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Tato práce představuje shrnutí nejdiskutovanějších problémů a neshod v oblasti 

trestního soudnictví nad mládeží. Věnuje se tedy zejména dětem a mladistvým a 

zároveň jejich specifickému vývoji, který vyžaduje pozornost a ochranu ze strany 

odborné veřejnosti. Práce v sobě zahrnuje reakce soudců, státních zástupců, 

pedagogů a úředníků Probační a mediační služby a specifikaci problémů, tak jak se 

s nimi tito lidé setkávají ve své praxi. Rovněž se věnuje názorům dětí a mladistvých na 

problematiku trestního práva, která by se jich mohla eventuelně bezprostředně týkat.  

V celkem šesti kapitolách své práce se věnuji jednak vývoji kriminality mládeže, která 

se soudním řízení bezprostředně souvisí, s důrazem na její příčiny a návrhy možných 

řešení pro snižování. Zároveň pro komplexní přehled shrnuji světový a český vývoj 

právní úpravy trestního soudnictví nad mládeží v rámci stručného historického 

exkurzu. Zaměřila jsem se na současnou právní úpravu problematiky mládeže, kterou 

poskytuje zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Vyhodnocením a 

rozborem účelu a samotných změn, které do právního řádu České republiky tento 

zákon přinesl, a to jak v oblasti hmotně právní tak procesně právní, jsem dospěla 

k závěru, že se jedná o zákon moderní a zdařilý, který v podstatě splnil očekávání a 

požadavky, kvůli kterým byl přijat. Tyto jednotlivé změny a odlišnosti, zavedené 

zákonem o soudnictví ve věcech mládeže, poskytují komplexní a specifickou úpravu 

trestního soudnictví, díky kterým byl zakotven zvláštní přístup, který mládež vyžaduje 

a který vede k její nápravě a ochraně a nikoliv k pouhému trestání. Stěžejní částí mé 

práce jsou pak kapitoly číslo pět a šest, které jsou zpracovány na základě výzkumu a 

dotazování. V prvním případě se jedná o výzkum mezi odborníky v dané 

problematice, v druhém případě jde o dotazování mezi samotnými dětmi a 

mladistvými.  

Hlavní pozornost je věnována hranici trestní odpovědnosti. Snaha vyřešit diskutovaný 

problém v otázce snížení či ponechání věkové hranice 15 let mě přivedla k názoru, že 

nejvýraznějším problémem zcela jistě není stanovení vhodné hranice, ta nevyřeší 

případy delikventní mládeže. Důležitý je však zejména přístup odborníků, učitelů, 

vychovatelů a hlavně rodičů. Tito lidé by měli dětem vštěpovat základní morální 

hodnoty a poskytnout jim dostatečnou a vyhovující výchovu a přispět tak ke snížení 

kriminality jako fenoménu současnosti. Řešení samotných problémů v justici už je 

poté věcí další, přičemž bych však ráda poukázala, že v očích odborníků se 

v současnosti žádný závažný problém nevyskytuje a právní úprava v oblasti soudnictví 

nad mládeží je vyhovující, s čímž po vypracování této práce souhlasím.  


