 

hlavy a páteře s délkou léčení 10 dní. První z obžalovaných je dle hodnocení základní 

školy velmi zlomyslný, nesvědomitý žák se špatným prospěchem, pochází z úplné rodiny 

bez zvláštních markant a jako nezletilý se dopustil přestupku. Druhý žalovaný je 

vychováván s matkou, která se školou spolupracuje, ale výchovu nezvládá. Dotyčný 

provokuje a šikanuje spolužáky. Posudek dále hovoří o poruchách chování a lehké 

neuróze. Kromě podmínečně odloženého trestu mu byla uložena ústavní výchova.“7 

 Mezi další typické formy trestné činnosti mladistvých patří mravnostní 

kriminalita, výtržnictví, drogová kriminalita a rasově motivovaná trestná činnost. 

Problémem statistických údajů je vysoká latence kriminality mladistvých, která se 

odhaduje vyšší, než ve statistikách udávaná. 

 

 

 

 

                                                 
5 ŠULC, V. Mučednická smrt. Příliš mladí na vraždu 4. Kriminalistický sborník, 2007, č. 4, s. 60-61 
6 VEČERKA, K. a kol. Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí. Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci. Praha, 2004, s. 60 
7 Tamtéž, s. 60 
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Tabulka č. 2: Vývoj počtu vybraných t. č. spáchaných mladistvými v ČR dle 

jednotlivých druhů kriminality. 

druh kriminality rok 2003 rok 2008 

majetková kriminalita 6229 3844 

z toho:     

krádeže vloupáním 2323 1426 

krádeže prosté 3620 2163 

násilná kriminalita 1235 958 

z toho:     

úmyslné ublížení na zdraví 337 285 

loupeže 538 454 

vraždy 5 6 

mravnostní kriminalita 194 155 

drogová kriminalita 446 174 

z toho:     

nedovolená výroba a držení 

omamných a psychotropních 

látek a jedů 358 164 

šíření toxikomanie 88 10 

celková kriminalita 9779 7728 

      

Graf č. 2: Podíl mladistvých pachatelů dle jednotlivých druhů kriminality v roce 

2008 na celkové kriminalitě mladistvých. 

      

Pramen: Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR 2008, 

www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-situace-dokumenty.aspx, den stáhnutí 2. 11. 2009  
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2.3 Způsoby páchání trestných činů 

 Způsoby páchání trestné činnosti mladistvými se v určitých projevech liší od 

způsobů páchání dospělými. Tyto odlišnosti jsou dány věkem mladistvých, který se 

projevuje v různé úrovni somatických a psychických vlastností. 

Předměty zájmu mladistvých pachatelů jsou určovány jinými hodnotovými 

systémy než u dospělých pachatelů. Dokládá to skutečnost, že předmětem zájmu se 

stávají zejména věci, které jsou pro mladé lidi atraktivní, jsou módní, nebo se jim jeví 

v dané chvíli jako potřebné. Objekty napadené majetkovou kriminalitou jsou často 

různé dopravní prostředky - osobní automobily, motocykly, jízdní kola. Oproti 

krádežím jiných dopravních prostředků jsou krádeže aut ve většině případů vedeny 

okamžitou potřebou se povozit. „Mladistvý aktivní dobrovolný hasič se zájmem o 

motorismus, učeň SOU strojírenského s dobrým hodnocením, z úplné rodiny, byl 

v restauraci s kamarády. Pod vlivem alkoholu vzal z baru u výčepu barmanovi klíčky od 

osobního auta Š 105, auto odemkl, ujel s ním 200m a havaroval (narazil do plotu). 

Tvrdil, že chtěl auto použít k přepravě domů (nechtělo se mu jít pěšky) a druhý den je 

hodlal vrátit. Po havárii si do restaurace přivedl mámu, aby se „to“ domluvilo.“8 

 Krádeže motorových vozidel samotných nejsou nejpodstatnější trestnou činností, 

jejímž objektem jsou dopravní prostředky. Mnohem rozsáhlejší majetková trestná 

činnost se týká věcí nalézajících se uvnitř motorových vozidel, nebo věcí, které jsou 

jejich součástí. Jde zejména o autorádia a autopřehrávače, které jsou následně prodány. 

 Mezi další předměty zájmu mladistvých pachatelů patří mobilní telefony (ty jsou 

odcizovány buď pro vlastní potřebu pachatelů, nebo pro následný prodej), finanční 

hotovost, cennosti, cigarety, alkohol, oblečení apod. „Zvláštní a poměrně 

frekventovanou formou majetkové trestné činnosti je odcizování barevných kovů a 

jiných surovin a jejich následný prodej ve sběrných surovinách či překupníkům. 

Pachatelé svým počínáním často spáchají mnohonásobně větší škodu na zařízeních či 

objektech, které krádeží poškodí, než je cena vlastních surovin, jež následně, nevýhodně, 

prodají. V tomto druhu kriminality lze vystopovat i jistou infantilní potřebu 

dobrodružství a „adrenalinového sportu“, což ovšem provází i některé další kriminální 

počiny mladistvých pachatelů. Někdy ovšem je tento druh trestné činnosti záležitostí 

                                                 
8 VEČERKA, K. a kol. Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí. Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci. Praha 2004, s. 50 
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celých rodin či rodinných klanů. Pachatelé bývají bez zaměstnání a své „sběratelské“ 

akce ospravedlňují tím, že je to východisko z nouze.“9 

 K dalším zvláštnostem způsobu páchání trestné činnosti mladistvými řadíme 

žádnou, nebo nedostatečnou přípravu trestného činu. Taktéž zde chybí snaha o utajení 

činu a zahlazování stop. Pachatelé trestné činnosti se obvykle svěřují svým kamarádům, 

u nichž si zajišťují i alibi. Častěji také páchají trestnou činnost skupinově a pod vlivem 

alkoholu či jiné návykové látky. Dále se mladiství pachatelé nezřídka chovají 

nedůvodně násilně, což se projevuje například poškozováním a ničením předmětů a 

okolí. 

 Příkladem páchání trestné činnosti ve skupině je případ skupiny mladistvých 

obžalovaných ze severních Čech. „Obžalována byla velká skupina mladistvých 

z menšího města v severních Čechách. Mezi žalovanými bylo 8 mužů a jedna dívka, lze 

ale předpokládat, že někteří méně aktivní členové party vystupovali jen jako svědci. 

Skupina se dopouštěla především drobných krádeží, výtržnictví a vandalismu. Hlavními 

aktéry většiny deliktů byli tři mladíci nebo alespoň některý z nich. Dopustili se 

například výtržnosti tím, že v opilosti během dne vulgárně pokřikovali na občany a poté, 

co proti nim zakročila hlídka MP, se ji údajně pokusili napadnout. Dále se dopustili 

dvou případů žhářství. Dva z nich spolu s dalšími spolupachateli spáchali vloupání do 

bytu (shodným klíčem, který opatřila obžalovaná dívka) a odcizili předměty za 10 tisíc 

korun. Dále vykradli minimálně dva automobily a odcizili z kočárkárny horské kolo.… 

Ze spisu není možno určit, zda skupina užívala drogy, ale zdá se to pravděpodobné. 

Všichni tři hlavní členové skupiny byli bez zaměstnání, už na ZŠ byli charakterizováni 

jako problémové osobnosti (absence, trojka z chování). Na učilištích brzy skončili pro 

nezájem a absence. Všichni tři byli také opakovaně řešeni pro přestupky, dva z nich 

evidováni orgány sociálně právní ochrany dětí (u jednoho navíc vysloven soudní dohled 

nad výchovou). Nejproblémovější člen (jak plyne ze spisu, možná neformální šéf party) 

absolvoval psychiatrickou ambulantní léčbu z důvodu podezření na závislosti.… 

Nejvyšším trestem, uloženým v této kauze, bylo 8 měsíců OS s podmínečným odkladem 

na 2 roky - obdržel ho mladistvý, zapojený do výtržnictví, žhářství i krádeží.“ 10 

                                                 
9 VEČERKA, K., HOLAS, J. Základní rysy delikvence mladistvých. Kriminalistika, 2007, č. 3,               
s. 191 -  192 
10 VEČERKA, K. a kol. Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí. Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci. Praha 2004, s. 67 
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 2.4 Příčiny kriminality mladistvých 

 Mladiství se z hlediska vývoje psychického i fyzického nacházejí v období 

adolescence. Jedná se o úsek dospívání, ve kterém dochází k řadě změn. Jde o období 

fyzického dozrávání, sexuálního vývoje, začleňování se do společnosti, hledání vlastní 

identity, období vzdoru a snahy se osamostatnit. Výrazně se zmenšuje vliv rodiny a 

školy a nahrazuje je vliv vrstevníků a party. Období dospívání a problémy s ním spojené 

mohou být jednou z příčin kriminality mladistvých. Podle mého názoru ale většina 

mladistvých pachatelů není z těch, jejichž trestná činnost je projevem pouze 

adolescentní nevyrovnanosti a problémů s ní spojených. 

 Mezi další příčiny kriminality mladistvých řadíme dědičnost. Význam dědičnosti 

pro budoucí delikventní chování je velmi diskutován. Dědičnost a její vliv na 

kriminalitu je výrazně méně prozkoumán než vliv jiných příčin. Při studiu genetických 

vlivů jsou významné studie dvojčat a adopční studie.11 „Například adopční studie 

Mednicka a jeho kolegů zahrnuje adopce 14427 dětí, ke kterým došlo mezi lety 1927 a 

1947 v Dánsku. Analyzovány byly jen případy synů, protože kriminalita dcer byla 

nepatrná. V rodinách, kde nebyl biologický, ani adoptivní rodič usvědčen z trestného 

činu, mělo záznam v trestním rejstříku 13,5 % synů. V rodinách, kde byl usvědčen jen 

adoptivní rodič, mělo záznam v trestním rejstříku 14,7 % synů, což proti předchozí 

skupině nepředstavuje výrazný statistický rozdíl. Ale v rodinách, kde byl usvědčen 

z trestné činnosti biologický rodič, mělo záznam v trestním rejstříku 20 % synů. Když se 

kriminality dopouštěl adoptivní i biologický rodič, stouplo procento dokázané 

kriminality u synů na hodnotu 24,5 %. Tento výzkum, podobně jako jiné, nepotvrdil 

existenci specifické dispozice k určitému typu trestné činnosti. Biologická dispozice, 

která se dědí, má podle Mednicka obecnou povahu, jež souvisí se schopností dítěte 

přizpůsobovat se rodinným a společenským pravidlům. V jiném zpracování týchž dat 

s jiným týmem zjistil Mednick, že adoptování dítěte rodinou s vysokým společenským a 

ekonomickým postavením poněkud oslabuje projevy dědičné dispozice ke kriminalitě 

v chování. Děti, které byly adoptovány chudými rodinami s nízkým společenským 

postavením, měly o 40 % větší pravděpodobnost, že se budou chovat kriminálně, než 

děti adoptované rodinami z druhého konce společensko-ekonomického žebříčku.“12    

                                                 
11 Studie dětí, které byly krátce po narození svěřeny do péče adoptivních rodičů. 
12 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 1. vydání. Praha: Portál, 1998, s. 25   
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  Dědičnost je jedním z mnoha faktorů, které mohou mít vliv na delikventní 

chování. Je možná genetická dispozice k určitému nevhodnému chování, které ale samo 

o sobě nevede k páchání trestné činnosti. „Genetická dispozice může být odpovědná 

např. za sníženou sebekontrolu, hyperaktivitu. Tyto vlohy však samy o sobě nevedou 

k vytvoření delikventní party, která vyloupí obchod. Genetická vloha jen zvyšuje 

pravděpodobnost, že na chování budou mít vliv další činitelé, bez nichž by se delikventní 

chování neuskutečnilo. Genetická vloha snižuje, resp. zvyšuje práh pro působení vlivů 

prostředí.“13 

 Konstituce14 je další z uváděných příčin delikventního chování. Podobně jako u 

dědičnosti jde ale pouze o určité predisponující faktory, které mohou v součinnosti 

s jinými činiteli přerůst až k delikventnímu chování. Ke konstitučním faktorům řadíme 

syndrom hyperaktivity, vrozené osobnostní dispozice (např. psychopatie), sníženou 

úroveň rozumových schopností a příslušnost k pohlaví.  

 Špatné rodinné prostředí je považováno za jednu z nejvýznamnějších příčin 

kriminality mladistvých. V posledních letech se funkce a podoba rodiny výrazně 

proměňuje. Dochází k poklesu sňatečnosti a naopak růstu rozvodovosti, zvyšuje se věk, 

v němž lidé uzavírají první manželství, stoupá počet rodin, v nichž pečuje o dítě jen 

jeden rodič, klesá počet vícegeneračních soužití, roste počet nemanželských dětí, 

dochází ke stále větší emancipaci žen a oslabení jejich tradiční role v rodině.  

 Vazba mezi dítětem a matkou, dítětem a otcem a později i mezi dítětem a 

ostatními členy rodiny hraje důležitou roli pro socializaci dítěte.  Dítě přebírá chování, 

normy a hodnoty rodičů, proto je důležité, aby vyrůstalo ve vhodném výchovném 

prostředí. Pro dítě je významný pocit bezpečí a jistoty v rodině, rodinné zázemí, které 

zajistí potřeby dítěte a zároveň nebude tolerovat jeho asociální chování. Rodinné 

prostředí delikventně jednajících osob je často popisováno jako chladné, nevstřícné, 

s malým zájmem o dítě.  

 Za negativní jevy v rodině tedy můžeme označit nepřítomnost mužského či 

ženského vzoru v rodině, alkoholismus či toxikomanii rodičů, výrazně promiskuitní 

jednání rodičů, negativní postoj k práci v rodině, kriminalitu v rodině a zanedbávání 

výchovy (lhostejnost rodičů k tomu, jak dítě prospívá ve škole, jak tráví volný čas, 

s kým se stýká). Dále nedostatek času věnovaný dítěti kvůli společenským či pracovním 
                                                 
13 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 1. vydání. Praha: Portál, 1998, s. 22 
14 Souhrn vrozených tělesných a povahových znaků jedince. 
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závazkům, což bývá kompenzováno neúměrným hmotným zajištěním dítěte. 

Nepřiměřené uplatňování disciplíny je také jedním z negativních jevů v rodině, který 

může posunout chování dítěte směrem k delikvenci. V rodinách, kde není tlumeno 

negativní chování dětí a je uplatňována příliš shovívavá výchova si dítě těžko může 

vytvořit zábrany k asociálnímu chování.  Naopak také příliš tvrdá výchova a časté 

tělesné tresty mohou vést k delikventnímu chování. Dítě vidí agresivní chování v rodině 

a má jej za normu, zároveň se uzavírá do sebe, nekomunikuje s rodiči a lže, aby se 

vyhnulo trestu. „P. Sak (1997) sledoval u nás vztah mezi tělesnými tresty v dětství a 

pozdějším sociálním selháváním. S nedelikventní mládeží z tohoto hlediska srovnával 

čtyři další soubory mládeže: prostitutky, narkomany, svěřence diagnostického ústavu a 

vězně. Všechny čtyři tyto soubory měly podle vlastního vyjádření výrazně vyšší 

průměrnou hodnotu razance tělesného trestání v původní rodině než soubor „normální 

mládeže“, přičemž nejtvrději ze všech čtyř sociálně selhávajících skupin byly jako děti 

trestány prostitutky.“15 

Zvláštní skupinu tvoří děti, které vyrůstaly v kolektivních institučních 

zařízeních. „Tyto v pravém slova smyslu deprivované děti mají nejen oslabenou 

schopnost navazovat vztahy a nalézat v nich uspokojení, mají i oslabený smysl pro 

neústavní realitu. Jejich adaptace na ústav je lepší než adaptace na samostatný život 

mimo ústav, proto pro ně může být vazba i vězení vlastně známým prostředím, které 

nevědomky upřednostňují před náročnou samostatností života na svobodě.“16   

 Vyvstává otázka, zda rodina, ve které se vyskytují tyto negativní jevy, je pro dítě 

vhodnější než ústav. Dle mého názoru je, alespoň z hlediska budoucího možného 

delikventního chování dítěte, vhodnější ústav, než špatná rodina. Ústav sice dítěti 

nezajistí úzké rodinné vazby, ale alespoň eliminuje působení kriminogenních jevů 

v rodině na dítě. 

 Kriminalita mladistvých je často spojena s nízkou životní úrovní, 

nezaměstnaností a s nízkou úrovní vzdělání. Škola je instituce, kde se dítě setkává 

s autoritou učitele, již nemá výlučné postavení jako v rodině a musí se podřídit 

pravidlům a řádu školy. I škola, v případě jejího nevhodného působení, může být jednou 

z příčin kriminality mladistvých, či může již stávající asociální chování žáka prohloubit. 

                                                 
15 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 1. vydání. Praha: Portál, 1998, s. 44 
16 Tamtéž, s. 43 
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 Děti, které pocházejí z problémových rodin, jsou často nedostatečně připraveny 

na vstup do školy. Tyto děti se odlišují nekázní, neochotou plnit své povinnosti, malým 

zájmem o výuku atd. V případě této skupiny dětí dochází k nebezpečí, že budou 

učitelem „zaškatulkovány“ jako hloupé a zlobivé, což jen prohloubí jejich problémy a 

zvětší nedůvěru mezi učitelem a žákem. „Neradostné a frustrující prostředí školy, 

napjatá atmosféra mezi učitelem a žákem, často existující distance mezi žákem a 

spolužáky, jakož i subjektivní i objektivní problémy se zvládnutím učiva vedou mladého 

jedince často k záškoláctví. V kriminologických výzkumech se ukazuje, že záškoláctví se 

výrazně často váže k nastoupení kriminální kariéry. Zvláště závažným signálem je 

v tomto ohledu záškoláctví, které je vícedenní a je navíc spojeno s útěkem z domova.“17    

 Reakce školy na závadové chování žáka může pomoci bránit, nebo naopak 

prohloubit delikventní chování jedince. Je potřeba dětem vymezit jasné hranice chování, 

nepřehlížet jejich prohřešky a při případném trestání postupovat spravedlivě a 

nestranně. Zároveň by škola měla působit i preventivně, a to tím, že bude seznamovat 

žáky s nebezpečím drog, užíváním alkoholu, závislostí na hracích automatech atd. Tato 

preventivní působení školy se ale spíše týkají dětí na prvním stupni základní školy, ve 

věku mladistvých je většinou na varování před těmito nebezpečnými jevy již pozdě. 

 Pro dítě v období pubescence je typický odklon od autority rodiče a učitele, 

kterou nahrazuje autorita vrstevníků a party. Vrstevníci představují oporu, útočiště, a 

pro mladého člověka je důležité před nimi obstát. Pro případné delikventní chování 

mladistvého je významné, jakou skupinou vrstevníků je obklopen, či v jaké partě se 

nachází. Pro mladistvé, kteří vyrůstají v nefunkční rodině, je parta důležitější než pro ty, 

kteří jsou rodinou podporováni a zároveň vychováváni. Tito mladí lidé mají pak větší 

potřebu uspět v partě, jakožto „náhradní rodině“ a její vůdce má na ně také podstatně 

větší vliv.  

 Mladiství pachatelé se nejčastěji pohybují v závadových skupinách. „Členství 

v delikventní skupině není obtížné získat, jestliže se jedinec potýká s určitými sociálními 

problémy, akceptuje určitou hierarchickou strukturu skupiny a je dostatečně 

nonkonformní k určitým mravním či právním normám či obecně přijímaným 

zvyklostem.“18  

                                                 
17 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: Aspi, 2008, s. 474 
18 Tamtéž, s. 475 
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Za nebezpečné jevy vyskytující se v partě můžeme označit anonymitu party, její 

agresivní chování a silnou vůdčí osobnost, jejíž názory jsou ostatními členy party 

nekriticky přijímány. 

S vlivem vrstevníků a party na kriminalitu mladistvých je těsně spjat způsob 

trávení volného času, ať již ve skupině či samostatně. Skupiny mladistvých inklinující 

k delikventnímu chování využívají ve většině případů volný čas nevhodně. Typickým je 

pro ně pocit nudy, který souvisí i s podstatně nižší zapojeností do organizovaných 

aktivit. Dále bezcílné potulování, trávení volného času v hernách, restauračních 

zařízeních, požívání alkoholu a užívání drog. Trestná činnost je pak často páchána právě 

pod vlivem alkoholu, či drog, anebo proto, aby si na ně, či na jiné závadové aktivity 

opatřili prostředky. 

„V noci kolem půl třetí šla skupina čtyř rozjařených mladistvých z restauračního 

zařízení. Jeden z nich, mladistvý obžalovaný, začal bezdůvodně vylamovat laťky z plotu 

před domem poškozeného. Majitel domu se snažil zjednat pořádek, vyběhl z domu a 

pustil se do jednoho z mladých lidí, který nesl v ruce odhozenou laťku (nebyl to ovšem 

ten, co plot ničil). Obžalovaný mladistvý vystoupil „na obranu“ kamaráda, 

poškozeného fyzicky napadl, a to tak, že jej z rozběhu prudce pěstí udeřil do obličeje a 

způsobil mu nekomplikovaný otřes mozku, zlomeninu komplexu jařmového oblouku a 

horní čelisti s posunutím úlomků kosti. Útočník byl v minulosti 2x projednáván za 

přestupky a byl ze školy negativně hodnocen.“19 

 Páchání trestné činnosti pod vlivem drog je nadčasové. O tom vypovídají i dva 

případy vražd spáchaných pod vlivem drog v rozmezí 14 let, které by se ale mohly udát 

i v současnosti.  

„Mladistvým obviněným byl 16letý L. P., učeň hornického učiliště.… „Měl jsem 

dobré dětství, sourozence nemám žádné. Mezi rodiči nebyly nesrovnalosti, je pravda,   

že byli přísní, ale mysleli to se mnou dobře. Vyžadovali po mně, abych nepil, a protože 

přišli na to, že jsem fetoval, tak mi to zakazovali. O tom, že piju, vědí asi rok, o fetování 

se dozvěděli nedávno.… O fetování jsem se dozvěděl od kluků. Zvykl jsem si čichat 

ředěný aceton, někdy jsem sehnal toluen a nejlépe mi vyhovovalo čikuli. Někdy jsem 

čichal krátce, někdy hodinu, dvě. Při fetování se mi často opakovalo moje dětství, že se 

                                                 
19 VEČERKA, K. a kol. Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí. Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci. Praha 2004, s. 69 
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mi někdo vysmívá, slyšel jsem nějaké zvuky, které si nedovedu vysvětlit, viděl jsem 

nějaké obrázky.… To se opakovalo často.“  

16. Října 1979 šel L. P. po škole do hospody, kde vypil šest desetistupňových piv. 

Kolem půl 8. večer se vrátil domů, kde byla jen matka. Dala synovi večeři a šla si 

lehnout.  

„Měl jsem dobrou náladu, tak jsem si řekl, že si začichám. Snědl jsem celé 

balení superpyrinu a tři dražé dynilu. Vypil jsem jedno pivo z ledničky. Sednul jsem si 

v koupelně, lehl si na zem a čichal benzín, který jsem si nalil na hadr. Chvílemi jsem 

přestal, protože jsem zjistil, že mluvím sám se sebou, přestával jsem chvílemi myslet,  

ale pak jsem zase čichal a to skoro až do 23. hodiny. Táta v té době přišel, byl trochu 

popitý a přišel tam na mě, tak mě zbil a potom přestal a odešel. Táta šel do kuchyně, 

tam ještě nadával a já jsem šel za ním. Táta mi začal nadávat, že jsem kriminálník, že 

mě vyhodí z baráku. Chtěl jsem se omluvit, že už to dělat nebudu, ale táta mě začal zase 

bít a na- dávat. V kuchyni byla za plynovým sporákem železná tyčka, která tam zůstala 

po instalatérech, tak jsem tu tyčku vzal a praštil tátu po hlavě. On se bránil, chtěl mi tu 

tyčku vzít, ale já jsem byl silnější, tak jsem ho bil pořád dál. Když potom spadnul, taky 

myslím, že jsem ho už nemlátil. Máma otevřela dveře z ložnice a ptala se, co se to tam 

děje, co je to za kravál. Já jsem šel přes předsíň za ní do ložnice a myslím, že ona tušila, 

že se něco děje, protože táta křičel a já když jsem přišel za ní, tak jsem ji praštil dvakrát 

po hlavě a pak spadla na zem a já ji ještě praštil. Nevěděl sem, co mám dělat, když 

začala křičet. Tátu jsem praštil asi 6x a mámu asi 4x.“ 

I přes opilecký a sniffingový rauš začalo L. P. svítat, čeho se dopustil. Zvracel, 

brečel, vzal z postele deku a těla přikryl. Rozhodl se, že se otráví čistícím roztokem        

a posléze plynem, ale to se mu nepodařilo.… Následující den a noc se toulal po Ostravě 

a napadlo ho, že uteče do Rakouska. Věděl, že doma moc peněz nenajde, že se bude 

muset přičinit jinde. Napadlo ho omráčit nějakou starou paní a vykrást ji. Šmíroval po 

jednom domě a viděl starší paní, když zacházela do bytu.  

„ Tak jsem zaklepal. Jak mi otevřela, chytil jsem ji za pusu, aby nekřičela a za- 

tlačil ji dovnitř. Podpatkem jsem zakopnul dveře, aby se zavřely. Než jsem tam šel, tak 

jsem si vzal kámen a já jsem tu paní bil po hlavě, protože ona křičela, nepodařilo se mi 

ji umlčet, někdo přitom zvenku mlátil na dveře, ona pořád křičela, uhodila mě někde 

slabě, já nevím kde, pořád křičela, tak jsem vzal ze stolu kuchyňský nůž a dvakrát jsem 
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ji bodl do krku. Možná, že jsem ji bodl víckrát, to už se ale nepamatuju a ani nevím kam. 

Ona se potom přestala hýbat. Ani nemluvila, ani se nehýbala, ani nechroptěla.“… 

„Rodiče jsem zabil proto, že jsem měl na ně vztek a bylo mi potom všechno 

jedno. Mámu jsem měl ale rád. Měl jsem strach, když to máma viděla, tak jsem už 

nemohl jinak. Tu paní jsem musel zabít, protože ona křičela. Nešlo to jinak. Více už ani 

nevím.“ 

Protokol s L. P. byl započat 24. října 1979 v 00.15 hod., mladistvý obviněný ho 

podepsal tentýž den v 15.00 hod. Rozsudek zněl na devět let kriminálu s následnou 

odvykací léčbou. Netrvalo dlouho, všemi zatracený a opuštěný L. P. spáchal 

sebevraždu.“20 

„Ve druhém případu jde o vraždu mezi čichači v roce 1993. Místo činu bylo 

v lesíku, v cípu nemocniční zahrady. Kolem polonahého těla 14letého mrtvého chlapce 

se válely plechovky lepidla Resolvan. Příčinou smrti bylo udušení z uškrcení, jako 

škrtidlo posloužilo tričko oběti, drasticky utažené kolem hrdla. Trasologická stopa 

obuvi na látce nasvědčovala, že v zájmu náležitého utažení neváhal pachatel 

přišlápnout jeden konec škrtidla. Spuštěné kalhoty a trenýrky oběti, ale především nález 

spermií v análu oběti, naznačovaly sadistickou agresi sexuálního devianta.  

Oběť patřila mezi skupinu mladíků, kteří našli zálibu v čichání Resolvanu, 

členové party tak logicky patřili k nejdůležitějším svědkům. Zakrátko se ke 

kriminalistům dostaly informace, že právě jeden ze snifferů kolem sebe trousí zvláštní 

poznámky, jakoby ho tížilo svědomí. Dál se o M. H. říkalo, že dokud nečichá, jde o 

výborného kluka, s konzumací výparů se ale stává agresivní a má tendence brát 

ostatním jejich lepidlo. M. H. se v průběhu několika hodin stal ze svědka podezřelým, 

nakonec přiznal, že svého kamaráda po hádce zavraždil. „Kdybych nečichal, asi by se 

to nestalo,“ přiznal 16letý M. H. A co náznaky sexuální agrese? „Mužský mě nikdy 

nezajímali!“ odsekl obviněný. Když se M. H. dozvěděl o zajištěném spermatu, byl 

očividně rozrušen a přestal se k podobně laděným otázkám vyjadřovat. Podle znalců je 

M. H. heterosexuál, není sadista, k výrazným povahovým prvkům patří egoismus, malé 

vnímání potřeb jiných, snížená odolnost vůči frustracím a z toho vyplývající agresivita. 

Trest odnětí svobody zněl na 4,5 roku vězení spolu s odvykací léčbou.“21 

                                                 
20 ŠULC, V. Nic nového pod sluncem. Příliš mladí na vraždu 1. Kriminalistický sborník, 2007, č. 1,        
s. 58 - 59 
21ŠULC, V. Nic nového pod sluncem. Příliš mladí na vraždu 1. Kriminalistický sborník, 2007, č. 1, s. 59 
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 Vliv médií, zejména televize, a počítačů na socializaci dětí a dospívajících je 

nesporný. Podle průzkumů zahrnuje pasivní sledování televize u dětí a dospívajících 

delší časový úsek než všechny jiné aktivnější činnosti. Pomineme-li velký objem času, 

který je tráven sledováním televize na úkor sportu, četby a dalších vhodnějších aktivit, 

je nebezpečný zejména obsah sledovaného. Násilí, které se objevuje ve vysílání, může 

mít na děti a mladé lidi škodlivé účinky, a to zejména posílením jejich agresivity. Jde o 

násilí fiktivní i skutečné, a zejména o nejasný rozdíl mezi reálným násilím a „hraným“ 

násilím v rámci pořadu.  

 „Patrně nejpřesvědčivější důkazy pro platnost hypotézy o škodlivém vlivu 

televize na děti, který se později projeví na úrovni násilí ve společnosti, přinesl 

Centerwall (1992). Podle jeho práce sledování televizních programů, v nichž je mnoho 

filmového i zpravodajského násilí, v době dětství a časného dospívání zvyšuje násilnou 

kriminalitu těchto dětí s odstupem deseti až patnácti let, tedy v době, kdy dokončují 

dospívání, nebo jsou již dospělé, a to nezávisle na zemi, kde se tento vztah sleduje. 

Mladiství pachatelé násilných trestných činů v USA podle Centerwalla přiznávají, že 

čtvrtina až třetina akcí, za něž byli trestáni, byla přímo inspirována tím, co předtím 

viděli v televizi.“22 

 Televize tedy posiluje agresivitu u všech dětí a dospívajících. Škodlivé účinky 

má ale zejména u jedinců, kteří jsou k násilnému chování nějak disponovány, např. 

dědičnými, konstitučními faktory, nevhodným rodinným prostředím či závadovou 

partou. Hlavní úlohu v usměrňování sledování televize má především rodina. Dítě, které 

je nedostatečně vychováváno, snáze převezme vzory a způsob chování, které vidí na 

obrazovce. Je nezbytné vybírat pořady vhodné pro děti, ujasnit jim hranici mezi násilím 

skutečným a na obrazovce a postavit se k němu kriticky. 

 Obdobný problém jako sledování televize představuje hraní počítačových her. 

Ačkoli některé počítačové hry mohou rozvíjet kreativitu, pohybovou koordinaci a 

strategické a logické myšlení, spatřuji nebezpečí v násilí, které se v určitých typech her 

vyskytuje a také v závislosti na hraní her obecně. I zde je tedy významná výchovná role 

rodiny, která kontroluje výběr her a zároveň množství času stráveného u počítače. 

 Kromě výše zmiňovaných jsou jako příčiny delikvence mladistvých dále 

uváděny např. současná hierarchie hodnot ve společnosti, na jejímž vrcholu je 
                                                 
22 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 1. vydání. Praha: Portál, 1998, s. 104 - 105 
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majetková úroveň, nákladný životní styl mladých, nechuť mnohých pracovat, diktát 

současných trendů a stylů, kterému se mladí podřizují, nekritičnost k sobě samému, 

neochota převzít za své chování zodpovědnost a v neposlední řadě také dekriminalizace 

a depenalizace delikvence mládeže a omlouvání závadového chování věkem, 

nevyspělostí. 

 Typickým příkladem mladistvého delikventa je případ V. N., ročník 1989, ČTS: 

ORTC – 528/00K – 2006.  Tento chovanec výchovného ústavu byl obviněn ze spáchání 

několika deliktů. Během necelého roku se třikrát dopustil krádeže, v jednom případě 

v jednočinném souběhu s porušením domovní svobody. Jeho trestná činnost byla 

završena loupeží, kdy natlačil poškozeného F. B., ročník 1930, do garáže a snažil se 

zmocnit zlatého řetízku, který měl poškozený na krku a peněženky. Příčin, které mohly 

přispět ke kriminální činnosti pachatele, se zde objevuje několik. Mladistvý obviněný 

nedospíval ve vhodném výchovném prostředí. Pocházel z neúplné rodiny, otec i bratr 

byli ve výkonu trestu odnětí svobody. Mladistvý byl chovancem výchovného ústavu, 

kde chodil do učení. Kouřil asi 20 cigaret denně, požíval alkohol, od 15let kouřil 

marihuanu a od 16let užíval intravenózně pervitin. Dále znalec konstatoval, že obviněný 

je agresivní, a to nejen pod vlivem návykových látek. 
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3. Typické stopy a typické vyšetřovací situace 

Mladiství při páchání trestné činnosti zanechávají v zásadě stejné stopy jako 

dospělí pachatelé. Určité odlišnosti a zvláštnosti vyplývají z výše zmiňovaných 

zvláštností způsobu páchání trestné činnosti mladistvými, tj. z psychických a soma-

tických vlastností mladistvé osoby. Parametry těchto stop odpovídají mladé dospívající 

osobě, ne dospělému. Jde např. o znaky vandalismu a zbytečného násilí, o stopy nohou, 

rukou, barvu hlasu, vzhled písma, velikost těla a s tím související způsob vniknutí do 

objektů. 

 „V roce 1985 bylo na území Prahy spácháno několik vloupání do obchodů, 

podniků apod. Vzhledem k tomu, že vloupání byla provedena do objektů nalézajících se 

v těsné blízkosti, podobným způsobem a vždy byly odcizeny jen drobnosti, došli 

kriminalisté k závěru, že jde o sériovou trestnou činnost páchanou týmž pachatelem. 

Skutečnost, že se všechna vloupání odehrála v malém prostoru, pachatel vnikal do 

objektů, mnohdy velmi malým oknem a orientace zájmu pachatele, nasvědčovaly tomu, 

že pachatelem je dítě, zřejmě dost malé a štíhlé. Předpoklad se potvrdil, pachatelem byl 

teprve 12letý Vratislav M. Trestní stíhání bylo zastaveno, neboť jako pachatel byla 

zjištěna osoba, která není pro svůj věk trestně odpovědná.“ 23 

Vyšetřovací situace se u trestných činů páchaných mladistvými odlišují 

v počáteční fázi vyšetřování od těch páchaných dospělými pachateli. V další etapě 

vyšetřování se postupuje podle obecných metodik vyšetřování.  

 Počáteční vyšetřovací situace závisí tedy na tom, zda je pravděpodobné, že 

trestný čin spáchala mladistvá osoba. Pokud tomu tak je, mohou nastat dvě odlišné 

vyšetřovací situace:  

• informace o totožnosti pachatele jsou zcela, nebo zčásti známy, 

• totožnost pravděpodobně mladistvého pachatele známa není. 

Vyšetřování je pak zaměřeno v prvním případě zejména na zjištění doplňujících 

 informací s cílem zahájit trestní stíhání a ve druhém případě na typování možných 

mladistvých pachatelů s cílem zjistit totožnost pachatele. Na vyšetřování se tedy užije 

metodika vyšetřování pro konkrétní trestný čin a současně metodika vyšetřování 

trestných činů spáchaných mladistvými. 

                                                 
23 NOVÁK, J., EBERMANN, J. Sériová trestná činnost nezletilého pachatele. Kriminalistický sborník, 
1991, č. 5, s. 212 - 215 
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 Za situace, kdy nic nenasvědčuje tomu, že trestný čin spáchala mladistvá osoba, 

postupuje se podle metodiky pro určitý druh trestného činu. 
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4. Zvláštnosti předmětu vyšetřování, zvláštnosti podnětů 

k vyšetřování a zvláštnosti počátečních úkonů 

V řízení ve věcech mladistvých se vyšetřují a dokazují kromě skutečností, které 

jsou stanoveny v § 89 odst. 1 TŘ a znaků skutkové podstaty konkrétního trestného činu, 

i některé další skutečnosti, které vyplývají z § 55 ZSM. Podle tohoto ustanovení jsou 

objasňovány a dokazovány příčiny provinění, skutečnosti významné pro posouzení 

osobních, rodinných i jiných poměrů. Jsou prováděna šetření potřebná pro poznání 

osobnosti a dosavadního způsobu života mladistvého a také prostředků vhodných ke 

znovuzačlenění do společnosti a zamezení opakování provinění. Dále se zjišťuje stupeň 

rozumového a mravního vývoje mladistvého, povaha a prostředí, ve kterém byl 

vychováván, jeho chování před spácháním provinění a po něm a jiné okolnosti důležité 

pro volbu prostředků vhodných pro jeho nápravu. 

 Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce může uložit orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, nebo Probační a mediační službě vypracování zprávy o 

osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a jeho aktuální životní situaci. 

 Druhy podnětů k vyšetřování trestné činnosti mladistvých pachatelů se neliší od 

podnětů k vyšetřování trestné činnosti páchané dospělými. I zde jde o oznámení osob a 

organizací a o podněty získané operativně pátrací činností policie. Chování mladistvých 

obecně poutá pozornost veřejnosti, proto je často podnětem oznámení svědků. 

Oznámení od organizací pocházejí obvykle od škol, domovů mládeže, dětských 

domovů a výchovných ústavů. 

Jaké zvolí orgány činné v trestním řízení počáteční operativně pátrací a 

vyšetřovací úkony závisí na druhu spáchaného trestního činu a na charakteru počáteční 

vyšetřovací situace, nikoli na osobě pachatele. Obvyklým počátečním úkonem je pátrání 

po mladistvém. Nezřídka se stává, že je mladistvý pachatel na útěku. V tomto případě je 

potřeba jej rychle dopadnout ještě naléhavější než u dospělých pachatelů, neboť sériová 

trestná činnost bývá u mladistvých pachatelů častá. Dalším významným počátečním 

úkonem je domovní prohlídka. Při domovní prohlídce mohou být nalezeny hledané 

věci, které pocházejí např. z trestné činnosti a další věci, či osoby důležité pro trestní 

řízení. Při domovní prohlídce se lze také seznámit s prostředím mladistvého a získat 

informace o jeho poměrech a vlastnostech, např. z deníků či korespondence. 

 



26 

 

5. Zvláštnosti vyšetřovacích verzí 

Mladiství pachatelé páchají často trestnou činnost se spolupachateli, proto je 

jednou z typických vyšetřovacích verzí verze o skupinovém spáchání trestného činu. 

Skutečnostmi odůvodňující vytyčení této verze může být např. větší množství stop 

pocházejících od různých osob, velké množství odcizených věcí a členství mladistvého 

pachatele v partě. 

 Další typickou vyšetřovací verzí je verze o účasti dospělé osoby na trestném 

činu, zejména jako návodce či organizátora. 

 Častou verzí je též verze o další, dosud nezjištěné trestné činnosti pachatele, 

čemuž nasvědčuje např. větší obnos peněz nalezený u pachatele, skutečnost, že pachatel 

rozprodává různé předměty, nebo ta, že nemá dlouhodobě zaměstnání. 
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6. Zvláštnosti následných vyšetřovacích úkonů 

Hlavním úkolem následných vyšetřovacích úkonů je prověrka vyšetřovacích 

verzí. Mladiství obvykle nekladou vyšetřování takové překážky jako dospělí pachatelé 

(např. vymýšlení si falešných alibi, ovlivňování svědků). Vyšetřování trestných činů 

páchaných mladistvými se od těch páchaných dospělými liší zejména v těchto úkonech: 

výslech mladistvého obviněného, výslech svědků, konfrontace, vyžadování zpráv a 

soudně psychologická a soudně psychiatrická expertiza. 

 

6.1 Výslech mladistvého obviněného 

„Výslechem rozumíme kriminalistickou metodu, kterou se na základě zákona 

získávají formou výpovědi kriminalisticky a právně významné informace z paměťových 

stop obsažených ve vědomí vyslýchaných osob, za přísného dodržení zákonem daných 

práv a povinností vyslýchaného i vyslýchajícího. Cílem výslechu je získání úplné a 

věrohodné výpovědi v zájmu zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti.“24 

 Jedním z kritérií, podle kterých lze výslech klasifikovat je subjektivní stav 

vyslýchané osoby, který je ovlivněn mj. jeho věkem. Mladiství se nacházejí v období 

psychického i fyzického dospívání, projevují se snahy o samostatnost a kritický pohled 

na společnost. Vnímání je, stejně jako u jiných mladých osob, pohotové, detailní, paměť 

svěží, projevuje se bohatá představivost, která se však nemísí do vnímání v takové míře 

jako u dětí. Vyjadřování je většinou plynulé, často zkratkovité, dochází k používání 

slangových a originálních obratů. 

 Již příprava výslechu mladistvého vyžaduje značnou pozornost. Vyslýchající 

musí získat dostatek informací k osobnosti vyslýchaného, aby si mohl představit 

budoucí možné chování mladistvého při výslechu, jeho sklony k fantazii a sugestibilitě 

a mohl co nejvhodněji a nejefektněji vést výslech. Zjišťuje se především úroveň 

mravního a rozumového vývoje vyslýchaného, zda je schopen správně vnímat a 

reprodukovat vnímané. Dále se zkoumá jeho vztah k rodině, ke škole, k pracovnímu 

prostředí a k partě, zájmy vyslýchaného, jeho vzory a autority. Důležité je poznání 

výchovného prostředí, ve kterém mladistvý vyrůstá. Z tohoto hlediska se zjišťuje 

složení rodiny, vztahy uvnitř rodiny a osobnost rodičů, popřípadě jiných vychovatelů. 
                                                 
24 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 327 
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Pro poznání osobnosti se věnuje pozornost také roli vyslýchaného v kolektivu třídy, 

party či zájmovém spolku (zda je např. vůdcovský, nebo submisivní typ).  

 Výslech mladistvého obviněného klade zvláštní nároky na osobu vyslýchajícího. 

Vyslýchající by měl být dostatečně trpělivý, slušný, objektivní a vážný. Vhodné se jeví 

také zvážit věk a pohlaví vyslýchajícího podle konkrétní situace. Pokud jde o 

přítomnost jiných osob u výslechu, nejeví se výhodné zvát k výslechu mladistvého ještě 

další osoby, a to z důvodu co nejlepšího navázání kontaktu mezi vyslýchaným a 

vyslýchajícím. 

 Výslech je důležité provést co nejdříve, kdy si vyslýchaný události dobře 

pamatuje a je zde menší nebezpečí, že bude okolím úmyslně, či neúmyslně ovlivňován.  

 Z hlediska taktických postupů výslechu vystupuje do popředí navázání kontaktu 

vyslýchajícího s vyslýchaným. Jde o to vytvořit takové prostředí a vztahy, aby se 

vyslýchaný neuzavíral sám do sebe a nevyhýbal se otázkám vyslýchajícího. 

Vyslýchající by měl vést hovor srozumitelně vzhledem k věku mladistvého. Neměl by 

se ale podbízet a ztrácet na autoritě např. tím, že přizpůsobí své vyjadřování a chování 

mladistvému, či jinak sníží vážnost výslechu.  

Výslech začíná zjištěním totožnosti obviněného a jeho osobních poměrů 

(rodinných, pracovních). Důležité je poučení mladistvého obviněného o jeho právech, a 

to takovým způsobem, aby poučení dostatečně porozuměl. Navázání kontaktu 

s mladistvým napomůžeme tím, že zavedeme hovor na téma, které se netýká předmětu 

výslechu, např. na záliby, volný čas mladistvého. Tím se uvolní napětí mezi stranami 

výslechu a vyslýchající také může získat představu o schopnosti vyslýchaného 

vyjadřovat se, o jeho věrohodnosti a postoji k výslechu. Od rozhovoru na nezávazné 

téma přechází vyslýchající k předmětu výslechu. Vyslýchající nejprve vyzve 

obviněného, aby volně vylíčil skutečnosti o vyšetřované události.  Vyslýchaný by měl 

mít na volné vyprávění dostatek času a neměl by být přerušován, což by mohlo narušit 

celistvost a úplnost výpovědi.  

Není realistická představa, že obviněný poskytne vyslýchajícímu při volném 

líčení veškeré informace potřebné pro vyšetřování. Proto zde hraje důležitou roli druhé 

stadium výslechu - stadium dialogu. Vyslýchající v této části výslechu pokládá 

vyslýchanému doplňující, upřesňující a kontrolní otázky. Otázky musí být jednoznačné, 

přesné a srozumitelné vzhledem k věku a intelektu obviněného. Vyslýchající si musí být 
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jistý, že vyslýchaný správně pochopil formulaci otázky. Je nutno vyvarovat se 

sugestivních otázek či jiného sugestivního chování, protože mladiství jsou zvýšeně 

sugestibilní. „Při chorobně zvýšené sugestibilitě není typickým znakem jen to, že osoba 

snadno přijímá cizí rady, názory, vlivy apod., ale i to, že je schopna přijmout jakékoli 

názory, třeba vědomě neopodstatněné.“25 

Vyslýchající může předem počítat se zvýšenou sugestibilitou u vyslýchaných 

trpících některým druhem psychických chorob (např. hysterie, oligofrenie), dále u osob, 

které se nacházejí ve stavu nemoci, oslabení, podřízenosti, které trpí pocity 

méněcennosti či u těhotných žen. Významnou roli v problematice sugestibility hraje 

věk. Staré osoby a právě děti a mladiství jsou snadno přístupní sugestivním vlivům.  

Pokládání sugestivních otázek zakazuje § 92 odst. 3 TŘ. Sugestivní otázky jsou 

takové otázky, ve kterých je obsažena (zjevně, nebo skrytě) odpověď, kterou si 

vyslýchající přeje slyšet. Sugestivní otázky mohou ovlivnit vyslýchaného a podsunout 

mu určitou odpověď, což může vést k překroucení skutečnosti bez ohledu na to, zda to 

vyslýchající zamýšlel. Navíc v těch případech, kdy jsou sugestivní otázky pokládané 

nevědomě a zároveň chybí přesná protokolace otázek, ani vyslýchající, ani nikdo jiný 

v budoucnu, nemůže zjistit, zda a nakolik byla výpověď takto ovlivněna. Bylo 

uskutečněno mnoho experimentů o tom, které otázky lze pokládat za sugestivní a také o 

síle sugestivního působení jednotlivých druhů otázek.  

„Např. W. STERN odstupňoval sugestivní účinky, ke kterým dochází při výslechu 

podle jednotlivých typů otázek, takto: 

1. otázky určovací (doplňovací), např.: „Kolik osob jste viděl na místě…?“ nepůsobí 

sugestivně za předpokladu, že nebylo použito vědomého úskoku, tzn., že nějaké osoby na 

místě vůbec byly. 

2. otázky zjišťovací, např.: „Viděl jste, jak občan A. vytáhl nůž?“, jsou sice přesné, 

protože nutí k odpovědi „ano“ nebo „ne“, ale působí sugestivně. 

3. úplné rozlučovací otázky, např.: „Byl jste na dotyčném místě v sobotu nebo 

v neděli?“, mají silně sugestivní vliv, protože vylučují ostatní možné dny a k odpovědi 

např.: „Ne, na dotyčném místě jsem byl v úterý“, tj. nebyl jsem tam ani v sobotu ani 

v neděli, je zapotřebí velké duševní samostatnosti. 

                                                 
25 MATIÁŠEK, J., BÁRTA, B., SOUKUP, J. Výslech a psychologie. Praha: Orbis, 1966, s. 117 
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4. expektativní otázky, např.: „Neměla osoba nějaké zvláštní znamení?“, mají jen lehký 

sugestivní vliv. 

5. předpokladové otázky, např.: „Jakou barvu pláště měla žena, která vedle vás 

seděla?“, mají sugestivní vliv za předpokladu, že není ještě známo, zda tato žena nějaký 

plášť vůbec měla. 

6. následné otázky, tj. sled sugestivních otázek řazených za sebou tak, aby došlo ke 

zmatení vyslýchané osoby.“26 

 Vyslýchající může na mladistvého působit sugestivně nejen prostřednictvím 

otázek, ale též jinými projevy, např. postojem k vyslýchané osobě, mimikou, gesty, 

tónem hlasu a projevy uspokojení či zklamání nad odpověďmi.  

 Se zvýšenou sugestibilitou mladistvých a jejich možným ovlivněním musí 

vyslýchající počítat také v případě, má-li obviněný mladistvý vypovídat vůči některému 

za svých rodičů, příbuzných, přátel, nebo jiných blízkých osob. Tyto osoby mohou 

mladistvého v jeho výpovědi usměrňovat nebo mu vsugerovat jiný průběh události, aniž 

by si to v některých případech uvědomily. 

 V souvislosti s citovou labilitou mladistvých je dále nutno zmínit nebezpečí 

autosugesce a citové nákazy. Autosugescí rozumíme vědomé, či nevědomé ovlivňování 

sebe sama, vnuknutí představy o určitém ději a vypovídání o něm, jakoby jej osoba 

sama zažila. Pomocí autosugesce mladiství často vyplňují mezery v paměti. Čím delší je 

časová prodleva mezi událostí a výslechem, tím větší je pravděpodobnost autosugesce. 

„Citová nákaza znamená přejímání citových reakcí od druhých osob, s nimiž je jedinec 

ve společenském styku.“27  Mezi osobami dochází k přenosu sympatií, či antipatií a 

věrohodnost výpovědi poškozených, svědků, ale i obviněných může být tímto 

ovlivněna. Nejvýrazněji se vliv citové nákazy projevuje u dětských a mladistvých 

svědků mravnostní kriminality, kdy by výrazná podobnost, či shodnost výpovědí těchto 

svědků měla vést vyslýchajícího k zamyšlení se nad možností citové nákazy.  

 Cílem výslechu je zjistit úplný a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro 

trestní řízení, proto je významné posouzení věrohodnosti výpovědi. Při zkoumání 

věrohodnosti výpovědi je třeba zaměřit se na to, zda vyslýchaný správně vnímal 

skutečnosti, zda si je správně zapamatoval, zda zná smysl a význam určitých jevů, zda 

má sklony k fantazii či zda vědomě nevypovídá lživě.  Pro nevěrohodnost svědčí např. 
                                                 
26 MATIÁŠEK, J., BÁRTA, B., SOUKUP, J. Výslech a psychologie. Praha: Orbis, 1966, s. 127 
27 Tamtéž, s. 133 
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rozpory v jednotlivých výpovědích získaných v časovém odstupu, tvrzení ve výpovědi, 

která si odporují, ve výpovědi se vyskytují výrazy, které vyslýchající nezná, výpověď se 

při svém opakování stává podrobnější, nesoulad neverbálních projevů vyslýchaného s 

obsahem jeho výpovědi a rozpory údajů obsažených ve výpovědi s ostatními důkazy. 

 „Zvláštní zmínku zasluhují otázky věrohodnosti výpovědi dospívajících dívek. 

Při hodnocení výpovědi je třeba zkoumat, zda se v osobnosti vyslýchaného nevyskytují 

hysterické rysy, s nimiž se setkáváme nejčastěji právě u dívek staršího školního věku a 

mladistvých. U chlapecké populace nejsou hysterické rysy osobnosti zdaleka tak 

výrazné. Hysterické dívky dovedou působit na city, rafinovaně lžou a dívají se přitom 

bezostyšně zpříma do očí, funkčně se rozpláčí, ale bystře sledují reakce okolí. 

Hysterické typy jsou problémem při vyšetřování a málo zkušený vyšetřovatel si může 

učinit o případu chybný názor.“28 

 Zapomněla-li vyslýchaná osoba na určité okolnosti, které jsou předmětem 

výslechu, či je nedokáže přesně reprodukovat, vyslýchající se jí je snaží připomenout. 

Pokud si vyslýchaný vzpomene na některé detaily, které upoutaly jeho pozornost, může 

se pomocí asociace rozpomenout na celou událost. Prostředkem, který pro vytvoření 

asociací, je proces znovupoznání. Tomu napomůže vyslýchající např. tím, že ukáže 

vyslýchanému osoby nebo předměty související s událostí. Nemůže-li si vyslýchaný 

vzpomenout na dobu, kdy došlo k nějaké události, je vhodné mu připomenout jinou, 

časově blízkou událost. 

 Mladiství obvinění obvykle odmítají pravdivě vypovídat. Je nutné, aby si 

vyslýchající všímal rozporů ve výpovědi, vyslýchaného na ně upozornil a požadoval 

jejich vysvětlení. Důležité je zjistit důvody lživé výpovědi, či odmítnutí vypovídat. 

Těmi může být např. strach ze msty či z vyloučení ze skupiny, ochrana jiné osoby, 

ovlivnění jinými osobami či ochrana sama sebe.  Pokud mladistvý vypovídá lživě je 

jeho lež většinou jednodušší, méně promyšlená. Při vysvětlování rozporů ve výpovědi 

není obvykle vyslýchaný schopen rychle reagovat a vymyslet další ucházející lživou 

odpověď. Pro překonání tendence vypovídat lživě nebo vůbec je u mladistvých 

účinnější než u dospělých působení na kladné vlastnosti obviněného (apelace na vztah 

k rodičům, učitelům, spolužákům). 

                                                 
28 KACAFÍRKOVÁ, M. Věrohodnost výpovědí nedospělých a mladistvých osob v trestním řízení          
(2. část). Právo a rodina, 2001, č. 3, s. 17 
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 „U mladistvých obviněných, vyšetřovaných ve vazbě, je třeba brát v úvahu vliv 

vazebního vyšetřování na tvorbu jejich výpovědi. Mladistvý se ve vazbě dostává do 

stresové situace, která vzniká vystupňováním nároků na jeho osobu, určitou sociální 

izolací a deprivací. Obviněný si je vědom, že rychlost trestního řízení je mimo jiné 

ovlivněna i úplností jeho výpovědi. Na druhé straně se však u něj projevuje negativní 

postoj k celému trestnímu řízení, neboť se dotýká bezprostředně jeho osoby a 

představuje pro něj určitou újmu. Lživá výpověď bývá do jisté míry následkem tohoto 

stavu. Zároveň je třeba mít na paměti, že v některých případech může nepříznivý vliv 

vazebního vyšetřování na psychiku mladistvého vést i k sebeobvinění.“ 29 

 Dokumentace výslechu je prostředkem k zachycení informací důležitých pro 

trestní řízení a k jejich uchování. Aby nedošlo ke zkreslení informací, je důležité 

zaznamenat přesné výrazy vyslýchaného, projev nelze nijak upravovat. Pokud 

mladistvý užívá slangové výrazy, u kterých vznikají nejasnosti, je zapotřebí je vysvětlit. 

Při protokolaci výslechu je také možné použít video či audio záznamu výpovědi. 

 

6.2 Konfrontace  

 Konfrontace je psychicky náročný způsob dokazování, proto je důležité zvážit, 

zda je konfrontace za účasti mladistvého opravdu nutná, neboť zde hrozí nebezpečí 

způsobení psychické újmy. To potvrzuje i ZSM, který v § 57 odst. 2 stanoví, že ke 

konfrontaci mladistvého je možno přistoupit jen výjimečně, a to až v řízení před 

soudem pro mládež. Zásady pozorování konfrontovaných osob a zásada ostražitosti, 

kterými se řídí konfrontace obecně, nabývají při konfrontaci mladistvého na významu. 

V průběhu konfrontace je důležité pozorovat chování a reakce mladistvého a v případě 

ovlivňování, vyhrožování či jiného narušení konfrontace některým z konfrontovaných 

zasáhnout. Pokud je mladistvý konfrontován s dospělým, nebo osobou, které se bojí, či 

která je pro něj autoritou, je vhodné nechat mladistvého vypovídat jako prvního, aby 

nedošlo k jeho ovlivnění.   

 

 

 

                                                 
29 KACAFÍRKOVÁ, M. Výslech nedospělých a mladistvých osob v trestním řízení – průběh výslechu. 
Právo a rodina, 2000, č. 12, s. 11 
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6.3 Výslech svědků 

 Jak bylo výše uvedeno, § 55 ZSM stanoví, že předmětem dokazování jsou i 

skutečnosti významné pro posouzení osobních, rodinných i jiných poměrů mladistvého. 

V řízení je nutno zjistit mj. povahu mladistvého, prostředí, v němž byl vychováván a 

jeho chování před spácháním provinění i po něm. Z těchto ustanovení vyplývají i 

zvláštnosti výslechu svědků, které jsou tedy zaměřeny nejen na zjištění informací o 

vyšetřované události, ale i na získání informací důležitých pro zjištění poměrů 

mladistvého. 

 Výslech rodičů se jeví být ideálním pro zjištění podrobných informací o osobě 

mladistvého. Rodiče jsou ale samozřejmě citově zainteresovaní, a proto bývá jejich 

výpověď neobjektivní. Také z pochopitelných důvodů často využívají práva odepřít 

výpověď podle § 100 TŘ. Dalším subjektem, který může podat zasvěcenou výpověď o 

poměrech mladistvého, jsou pedagogové. Ti se vyjadřují zejména k úrovni rozumového 

vývoje a k chování mladistvého, ale většinou jsou dobře obeznámeni také s poměry 

v rodině a se způsobem trávení času mladistvého mimo školu. Pokud jako svědci 

vystupují kamarádi obviněného, vypovídají zpravidla v jeho prospěch. Pochází-li ale 

obviněný ze závadové skupiny, dochází často k tendenci svalit na něj co nejvíce deliktů 

a tím ochránit sebe a ostatní členy party. Proto je v těchto případech nutné důkladně 

zhodnotit věrohodnost výpovědí. 

 

6.4 Expertizy 

 „Expertizu můžeme definovat jako samostatnou kriminalistickou metodu, 

spočívající v systému úkonů a operací směřujících k odhalení nebo objasnění 

skutečností důležitých pro dokazování v trestním řízení za použití odborných znalostí a 

metod z různých oblastí vědy, techniky, umění a řemesel.“30 

 Při vyšetřování deliktů páchaných mladistvými pachateli se objevují všechny 

druhy expertiz, které jsou pro jednotlivé druhy trestných činů typické. Určité zvláštnosti 

se vyskytují u vyšetření duševního stavu mladistvého, ke kterému se přiberou dva 

znalci. Zde je zjišťováno, zda není mladistvý stižen nějakou duševní poruchou s cílem 

zejména navrhnout vhodná opatření k jeho nápravě. ZSM v § 58 stanoví, že k vyšetření 

                                                 
30 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 308 
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duševního stavu mladistvého se přibere znalec z oboru zdravotnictví, odvětví 

psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii a znalec z oboru zdravotnictví nebo 

pedagogiky, odvětví psychologie, se specializací na dětskou psychologii. Dále ZSM 

stanoví, že pozorování duševního stavu nemá trvat déle než jeden měsíc. Na 

odůvodněnou žádost znalců může ale soud pro mládež a v přípravném řízení na návrh 

státního zástupce soudce tuto lhůtu prodloužit, nikoli však více než o jeden měsíc.  
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7. Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistická 

prevence 

Veřejnost se do vyšetřování trestných činů páchaných mladistvými zapojuje 

různými způsoby, které závisí na druhu spáchaného trestného činu, na vyšetřovací 

situaci či na jiných okolnostech případu. Často jde o pomoc při pátrání po pachateli, po 

odcizených věcech či při zjišťování osobních poměrů mladistvého.  

Zvláštními pravomocemi při vyšetřování trestných činů mladistvých disponuje 

orgán sociálně-právní ochrany dětí, který např. zjišťuje poměry mladistvého a případně 

o nich vypracovává zprávu, má oprávnění být informován o zahájení trestního stíhání 

proti mladistvému, činit návrhy a klást vyslýchaným otázky a podávat opravné 

prostředky ve prospěch mladistvého i proti jeho vůli. Dále orgány činné v trestním 

řízení spolupracující např. s Probační a mediační službou, osobami realizující probační 

programy či zájmovými sdruženími. 

Pokud jde o poskytování informací veřejnosti o trestním řízení, které je vedeno 

proti mladistvému, tak ZSM v § 52 umožňuje do doby, než bude trestní stíhání 

pravomocně skončeno, zveřejňovat jen takové informace, kterými nebude ohroženo 

dosažení účelu trestního řízení a které neodporují požadavku ochrany osobnosti 

mladistvého a osobních údajů. Dále § 53 ZSM zakazuje zveřejňovat jakékoli informace, 

které obsahují jméno a příjmení mladistvého, nebo jiné informace, které by mladistvého 

umožnily identifikovat. Za rozpor se zákazem zveřejňování informací se nepovažuje 

sdělení informací, pokud účelem není jejich zveřejnění a dále je-li účelem pátrání po 

mladistvém. Ochrana soukromí je zdůrazněna i v § 8a odst. 2 TŘ, který říká, že při 

poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení zvlášť 

dbají na ochranu osobních údajů a soukromí osob mladších 18 let. 

Prevence, která je zaměřena na osobu skutečného i potencionálního pachatele se 

nazývá sociální prevence. Základní nutností prevence je její včasné a dlouhodobé 

působení. Byla již vypracována řada typologií prevence, nejčastější dělení je na 

prevenci primární, sekundární a terciární. Kritériem pro toto dělení je okruh adresátů 

nebo vývojové stádium kriminality.  

Primární prevence je zaměřena na předcházení delikventnímu chování u celé 

populace dětí až po mladé dospělé. Zahrnuje vzdělávací, osvětové aktivity, výchovné a 

poradenské aktivity se zvláštním zaměřením na vhodné využití volného času. 
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Sekundární prevence je předcházením delikventnímu chování u těch dětí a 

mladých osob, které se podle určitých známek jeví jako rizikové. Je u nich větší 

pravděpodobnost, že se stanou pachateli trestné činnosti, nebo jsou ohroženy určitými 

sociálně patologickými jevy, např. užíváním drog, gamblerstvím, záškoláctvím a 

extremismem. Jde o prevenci ve formě např. poradenství, zásahů do volného času a 

preventivních opatření zaměřených na rizikové faktory, které se vyskytují v prostředí, 

kde děti žijí. 

Terciární prevence se zabývá mladými lidmi, kteří se již trestného činu či 

přestupku dopustili. Spočívá v eliminaci recidivy a sociálně patologického jednání a ve 

snaze tyto osoby resocializovat. 

Má-li být prevence kriminality účinná, nemůže být zaměřena pouze na 

kriminální chování samotné. Musí předcházet nejen kriminalitě, ale i ostatnímu 

sociálnímu selhání, např.: zneužívání drog, špatné školní docházce, závislosti na hracích 

automatech či nákaze pohlavními chorobami.  

 Jednou z nejdůležitějších oblastí působení prevence je rodina. Výchova dítěte 

v rodině je podle mého názoru nejvýznamnějším prostředkem prevence. Z tohoto 

důvodu je důležité případné poruchy ve výchově včas odhalit a odstranit. Existují 

programy, které se orientují přímo na rodiče a jejich výchovné schopnosti.  

„Od sedmdesátých let fungují v USA a v Evropě tzv. školy pro rodiče, které 

teoreticky také mohou předcházet nevhodným výchovným strategiím v rodinách 

rizikových dětí.… Společným cílem je naučit rodiče rozlišování situací, kdy má problém 

dítě a kdy sám rodič, omezit neuvážené zkratkovité jednání rodičů, posílit rodičovskou 

schopnost vnímat potíže dítěte a jejich zdroje a naučit rodiče neagresivnímu, 

podpůrnému reagování na nežádoucí chování dítěte. Některé rodičovské školy přímo 

spolupracují se školami, do nichž docházejí děti těchto rodičů. Vliv rodičovských škol 

na prevenci kriminálního chování dětí systematicky zkoumán nebyl.…“31 

U nás jde např. o program VTI v rodině, tedy videotrénink interakcí. Metoda 

VTI vznikla na počátku 80. let 20. století v Holandsku a v ČR ji do existujících 

poradenských struktur zavádí od roku 1995 občanské sdružení Spin. Metoda je určena 

rodinám, které mají potíže při výchově svých dětí nebo při každodenním kontaktu 

s nimi. Tato metoda spočívá v tom, že terapeut zaznamenává pomocí videokamery 

                                                 
31 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 1. vydání. Praha: Portál, 1998, s. 265 
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běžnou situaci v rodině (např. společné jídlo, rozhovor s dítětem). Sám pak provede 

rozbor nahrávky a vybere z ní ty sekvence, kdy se komunikace daří. Tyto momenty pak 

rodině promítá a diskutuje o nich s cílem rozvíjet silné stránky rodiče, posílit užitečné 

vzory komunikace a je-li to nezbytné, tak najít možnosti pro změnu.  

 „Výzkum některých projektů posilujících rodičovské dovednosti již ukázal, že 

jsou schopny snížit výskyt agresivního a asociálního chování dětí, několik dlouhodobých 

studií prokázalo preventivní vliv takových projektů na delikventní chování dospívajících 

dětí. Je velmi pravděpodobné, že jakýkoliv efektivní typ podpory rodiny je současně 

prevencí budoucí kriminality dětí z této rodiny.“32 

 Vazba dítěte na školu a výchova ve škole je další z významných oblastí, které 

působí preventivně. Vstřícný přístup učitelů k žákům, zájem o jednotlivé děti, 

posilování vztahů mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem, spolupráce rodiny se 

školou, to vše působí pozitivně na chování dětí. Důležité je ale nejen dětem věnovat 

dostatek péče a pozornosti, ale také vyžadovat od nich plnění povinností a posilovat u 

nich pocit zodpovědnosti za své jednání. Výukové programy mohou učit děti sociálním 

dovednostem, učit řešit problémy či vzdělávat je v oblasti práva. Zvláštní skupinou jsou 

tzv. vrstevnické vzdělávací programy, které jsou založeny na tom, že podaří-li se 

nejvlivnější žáky naučit určitému způsobu chování, budou tito žáci sloužit ostatním 

spolužákům jako vzory. Vrstevnické vzdělávací programy se začaly používat nejdříve 

jako prevence drogových závislostí, nyní se využívají i k prevenci násilí ve školách.

 Další oblastí, do které by měl být systém prevence zaměřen je oblast trávení 

volného času dětí a mladistvých. Je důležité vytvořit podmínky pro aktivní způsob 

trávení volného času, podporovat vznik zájmových a vzdělávacích zařízení, které by 

byly dostupné pro průměrného mladého člověka, jak z hlediska jeho nadání, tak např. 

sociálního postavení.  

Existují programy, které nabízejí skupinám rizikové mládeže smysluplné trávení 

volného času. V rámci těchto programů pořádají odborníci nebo dobrovolníci pro mladé 

lidi diskotéky, koncerty, poskytují jim k využití klubovny atd. „Od chvíle, kdy začala 

být efektivita těchto programů posuzována nezávislým výzkumem, začala vůči nim mezi 

odborníky i politiky vzrůstat skepse. Pokud je nám známo, nikomu se zatím nepodařilo 

prokázat, že tyto programy snižují výskyt kriminálního chování, a to ani v oblasti 
                                                 
32 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 1. vydání. Praha: Portál, 1998, s. 267 
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(městské čtvrti), kde probíhají, ani ve skupině mládeže, která je do nich zapojena. 

Hypotézy, jež se snaží vysvětlit relativně nízkou efektivitu těchto programů, krouží kolem 

známého faktu: delikvence mládeže je delikvencí skupin, má-li se někdo odchýlit 

z hrozící delikventní dráhy, musí se vymanit z vlivu delikventně jednající skupiny.“33  

Kriminální chování mladých lidí úzce souvisí i s jejich případnou 

nezaměstnaností. Kriminalita se může pro některé osoby stát přitažlivým východiskem 

za situace, kdy jsou bez zaměstnání a mají nedostatek finančních prostředků. Vytváření 

pracovních příležitostí pro mladé a další programy, které podporují jejich pracovní 

uplatnění, jsou tedy jednou z oblastí prevence. U nás jde o podporu zaměstnanosti 

formou např. poskytování profesního poradenství, organizování rekvalifikačních kurzů, 

poskytování příspěvků zaměstnavatelům na zřízení nových pracovních míst atd.  

Diskuze veřejnosti vyvolává otázka, jak velký preventivní význam má hrozba 

trestu. Pokud uvažujeme o odstrašujícím vlivu trestu, musíme rozlišovat výši trestu, 

rychlost trestu a jeho neodvratnost. „Kriminologický výzkum již několik desítek let 

přesvědčivě ukazuje, že výše trestu má nulový nebo velmi malý vliv na kriminální 

chování populace. Ti, kdo páchají trestný čin poprvé, skoro nikdy neznají jeho 

trestněprávní kvalifikaci ani výši sankce. Recidivisté ji sice znají, ale tato znalost 

nepostačuje k tomu, aby se trestnému jednání vyhnuli, neboť se dosti pravidelně se 

domnívají, že tentokrát nebudou vypátrání. Večerka a kol. (1997) shrnují přehled 

novější literatury o účincích způsobu uplatňování trestního práva na kriminální chování 

závěrem, že neodvratnost zatčení a potrestání je relativně nejvlivnějším prostředkem 

odstrašení, ovšem pouze v případě, že pravděpodobnost uvěznění je alespoň 30 %, 

menší odstrašující účinek má přísnost a rychlost potrestání. Pravděpodobnost uvěznění 

nejvíce odstrašuje pachatele plánovaných majetkových deliktů, kdežto u jiných druhů 

trestné činnosti (např. u násilné kriminality) je odstrašující význam trestu výzkumem 

hodnocen jako málo významný.“34 

Mnoho preventivních programů v oblasti kriminality mládeže, které trvají i ně- 

kolik let, není zkoumáno z hlediska jejich úspěšnosti. Často se může po letech ukázat, 

že program nepřinesl očekávané výsledky, nebo že sice nepřinesl očekávaný výsledek, 

ale přinesl jiný přínos, či že dokonce kromě nevýrazného přínosu měl i negativní 

účinek. Toto je příklad programu, který po přezkoumání ukázal jiné výsledky, než by se 
                                                 
33 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 1. vydání. Praha: Portál, 1998, s. 279 
34 Tamtéž, s. 260 
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dalo logicky očekávat. „V  USA proběhlo několik programů prevence kriminálního 

chování mládeže, založených na předpokládaném odstrašujícím účinku návštěvy ve 

vězení pro těžké zločince. Tyto věznice byly navštěvovány rozličně vybíranými 

skupinami mladých mužů, o nichž se podle dosavadního chování soudilo, že jim hrozí 

kriminální dráha. Někteří účastníci měli již záznam v trestním rejstříku. Nejznámější 

z těchto odstrašujících programů pro mladistvé byl Program Rahway, který probíhal ve 

státní věznici Rahway v New Jersey. Výzkumné přešetření ukázalo, že program nemá 

stejné účinky na všechny účastníky, jak původně organizátoři předpokládali. Žádoucí 

efekt měl program jen u některých mladistvých, a u jiných, zdálo se, že právě u teo- 

reticky méně ohrožených, dokonce kontakt s vězni zvýšil počet následně zaznamenaných 

kriminálních činů. Výzkumníci si výsledek interpretovali následovně: Kriminální 

chování je prostředek, jak získat vysoký status ve skupině mládeže, která sdílí asociální 

normy. Ten, kdo má za sebou sérii vážných kriminálních činů, si svoje postavení ve 

skupině již získal. Pro něj by uvěznění znamenalo příchod do nové skupiny, tj. mezi 

vězně, mezi kterými by měl jako zelenáč statut zase nízký. Proto má návštěva u vězňů 

odstrašující účinek spíše u „tvrdších hochů“, neboť ti mají uvězněním co ztratit. 

Mladíci, kteří se ve své kriminální dráze daleko nedostali, si potřebují pozici ve skupině 

zlepšit viditelnými a skupinou oceňovanými kriminálními činy. Pro ně může být 

návštěva ve vězení inspirací a recidivující pachatelé vážných kriminálních činů mohou 

pro ně představovat obdivuhodné vzory.“35 

 Je zřejmé, že vytvořit preventivní program, který by byl efektivní, není snadný 

úkol, a že nelze nikdy dosáhnout úspěchu u celé skupiny mladistvých, na které je 

zaměřen. Protože kriminalita mladistvých je komplexní problém, musí se i k prevenci 

přistupovat komplexně a zaměřit prevenci do všech důležitých oblastí (rodina, škola 

atd.). Preventivní opatření by neměla být pouze ve formě poskytování teoretických 

znalostí a osvěty mladých lidí, ale měla by také rozvíjet jejich sociální dovednosti a 

poskytnout jim přiměřenou zkušenost s určitým problémem. Preventivní působení a 

jeho forma musí být samozřejmě přizpůsobeny i věku jedince. 

 

 

                                                 
35 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 1. vydání. Praha: Portál, 1998, s. 288 
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8. Trestní právo a trestní řízení ve věcech mladistvých 

 

8.1 Historický vývoj 

Československá republika při svém vzniku v roce 1918 převzala trestní předpisy 

bývalého Rakouska-Uherska. Na území České republiky tedy platil trestní zákon o zlo- 

činech, přečinech a přestupcích z roku 1852, jehož součástí bylo i trestní právo mládeže. 

Úprava nečinila, až na výjimky, rozdíly mezi dospělým a mladým pachatelem. Trestní 

zákon rozlišoval tři kategorie mládeže – děti, nedospělé od deseti do čtrnácti let a mla-

distvé od čtrnácti do dvaceti let. Trestně odpovědný byl ten jedinec, který dovršil deset 

let věku. U nedospělců byl omezen rozsah možného uvěznění na jeden den až šest 

měsíců. Mladiství byli odpovědni v plném rozsahu, s výjimkou toho, že jedincům 

mladších dvaceti let byl místo trestu smrti a doživotního žaláře ukládán trest těžkého 

žaláře. 

V roce 1931 byl přijat zákon č. 48/1931 Sb. z. a n., o trestním soudnictví nad 

mládeží. Tento zákon vytvořil samostatný systém trestního soudnictví nad mládeží, 

který byl na svou dobu velmi moderní. Hlavní myšlenkou nového přístupu k trestnímu 

právu mládeže bylo mládež spíše vychovávat než trestat, zjišťovat příčiny kriminality 

mládeže a snažit se ji polepšit. Trestné činy mládeže byly posuzovány mírněji, než 

trestné činy dospělých osob, rozhodovaly o nich specializované soudy, byl stanoven 

široký výběr nápravných prostředků, pravidla pro výkon trestu i součinnost sociálních 

pracovníků. Zákon označoval osoby ve věku čtrnácti až osmnácti let jako mladistvé      

a jejich trestné činy jako provinění. Trestní odpovědnost byla stanovena na dovršení 

věku čtrnácti let. Jednalo se o relativní trestní odpovědnost, kdy mladistvý pachatel 

nebyl za spáchání trestného činu odpovědný, jestliže u něj v době jeho spáchání byla 

shledána značná zaostalost (neschopnost rozpoznat bezprávnost činu nebo svému 

jednání podle správného rozpoznání čelit). 

V roce 1950 zrušil trestní zákon č. 86/1950 zákon o trestním soudnictví nad 

mládeží. Některá ustanovení ve zredukované podobě byla zařazena do trestního zákona 

a trestního řádu. Úprava trestního postihu mladistvých pachatelů zůstala až do roku 

2003 součástí obecné trestněprávní úpravy.  

V současné době je základním právním předpisem, který upravuje trestní postih 

mladistvých, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy           
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a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže – ZSM), což dokládá i § 109 TZ. Toto ustanovení dále stanoví, že po- 

kud ZSM nestanoví jinak, postupuje se podle TZ. Samotný ZSM v § 1 odst. 3 stanoví, 

že pokud tento zákon (rozuměj ZSM) nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době 

spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních předpisů. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že ZSM je speciálním právním předpisem vůči obecným 

trestněprávním předpisům.  

ZSM neupravuje pouze postih mladistvých, ale i dětí mladších patnácti let, a to 

ve své hlavě třetí. Dítě mladší patnácti let není za protiprávní čin trestně odpovědné. 

Dopustí-li se dítě, mladší patnácti let, činu jinak trestného, učiní soud pro mládež 

opatření potřebná k jeho nápravě, která jsou uvedena v § 93 ZSM. (ZSM označuje 

trestné činy dětí mladších patnácti let pojmem čin jinak trestný).  

Jak bylo výše uvedeno, trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění. 

Pokud nestanoví ZSM jinak, platí pro posouzení provinění spáchaného mladistvým 

trestní zákoník (§ 6 ZSM). 

V práci se budu dále zabývat významnými odlišnostmi právní úpravy postihu 

mladistvých pachatelů od obecné úpravy v TZ a TŘ. 

 

8.2 Trestní odpovědnost mladistvých 

 Hranice trestní odpovědnosti v ČR je stanovena § 25 TZ, podle kterého ten, kdo 

v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. 

Mladistvým se podle § 2 odst. 1 písm. c) ZSM rozumí osoba, která v době spáchání 

provinění dovršila patnáctý rok věku a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. Při 

posuzování, koho lze za mladistvého považovat, musíme přihlédnout k § 139 TZ, který 

určuje počítání času. Z tohoto ustanovení vyplývá, že za mladistvého je možno 

považovat pachatele až dnem, který následuje po dni jeho patnáctých narozenin. Naproti 

tomu se za mladistvého ještě považuje ten, který spáchal trestný čin v den svých 

osmnáctých narozenin. Pokud se osoba stane zletilou podle občanskoprávních předpisů 

před dovršením osmnácti let, nemá to žádný vliv na její trestní odpovědnost a osoba je 

stále považována za mladistvou.  

 K minimální věkové hranici trestní odpovědnosti a jejímu případnému snížení na 

14 let proběhla již řada diskusí jak v řadách veřejnosti, tak na odborné úrovni. Názory 
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jsou rozličné, laická veřejnost se většinou přiklání ke snížení trestní odpovědnosti, 

v odborné veřejnosti se názory různí. PhDr. A. Marešová,36 JUDr. M. Kacafírková37      

a  jiní odborníci uvádí argumenty pro a proti snížení hranice trestní odpovědnosti.  

Odpůrci snížení věkové hranice trestní odpovědnosti argumentují tím, že není 

únosné trestat děti ve věku 14 let nepodmíněným trestem odnětí svobody. Ale trestní 

odpovědnost je předpokladem pro to, aby mohl být delikvent postaven před trestní soud. 

To znamená, že pouze trestně odpovědnému pachateli může být uložen alternativní trest 

či opatření. 

 Věková hranice trestní odpovědnosti je ve většině zemí Evropy nižší než v ČR. 

Např. v Rakousku, Německu, Slovensku je minimální věk 14 let, ve Francii 13 let, 

v Holandsku dokonce 12 let. Naopak v Dánsku a Švédsku je to 15 let a ve Španělsku a 

Portugalsku dokonce 16 let. Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti by tedy nebylo 

v rozporu z hlediska praxe v mnoha průmyslových zemích.  

Dalším argumentem pro možné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti je 

fakt, že současná mladá generace vyspívá dříve než předchozí. Velký rozmach 

informačních technologií, přístup dětí k mobilnímu telefonu, internetu a získávání 

informací touto cestou, to vše vede k rychlejšímu psychickému dospívání. Na druhou 

stranu je nutno říci, že toto rychlejší dospívání ne vždy znamená kvalitní psychické 

dospívání. Agresivní počítačové hry, násilné filmy či videa na internetu, nebo jiné 

závadové materiály mohou dětem převrátit klasický žebříček hodnot a vyvolat u nich 

mylnou představu o realitě, což může v některých případech vést až ke kriminálnímu 

chování. 

Stoupající brutalita a samoúčelná agresivita dětských a mladistvých delikventů 

jsou jedním z dalších důvodů, které podporují souhlas se snížením věkové hranice pro 

trestní odpovědnost.  

Rozsáhlá diskuze o věkové hranici trestní odpovědnosti proběhla i v rámci 

příprav trestního zákoníku. Ministerstvo spravedlnosti předložilo veřejnosti návrh 

nového trestního zákoníku ještě před ukončením meziresortního připomínkového řízení. 

Tento návrh stanovil hranici trestní odpovědnosti na 14 let. Spolu s ním byla předložena 

                                                 
36 MAREŠOVÁ, A., Institut pro kriminologii a sociální prevenci. K diskuzi o snížení trestní odpovědnosti 
v ČR a uplatňování alternativních trestů a opatření u delikventních dětí a mladistvých. Trestní právo, 
1997, č. 1, s. 12 - 17 
37 KACAFÍRKOVÁ, M. K diskuzi o snížení minimální věkové hranice trestní odpovědnosti. Právo a 
rodina, 2001, č. 6, s. 7 - 9 
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veřejnosti i důvodová zpráva, která uváděla, že ke snížení věkové hranice bylo 

přistoupeno po proběhlé diskuzi v právní veřejnosti i ve společnosti, s přihlédnutím 

k rozvoji rozumové a mravní vyspělosti dětí v České republice, dále k tomu, že stejná 

hranice trestní odpovědnosti je stanovena v převážné většině států této části Evropy, a 

také, že věková hranice trestní odpovědnosti 14 let byla na území České republiky 

stanovena až do roku 1950.38 Ovšem vládní návrh trestního zákoníku (Sněmovní tisk 

410), který vláda předložila Poslanecké sněmovně dne 25. 2. 2008, počítal s hranicí 

trestní odpovědnosti ve věku 15 let. Důvodová zpráva k tomuto vládnímu návrhu pouze 

konstatuje, že po rozsáhlé diskuzi při přípravě návrhu rekodifikace trestního práva 

hmotného osnova přebírá hranici trestní odpovědnosti podle platné právní úpravy.39 Ve 

výsledku byl ale přijat zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, s hranicí trestní 

odpovědnosti 14 let a to v důsledku schválení pozměňovacího návrhu. Současně s tím 

došlo k posunutí věkové hranice z patnácti let na čtrnáct u trestných činů, kde je mládež 

objektem trestné činnosti a u těch trestných činů, kde to, že je útok zaměřen na mládež, 

je součástí kvalifikované skutkové podstaty trestného činu a vede ke zvýšení trestní 

sazby (např. t. č. pohlavního zneužití § 187 odst. 1 TZ, znásilnění § 185 odst. 3 písm. a) 

TZ, vraždy § 140 odst. 3 písm. c) TZ).  

Zákon č. 40/2009, TZ, byl změněn zákonem č. 306/2009 Sb., který vrátil 

věkovou hranici trestní odpovědnosti opět na 15 let. Spolu s tím posunul na 15 let i 

věkovou hranici pro již zmiňované trestné činy, které směřují proti mládeži. 

V důvodové zprávě (Sněmovní tisk 748) předkladatelé tohoto zákona, který mění TZ, 

uvádějí skutečnosti, kterými odůvodňují nutnost zvýšení věkové hranice trestní 

odpovědnosti na 15 let.40 Podle nich je značná část odborné veřejnosti silně 

znepokojena snížením věku trestní odpovědnosti dětí a obzvláště jeho spojením se 

snížením věkové hranice, kdy je dítě chráněno před pohlavním zneužitím a týráním. 

Dále důvodová zpráva hovoří o tom, že snížení věku trestní odpovědnosti a snížení 

věku ochrany dítěte před pohlavním zneužíváním a týráním je v rozporu s jedním ze 

základních článků Úmluvy o právech dítěte (odst. 3.1), který zní: Zájem dítěte musí být 

                                                 
38Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku, DZ-TZ-O5-07-2, 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=4176&d=160515, den stažení 11. 4. 2010 
39 Sněmovní tisk 410, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0, den stažení 11. 4. 
2010 
40 Sněmovní tisk 748, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=748&CT1=0, den stažení 11. 4. 
2010 
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předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými 

nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými 

orgány. Také Výbor OSN pro práva dítěte při projednávání 2. periodické zprávy o pl- 

nění Úmluvy o právech dítěte v ČR výslovně doporučil České republice zachování 

věkové hranice trestní odpovědnosti 15 let. Předkladatelé argumentují v neposlední řadě 

také tím, že problém závažné trestné činnosti dětí je již vyřešen, a to ZSM, který 

umožňuje soudu pro mládež ukládat dětským pachatelům opatření.  

Trestní odpovědnost mladistvých upravuje § 5 odst. 1 ZSM. Podle tohoto 

ustanovení 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. Jde o tzv. relativní (podmíněnou) trestní odpovědnost. 

ZSM tedy předpokládá počátek trestní odpovědnosti od dovršení 15 let, ale protože je 

vývoj dětí v dospívání rozdílný podmiňuje trestní odpovědnost ještě dosažením 

potřebného stupně rozumové a mravní vyspělosti. Obdobná relativní trestní 

odpovědnost se vyskytovala i v zákoně č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad 

mládeží.  

Vyvstává otázka, zda je tato relativní trestní odpovědnost při naplnění podmínek 

samostatným důvodem vylučujícím trestní odpovědnost a stojí tedy vedle 

nepříčetnosti,41 či zda je speciálním případem nepříčetnosti.42 ZSM definuje tuto 

relativní trestní odpovědnost stejnými kritérii jako příčetnost, resp. nepříčetnost (§ 26 

TZ), pouze s tím rozdílem, že pojem duševní poruchy je nahrazen pojmem rozumové    

a mravní vyspělosti. Důvodová zpráva k § 5 ZSM (Sněmovní tisk 210) hovoří přímo     

o podmíněné příčetnosti.43 Z těchto důvodů se také přikláním k pojetí tohoto ustanovení 

jako zvláštního důvodu nepříčetnosti. „I nauka trestního práva tento případ vždy 

považovala za zvláštní důvod nepříčetnosti nebo zvláštní druh nepříčetnosti, byť 

samozřejmě souvisí i s významem věku pro trestní právo.“44 

                                                 
41 Srov. např. Sotolář, A., Augustinová, P. K trestní odpovědnosti mladistvých a k možnostem reakce     
na činy jinak trestné spáchané trestně neodpovědnými mladistvými. Trestněprávní revue, 2007, č. 7,        
s. 196 -201 
42 Srov. např. Šámal, P. K podmíněné či relativní trestní odpovědnosti mladistvého. Právní rozhledy, 
2004, č. 2, s. 47 - 52 
43 Sněmovní tisk 210, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=210&ct1=0, den stažení 11. 4. 2009 
44 ŠÁMAL, P. K podmíněné či relativní trestní odpovědnosti mladistvého. Právní rozhledy, 2004, č. 2,    
s. 49 
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Rozumová a mravní vyspělost má dvě složky. „Obecně je složka rozumového 

vývoje charakterizována tak, že zahrnuje postupné individuální nabývání schopnosti 

pojmového myšlení, přičemž stupeň takového vývoje je určován dosaženou úrovní 

tohoto myšlení. Za mravní vývoj osobnosti mladistvého se pak obecně považuje proces, 

v němž si osobnost mladistvého v průběhu individuálního rozvoje osvojuje normy 

chování, které platí v daném období rozvoje společnosti, a tyto přeměňuje na osobní     

a morální kvality. V závislosti na biologickém a psychickém zrání osobnosti 

mladistvého, rozumová a mravní vyspělost mladistvého získává trvalejší ráz.“45 

Pojem relativní příčetnosti je tedy vázán na rozumovou a mravní vyspělost (na 

rozdíl od obecné příčetnosti, která je vázána na duševní poruchu), která je důsledkem 

toho, že vývoj a dospívání probíhá u každého mladistvého odchylně. Obecně je dána 

hranice trestní odpovědnosti na 15 let, ale v případě pochybností je zkoumáno, zda 

mladistvý dosáhl potřebné úrovně rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl být trestně 

odpovědný. V případě pochybností se přibere znalec z oboru zdravotnictví, odvětví 

psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii a znalec z oboru zdravotnictví nebo 

pedagogiky, odvětví psychologie, se specializací na dětskou psychologii (§ 58 odst. 1 

ZSM). 

K tomu, aby mladistvý nebyl trestně odpovědný, nestačí pouze rozumová           

a mravní nezralost. Trestní odpovědnost je vyloučena pouze tehdy, jestliže v důsledku 

nedostatečné rozumové a mravní vyspělosti nemohl rozpoznat protiprávnost činu 

(nedostatek schopnosti rozpoznávací) nebo ovládat své jednání (nedostatek schopnosti 

určovací), případně oboje. „Zda jsou či nejsou dány u pachatele schopnosti 

rozpoznávací a určovací, je třeba posuzovat se zřetelem k povaze spáchaného trestného 

činu, poněvadž soud nezjišťuje trestní odpovědnost pachatele jako takovou, ale vždy jen 

ve vztahu k určitému činu.“46 Aby se jednalo o vyloučení trestní odpovědnosti, musí být 

dán nedostatek rozpoznávací a určovací schopnosti v době spáchání činu. 

Dopustí-li se mladistvý, který není trestně odpovědný z výše uvedeného, ale i 

jiného zákonného důvodu, protiprávního činu, lze vůči němu použít vedle ochranných 

opatření obdobně postupů a opatření uplatňovaných podle ZSM u dětí mladších patnácti 

let (§ 5 odst. 2 ZSM). 

                                                 
45 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5., jubilejní, 
zcela přepracované vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 502 
46 Tamtéž, s. 504 
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8.3 Zánik trestní odpovědnosti mladistvého 

 ZSM rozšiřuje oproti TZ důvody zániku trestní odpovědnosti (trestnosti)            

o zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 7 ZSM). Jde o zvláštní, samostatné ustanovení  

o zániku trestnosti, jehož podmínky jsou jiné a nezávislé na podmínkách v ustanovení   

o účinné lítosti v TZ (§ 33 TZ). Ustanovení o účinné lítosti v § 7 ZSM stanoví 

následující: 

 Trestnost činu, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 

hranice nepřevyšuje pět let, spáchaného mladistvým zaniká, jestliže po spáchání činu: 

a) dobrovolně odstranil nebo napravil způsobený následek, anebo se o to alespoň 

pokusil, zejména nahradil způsobenou škodu, učinil opatření potřebná k její 

nápravě 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. 

 Účinná lítost může být tedy uplatňována pouze u trestných činů, na které trestní 

zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. Jde          

o trestní sazbu s horní hranicí pěti let, která je uvedena v trestním zákoníku, aniž by 

bylo užito snížení trestní sazby podle § 31 odst. 1 ZSM. Dobrovolné jednání 

mladistvého znamená, že mladistvý plní podmínky účinné lítosti ze svého svobodného 

rozhodnutí, o své vlastní vůli. „Dále je třeba, aby mladistvý po spáchání činu svým 

chováním projevil účinnou snahu po nápravě tím, že si uvědomil spáchání svého 

provinění a na základě toho změnil způsob svého života tak, aby se vyvaroval dalšího 

páchání provinění. Proto jde jednak o postoj mladistvého k jeho provinění, kdy 

mladistvý zpravidla dozná svůj čin a projeví nad ním lítost, dále o vlastní projev 

mladistvého směřující k jeho nápravě (např. přerušení styků se špatnou společností či 

partou, zanechání škodlivých návyků, požívání alkoholu, anabolických látek, drog 

apod., popř. odstranění jiných kriminogenních vlivů atd.). Výrazem účinné snahy 

mladistvého po nápravě může být proto i zjištění některých polehčujících okolností 

uvedených v § 33 písm. h), ch), i), j) a k) TZ.“47 (pozn.: v zákoně č. 40/2009 jde o § 41 

písm. j), k), l), m) a n) TZ). 

                                                 
47 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5., jubilejní, 
zcela přepracované vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 507 
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Podmínkou, aby čin neměl trvale nepříznivých následků pro poškozeného nebo 

pro společnost, zákon pamatuje jak na ochranu soukromého zájmu poškozeného, tak na 

veřejný zájem společnosti. Možné uplatnění účinné lítosti musí být zvažováno                 

i z hlediska účelu trestu, proto aby mohlo být užito ustanovení o účinné lítosti, nesmí 

být uložení trestního či jiného opatření potřebné ani v zájmu individuální nebo generální 

prevence (důvodová zpráva k ZSM).48 

 Včasná reakce na spáchaný trestný čin u mladistvých pachatelů je mimořádně 

důležitá, což potvrzuje i důvodová zpráva k zákonu.49 Proto ZSM upravuje promlčecí 

doby odlišně od TZ, a to tak, že délku promlčecí doby zkracuje. Podle § 8 odst. 1 ZSM 

trestnost činu zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí: 

a) deset let, jde-li o provinění, na které trestní zákoník stanoví výjimečný trest, 

b) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let, 

c) tři léta u ostatních provinění. 

Délka trestní sazby se opět určuje podle trestní sazby uvedené u jednotlivých 

trestných činů v TZ, nikoli podle snížené sazby dle ZSM. Ohledně počátku, stavení       

a přerušení promlčecí doby platí obdobně ustanovení trestního zákoníku (§ 8 odst. 2 

ZSM). Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestnost provinění, stanoví-li tak ohledně 

promlčení trestných činů trestní zákoník (§ 8 odst. 3 ZSM). 

 

8.4 Opatření ukládaná mladistvým 

 Sankce, které jsou mladistvým za spáchání protiprávních činů ukládány, jsou 

označovány termínem opatření. Jejich hlavním smyslem a účelem je působení na 

chování mladistvého. To dokládá i § 9 odst. 1 ZSM podle něhož je účelem opatření vůči 

mladistvému 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.  

Zásada přiměřenosti, která je uvedena v § 3 odst. 3 ZSM určuje způsob ukládání 

opatření mladistvým. Podle tohoto ustanovení opatření uložené podle ZSM musí 

přihlížet k osobnosti toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní 

                                                 
48 Sněmovní tisk 210, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=210&ct1=0, den stažení 11. 4. 2009 
49 Tamtéž 
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vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným a sociálním poměrům,   

a musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného činu. Politické, národní, sociální 

nebo náboženské smýšlení mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let nemůže být 

důvodem k uložení opatření podle tohoto zákona. 

O tom, jaké opatření užít hovoří také ustanovení o účelu zákona v § 1 odst. 2 

ZSM. Na toho, kdo se dopustil protiprávního činu, se má užít takové opatření, které 

účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si 

společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle 

svých sil přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem. 

Postih mladistvých je založen na monismu trestněprávních sankcí (3 druhy 

opatření) na rozdíl od právní úpravy trestání podle TZ, která je založena na dualismu 

sankcí (tresty a ochranná opatření). Mladistvému lze podle § 10 odst. 1 ZSM uložit 

pouze tato opatření: 

a) výchovná opatření, 

b) ochranná opatření a 

c) trestní opatření. 

 

Ad a) výchovná opatření 

Výchovná opatření usměrňují způsob života mladistvého, a tím podporují a za- 

jišťují jeho výchovu (§ 15 odst. 4 ZSM). Výchovná opatření lze mladistvému uložit již 

v průběhu trestního řízení před rozhodnutím soudu pro mládež o vině mladistvého, a to 

pouze se souhlasem mladistvého (§ 10 odst. 2, § 15 odst. 3 ZSM), tento souhlas může 

mladistvý kdykoli až do pravomocného skončení řízení odvolat (§ 15 odst. 3).  Dále se 

mohou výchovná opatření ukládat při upuštění od trestního opatření nebo podmíněném 

upuštění od trestního opatření a dovoluje-li to povaha výchovného opatření, tak i vedle 

uloženého ochranného či trestního opatření nebo v souvislosti se zvláštními způsoby 

řízení. Výchovná opatření lze uložit nejdéle na dobu současně stanovené zkušební doby 

u podmíněného odsouzení nebo podmíněného odložení peněžitého opatření. Jsou-li 

ukládána samostatně nebo vedle jiného ochranného nebo trestního opatření, lze je uložit 

nejdéle na dobu tří let (§ 15 odst. 1 ZSM). Výchovná opatření ukládá soud pro mládež  

a v přípravném řízení státní zástupce. Výchovné opatření lze také zrušit nebo změnit    
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(§ 15 odst. 5 a § 81 ZSM). Mezi výchovná opatření patří dohled probačního úředníka, 

probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí s výstrahou. 

Dohled probačního úředníka definuje ZSM v § 16. Dohledem probačního 

úředníka se rozumí pravidelné sledování chování mladistvého v jeho rodině a způsobu 

výchovného působení rodičů na něj, kontrola dodržování uloženého probačního 

programu a výchovných povinností a omezení uložených mladistvému soudem pro 

mládež a v přípravném řízení státním zástupcem nebo vyplývajících ze zákona a jeho 

pozitivní vedení probačním úředníkem k životu v souladu se zákonem. Účelem dohledu 

probačního úředníka je tedy sledování a kontrola chování mladistvého, zaměřená na 

zajištění ochrany společnosti a snížení možnosti opakování trestné činnosti a odborné 

vedení a pomoc mladistvému s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život. 

Mladistvý, kterému byl uložen dohled probačního úředníka, má určité povinnosti 

stanovené v § 16 odst. 3 ZSM, kterými jsou např. povinnost spolupracovat s probačním 

úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví na základě vytvořeného 

probačního plánu dohledu, dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve stanovených 

lhůtách či nebránit probačnímu úředníkovi ve vstupu do obydlí. 

Probační program je uveden v § 17 ZSM. Probačním programem se rozumí 

zejména 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 pod- 

poře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. 

Probační program schvaluje ministr spravedlnosti a zapisuje se do seznamu probačních 

programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Na rozdíl od ostatních výchovných 

opatření, musí mladistvý s účastí na probačním programu souhlasit. Tuto a ostatní 

podmínky uložení probačního programu stanoví ZSM v § 17 odst. 2. Soud pro mládež  

a v přípravném řízení státní zástupce může uložit mladistvému povinnost podrobit se 

probačnímu programu, jestliže: 

a) je vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmům společnosti,  

b) je mu poskytnuta dostatečná možnost seznámit se s obsahem probačního 

programu a  
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c) mladistvý souhlasí se svou účastí na něm.  

Dohled nad výkonem probačního programu vykonává probační úředník. Neplní-

li mladistvý probační program, zvolí probační úředník postup podle § 80 odst. 4 ZSM. 

Jako další výchovné opatření uvádí ZSM výchovné povinnosti (§ 18 ZSM) a vý-

chovná omezení (§ 19 ZSM). „Smyslem výchovných povinností a výchovných omezení 

je ovlivnění a usměrnění jednání mladistvých tak, aby bylo dosaženo potřebné změny 

jejich životních postojů a řešení problémů spojených s jejich trestnou činností. V tomto 

směru mají i preventivní charakter, neboť působí k odstranění základních 

kriminogenních faktorů, čímž přispívají k prevenci recidivy u mladistvých. Zpravidla 

jsou s nimi spojeny určité zásahy do svobody rozhodování a jednání mladistvých, 

primárně však sledují vytvoření předpokladů pro jejich další sociální rozvoj, 

konsolidaci jejich osobních poměrů, urovnání jejich vztahů s poškozenými a k od- 

stranění příčin spáchané trestné činnosti.“50 Výčet výchovných povinností i vý- 

chovných omezení je demonstrativní, proto soud pro mládež a v přípravném řízení 

státní zástupce může uložit i jiné výchovné povinnosti a výchovná omezení než které 

stanoví ZSM. Jako výchovná povinnost může být mladistvému podle § 18 odst. 1 ZSM 

uložena povinnost, aby např. bydlel s rodičem nebo jiným dospělým, který je 

odpovědný za jeho výchovu, vykonal bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou 

činnost určitého druhu, usiloval o vyrovnání s poškozeným nebo se podrobil léčení 

závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením nebo zabezpečovací 

detencí podle TZ. Výchovná omezení, která uvádí § 19 odst. 1 ZSM stanoví, aby mla- 

distvý např. nenavštěvoval určité akce, zařízení nebo jiné pro mladistvého nevhodné 

prostředí, nestýkal se s určitými osobami, nezdržoval se na určitém místě nebo neužíval 

návykové látky. Kromě výčtu výchovných omezení a výchovných povinností stanoví    

§ 18 a § 19 ZSM ještě další podrobnosti pro ukládání těchto výchovných opatření.  

Napomenutí s výstrahou upravuje § 20 ZSM. Napomenutím s výstrahou je 

mladistvému v přítomnosti jeho zákonného zástupce důrazně vytknuta protiprávnost 

jeho činu a je upozorněn na konkrétní důsledky, jež mu hrozí v případě, že by 

v budoucnu páchal další trestnou činnost. Je-li to účelné a vhodné, může soud pro 

mládež a v přípravném řízení státní zástupce při vyslovení napomenutí s výstrahou 

                                                 
50 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5., jubilejní, 
zcela přepracované vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 513 
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současně přenechat postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole, jíž je 

mladistvý žákem, nebo výchovnému zařízení, v němž žije. V takovém případě si soud 

pro mládež předem vyžádá stanovisko školy nebo výchovného zařízení. Zákonný 

zástupce, škola nebo výchovné zařízení jsou povinni o výsledku vyrozumět soud pro 

mládež nebo státního zástupce. Pokud soud pro mládež a v přípravném řízení státní 

zástupce napomenul mladistvého a udělil mu zároveň výstrahu, popřípadě přenechal 

postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zařízení, hledí 

se na mladistvého jako by nebyl odsouzen. 

Ad b) ochranná opatření 

Ochranná opatření lze uložit nejen trestně odpovědným mladistvým, ale též 

mladistvým, kteří nejsou trestně odpovědní (§ 5 odst. 2 ZSM). Ochranná opatření jsou 

mladistvým ukládána pouze soudem pro mládež (§ 4 ZSM). Účel ochranných opatření 

je uveden v § 21 ZSM a je jím kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj 

mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými. Dále toto 

ustanovení určuje druhy ochranných opatření, které je možno mladistvým uložit. 

Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo 

jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova. Ochranné léčení, zabezpečovací detence   

a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty se ukládají podle TZ a ZSM neobsahuje 

žádné odchylky. Ochrannou výchovu lze uložit pouze podle ZSM. 

Podmínky pro uložení ochranné výchovy stanoví § 22 odst. 1 ZSM. Soud pro 

mládež může mladistvému uložit ochrannou výchovu, pokud: 

a) o výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy 

nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije, 

b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbávána, nebo 

c)  prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy, 

a nepostačuje uložení výchovných opatření. 

„Uložení ochranné výchovy mladistvému znamená odnětí nezletilce z výchovy 

rodičů a jeho zařazení do kolektivní výchovy s přísnějším režimem. Ježto jde o hluboký 

zásah do práv mladistvého, lze ochranou výchovu uložit tehdy, když méně intenzivní 
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prostředky výchovy (včetně ústavní výchovy) již nemají naději na úspěch (srov. č. 41/62 

Sb. rozh. tr.). 51 

 Ochranná výchova potrvá, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dovršení 

osmnáctého roku věku mladistvého. Vyžaduje-li to zájem mladistvého, může soud pro 

mládež ochrannou výchovu prodloužit do dovršení jeho devatenáctého roku (§ 22    

odst. 2 a § 86 ZSM). Z těchto ustanovení vyplývá, že s výkonem ochranné výchovy 

mladistvého nelze začít po dovršení osmnáctého roku věku a k rozhodnutí o pro-

dloužení ochranné výchovy musí dojít před dovršením osmnácti let. 

 Ochrannou výchovu lze mladistvému uložit jednak samostatně, a to upustil-li 

soud od uložení trestního opatření dle § 12 písm. b) ZSM a jednak vedle trestního 

opatření, pokud nejsou splněny podmínky pro upuštění od uložení trestního opatření. 

Ochrannou výchovu lze uložit mladistvému vedle kteréhokoli trestního opatření 

uvedeného v § 24 odst. 1 ZSM, kromě trestního opatření vyhoštění. Podle § 80 odst. 1 

TZ může soud uložit trest vyhoštění, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo 

jiný obecný zájem. Pokud to tedy vyžaduje bezpečnost lidí nebo majetku, anebo jiný 

obecný zájem je nutné přistoupit k výkonu trestního opatření co nejrychleji, což se 

ovšem neslučuje s tím, že by zde byla pachateli uložena ještě ochranná výchova.  

Od výkonu ochranné výchovy soud pro mládež upustí, pominou-li před jejím 

započetím důvody, pro něž byla uložena (§ 22 odst. 4 a § 83 ZSM). Za určitých 

podmínek, které jsou uvedeny v § 23, § 85 a § 87 ZSM může soud také přeměnit 

ochrannou výchovu v ústavní výchovu, nebo může rozhodnout o podmíněném umístění 

mladistvého mimo takové výchovné zařízení. 

 Ochrannou výchovu lze za podmínek stanovených v § 93 ZSM uložit též dítěti 

mladšímu patnácti let.  

 Výkon ochranné výchovy se řídí zákonem 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. 

 Ad c) trestní opatření 

 Trestní opatření představují sankce, které zasahují do života mladistvého 

nejvýznamněji, proto zákon stanoví, že trestní opatření lze použít pouze tehdy, jestliže 

                                                 
51 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 5., jubilejní, 
zcela přepracované vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 517 
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zvláštní způsoby řízení a opatření, zejména obnovující narušené sociální vztahy a přis- 

pívající k předcházení protiprávním činům, by zřejmě nevedly k dosažení účelu tohoto 

zákona (§ 3 odst. 2 ZSM). V rámci trestních opatření je pak třeba dát přednost těm 

trestním opatření, které nejsou spojeny s odnětím svobody, což potvrzuje i § 31 odst. 2 

ZSM, který říká, že nepodmíněné odnětí svobody může soud pro mládež uložit 

mladistvému pouze tehdy, jestliže by s ohledem na okolnosti případu, osobu 

mladistvého nebo předchozí použitá opatření uložení jiného trestního opatření zjevně 

nepostačovalo k dosažení účelu tohoto zákona. 

 Účelem trestního opatření je, v návaznosti na trestní zákoník a vzhledem 

k okolnostem případu a osobě i poměrům mladistvého, napomáhat k vytváření 

vhodných podmínek pro další vývoj mladistvého. Výkonem trestního opatření nesmí 

být ponížena lidská důstojnost (§ 24 odst. 2 ZSM). 

 Úprava ukládání trestního opatření mladistvým se od obecné úpravy ukládání 

trestů liší zejména tím, že soud pro mládež při stanovení druhu a výměry trestního 

opatření přihlédne k tomu, že mladistvý spáchal provinění ve stavu zmenšené 

příčetnosti, který si přivodil vlivem návykové látky. Dále soud při výměře trestního 

opatření přihlédne jako k polehčující okolnosti také k tomu, že mladistvý úspěšně 

vykonal probační program nebo jiný vhodný 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 (§ 25 odst. 1 a odst. 2 ZSM). 

 Podobně jako TZ upravuje upuštění od potrestání (§ 46 – 48 TZ), upravuje                

i ZSM upuštění od uložení trestního opatření a podmíněné upuštění od uložení trestního 

opatření (§ 11 – 14 ZSM). 

 ZSM v § 24 určuje která trestní opatření lze mladistvému uložit. Za spáchané 

provinění může soud pro mládež mladistvému uložit pouze tato trestní opatření: 

a) obecně prospěšné práce, 

b) peněžité opatření, 

c) peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, 

d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

e) zákaz činnosti, 

f) vyhoštění, 
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g) domácí vězení, 

h) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 

i) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné 

odsouzení), 

j) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 

k) odnětí svobody nepodmíněné. 

U trestních opatření, jež jsou v trestním zákoníku stanoveny určitým rozpětím 

trestní sazby, se u mladistvých horní hranice těchto sazeb podstatně snižují.  

Při ukládání obecně prospěšných prací je soud pro mládež povinen zjistit 

stanovisko mladistvého k možnému uložení obecně prospěšných prací a k tomuto 

přihlédnout. Obecně prospěšné práce nesmí vzhledem ke své povaze nebo okolnostem, 

za kterých jsou vykonávány, ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo mravní vývoj 

mladistvých a horní hranice sazby tohoto trestního opatření nesmí převyšovat polovinu 

horní hranice stanovené v TZ, tj. 150 hodin. Soud může také vedle trestu obecně 

prospěšných prací uložit i výchovná opatření (§ 26 odst. 1 ZSM). 

Zákaz činnosti lze mladistvému uložit, pokud to není na překážku přípravě na 

jeho povolání, přičemž horní hranicí sazby nesmí převyšovat pět let. I vedle trestního 

opatření zákazu činnosti lze uložit vhodná výchovná opatření (§ 26 odst. 2 ZSM). 

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce může soud 

mladistvému uložit nejvýše na dobu pěti let. Současně s tím lze uložit i jiná vhodná 

výchovná opatření (§ 26 odst. 3 ZSM). 

Trestní opatření vyhoštění lze mladistvému uložit ve výměře od jednoho do pěti 

let. Pokud je mladistvý občanem Evropské unie, lze vyhoštění uložit pouze tehdy, 

jestliže by jeho neuložením došlo k vážnému ohrožení bezpečnosti státu nebo veřejného 

pořádku, nebo je vyhoštění v nejlepším zájmu takového mladistvého. Při ukládání 

vyhoštění přihlédne soud pro mládež též k nejlepšímu zájmu mladistvého, zejména 

rodinným a osobním poměrům mladistvého a dbá na to, aby trestním opatřením 

vyhoštění nebyl vydán nebezpečí zpustnutí (§ 26 odst. 4 ZSM). 

Peněžité opatření lze uložit, je-li mladistvý výdělečně činný nebo jeho 

majetkové poměry uložení takového opatření umožňují. Vedle peněžitého opatření lze 

uložit i vhodná výchovná opatření. Peněžité opatření je stanoveno formou denních 

sazeb, v rozmezí od deseti do třistašedesátipěti denních sazeb, přičemž denní sazba činí 
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nejméně 100 Kč a nejvíce 5000 Kč. Ukládá-li soud pro mládež peněžité opatření, 

stanoví pro případ, že by nebylo ve stanovené lhůtě vykonáno, náhradní trestní opatření 

odnětí svobody až na jeden rok. Náhradní trestní opatření nesmí však ani spolu 

s uloženým odnětím svobody přesahovat horní hranici trestní sazby snížené podle § 31 

odst. 1 ZSM. Soud pro mládež může rozhodnout po vyjádření mladistvého, že zaplacení 

peněžitého opatření nebo jeho zbytek bude nahrazen vykonáním obecně prospěšné 

činnosti v rámci probačního programu nebo společensky prospěšné činnosti v rámci 

výchovné povinnosti (§ 27 ZSM).  

Na rozdíl od dospělých pachatelů lze mladistvému uložit peněžité opatření 

s podmíněným odkladem výkonu. Soud pro mládež může podmíněně odložit výkon 

peněžitého opatření za podmínek stanovených v § 28 ZSM. Při podmíněném odložení 

stanoví soud pro mládež zkušební dobu až na tři léta. Pokud mladistvý vedl ve zkušební 

době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud pro mládež, že se 

osvědčil, jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se peněžité 

opatření vykoná. Neučiní-li o tom soud pro mládež do roka od uplynutí zkušební doby 

rozhodnutí, aniž na tom měl mladistvý vinu, má se za to, že se mladistvý osvědčil. 

Bylo-li vysloveno, že se mladistvý osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí 

se na něj, jako by nebyl odsouzen (§ 28 - § 30 ZSM).   

Při ukládání trestního opatření odnětí svobody mladistvým se trestní sazby 

odnětí svobody stanovené v trestním zákoníku snižují na polovinu, přičemž horní 

hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok (§ 31 odst. 1 

ZSM). Výjimku představuje případ, kdy mladistvý spáchal provinění, za které trestní 

zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a kdy povaha a závažnost provinění je 

vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavr- 

ženíhodné pohnutce nebo zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku mimořádně 

vysoká. V tomto případě může soud pro mládež uložit mladistvému odnětí svobody na 

pět až deset let, má-li za to, že by odnětí svobody v rozmezí jednoho až pěti let 

k dosažení účelu trestního opatření nepostačovalo (§ 31 odst. 3 ZSM).   

Mimořádné snížení odnětí svobody je u mladistvých modifikováno zejména tím 

způsobem, že v případě mladistvých není soud pro mládež omezen nejnižšími možnými 

hranicemi dolních sazeb, tak jak je tomu u dospělých pachatelů (§ 32 odst. 1 ZSM         
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a § 58 odst. 3 TZ). Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody uvedené v TZ se u mla- 

distvých neužije (§9 odst. 2 ZSM). 

Při podmíněném odsouzení mladistvého nebo jeho podmíněném odsouzení 

k odnětí svobody s dohledem stanoví soud pro mládež zkušební dobu na jeden rok až tři 

léta. Současně může uložit mladistvému i výchovná opatření (§ 33 odst. 1 ZSM). 

Odchylně od obecné úpravy v TZ upravuje ZSM i promlčení výkonu trestních 

opatření. Uložené trestní opatření nelze vykonat po uplynutí promlčecí doby, jež činí 

pět let, a bylo-li uloženo výjimečné trestní opatření odnětí svobody nad pět let až do de- 

seti let, činí promlčecí doba deset let (§ 34 odst. 1 ZSM). 

ZSM se snaží co nejméně stigmatizovat odsouzené mladistvé a tím podpořit 

změnu chování a řádný život mladistvého, proto v § 35 ZSM výrazně rozšiřuje 

možnosti zahlazení odsouzení. 

 

8.5 Řízení v trestních věcech mladistvých 

 Příslušnost soudu v trestním řízení ve věcech mladistvých je stanovena odchylně 

od obecné úpravy v TZ.  

 Věcně příslušný k výkonu soudnictví ve věcech mladistvých (a současně i dětí 

mladších patnácti let, které se dopustily činu jinak trestného) je soud pro mládež           

(§ 4 ZSM). Co rozumět pod pojmem soud pro mládež definuje § 2 odst. 2, písm. d) 

ZSM. Soudem pro mládež je zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech 

předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, vrchního 

a Nejvyššího soudu.  

 Místní příslušnost je stanovena v § 37 ZSM. Podle tohoto ustanovení je místně 

příslušný soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí. Nemá-li stále bydliště, tak 

ten soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Nelze-li zjistit ani jedno z těchto míst 

nebo jsou-li mimo území ČR, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo 

provinění spácháno. Jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, 

v jehož obvodu čin vyšel najevo. 

 Zákon také umožňuje, vyžaduje-li to prospěch mladistvého, aby příslušný soud 

postoupil věc soudu pro mládež, u něhož je konání trestního řízení vzhledem k zájmům 

mladistvého nejúčelnější (§ 39 ZSM).  
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Mladistvý není schopen, vzhledem k věku a vyzrálosti, hájit se dostatečně sám. 

Proto ZSM stanoví nutnost mít obhájce již od okamžiku, kdy jsou proti mladistvému 

použita opatření podle ZSM nebo provedeny úkony podle TŘ, včetně úkonů 

neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění 

obhájce o něm zajistit (§ 42 odst. 2 ZSM). Dále ZSM uvádí v § 42 odst. 3 a 4 nutnou 

obhajobu v případě vykonávacího řízení, v řízení o stížnosti pro porušení zákona, 

v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy. 

Významnou roli má v trestním řízení i zákonný zástupce mladistvého. Zákonný 

zástupce je oprávněn mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za 

mladistvého návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky. Zákonný zástupce je 

též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se může zúčastnit mladistvý. Je-li to ve 

prospěch mladistvého, může zákonný zástupce vykonávat tyto práva i proti jeho vůli   

(§ 43 odst. 1 ZSM). Pokud si mladistvý nezvolí obhájce a nezvolí-li mu ho ani jeho 

zákonný zástupce, může mu ho zvolit, a to i proti jeho vůli, jeho příbuzný v pokolení 

přímém, jeho sourozenec, osvojitel, manžel, druh i zúčastněná osoba. Mladistvý má 

právo místo obhájce, který mu byl ustanoven nebo osobou k tomu oprávněnou zvolen, 

zvolit si obhájce jiného (§ 44 odst. 2 a odst. 3 ZSM). 

Institut vazby mladistvého se odlišuje od obecné úpravy zejména tím, že vazba  

u mladistvého může být užita jen ve výjimečných případech. Mladistvý může být vzat 

do vazby jedině tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak (§ 46 odst. 1 ZSM). Také 

trvání vazby a způsob rozhodování o jejím prodloužení jsou v ZSM upraveny odlišně. 

Zákon stanoví, že vazba v řízení ve věcech mladistvých nesmí trvat déle než dva 

měsíce, a jde-li o zvlášť závažné provinění, nesmí trvat déle než šest měsíců. Vazbu je 

možno po uplynutí této doby prodloužit až o další dva, respektive šest měsíců. 

K takovému prodloužení může dojít pouze jednou v přípravném řízení a jednou v řízení 

před soudem (§ 47 odst. 1 ZSM). O prodloužení lhůty vazby v přípravném řízení 

rozhoduje soudce okresního soudu pro mládež na návrh státního zástupce. O 

prodloužení vazby v řízení před soudem rozhoduje soudce soudu pro mládež 

nadřízeného soudu pro mládež, který je příslušný věc projednat nebo který věc 

projednává (§ 47 odst. 2 a odst. 3 ZSM). ZSM také umožňuje nahradit vazbu dalším 

opatřením, které se v obecné úpravě TZ nevyskytuje, a to umístěním mladistvého v péči 

důvěryhodné osoby (§ 49 a § 50 ZSM). 
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ZSM také doplňuje již existující druhy odklonů o odstoupení od trestního 

stíhání. V řízení o provinění, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje tři léta, může soud pro mládež a v přípravném řízení státní 

zástupce z důvodu chybějícího veřejného zájmu na dalším stíhání mladistvého a s při- 

hlédnutím k povaze a závažnosti provinění a osobě mladistvého odstoupit od trestání 

mladistvého, jestliže: 

a) trestní stíhání není účelné a 

b) potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších provinění. 

Odstoupit od trestního stíhání lze zejména v případě, jestliže mladistvý již 

úspěšně vykonal vhodný probační program, byla úplně nebo alespoň částečně nahrazena 

škoda způsobená proviněním a poškozený s takovým odškodněním souhlasil, anebo 

bylo mladistvému vysloveno napomenutí s výstrahou a takové řešení lze považovat 

z hlediska účelu řízení za dostatečné. Součástí rozhodnutí o odstoupení od trestního 

stíhání je též výrok o zastavení trestního stíhání pro uvedený skutek. V trestním stíhání 

se ale pokračuje, pokud mladistvý do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení o odstou- 

pení od trestního stíhání oznámeno, prohlásí, že na projednání věci trvá. V takovém 

případě soud pro mládež, neshledá-li důvod ke zproštění mladistvého, vysloví sice vinu, 

trestní opatření však neuloží (§ 70 ZSM).   

Zvláštní ustanovení o trestním řízení ve věcech mladistvých se neužije 

a) v řízení o proviněních, která obviněný spáchal jednak před dovršením 

osmnáctého roku, jednak po jeho dovršení, jestliže trestní zákoník na čin 

spáchaný po dovršení osmnáctého roku stanoví trest stejný, nebo přísnější, 

nebo 

b) bylo-li zahájeno trestní stíhání až po dovršení devatenáctého roku 

mladistvého. 

Ustanovení ZSM o účasti orgánu sociálně-právní ochrany dětí se neužije, jestliže 

se úkon provádí po dovršení devatenáctého roku věku mladistvého (§ 73 ZSM). 
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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 
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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.  
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Seznam zkratek 

TŘ – zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

TZ – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

ZSM – zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže) 

t. č. – trestný čin 
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Metodika vyšetřování trestných činů páchaných mladistvými (resumé) 

Methods of investigation of crimes committed by juvenile (abstract) 

 

The purpose of my thesis is to describe and analyse juvenile delinquency and its 

methods of investigation. The reason why I chose this theme is that the juvenile 

delinquency is an up-to-date subject. Causes of a crime, ways of its commission and its 

prevention are frequent issues of  general and expert public as well. 

 

The thesis is composed of eight chapters, each of them dealing with different aspects of  

methods of investigation of crimes committed by juvenile. Chapter One is introductory 

and defines  the term methods of investigation itself and its components. 

 

Chapter Two is subdivided into four parts. The first part defines the term juvenile. Part 

Two deals with main kinds of crimes committed by juvenile and compares statistical 

data. The following part of Chapter Two describes ways of committing crimes. The last 

part of Chapter One focuses on causes of crime and illustrates them. 

 

Chapter Three is concerned with specific clues and specific investigative situations. 

 

Chapter Four outlines specialities of object of investigation, specialities of suggestion of 

investigation and specialities of early stage of investigation. 

 

Chapter Five mentions specialities of investigative versions. 

 

Chapter Six is subdivided into four sections. The most important section is the first one, 

concerned with a hearing of an accused. This passage characterises a preparation of the 

hearing, explicates how to lead it and analyzes a suggestive interrogation. Other 

sections describe confrontation, witness examination and technical expertises. 

Chapter Seven concentrates on problems of a crime prevention. At first the text defines 

the primary and the secondary prevention, then mentions preventative measures and 

after that  presents some preventative programs.  
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The final chapter, Chapter Eight, examines relevant Czech legislation. The chapter 

consists of five parts. Part One is about history of criminal law and criminal procedure 

in the case of crimes committed by juvenile. Part Two and part Three consider a 

criminal liability of juvenile and its discharge. The following part defines criminal 

sanctions on juvenile. The last part of Chapter Eight is related to criminal procedure in  

case of juvenile. 

 

Conclusion are drawn in the final passage of my thesis. Mainly, I demonstrate my 

opinion on reduction of a criminal liability limit. 
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