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ÚVOD 

Problematika dětí a mládeže prostupuje celou naší společnost a jedná se o téma 

velmi diskutované a populární a to ne jen z hlediska práva. Vývoji mladého jedince se 

věnuje velká pozornost v oblasti přírodních i humanitních věd. Vznikají četné 

regionální, národní i mezinárodní organizace na ochranu a podporu dětí. Děti jsou 

vysoce respektovaní jedinci v současné společnosti, která svou činnost svým 

způsobem přizpůsobuje cíli „děti jsou naše budoucnost“. Důležité je v této souvislosti 

zmínit mezinárodní konvenci OSN, která zakotvila občanská, ekonomická, kulturní, 

politická a sociální práva dětí, Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným 

shromážděním OSN 20. listopadu 1989 a navázala na Deklaraci práv dítěte přijatou 

Valným shromážděním OSN rovněž 20. listopadu v roce 1959. Cílem deklarace bylo, 

aby děti mohly prožít šťastné dětství, užívat práv a svobod v ní uvedených, ku 

prospěchu vlastnímu i ku prospěchu celé společnosti ;).  

Děti a mládež vyžadují ochranu v průběhu celého osobnostního vývoje, aby nedošlo 

k jeho narušení a tito jedinci se pak úspěšně mohli začlenit do společnosti a být jejími 

platnými členy. Nejdůležitějším stádiem vývoje z hlediska této práce je rozhodně 

období dospívání, tj. doba od 12 do zhruba 20 let věku mladého člověka, kterou lze 

dělit na fázi prepuberty, puberty a adolescence. Období dospívání s sebou nese četné 

změny a úkoly v oblasti tělesné, psychické i sociální, se kterými se mladý člověk musí 

vyrovnávat. Mění se jeho osobnost i sociální role. Každý jedinec na takové změny 

reaguje jinak a vyrovnává se s nimi rozdílným způsobem <). Společnost však musí ke 

specifikům tohoto období přihlížet a poskytovat dospívajícím přiměřenou ochranu a 

pochopení v rámci individuálního přístupu k rizikovým jedincům. 

V oblasti trestního soudnictví v současnosti poskytuje dětem a mladistvým ochranu 

zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. (ZSVM), který komplexně 

upravuje specifika a zásady při postupu orgánů činných v trestním řízení =). Jedná se o 

stále relativně mladý zákon. V rámci jedné z kapitol této práce se budu zabývat jeho 

účelem, hodnocením a přínosem pro právní řád České republiky a pro osoby, kterých 

se převážně týká.  

Vybrala jsem si pro svou diplomovou práci téma problémů trestního soudnictví nad 

mládeží, protože bych prostřednictvím této práce ráda poukázala na jednotlivé 

nedostatky, které se z mého pohledu jeví v současné právní úpravě.  

_____________________________ 
;) Deklarace práv dítěte, OSN, New York, 20.11.1959 – preambule 
<) Čírtková L., Forenzní psychologie 2.upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, 
str. 69 
=) Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých   
zákonů č. 218/2003 Sb. 
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Trestní soudnictví nad mládeží je stále aktuálním tématem. Média společnost 

zásobují informacemi o častých a mnohdy i brutálních činech mladistvých a vzbuzují 

dojem, že situace kriminality mládeže je velmi vážná a dá se říci na vzestupu a 

v rozvoji, svá tvrzení pak obvykle dokládají jedním či dvěma exemplárními případy, 

kterými utvrdí veřejnost o své pravdě. Ta pak volá po řešení a zlepšení situace. Jednu 

z kapitol této práce proto věnuji  celkovému vývoji kriminality mládeže, co do počtu 

spáchaných trestných činů, jejich druhů a podílu mladistvých na nich a pokusím se 

doložit vývojové trendy kriminality s pomocí statistik Policie ČR, soudů a státních 

zastupitelství. 

Dále nás média stylem sdělování podobných výše uvedených zpráv více méně 

desinformují, že na delikventní mládež v našem systému nejsou dostatečné páky a 

s dětmi do patnácti let páchajícími trestnou činnost vlastně nelze dělat nic, protože 

jsou trestně neodpovědné. Společnost tedy v reakci na tyto negativní zprávy volá po 

snížení hranice trestní odpovědnosti v souvislosti s rychlejším vývojem jedinců a 

poukazuje na to, že děti v dnešní době jsou mnohem vyspělejší než dříve, mají lepší 

právní povědomí a svou trestní neodpovědnost mohou a umí využít i zneužít. Hlavní 

část své práce tedy věnuji problému hranice trestní odpovědnost, na nějž v současné 

době neexistuje správné a univerzální řešení mezi odborníky v oblasti práva ani jiných 

věd. Zejména bych se tedy ráda zmínila a blíže rozvedla toto neustále diskutované 

téma a vyjádřila se k otázce, zda je skutečně třeba do hranice trestní odpovědnosti 

zasahovat a popřípadě jakým způsobem. Rovněž bych chtěla poukázat na jednotlivé 

nedostatky při ukládání opatření za spáchaná provinění a na celkové odchylky v řízení 

ve věcech mladistvých, na jejich výhody a nevýhody.  

Rozhodla jsem se v celé věci oslovit odborníky mezi soudci, státními zástupci a 

pracovníky probační a mediační služby na práci s delikventní mládeží prostřednictvím 

drobného výzkumu v podobě několika jednoduchých otázek a popsat problémy, tak 

jak je vidí tito lidé ve své praxi. Dále jsem se rozhodla zapojit do svého výzkumu i děti 

a mladistvé v inkriminované věkové skupině, tedy zhruba ve věku od 12 do 16 let a 

zeptat se jich na jejich názor ohledně výše uvedených témat a svým způsobem i zjistit 

úroveň jejich právního povědomí. Mým cílem je tedy snaha komplexně zpracovat 

problematiku mladistvých při páchání provinění a věnovat se aktuálním, 

diskutovaným problémům, se kterými se můžeme setkat v průběhu trestního řízení o 

těchto činech. 
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1. Kriminalita mládeže, prekriminalita, delikvence 

„Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.“ 
Marcus Tullius Cicero 

 
o Kriminalita 

 
Kriminalita (zločinnost) neboli delikvence znamená jednoduše protiprávní jednání, čili 

páchání trestných činů, které jsou v současné době vymezené Trestním zákoníkem č. 

40 /2009 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2010. V případě protiprávního jednání 

mládeže nehovoříme o trestném činu, ale o provinění. Kriminalita mládeže je 

v současné společnosti stále aktuálním problémem, který zasahuje do mnoha vědních 

disciplín. Zabývá se jí určitě výrazným způsobem věda právní, ale stejně tak 

pedagogika, psychologie a sociologie, zvláště pak jejich odvětví specializovaná na 

práci s mládeží. >) 

o Prekriminalita 

Setkáváme se rovněž často s pojmem prekriminalita, který označuje činy jinak 

trestné, kterých se dopouštějí děti, které díky svému nízkému věku nenesou trestní 

odpovědnost za své činy. Pokud by však tyto činy spáchali ve věku vyšším, již by se 

jednalo o klasický trestný čin neboli provinění. Pojem se tedy váže na hranici trestní 

odpovědnosti. V Československu se o prekriminalitu jednalo do čtrnácti  let věku. 

Hranice trestní odpovědnosti  14 let věku byla převzata z rakouskouherského práva a 

na patnáct let byla zvýšena až v roce 1950. V současnosti v České republice je hranice 

trestní odpovědnosti vymezena dovršením patnácti let věku. >) 

o Delikvence  

Širším pojmem než kriminalita mládeže je delikvence. Označuje činnost porušující 

nejen právní ale i společenské normy, takže se vztahuje na širší okruh mládeže, která 

tak může být označena za delikventní. Závažnost páchaných činů stoupá a prohlubuje 

se s vyšším věkem >). Podle stupně závažnosti spáchaného činu můžeme chování 

hodnotit jako disociální, asociální a antisociální. ?) 

_________________________________________________ 

>) Zoubková I., Kontrola kriminality mládeže, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002, str.11 

?) Hartl P., Hartlová H., Psychologický slovník, Portál, 2000, str.212 
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 disociální chování (mírně sociálně a výchovně anormativní chování, pohybující 

se na hranici normy) – nekázeň ve škole, vzdorovitost, neposlušnost, lhaní 

 asociální chování (závažnější odchylky od pedagogických, sociálních a etických 

norem, které však nemají ráz trestné činnosti) – alkoholismus, toxikomanie, 

záškoláctví, útěky, prostituce 

 antisociální chování  (závažné protispolečenské chování v podobě přestupků a 

trestných činů) –loupeže, krádeže, vraždy, znásilnění,… 

 

1.1 Definice pojmů důležitých pro trestní soudnictví nad mládeží 
 

Po objasnění těchto termínů a vymezení trestně právního jednání bych ráda 

definovala následující pojmy, které jsou stěžejní, důležité a prostupují jak celé trestní 

řízení nad mládeží, tak mou práci, proto považuji za důležité uvést je hned v úvodu. 

Pro definování těchto pojmů jsem použila učebnice Trestní právo procesní, Jiří Jelínek 

a kolektiv, Leges 2010 a Trestní právo hmotné, Jiří Jelínek a kolektiv, Leges 2009 a 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, Jiří Jelínek a Dita 

Melicharová, Linde, 2004. 

 Mládež 

o Mládeží se rozumí děti a mladiství pokud není zákonem stanoveno jinak 

(§2, odst.1a)  

o Pojem je tedy nadřazen pro dvě věkové skupiny  

o Jejich dělení je významné pro určení  v jakém systému odpovědnosti budou 

tyto osoby posuzovány a jaké budou následky jejich protiprávního jednání 

 Dítě 

o Dítětem je ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného, nedovršil 

patnáctý rok věku 

o Dítě tedy není trestně odpovědné a o jeho činu hovoříme jako o činu jinak 

trestném 

o Trestní odpovědnost začíná dnem, který následuje po dni patnáctých 

narozenin pachatele, protože tehdy osoba dovršila patnáctý rok 

o Dopustí-li se fyzická osoba provinění v den svých patnáctých narozenin, 

není pro nedostatek věku trestně odpovědná 

o § 25 trestního zákoníku 

 Mladistvý 

o Pojem trestního práva se kterým je spojen začátek trestní odpovědnosti za 

spáchané provinění  
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o Kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý 

rok svého věku 

o Plná trestní odpovědnost nastává až v den následující po dni, kdy osoba 

dovršila osmnáct rok svého věku , tehdy je plně trestně odpovědná 

o Dopustí-li se fyzická osoba provinění v den svých osmnáctých narozenin, je 

trestně odpovědná jako mladistvý  

o Pojem mladistvý není identický s pojmem občanského práva nezletilý – 

případ dřívějšího nabytí zletilosti před dovršením 18 let je z hlediska trestní 

odpovědnosti bezvýznamný 

 Věk blízký věku mladistvých 

o § 41, písm.f, Trestního zákoníku  

o Jedná se o polehčující okolnost, k níž soud přihlédne při stanovení druhu 

trestu a jeho výměry (§39, odst. 3.Trestního zákoníku) 

o V případě, že trestný čin je spáchán osobou ve věku blízkém věku 

mladistvých, může soud uložit některá z opatření, které stanoví zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže  

 Provinění 

o Trestný čin spáchaný mladistvým  (§6 odst.1.ZSVM) 

o Pro posouzení provinění spáchaného mladistvým platí Trestní zákoník, 

nestanoví-li zákon jinak  

o §13 Trestního zákoníku – trestným činem je protiprávní čin, který trestní 

zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém 

zákoně 

o Musí tedy naplňovat formální znaky uvedené v zákoně  

o Formální znaky provinění: znaky skutkové podstaty, věk, příčetnost, 

rozumová a mravní vyspělost 

o Jedná se tedy pouze o odlišné označení činu spáchaného mladistvým, 

nikoliv o novou konstrukci trestného činu, provinění tedy netvoří další 

samostatnou kategorii deliktů  

 Soudy pro mládež 

o Pojem zavedený zákonem o soudnictví ve věcech mládeže (§4 ZSVM) 

o Vykonávají svojí činnost ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů 

jinak trestných spáchaných dětmi mladšími patnácti let 

o Rozumí se jimi zvláštní senát nebo v zákonem daných případech předseda 

takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, 

vrchního nebo Nejvyššího soudu  

o Nejedná se tedy o zvláštní soustavu soudů, ale o zvláštní specializaci 

v rámci stávající soustavy  
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o Soudci ale i další příslušníci orgánů činných v trestním řízení (státní 

zástupci, příslušníci policejních orgánů a úředníci Probační a mediační 

služby) působící ve věcech mládeže musí mít zvláštní průpravu pro 

zacházení s mládeží  

o V občanském soudním řízení rozhodují ve věcech jinak trestných,jichž se 

dopouští děti mladší patnácti let – při řešení těchto věcí vybírají ze škály 

opatření, která stanoví §93 ZSVM 

 Trestní odpovědnost mladistvých @) 

o Pachatelem provinění, který nese odpovědnost za svůj čin, může být pouze 

fyzická osoba, která v době spáchání činu dovršila patnáctý rok svého věku 

a v době spáchání činu byla příčetná – tedy mohla rozpoznat jeho 

protiprávnost a mohla ovládat své jednání  §25 a 26 Trestního zákoníku 

o Mladistvý je odpovědný za svůj čin pokud v době jeho spáchání dosáhl 

takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho 

protiprávnost  a ovládnout své jednání = relativní (podmíněná) 

odpovědnost 

o Odpovědnost mladistvého je tedy vázána na podmínku, že mladistvý je 

schopen mentálně a psychicky chápat smysl a význam svého jednání – 

podmíněna dosažením určitého věku a určitého stupně rozumové a mravní 

vyspělosti  

o Vedle příčetnosti a věku tvoří novou specifickou podmínku trestní 

odpovědnosti mladistvého  

o Nedostatek rozumové a mravní vyspělosti je třeba zjišťovat znalecky, 

vzniknou-li pochybnosti – podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže se 

tento postup nazývá vyšetření duševního stavu (§58 ZSVM) 

 K vyšetření duševního stavu je třeba přibrat dva znalce  

 Jeden z oboru zdravotnictví,  odvětví psychiatrie se specializací na 

dětskou psychiatrii  

 Druhý z oboru zdravotnictví či pedagogiky, odvětví psychologie se 

specializací na dětskou psychologii 

 Pozorování duševního stavu nemá trvat déle než měsíc, do té doby 

je třeba dodat posudek, lhůtu lze však prodloužit  

o Mravní vývoj = 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 

__________________________________________ 
@) Schelleová a kolektiv, Právní postavení mladistvých, Eurolex Bohemia, 2004, str. 54-55,57 



12 
 

o Rozumový vývoj = postupné individuální nabývání schopnosti pojmového 
myšlení, přičemž stupeň takového vývoje je určován dosaženou úrovní 
tohoto myšlení 

 Opatření 

o Zákon o soudnictví ve věcech mládeže zavádí nový systém sankcí u 

mladistvých 

o Sankce obsahují prvky výchovné, léčebně- ochranné a prvky kontroly, 

dohledu a někdy i izolace 

o Tzv. Monistický systém sankcí (viz výše) ukládaných mladistvým obsahuje: 

 Výchovná opatření (§15 až 20 ZSVM) 

 Ochranná opatření (§21 až 23 ZSVM) 

 Trestní opatření (§24 až 35 ZSVM) 

o Dále rozeznáváme opatření ukládaná dětem mladším patnácti let (§93 

ZSVM) 

 Probační a mediační služba (dále jen „PMS“) A) 

o Vykonává svou činnost na základě zákona č. 257/2000 Sb., o probační a 

mediační službě 

o Práce s dětmi a mladistvými tvoří jednu ze specifických oblastí činnosti PMS 

o Specializovaní pracovníci na práci s dětmi vykonávají svou agendu na 

základě zákona o soudnictví ve věcech mládeže – např. výkon výchovných a 

trestních opatření 

o Spolupráci nabízí již v přípravném řízení a snaží se o mimosoudní řešení 

situace v rámci mediace 

o Nabízí vhodné programy pro mladistvé a různá výchovná opatření, která lze 

se souhlasem mladistvého uložit již v rámci přípravného řízení 

o Urovnává konflikty, poskytuje bezplatné služby 

o Tvoří důležitou součást při realizaci restorativní justice  

1.2 Příčiny páchání trestné činnosti mládeží 
 

Každý člověk je jedinečný a každý se vyvíjí v závislosti na své jedinečnosti. Odlišnosti 

v psychickém, fyzickém, mentálním i rozumovém vývoji tvoří zvláštnosti každého 

dítěte, každého mladého člověka.  Příčiny kriminality pak spočívají právě v těchto 

zvláštnostech. Vývoj dítěte ovlivňuje genetika a prostředí ve kterém se pohybuje, 

každý člověk může ve stejném prostředí a ve stejné situaci jednat zcela rozdílně, a to  

___________________________________________ 

A) https://www.pmscr.cz/mladistvi-a-deti/ 

https://www.pmscr.cz/mladistvi-a-deti/
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v závislosti na své osobnosti. Záleží na rodině, škole, kamarádech, sportovním 

kolektivu, partě a dalších vlivech, které pokud jsou negativní, tak zasahují výrazně do 

psychické stránky mladistvého a působí a formují  jeho morální zásady, způsob 

chování, cíle, motivaci, prožívání i sebeovládání v různých situacích špatným 

způsobem.  

Podle mého názoru je stěžejním důvodem páchání trestné činnosti nedostatečná 

výchova a negativní vlivy jak v rodině, tak ve škole. Dítě se doma setkává se vzory 

v podobě dospělých nehodných následování, se kterými tráví volný čas, na které má 

výraznou citovou vazbu a které svým způsobem obdivuje a chce se jim přiblížit a 

podobat. Tito dospělí pak nejsou schopní nést zodpovědnou funkci v podobě výchovy 

dítěte a vštěpovat mu zásadní a základní hodnoty, toto dítě pak strádá nedostatkem 

citové a mravní výchovy.  Častým důsledkem je zkreslené a špatné právní povědomí. 

Pokud odhlédneme od negativních vzorů v rodině vyvstává nám další důležitý 

problém či příčna páchání trestné činnosti, a to pokud se děti nachází sice ve zcela 

vyhovujícím prostředí, obklopené inteligentními lidmi se správnými morálními 

zásadami, ale zároveň s lidmi, kteří nemají čas s tímto dítětem trávit dostatek času a 

zabezpečit pak jeho řádnou výchovu a rozvoj.  Vše kompenzují penězi nebo různými 

materiálními statky, které mají dítěti vynahradit nedostatek péče. Dítě se tak uchyluje 

k nejrůznějším aktivitám, aby se dostatečně zabavilo a vyhnulo se nudě. V závislosti 

na věku pak tyto aktivity můžou přerůst v trestnou činnost. S tímto problémem také 

souvisí kvalitní, zajímavé a dostatečně pestré volnočasé programy, které jsou 

nabízeny v blízkém okolí dítěte – tedy různé zájmové kroužky, sportovní kluby, 

umělecké školy a podobně. Jednou z příčin mohou být i biologické anomálie, jako 

odlišnosti poznamenávající vzhled či zdravotní stav, tedy například invalidita. Invalidé 

mohou být vyřazeni ze společnosti svých vrstevníků, pohybují se na jejím okraji, 

mohou být zesměšňováni a odmítáni. U takových dětí potom vzniká frustrace, která 

může přerůstat do různých forem nepřiměřeného chování a nevhodného řešení svých 

problémů,  zážitků, traumat a komplexů. Tentýž problém se může vyskytovat i u 

příslušníků jednotlivých národnostních či etnických menšin, u nás nejčastěji Romů a 

Vietnamců. Častou příčinou může být rovněž špatná reakce jedinců na vliv alkoholu a 

drog, či nadměrná sexuální potence. Zároveň pak nedostatečná psychologická pomoc 

po prožití stresujících a traumatizujících zážitků, kdy se jedinec uzavírá do sebe, začíná 

být nedůvěřivý a nepřátelský, často i agresivní aby se chránil před možným 

opakováním – zde lze uvést například pohlavní zneužívání, domácí násilí, přítomnost 

při vážné nehodě, a podobně. B) 

______________________________________________ 
B) Novotný O., Zapletal J. a kol., Kriminologie 3.přepracované vydání, ASPI, 2008, str. 465-476  
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Dnešní generace dětí a mládeže je zároveň výrazně ovlivňována světem médií a 

techniky. Vysoká informovanost o všeobecném dění ve světě pak může působit jako 

inspirace pro páchání trestné činnosti a negativně ovlivňovat jedince.  Konkrétně lze 

uvést například čin norského pravicového extremisty Anderse Breivika, který 

v červenci roku 2011 zabil z politických důvodů desítky převážně mladých lidí, toto 

jeho jednání pak inspirovalo a podpořilo v trestné činnosti několik dalších osob i 

organizovaných skupin. Jedním z těch, kdo se nechal inspirovat a ovlivnit byl i 

osmnáctiletý mladík, student střední školy z Olomouce, který vyhrožoval vražděním 

dětí podle vzoru právě Breivika, pokud nedojde k přesunutí dětského hřiště, které se 

nachází blízko jeho bydliště a jehož přítomnost mladíka ruší ve studiu. Všeobecně se 

dá říci, že děti dnes vyrůstají v době, ve které je násilí běžnou záležitostí a můžeme se 

s ním setkat jak v televizních pořadech, na internetu, v počítačových hrách i v různých 

sportovních odvětvích. Tyto zdroje pak mnohdy vytváří vzory a idoly, které chtějí 

mladí jedinci napodobovat a přizpůsobit se jim, často se pak nechávají unést a 

převádí tyto případy do reality a tím se dopouští trestné činnosti.  

Pro shrnutí uvádím dle mého názoru nejvýraznější a nejdůležitější příčiny páchání 

trestné činnosti mladistvými: 

o Poruchy rodinného prostředí 

o Nepřipravenost rodičů na výchovu dítěte 

o Nechtěné dítě, které je již před narozením ovlivňováno stresem a nepohodou 

matky 

o Nepřítomnost mužského či ženského vzoru (smrt jednoho z rodičů, rozvod) 

o Nový partner jednoho z rodičů, nový sourozenec a související výchovné 

zanedbávání 

o Alkoholismus, toxikománie, prostituce, promiskuita jednoho z rodičů, nebo jiné 

blízké osoby 

o Kriminálníci, nezaměstnaní s negativním přístupem k hledání práce, se kterými 

mají mladiství častý kontakt a kteří je ovlivňují 

o Nevyhovující prostředí 

o Špatná ekonomická úroveň rodiny 

o Přelidněnost bytu a časté konflikty v domácnosti 

o Výborná ekonomická úroveň – „zlatá mládež“ 

o Nízká úroveň vzdělanosti 

o Nepřipravenost dětí do předškolních zařízení a do školy – špatné hygienické, 

stravovací návyky, nevhodné chování, morální zaostalost – dochází ke 

stigmatizaci, tedy k zařazení jedince do určité kategorie, které je často 

negativní a které je ve stávajícím kolektivu takřka neměnné  
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o Spolčování s vrstevníky v podobném postavení, zvětšování bariér a izolace 

skupiny, přichází záškoláctví, šikana a první protiprávní činy 

o Snaha vyrovnat se pozitivní skupině – frustrace z nedostatků 

o Volný čas – často velmi špatně trávený, nedostatek financí, neúspěch, pocit 

nudy 

o Traumatizující zážitek – pohlavní zneužívání, oběť trestného činu, svědek 

nehody 

o Vliv širokého okolí a médií – nevhodné televizní seriály, sociální sítě, 

počítačové hry 

1.3 Varianty řešení pro snížení kriminality mládeže 
 

Společnost má zájem na snižování kriminality mládeže a celé problematice se věnuje 

vysoká pozornost. Primárním cílem by mělo být předcházení vzniku problémů a ne 

jejich následné řešení. Jedním ze způsobů jak potencionálně snížit kriminalitu 

mládeže je dle mého názoru řešení dílčích problémů a jednotlivých příčin samotnými 

rodiči v rámci výchovy a přípravy na ni.  Tedy v první fázi snaha rodičů o přiměřené 

ekonomické zajištění, jejich psychická příprava, dostatek vědomostí a zájem o dítě a o 

jeho péči a zároveň jejich dostatečná rozumová, citová a mravní vyspělost, v druhé 

fázi potom řádná výchova a správné zdravé působení na dítě, co se týče rozvoje jeho 

osobnosti . Ne vždy však všechny problémy a příčiny vychází právě ze špatné výchovy 

a z nezájmu rodičů, proto důležitým způsobem řešení pro snížení kriminality mládeže 

je zároveň důkladná prevence.  

 Řádná výchova, péče o dítě a rodičovská zodpovědnost 

Základní pravidla a koncepce výchovy a péče o dítě zakotvuje Listina základních práv a 

svobod č. 2/1993 (dále jen „LZPS“) a Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.  

 Čl. 32 LZPS  

o (1)„Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.“  

o (4) „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na 

rodičovskou výchovu a péči.“ 

Konkrétně jednotlivé zásady a podrobnosti výchovy a péče o dítě rozvádí a stanoví 

zákon o rodině č. 94/1964 Sb., který zakotvuje odpovědnost rodičů za řádnou 

výchovu svých dětí. V rámci rodičovské zodpovědnosti zakotvuje zákon rodičům 

jednotlivá práva ale hlavně ukládá důležité povinnosti. Dále zákon nabízí četné 

možnosti, kdy se rodiče mohou opřít o pomoc státu. Od 1.1.2014 nabývá účinnosti 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., tímto dojde ke zrušení zákona o rodině a 
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veškerá ustanovení přebírá právě přímo Nový občanský zákoník, přičemž v této 

problematice nedochází k výrazným změnám a koncepce úpravy péče o dítě a 

rodičovské zodpovědnosti zůstává zachována. C) 

V případě nefunkčních rodin, kde děti směřují ke špatnému sociálním vývoji poskytuje 

oporu zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.. Pracovníci sociálně-

právní ochrany dětí působí u krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností. Tito pracovníci pečují o děti a mladistvé, kteří z různých důvodů potřebují 

odbornou pomoc. Z důvodu smrti rodičů, když rodiče neplní své povinnosti, ať už 

vědomě, či proto, že péči nejsou schopni vykonávat. Plní i významné úkoly v péči o 

nedelikventní a delikventní mládež.  

Dle výše uvedené právní úpravy je dle mého názoru jasné, že rodiče často nesou 

částečnou odpovědnost za trestnou činnost svých dětí a svým způsobem se na ní 

podílí. Jednoznačné řešení tedy vyplývá z řádné výchovy morální i citové. Není to 

samozřejmě pravidlem, ale dle mých vlastních výzkumů a získávání informací od 

pedagogů působících na II. stupni základních škol a na středoškolské úrovni je 

jednoznačným resumé a jejich nejčastější reakcí, že vše se odvíjí od rodiny a vychází 

od rodičů, děti často za nic nemůžou.  

 Preventivní činnost 

V současné době se rozvíjí „streetwork“, kdy sociální pracovníci sami aktivně 

vyhledávají ohrožené jedince, kterým nabízejí svou pomoc. Orgán sociálně-právní 

ochrany dětí zajišťuje příznivé podmínky pro výchovu, vzdělání a všestranný vývoj dětí 

a chrání jejich zájmy, podle zákona o rodině. Streetwork spočívá také ve vzdělávání a 

v rozšiřování všeobecného právního povědomí – tzv. Street Law. Často spočívá v práci 

studentů a pedagogů právnických fakult, kteří objíždí základní i střední školy a snaží 

se studenty zaujmout a vysvětlovat nejrůznější právní situace ve kterých se mohou 

ocitnout a se kterými se mohou setkat. Sama jsem se účastnila několika podobných 

projektů a byla jsem mnohdy příjemně překvapená znalostmi a přehledem studentů.  

Jak bylo již výše uvedeno, důležitou součástí snižování kriminality je prevence. Děti 

páchají trestnou činnost mnohdy jen pod vlivem určité skupiny, ve které se pohybují. 

Protože nemají dostatečné mimoškolní a volnočasé vyžití a nudí se. Mohou být  

__________________________________________ 

C) Novotný O., Zapletal J. a kol., Kriminologie 3.přepracované vydání, ASPI, 2008, str. 477 - 481 
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ovlivněny různými televizními seriály, internetovými blogy, počítačovými hrami, 

nejrůznějšími negativními zprávami o dění ve světě a dalšími faktory ze svého okolí. I 

když tedy vyrůstají ve funkční rodině a nedostatky a příčiny nelze přičítat rodičům je 

třeba neustále a efektivně dětem vysvětlovat a upozorňovat je na následky a 

nebezpečí, která jim hrozí v případě páchání trestné činnosti.  

Mezi subjekty prevence především tedy patří děti, které selhávají ve škole, děti s 

poruchami chování, děti zneužívané a týrané v rodinách, děti ze čtvrtí s vysokou 

úrovní kriminality, děti z rodin žijících pod hranicí životního minima, děti z neúplných 

rodin (bez otce či matky). Podceňovat prevenci však nelze ani u dětí, které na první 

pohled žádnými z těchto problémů netrpí. 

Prevenci sociálních abnormalit v chování dětí můžeme rozdělit do třech 

následujících úrovní: 

a) Primární prevence  

Tato forma prevence je v podstatě nejdůležitější. Spočívá v práci s jedinci, kteří ani 

nemusí vykazovat žádné problémy, nebo u kterých se projevují lehké znaky 

disociálního chování. Tuto prevenci by měli provádět hlavně rodiče, učitelé, vedoucí 

volnočasých aktivit ale i společnost. Spočívá ve štěpování zásad slušného chování, ve 

vzdělávání, pozitivním motivování v komplexní přípravě pro život. Hlavní je nabídnout 

dětem široké spektrum aktivit, ve kterých by mohly objevit své vlohy a schopnosti a 

ve kterých by našly své životní uplatnění. Nechat děti vybouřit v rámci dovolených a 

prospěšných aktivit, aby neměly potřebu vyhledávat jiná rozptýlení a pociťovaly ve 

své činnosti uspokojení  a satisfakci.  

b) Sekundární prevence 

Sekundární prevence probíhá v rámci práce s mládeží, která se chová disociálně až 

asociálně. Stěžejní je snaha přimět jedince, kteří se pohybují „na hraně“, aby se 

uchýlili správnou cestou a nesměřovali ke kariéře zločince. Tato snaha spočívá hlavně 

v aktivní práci sociálních pracovníků, kteří pomáhají jedincům v terénu, dále důležitá 

činnost lidí v protidrogových centrech, činnost charitativních organizací, 

psychologicko-pedagogických poraden, výchovných ústavů. Důležitou roli by měli 

samozřejmě plnit zároveň i rodiče a učitelé, kteří by však současně neměli váhat, 

pokud si s dotyčnými jedinci nevědí rady a vyhledat pomoc profesionálních 

psychologů, psychiatrů a dalších odborníků. Problémům je třeba předcházet a začít je 

řešit včas a kvalifikovaně.  

c) Terciální prevence 
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Krajní a ultimátní forma prevence, která spočívá v práci s mládeží, která se chová 

antisociálně, tedy páchá trestné činy, bere drogy, apod. Hlavním cílem terciální 

prevence je ochrana společnosti a snižování následků, které vznikají v důsledku 

chování těchto osob. Hlavní funkci tu plní již plně odborná, specializovaná a 

profesionální pracoviště, jakými jsou protialkoholní a protidrogové léčebny, 

psychiatrické léčebny, vězení a výchovné ústavy. Působení na jedince v rámci terciální 

prevence je krajním řešením a většina mládeže, která se dostane do těchto zařízení už 

vyžaduje určitou formu kontroly po zbytek života. ;:) 

1.4 Vývoj kriminality mládeže v České republice 
 

Pro pochopení závažnosti problému jakým je kriminalita mládeže, je třeba seznámit 

se s určitými statistickými údaji, tak jak jsou zveřejňovány orgány činnými v trestním 

řízení. Jedná se tedy o statistiky spáchaných trestných a objasněných činů, které 

každý měsíc na svých internetových stránkách zveřejňuje Policejní prezidium Policie 

ČR. Statistiku osob, které jsou stíhány pro spáchání trestného činu vedou státní 

zastupitelství a pravomocně odsouzené osoby evidují statistiky soudní. Všechna tato 

čísla jsou veřejně přístupná. 

 

1.4.1 Vývoj od 80.let do současnosti 

 

V osmdesátých letech měla oficiálně registrovaná kriminalita mládeže celkem setrvalý 

stav. Dlouhodobý průměr za tato léta udává, že bylo v České republice ročně stíháno 

průměrně cca 6000 mladistvých a 4000 dětí, policejní statistiky za toto období udávají 

ročně průměr kolem 10000 pachatelů do 18 let. 

Tento průměrně vyrovnaný stav je narušen v letech devadesátých. Vlivem revoluce, 

změnou politického režimu i ekonomického systému kriminalita celková podstatně 

stoupá. Logicky se tedy zvedají i statistická čísla i v případě mládeže a to dokonce až 

na dvojnásobek. Tento vzestup kulminoval v roce 1996, kdy se jednalo o více než 

23 000 pachatelů do 18 let. Vše bylo zapříčiněno uvolněnou společenskou náladou a 

situací, přispěla rozsáhlá amnestie z roku 1990 pro zhruba 31.000 vězňů, dále počátky  

___________________________________________ 

;:) Černíková V. a kol.,  Sociální ochrana - terciární prevence, její limity a možnosti, Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, Str. 244 
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soukromého podnikání, privatizace, restituce a celkově více příležitostí. Lidé ztrácí své 

sociální jistoty a snadno se nechávají svést na kriminální cestu. Od zmíněného roku 

1996 se však již situace nezhoršuje,nálada společnosti je klidná a stav kriminality 

začíná pozvolna klesat. 

V letech 1997 až 1998 se úroveň pachatelů do 18 let drží na hranici zhruba 20 000 

ročně. Pozvolně však klesá a to jak v absolutní četnosti, tak i v podílu na celkové 

kriminalitě. Na přelomu století se pak snižuje zhruba na hranici 18 000 osob ročně. ;;) 

V roce 2004 se počet mladistvých pachatelů a dětí dostává pod hranici 10 000 a tento 

stav setrvává do současnosti. Od roku 2010 se dokonce drží pod hranicí 7 000 

pachatelů ročně. (viz tabulka níže) 

Lze tedy říci, že úroveň kriminality se vrátila ke stavu, který byl evidován zhruba 

v 80.letech. Vděčíme za to zvyšující se životní úrovni, nové legislativě jakou je 

například Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. A Zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 

218/2003 Sb., lepší úrovni školství, vyšším požadavkům na dítě a také rozvoji 

společenských věd, jakými jsou již výše uváděná psychologie, sociologie, pedagogika a 

jejich odvětví specializovaná na děti a mládež. Lépe je v současnosti zajišťována péče 

o nezaopatřené děti, děti v tísni, problémové děti a to četnými neziskovými 

organizacemi a činností Probační a mediační služby.  

Tabulka č.1 Shrnutí kriminality a celkový počet mladých pachatelů v letech 2008-2012 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Zločiny  - - 723 838 893 

Přečiny  - - 4676 5924 5056 

Děti 2783 2333 1584 1636 1463 

Mladiství 7728 7123 5339 5427 4713 

Celková 
kriminalita 

10049 9061 6698 6810 5963 

 

Kriminalita viditelně klesla, což však může být zapříčiněno současně i tím, že například 

pro trestné činy krádeže byla stanovena pro naplnění znaků skutkové podstaty výše 

škody nikoliv nepatrné, tedy škody minimálně 5.000,-Kč. Pokud je způsobena škoda 

menšího rozsahu, věc je projednávána v rámci přestupkového řízení. 

____________________________________________________ 

;;) Zoubková I., Kontrola kriminality mládeže, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002, str.16-

20 
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Tabulka č.2 Přehled pravomocně odsouzených mladistvých pachatelů v letech 2010-2012  

Pravomocně 
odsouzení 

2010 2011 2012 

Podle předpisu 
Trestní 
zákoník 

Trestní 
zákon č. 

140/1961 
Sb. 

Trestní 
zákoník 

Trestní 
zákon č. 

140/1961 
Sb. 

Trestní 
zákoník 

Trestní 
zákon č. 

140/1961 
Sb. 

Mladiství 15-17 let 1109 2472 2653 616 3123 151 

Celkem 3581 3269 3274 

 

Kriminalita evidovaná Policií ČR a počet pravomocně odsouzených jedinců se výrazně 

liší. Důvodem mohou být odklony v trestním řízení, jakým je například upuštění od 

trestního stíhání, nebo smírné řešení problému v rámci restorativní justice.  

Tabulka č.3 Podíl účasti dětí a mladistvých na celkové kriminalitě evidované PMS 

Nově evidované 
případy PMS 

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

Celkem evidováno 
případů 

27648 100 25465 100 25851 100 25821 100 27150 100 

Z toho mládež 
(děti + mladiství) 

4553 16,5 4111 16,1 4416 17,1 3823 14,8 3913 14,4 

Děti 1078 23,7 1093 26,6 1080 24,5 1004 26,3 890 22,7 

Mladiství  3475 76,3 3018 73,4 3336 75,5 2819 73,7 3023 77,3 

 

Podíl mládeže se pohybuje stabilně okolo 15 %. Jak je uvedeno výše, je však přesto 

kriminalita převážně problémem mladých lidí, tedy jedinců zhruba do 30 let.  

1.4.2 Kriminalita podle věku a pohlaví pachatele 
 

Kriminalita je podle věku nestejnoměrně rozložena, v podstatě však platí, že je to 

problém převážně mladých lidí. Současné statistiky uvádějí, že nejvýznamnější účast 

na míře kriminality mají lidé do 30 let, převážně pak muži. V České republice mají 

pachatelé do 24 let celkový podíl na kriminalitě zhruba 40%, pachatelé do 30 let pak 

podíl cca 60%. Podíl mládeže není rovněž nijak zanedbatelný. ;<) 

________________________________________________ 

;<) Zoubková I., Kontrola Kriminality mládeže, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002, str. 14 
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1.4.3 Typické znaky a typické trestné činy pro kriminalitu mládeže 
 

V kriminalitě mládeže lze vysledovat určité zvyklosti při páchání trestných činů a 

trestnou činnost mládeže lze tak určitým způsobem typizovat následujícími znaky: ;=) 

a) Spolupachatelství – skoro až stoprocentně platí u majetkových trestných činů, 

činy se pak vyznačují svou vysokou tvrdostí a brutalitou, dochází k devastaci 

okolí a znehodnocování zařízení 

b) Nedokonalá a nedostatečná příprava a plán, používání nevhodných nástrojů, 

náhodnost místa spáchání činu, volba špatného času, nedokonalé zastření 

stop, často neplánováno vůbec a čin vykonán zcela spontánně  

c) Potřeba chlubit se svými činy na veřejnosti či ve společnosti vrstevníků – což 

často vede k brzkému odhalení a dopadení pachatele 

d) Využívání somatických znaků pachatele – jedinců, kteří vynikají svou rychlostí, 

obratností, silou, apod. 

e) Převládá emotivní motivace, jednání je často impulzivní a pod vlivem 

momentální situace – touha po dobrodružství, soutěživost, nevybouřenost 

f) Pokud se u stejných pachatelů činnost opakuje, všechny činy potom vykazují 

stejné znaky, když se pachatelům čin vydaří, nepřichází s inovací, ale páchají 

čin stejně 

g) Jsou poháněni neschopností odložit uspokojení svých potřeb na pozdější dobu 

nebo se některých potřeb vzdát 

h) Předmětem útoku jsou hlavně věci, které jsou pro mladé lidi atraktivní, 

současné trendy ve společnosti – ovlivněni neustálými reklamami ale 

limitováni nedostatkem finančních prostředků 

i) Rozšiřuje se kriminalita páchaná prostřednictvím internetu a sociálních sítí – 

spočívá hlavně v porušování autorských práv, přechovávání a šíření 

pornografie, podněcování nenávisti vůči skupině, apod.  

V současnosti se trestná činnost často spojuje s potřebou mladistvých získat 

prostředky pro zakoupení drog. Mládež se tak stále častěji účastní trestné činnosti 

organizovaných zločineckých skupin, což samo o sobě zakládá trestný čin účasti na 

zločinecké skupině, typické jsou potom zejména vandalismus, šikana, tíhnutí 

k extremistickým hnutím. Snaha zapadnout do určité skupiny představuje formu  

______________________________________________ 

;=) Novotný O., Zapletal J., a kol., Kriminologie, 3.přepracované vydání, ASPI 2008, str. 458, 459 
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vzpoury proti škole, rodině a celému okolí. Nynější doba s sebou rovněž přináší a nese 

dřívější zahajování sexuálního života a promiskuitní životní styl, což se projevuje větší 

frekvencí trestného činu pohlavního zneužívání. Právě i tato skutečnost vedla ke 

snaze snížit hranici trestní odpovědnosti na 14 let věku, která měla být zakotvena 

v novém trestním zákoníku a která by lépe odpovídala současnému vývoji mladých 

jedinců. Tato snaha však nakonec naplněna nebyla a hranice trestní odpovědnosti 

zůstala nezměněna, tedy na 15 letech věku.  

Kriminalita mládeže je typická rovněž druhy trestných činů, které jsou páchány. 

Nejčastěji se jedná o majetkové trestné činy, které vymezuje Trestní zákoník č. 

40/2009 Sb., ve zvláštní části v Hlavě IX. Na předních místech se ve statistických 

tabulkách objevuje krádež podle § 247 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., v odstavci 

1, písmeno b), tedy krádež vloupáním a loupež. Motivem je převážně zisk. Rovněž 

však často dochází k trestným činům narušujících soužití lidí a k jiným rušením 

veřejného pořádku, jako jsou například trestné činy nebezpečného vyhrožování, šíření 

poplašné zprávy, opilství, nebezpečné pronásledování a výtržnictví. Chováním sprejerů 

a mladých vandalů pak rovněž dochází k velkým škodám na majetku. Dále je třeba 

zmínit trestný čin nebezpečné ohrožení, který je páchán nejčastěji ve formě požáru. 

Na závěr bych zmínila ještě trestný čin vražda, úmyslné ublížení na zdraví a znásilnění. 

Ty sice nejsou příliš časté, ale naneštěstí se u mládeže objevují a nikoliv 

v zanedbatelných číslech. Více o vývoji kriminality v následujících tabulkách. 

Na základě statistik, které na svých internetových stránkách zveřejňuje Policejní 

prezidium ČR a Ředitelství Probační a mediační služby jsem se snažila zpracovat 

přehled, který by zobrazoval současné vývojové trendy v kriminalitě mládeže. Moje 

analýzy jasně ukázaly, že Policie ČR monitoruje značně vyšší počet spáchaných 

provinění, než počet případů, které jsou projednávány v rámci soudního řízení ve 

věcech mládeže, které uvádí statistické tabulky Probační a mediační služby.  Přestože 

se tato čísla liší, počet objasněných případů, který je projednáván před soudem je 

velmi vysoký. Pro názornou ukázku těchto tvrzení jsem zpracovala několik tabulek, do 

kterých jsem zahrnula jak zjišťování kriminality mládeže podle šetření Policie ČR, tak 

následné projednávání těchto provinění před soudem.  
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Tabulka č.4 Trestné činy mládeží páchané nejčastěji.  

Tabulka kriminality mládeže v období od 1.1.2012 - 31.1.2012 

Provinění Děti  Mladiství 
celkem 

spácháno  

Počet 
stíhaných/vyšetřovaných 

osob 

Vražda 2 2 4 4 

Usmrcení z nedbalosti   1 1 1 

Únos 1   1 1 

Loupež 136 289 397 390 

Násilí proti úředním osobám   31 31 18 

Úmyslné ublížení na zdraví 100 291 382 408 

Nebezpečné vyhrožování 16 47 63 39 

Nebezpečné pronásledování 1 3 4 2 

Vydírání 72 85 155 132 

Porušování domovní svobody 36 63 99 73 

Znásilnění 22 35 57 51 

Pohlavní zneužívání 91 136 227 210 

Krádež - vloupáním 229 1105 1334 1046 

Krádež  337 1334 1671 1095 

Podvod 6 38 44 31 

Neoprávněné užívání cizí věci 2 7 10 9 

Poškozování cizí věci 69 106 175 205 

Výtržnictví 115 244 359 350 

Nedovolená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy 

48 113 161 132 

Obecné ohrožení 35 12 47 43 

Maření výkonu úředního rozhodnutí 16 274 290 147 

Podílnictví 10 51 61 37 

Opilství   24 24 18 

Šíření poplašné zprávy 9 11 20 21 

Celková kriminalita 1463 4713 5963 4857 

 

Vypracováno podle statistického výkazu kriminality, který zpracovává k jednotlivým 

měsícům a rokům Policejní prezidium ČR. Tabulka zahrnuje kriminalitu mládeže 

v období od 1.1.2012 do 31.12.2012. Obsahuje zločiny, přečiny i trestné činy podle 

Trestního zákoníku č.40/2009 Sb., které byly spáchány mládeží, tedy dětmi a 

mladistvými. Vybrala jsem 25 nejčastěji páchaných provinění, přičemž v posledním 

řádku tabulky je celková zjištěná kriminalita mládeže za rok 2012, do které jsou 



24 
 

zahrnuta i provinění, která tabulka jinak neuvádí. Zločinů bylo spácháno celkem 893, 

přečinů 5056. 

Z provedené analýzy vyplývá, že mládež se stále nejčastěji dopouští majetkových 

trestných činů a dále provinění jiného rušení veřejného pořádku, podle Trestního 

zákoníku č. 40/2009 Sb. 

2. HISTORICKÝ EXKURZ 

2.1 Historický vývoj právní úpravy trestního soudnictví nad mládeží 

ve světě 
 

Většina společností zacházela s mládeží, která se dopustila určitého deliktu jako 

s dospělými pachateli. Užívány byly stejné postupy trestního řízení a rovněž stejné 

někdy i dokonce tvrdší tresty, což dokládá například kniha Exodus (21:17), kde 

můžeme najít příkaz, že ten kdo prokleje svého otce či matku, má být smrtí potrestán, 

podobné ustanovení pak obsahoval i Chammurapiho zákoník, viz níže. V některých 

společnostech byl zase zastáván přístup že děti jsou osoby ještě ne zcela duševně a 

tělesně vyspělé a proto není třeba se přehnaně zaobírat řešením a trestáním deliktů, 

kterých se tato skupina dopouští. Dětství a dospívání jako vědomě chápané, věkem 

ohraničené období života jedince, které se  vyznačuje řadou specifik oproti dospělosti 

se začíná reflektovat do trestního práva až v průběhu 19. Století.  Přesto si některé 

výrazně starší kodexy zaslouží pozornost za svá v podstatě pokroková ustanovení, co 

se týče kriminality mládeže – kde se nízký věk začal považovat za důvod mírnějšího 

potrestání pachatele. Při shrnutí historického vývoje úpravy trestního soudnictví nad 

mládeží jsem vycházela zejména z publikace Kiminologické a trestnoprávne  aspekty 

trestnej činnosti mládeže, Miroslava Vráblová 2012, a Trestní soudnictví nad 

mladistvými v ČR a v zahraničí, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996. (viz 

seznam literatury) 

2.1.1  Starověk 

a) Babylonská kultura  

Chammurapiho zákoník  - první psaný zákoník, který je více než 2000 let starý, 

obsahuje 300 ustanovení a článků upravující postih pachatelů dolózních a kulpózních 

deliktů. 

o Postaven na principu „silnější nemá zraňovat slabšího“  
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o zakládá společenský pořádek na individuálních právech a právní zásadě „ oko 

za oko“ (lex talionis)  

o veškerá ustanovení platí pro všechny pachatele bez ohledu na věk  

o Rozhodující je postavení v rodině a společnosti, hlava rodiny nese plnou 

odpovědnost i za svou manželku a děti,  jakákoliv neposlušnost se trestala 

velmi tvrdě 

o Článek 195 Chammurapiho zákoníku: „Synovi, který uhodí otce svého, budou 

odňaty jeho ruce“  

 

b) Starověký Řím 

Otcové rodiny oplývali autoritou a pro ostatní příslušníky domácnosti to mohlo 

znamenat i velmi drastické důsledky. Otec mohl své děti za jejich neposlušnost nejen 

tělesně trestat ale i prodat do otroctví. Objevuje se i první věková hranice důležitá pro 

vymezení období dětství. Za dítě byl jedinec považován do sedmi let věku, poté již 

nastupovala odpovědnost za vlastní jednání.  

 2.1.2 Středověk  
 

Objevují se první zmínky o posuzování trestných činů dětí a mládeže jinak než u 

dospělých. Nedochází k jednoznačnému vymezení hranice trestní odpovědnosti ani 

k rozhodnému stanovení pravidel a jasného postupu ve věcech dětí. Vše se posuzuje 

v závislosti na konkrétním případě a osobě pachatele.  

Za zmínku v tomto období  stojí tak zvané Freiburgské trestní právo z 12.století. Nízký 

věk znamenal již v této době důvod pro mírnější potrestání, přičemž se zároveň 

přihlíželo i ke schopnostem rozpoznat protiprávnost svého jednání. Jednotné věkem 

ohraničené a vymezené období nedospělosti však ještě chybí, nebyla tedy stanovena 

pevná hranice trestní odpovědnosti. 

Neustálenost a nejednotnost hranice dospělosti lze doložit také na záznamech o 

trestních případech, které se odehrávaly v městě Zürich v období 15. Století. Každý 

případ byl posuzován individuálně a věková hranice zde byla proměnlivá, 

stanovovaná případ od případu. Rovněž tedy nelze jednoznačně určit, kdo byl 

posuzován a trestán jako dítě či jako dospělý. I v těchto situacích však byly rozhodující 

faktory věku a rozumové a mravní vyspělosti. Záznamy z této doby uvádí, že pokud 

byla přiznána nedospělost ve formě nerozumnosti, mohlo být užito práva milosti, či 

uložení mírnějšího trestu. 
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2.1.3 Novověk 
 

Období prvních velkých kodifikací v oblasti trestního práva, které s sebou přinesly i 

rozdílné nahlížení na soudnictví ve věcech mládeže a zakotvily nutnost speciálního 

přístupu. Výčet a shrnutí vývoje v tomto období jsem omezila na oblast střední 

Evropy, tedy hlavně Rakouska, jehož byly české země součástí a který se nás tudíž 

bezprostředně týkal a ovlivnil naši právní kulturu do budoucna.  

a) Constitutio Criminalis Carolina (Útrpné soudní právo Karla V.) z roku 1532 je první 

ucelenou novověkou kodifikací trestního práva. Zákoník ukládal povinnost přihlížet 

při výměře trestu u mladých jedinců či u těch kteří z jiného důvodu nemají  „dostatek 

rozumu“ k dobrozdání znalců, tedy povinnost posuzovat osobnostní vyspělost 

pachatele. Objevuje se zde první věkem vymezená hranice trestní odpovědnosti, kdy 

zloděj do 14 let nemá být trestán za krádež trestem smrti. Pokud se však zloděj 

dopustil velké krádeže a blížil se svým věkem čtrnácti rokům, bylo možné uložit 

výjimku. Jedná se tedy o vymezení rozhodného věku z hlediska vyspělosti pachatele, 

které však nemělo povahu absolutní, jako dnešní hranice trestní odpovědnosti a 

nedosažení uvedeného věku neznamenalo tudíž automaticky prekriminalitu. 

b) Constitutio Criminalis Josephina (Hrdelní řád Josefa I.) z roku 1707 představuje 

další kodifikaci trestního práva, která ve své podstatě a zásadách vychází a navazuje 

na Constitutio Criminalis Carolina.  Jednoznačně uznává nedostatek věku jako 

polehčující okolnost a stanovuje dvě rozdílné hranice trestní odpovědnosti, ke kterým 

je při posuzování trestného činu třeba přihlížet a které odrážejí dostatečnou vyspělost 

pachatele. Pro chlapce tato hranice činila 18 let, pro děvčata let 15. Tato skutečnost 

pak odráží fakt, že již v tehdejší době byla děvčata považována za rychleji se vyvíjející 

a dospívající než chlapci a tudíž dříve schopná posoudit povahu a trestnost svého 

jednání.  

c) Constitutio Criminalis Theresiana (Teresiánský trestní kodex císařovny Marie 

Terezie) z roku 1769 znamenal velký pokrok v oblasti kodifikace trestního práva a 

zároveň měl velký význam pro oblast trestního soudnictví nad mládeží.  

o Článek 11, §6 uvádí tak zvanou „slabost věku“ hned vedle opilosti a duševní 

nemoci a stanovuje detailní postup příslušných orgánů ve věcech nedospělých 

pachatelů 

o prvně se setkáváme s relativně přesnou kategorizací pachatelů z hlediska věku 

a s přesným vymezením hranice trestní odpovědnosti bez ohledu na pohlaví a 

možný vývoj jedince 
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o kategorie dětí které nejsou trestně odpovědné – do 7 let věku 

o kategorie nedospělých se sníženou trestní odpovědností – do 14 let věku 

o kategorie mladistvých plně trestně odpovědných s možností uložení 

mírnějšího trestu – do 16 let věku 

o Odpovědnost se posuzovala podle toho, zda byl pachatel blíže k 7. či k 16.roku, 

ten kdo byl blíže k sedmému roku byl trestně neodpovědný 

d) Všeobecný zákoník o zločinech a jejich trestání (Trestní zákon Josefa II.) z roku 

1787 zcela vyloučil trestní odpovědnost před dosáhnutím dvanácti let věku. 

2.1.4 Přelom 19. a 20. Století 

  

Právě konec 19. Století přináší mimo jiné i nahlížení na děti a dospívající jiným 

způsobem než na dospělé, a to v nejrůznějších oblastech vědy jako je psychologie, 

sociologie, pedagogika. Vyvíjí se nové samostatné vědy a jejich odvětví, která se již 

přímo zaměřují na dítě jako na předmět svého zkoumání. K přelomu dochází i v rámci 

vědy právní, kdy je již zcela jasná nutnost odlišného posuzování dětí a mládeže jak po 

stránce procesní tak sankční. 

a) Německo – snaha o vytvoření samostatného trestního soudnictví nad mládeží 

Vzniká reformní hnutí „Jugendgerichtsbewengung“  v čele s Franzem von Lisztem, 

které významně ovlivnilo vývoj německého práva v oblasti trestání mladistvých 

pachatelů. Toto hnutí se snažilo rozvíjet myšlenku smysluplnějšího trestání 

s přihlédnutím na psychologické, biologické a sociologické specifikum dětí a mládeže, 

nestačilo tedy už  jen mírnější zacházení. V roce 1923 toto snažení vyvrcholilo 

vydáním zvláštního zákona. 

- Zákon o soudnictví nad mládeží = Jugendgerichtsgesetz  

 

b) Spojené státy americké - Reformní hnutí  Zachránců dítěte (Child savers) 

 

V 19.století vzniká hnutí Child savers s cílenou snahou změnit zákony tak, aby se 

s ohroženými a delikventními dětmi a mladistvými do 18 let zacházelo jinak než 

s dospělými pachateli. Do této doby všechna řízení probíhala u stejných soudů a 

ukládány byly tytéž tresty. Hnutí Child savers tak začalo prosazovat myšlenku, že dítě 

je v zásadě vždy dobré a má s ním být proto zacházeno jako s mladou osobou, která 

má určitý problém a potřebuje odbornou pomoc. Zdůrazňovali odpovědnost 
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společnosti za spravedlnost, zdraví, bezpečnost a rozvoj dítěte a nutnost vykonat vše 

potřebné pro záchranu před prázdným životem.  

Prosazovala se tedy snaha vychovávat a ne trestat. Analýza konkrétních okolností 

případu a potřeb dítěte předcházela rozhodnutí soudu. V praxi pak tato činnost 

znamenala tvrdé nápravné programy, dlouhodobé pobyty ve výchovných domovech, 

přísné dodržování pracovní kázně, disciplinární tresty a další přísné postupy směřující 

k nápravě mladého jedince.  

Postupně došlo k vybudování samostatného systému justice, když byl v roce 1899 

v Chicagu vytvořen první speciální soud pro mládež na základě zákona o soudech 

mládeže – tzv. Juvenile Court Act. Stát tudíž přebírá péči za mladé kriminálníky a 

delikventy – paternalisticky orientovaná koncepce „parens patriae“. 

 

2.2 Historický vývoj právní úpravy trestního soudnictví nad mládeží 

v českých zemích 

 

2.2.1 Vývoj před vznikem Československé republiky v roce 1918 

 

Pro shrnutí vývoje trestního soudnictví v českých zemích jsem využila zejména 

publikaci Trestní zákonodárství nad mládeží v historické a srovnávací perspektivě, 

Válková, Dünkel, 1992. (viz seznam literatury) 

Ve středověku, tedy zhruba v období od 13. do 17. století, se právo na našem území 

vyznačuje převážně partikularismem a dlouho postrádá jednotnou kodifikaci. 

Střetávají se zde různé prameny práva a můžeme tak rozlišovat právo obyčejové, 

zemské, církevní, městské a různá cizí práva. Úprava je tak rozdílná pro Čechy, 

Moravu i Slezsko, stejně tak v zásadě i pro jednotlivá města na území těchto oblastí.  

Všeobecně lze však shrnout existenci dvou věkových stupňů, a sice dospělosti a 

nedospělosti. Do 16.století se tyto stupně určují podle tělesné vyspělosti, která se 

zjišťuje znaleckým ohledáním. Na Moravě se již od 15.století objevuje hranice 

dospělosti dosažením určitého věku, který je však rozdílný podle pohlaví a 

společenského postavení – tedy stavu. Jednotné však zůstává, že věk je pouze 

polehčující okolností a důvodem ke zmírnění trestu. O tomto období čerpáme 

informace zejména z jednotlivých kronik: 
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o Mírný trest byl uložen nedospělému vrahovi, který byl za trest poslán na 

hrad Křivoklát: „pachole, který jest se mordu nenáležitého dopustilo“, 

aby zde hlídal polské psy. (přípis královské komory správci hradu 

Křivoklát) 

o Utopen dvanáctiletý vrah za to, že dvě děti „jednoho pro klouček a 

druhého, aby jeho zlý účinek zamlčený zuostal, zamordoval jest – úleva 

trestu spočívá v tom že byl utopen, namísto vpletení 

o 1282 – dvanáctiletý chlapec oběšen za pouhou spoluúčast při vraždě, 

které se dopustila jeho matka 

o  u nedospělce, byť i jiného úmyslně zabil nebo jiného nešlechetnosti se 

dopustil se doporučuje potrestání pokutou (Koldínova městská práva) 

Ke sjednocování trestněprávních předpisů dochází v průběhu 17.století vydáním 

Obnoveného zřízení zemského (1627 Čechy, 1628 Morava), to se snaží čelit právní 

nejistotě. Neobsahuje však speciální úpravu trestního postihu nedospělců. Období 

sjednocování poté pokračuje v rámci rakouské říše vydáním zvláštního trestního 

kodexu. 

Trestní kodex z roku 1852 dělí mládí z hlediska trestní odpovědnosti  na věk dětský, 

nedospělý a mladistvý následujícím způsobem: 

o 10 let – úplné vyloučení odpovědnosti – dětský věk 

o 14 let – zmenšená trestní odpovědnost – věk nedospělý  

o 14 až 20 let - období mírnějšího trestání, zákaz trestu smrti a doživotního 

žaláře – věk mladistvý   

2.2.2 Vývoj po vzniku Československé republiky v roce 1918 
 

Čechy, Morava a Slezsko převzaly bývalé rakouské právo, Slovensko a Podkarpatská 

Rus právo uherské. Byla nutná zákonná reforma trestního práva nad mládeží, již 

v roce 1922 se tak objevil první návrh zákona, druhá verze byla předložena 

parlamentu v roce 1930, inspirována byla úpravou  německou a rakouskou. 

 

Československý zákon o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931 č. 48/ 1931 Sb. 

z. a n., ze dne  11.3.1931 

Zákon byl účinný od 1.10.1931, který nahradil všechna ustanovení zákonů rakouských 

a uherských. Hodnocen byl jako progresivní, zdařilý a čerpal ze zahraničních 

zkušeností, zrušen byl bez náhrady až trestním zákonem č. 86/1950 Sb., kterým byla 
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ustanovení upravující problematiku mladistvých včleněna zpět do obecných trestně 

právních předpisů a kterým byly zrušeny soudy mládeže a úřadovny pro péči o 

mládež. Nejdůležitější fakta o tomto zákoně jsem vymezila v následujících bodech: 

o Dělil se na 3 části – I.hlava  o trestání mládeže (hmotně právní ustanovení), 

II.hlava – o trestním řízení proti mladistvým, úprava procesních postupů, III. 

Hlava – ustanovení závěrečná 

o Založen na zásadě: „co nejméně trestat co nejvíce vychovávat, trestat tak, 

aby trest vychovával a polepšoval“ 

o Důležitá byla účast představitelů sociální péče o mládež , tedy činitelů 

spolurozhodujících a kontrolujících všechny fáze trestního řízení, výkon 

trestu a výchovná opatření 

o Osoby do 14 let nejsou trestně odpovědné, mohou jim být uložena jen 

potřebná výchovná nebo léčebná opatření rozhodnutím poručenského 

soudu 

o Stanovena zásada kooperace soudů pro mládež, poručenských soudů,  

zařízení a osob určených, aby pečovaly o mravní, rozumový a tělesný vývoj 

mladých jedinců 

o V případech nedospělých starších 12 let pokud se dopustili činu, za který se 

stanovil trest smrti či doživotí, poručenský soud nařídil ochrannou výchovu 

či umístění v léčebném ústavu, mohl taky udělit napomenutí osobám, které 

o nedospělé měli pečovat 

o Mladiství jsou vymezeni věkem 14-18 let a jsou odpovědní podle obecných 

trestních zákonů pokud zákon o soudnictví nad mládeží nestanovil jinak (lex 

specialis) 

o Posuzovala se rovněž zaostalost v době činu, schopnost rozpoznat jeho 

bezprávnost či řídit své jednání , tedy vývoj po stránce intelektuální 

(schopnost rozpoznávací) či po stránce mravní (schopnost určovací) – 

úroveň těchto schopností byla posuzována ve srovnávání s vrstevníky  

o Trestný čin mladistvého = provinění 

o Ukládána byla léčebná, výchovná či trestní opatření 

 

Legislativní změny v trestním stíhání mladistvých od roku 1950 

Zákonem č. 86/1950 Sb. Trestní zákon a zákonem č. 87/1950 Sb. Trestní řád,  byla 

zrušena všechna ustanovení z oboru trestního práva soudního, tedy i zákon č. 

48/1931 Sb. o trestním soudnictví  nad mládeží. Zanikly tedy i specializované soudy 

pro mládež a vše se řídilo obecnými trestněprávními předpisy, hranice trestní 
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odpovědnosti byla posunuta ze 14 let na 15. K upřesnění a rozšíření úpravy trestního 

stíhání mladistvých došlo zákonem č. 140/1961 Sb. Trestní zákon, a zákonem č. 

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním, k nejrozsáhlejším úpravám po roce 

1989 pak došlo po změně režimu zákonem č. 175/1990 Sb., a zákonem č. 178/1990 

Sb., kterým bylo třeba úpravu trestního práva přizpůsobit nové demokratické 

republice. Legislativní změny musely reagovat především na změnu politického i 

ekonomického systému, bylo třeba se vypořádat s novými společenskými faktory jako 

byl  hlavně nebývalý nárůst kriminality, vznik a rozvoj organizované zločinnosti, 

problematika drog, apod. Až do 1.1.2004 trval tedy stav, kdy byla problematika 

trestního soudnictví nad mládeží včleněna do obecných trestněprávních kodexů, 

v tento den pak nabyl účinnosti tzv. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, kterým se 

Česká republika znovu vrátila k modelu samostatného trestního soudnictví nad 

mládeží a obnovila tak odkaz prvního takového zákona z roku 1931 (viz výše).  

3.  Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů č. 

218/2003 Sb. (dále jen „zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže; ZSVM“) 
 

3.1. Shrnutí,  popis a hodnocení zákona  
 

Zákon z roku 2003, který nabyl účinnosti dne 1.1.2004 a upravuje podmínky 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, opatření ukládaná za takové protiprávní 

činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže. Představuje lex 

specialis k dnešnímu Trestnímu zákoníku č. 40/2009 Sb., který se použije subsidiárně 

a který stanoví jednotlivé trestné činy a jejich podmínky, zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže tak neuvádí samostatné skutkové podstaty a v této i v dalších věcech 

odkazuje na úpravu lex generalis. 

Zákon se vztahuje na dvě věkové skupiny mládeže: 

o Děti mladší 15 let (z pohledu trestního práva trestně neodpovědné) 

o Mladiství, kteří v době spáchání provinění dovršili 15.rok, ale 

nepřekročili 18 let   

o (Lze uplatnit i na osoby ve věku blízkém věku mladistvých) 
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Samostatný zákon vzniká jako reakce na dosud chybějící samostatnou právní úpravu 

trestní odpovědnosti, trestního stíhání a trestního řízení ve věcech mládeže. 

Představuje snahu zvýši důraz na ochranu práv dítěte a snahu o celkovou změnu 

pojetí zacházení s delikventní mládeží,  vede k vynětí zvláštních ustanovení z trestních 

kodexů a k jejich samostatné úpravě. Důvodem k nové a samostatné právní úpravě 

není pouze zdůraznění specifik v problematice mládeže, ale i nedostatečná úprava 

činnosti jinak trestné u dětí mladších 15 let, tedy prekriminality, která svou podstatou 

do trestněprávních předpisů nepatří.  V době přijetí zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže byl v platnosti Trestní zákon a Trestní řád z roku 1961, který sice prošel 

četnými a výraznými novelizacemi od svého vzniku, ale i přes inovace nebyly tyto 

předpisy schopny reagovat na zcela odlišně a rychleji se vyvíjející mládež. Děti i 

mladiství byli v této době ovlivňováni četnými faktory. Rozvoj internetu, sociální 

internetové sítě, počítačové hry, televizní programy, celkově mnohem rychlejší, 

dynamičtější a hektičtější doba z hlediska volného času, vysoká pracovní zatíženost 

rodičů a tím pádem i slabší a méně důrazný vliv při výchově. Toto vše a spoustu 

dalších faktorů tak přispívá ke zvyšování kriminality mládeže a rovněž k nárůstu 

brutality při spáchaných činech (viz výše, kapitola o příčinách kriminality 

mládeže).Jako možná řešení pak byly navrhovány dvě varianty. Snížení věkové 

hranice trestní odpovědnosti pod 15 let nebo zavedení takových opatření a podmínek 

v sociálním okolí mladého delikventa, aby se již další trestné činnosti nedopouštěl . 

Zvítězila druhá možnost, neboť věková hranice trestní odpovědnosti nebyla nakonec 

vyhodnocena jako závažný problém. Cílem bylo tedy změnit přístup, který měl vést 

k převýchově mladého delikventa, jeho úspěšnému zapojení do společnosti, jasné 

vymezení hranic a stanovení cílů pro jeho budoucí samostatný a plnohodnotný život – 

tedy nejen potrestat, ale zároveň pomoci prostřednictvím specializovaných 

výchovných opatření a zároveň důsledným vyvozováním odpovědnosti příslušných 

osob podle jiných právních předpisů (zejména rodičů), které neplnily, zneužily či 

zanedbaly dohled a své povinnosti k delikventnímu dítěti či mladistvému.  Tento 

přístup je tedy promítnut do zákona o soudnictví ve věcech mládeže ;>). Základní rysy 

nového zákona lze shrnout v následujících bodech:  

o Komplexní samostatná právní úprava  problematiky zacházení s dětmi a 

mladistvými, kteří svým jednáním poruší ustanovení Trestního zákoníku č. 

40/2009 Sb.  

______________________________________________ 

;>) Schelleová a kolektiv, Právní postavení mladistvých, Eurolex Bohemia, 2004, str. 44-51 
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o Uplatňovaná opatření u mladistvých pachatelů mají smíšenou povahu, jedná se 

o trestní, výchovná a ochranná opatření, která mají zabránit, aby pachatel do 

budoucna pokračoval v trestné činnosti a zajistit jeho začlenění do společnosti  

o Zákon přináší konec principu dualismu sankcí v podobě trestů a ochranných 

opatření  a nově vychází z principu monismu sankcí, který představuje systém 

obsahující širokou škálu opatření zakotvených v §10 zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže ;?) 

o Zřizují se specializované soudy pro mládež a specializované další orgány činné 

v trestním řízení 

o Důležitá role probační a mediační služby prostřednictvím programů, které 

zajišťuje pro mládež 

 

3.2 Účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
 

Mládež je základní skupinou na kterou je třeba zaměřit pozornost společnosti ale i 

justice, aby každé protiprávní jednání mladistvého či dítěte bylo projednáno podle 

zásad tohoto zvláštního zákona. Aby každý jedinec, který se dopustil takového jednání 

přispěl podle svých sil a schopností k odčinění vzniklé újmy a aby mu bylo uloženo 

vhodné a přiměřené opatření. V důsledku řízení podle zákona ve věcech mládeže má 

směřovat k začlenění mládeže zpět do společnosti a prostřednictvím uložení 

vhodných opatření ji vést k nálezu společenského uplatnění podle vlastních 

schopností, dovedností a podle jejího stupně rozumového a mravního vývoje.  To je 

také účel řízení ve věcech mladistvých, který zakotvuje §3, odst.1 ZSVM ;@). 

V důvodové zprávě se zákon o soudnictví ve věcech mládeže hlásí k filosofii tak zvané 

restorativní justice, neboli obnovující justice, která se zaměřuje právě do budoucnosti 

mladých pachatelů. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže tedy zavádí zcela nový 

přístup, který se zaměřuje na obnovení poměrů a ne na represi pachatelů jako tomu 

je v přístupu retributivní (trestající) justice <).  V tomto konceptu tedy ustupuje zájem 

na potrestání pachatele do pozadí a pozornost se věnuje aktivnímu zapojení obětí  

________________________________________________ 

;?) Jelínek J. a kolektiv, Trestní právo hmotné, Leges 2009, str. 446,447 

;@) Schelleová a kolektiv, Právní postavení mladistvých, Eurolex Bohemia, 2004, str.48-51 

;A) Tamtéž, str. 48 
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trestného činu do řízení. Pachateli se zdůrazňují práva oběti, důsledky činu jím 

spáchaného a je veden k odpovědnosti za své činy, k nápravě škod a k tomu, aby 

obětem dal určitou satisfakci za způsobenou újmu. V trestním řízení se může tento 

přístup projevit například podmíněným zastavením trestního stíhání na určitou dobu, 

pokud se obviněný přizná a nahradí způsobenou škodu. Řízení lze rovněž zastavit 

úplně, pokud se pachatel s obětí rozhodnou uzavřít dohodu o narovnání. Projevem 

obnovující justice v kategorii trestů je pak například udělení trestu veřejně 

prospěšných prací. Velikou roli v tomto restorativním přístupu zaujímá Probační a 

mediační služba, která se v rámci probace zaměřuje na dohled nad obviněnými, 

obžalovanými a odsouzenými. Provádí dohled nad výkonem alternativních trestů a 

také dohled nad pachateli podmíněně propuštěnými či odsouzenými, apod. V rámci 

mediace potom zprostředkovává kontakt a smír mezi pachatelem a obětí trestného 

činu.  

4. Trestní řízení ve věcech mládeže 

4.1 Zásady trestního řízení ve věcech mládeže 
 

Zákon uvádí obecné základní principy trestního práva hmotného, které se vztahují 

k trestní odpovědnosti a ukládání sankcí mládeži a dále zvláštní zásady trestního 

soudnictví nad mládeží formulované v §3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Při 

zpracování této kapitoly jsem postupovala podle Zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže s poznámkami a judikaturou (J. Jelínek, D. Melicharová, Linde, 2004). 

 Obecné zásady uplatňované v trestním právu: 

„Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege“ 

Jedině zákon stanoví, která činnosti je trestná a jaké opatření za ni lze uložit. Jedná se 

o pravidla, která jsou zakotvena i v ústavní rovině, konkrétně v článcích 39 a 40 Listiny 

základních práv a svobod. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže tuto zásadu 

zakotvuje jako první ze všech zásad v §3, odst. 1. Z těchto zásad rovněž vyplývá zákaz 

analogie a retroaktivity v neprospěch mladistvého pachatele neboť čin je posuzován 

vždy podle zákona účinného v době spáchání. Tato zásada je zvlášť důležitá pro 

zachování právní jistoty občanů, která je jedním z atributů demokratického právního 

státu.  

 Zásada zvláštního přístupu k projednávání trestních věcí mládeže  
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Tato zásada charakterizuje zároveň jeden z hlavních cílů zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže. Osobnost mládeže je ve svém vývoji zcela odlišná od dospělých, 

proto je při řízení třeba přihlížet k věku, zdravotnímu stavu a zejména k rozumové a 

mravní vyspělosti dotyčné osoby, tak jak je stanoveno v §3, odst. 4. Dále je třeba 

postupovat tak, aby vývoj této osoby byl co nejméně ohrožen a aby všechny okolnosti 

a příčiny byly náležitě objasněny a podle tohoto zákona byla vyvozena odpovědnost. 

Řízení je třeba vést tak, aby působilo prevenčně vůči dalším protiprávním činům. 

Vzhledem k věku a zranitelnosti mladistvého pachatele, je třeba vždy uplatňovat 

individuální přístup. Je také třeba dbát, aby veškeré záležitosti ve věcech mládeže 

byly svěřovány osobám se zvláštní specializací a znalostí problematiky související 

s výchovou mládeže, aby bylo zaručeno splnění výchovného účelu řízení. 

 Zásada zvláštní osobní a odborné průpravy pro zacházení s mládeží 

Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech činů jinak trestných, které spáchají děti 

mladší patnácti let, vykonávají soudy pro mládež. Jak je již uvedeno výše nejedná se o 

zvláštní soustavu soudů, nýbrž o specializaci v rámci té stávající. Soudci, státní 

zástupci, příslušníci policejních orgánů, pracovníci Probační a mediační služby a další 

osoby působící v trestních věcech mládeže musí mít zvláštní vzdělání, průpravu a 

odborné znalosti pro takto specifickou činnost, neboť s mládeží nelze zacházet jako 

s dospělými. Je třeba uplatňovat celou řadu výjimek a zvláštností, aby nebyl narušen, 

po případě co nejméně, příznivý vývoj dotyčného.  Proto byly zákonem o soudnictví 

ve věcech mládeže zřízeny soudy pro mládež a v §3,odst.8, §4, §36 stanoveny zvláštní 

požadavky na osoby, které  jsou činné podle tohoto zákona. Tímto je doplněna zásada 

zvláštního přístupu.  

 Zásada spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a s Probační a 

mediační službou 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže ve svém §3, odst.4, v poslední větě a v §36 

stanoví, že orgány  činné podle tohoto zákona spolupracují s příslušným orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí, s Probační a mediační službou a dále se zájmovými 

sdruženími občanů a s osobami realizujícími probační programy, tak jak uvádí §40. 

Spolupráce je důležitá pro výchovné působení, pro vytvoření podmínek pro 

individuální přístup, pro včasnou reakci na potřeby a zájmy mladistvých, ale také 

poškozených a všech dalších osob, které byly takovým řízením dotčeny. Tímto 

způsobem také probíhá snaha k zamezení a předcházení další trestné činnosti. Tyto 

orgány a osoby pak spolupůsobí při nápravě mladistvých a při vytváření jejich 

vhodného sociálního zázemí. Zákon v podstatě ukládá pracovníkům ochrany práva 

řešit antisociální chování mladých pachatelů tím, že na základě důkladného 
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pozorování osobnosti pachatele, jeho rozumové a mravní vyspělosti, sociálního 

prostředí, rodiny a dalších faktorů, hledají individuálně vhodná opatření pro jeho 

potřeby a pro jeho budoucnost – k tzv. Zjišťování poměrů mladistvého a k vytvoření 

Zprávy o osobních rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci 

mladistvého, je pověřen příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí a případně též 

Probační a mediační služba (podrobněji §55 a §56 ZSVM). 

 Zásada ochrany soukromí mladistvého a presumpce neviny  

Zákon zakotvuje potřebu chránit osobní údaje a soukromí osoby, proti které je řízení 

vedeno, aby byla uchráněna před případnými škodlivými vlivy. V souvislostí s tím je 

také dodržována zásada, že tato osoba je nevinná dokud její vina nebyla prokázána 

zákonným způsobem, presumpce neviny. Možnost utajit informace týkající se 

provinění mladistvého až do pravomocného ukončení trestního stíhání dále rozvádí 

§52 a §53 ZSVM. Zakázáno je zejména zveřejňovat jméno či jiný údaj, který by mohl 

vést k identifikaci mladistvého, podrobněji rozvádí §54 ZSVM. Hlavní líčení probíhá 

z pravidla neveřejně, pokud mladistvý nepožádá o opak.  

 Zásada rychlosti řízení 

Tato zásada vyjadřuje požadavek projednávat věci v řízení podle zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže v časově únosných mezích a bez zbytečných průtahů. Reaguje tak 

na fakt, že je-li řízení vedeno zdlouhavě, snižuje tak výchovné a preventivní působení 

na mladistvého pachatele. Nejde však o absolutní pravidlo, které by mělo mít vliv na 

důkladné zjištění všech příčin a okolností provinění. Nejedná se tak o prioritu rychlosti 

ale spíše o požadavek na kvalitní a úplné projednání a rozhodnutí věci bez zbytečného 

odkladu, který by narušil právě ono výchovné a preventivní působení na pachatele. 

Zákon samozřejmě rovněž zakotvuje určité lhůty, které jsou mnohdy odlišné od 

obecné úpravy v Trestním zákoníku. Zmíním například odlišnost institutu vazby a 

jejího trvání, kdy zákon významně omezuje délku trvání  vazby a stanovuje rovněž 

odlišné podmínky při rozhodování o jejím prodloužení (podrobněji §47 ZSVM). 

 Zásada uspokojení zájmů poškozeného 

Řízení ve věcech mládeže musí směřovat k náhradě škody, která byla poškozenému 

způsobena protiprávním činem mladistvého. Poškozenému se tak musí dostat 

přiměřenému zadostiučinění. I tato zásada je znakem restorativní justice. Práva 

poškozeného stanoví podrobně §45 ZSVM. Poškozený musí být vyrozuměn, pokud 

mladistvý pachatel prohlásí, že je připraven škodu způsobenou svým činem nahradit, 

či jinak odčinit či přispět k odstranění škodlivých následků. Mladistvý pachatel je 
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veden k tomu, aby si uvědomil následky svého činu a tyto následky se snažil odstranit, 

rovněž ukázka principu prevence v řízení.  

 Zásada pomocné role trestní represe 

Již výše je zmíněno, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže se přiklání k filosofii 

restorativní justice. Podstatou této zásady je tedy myšlenka, že trestní opatření se 

uplatní pouze v těch nejzávažnějších případech,  kdy již věc není možné řešit pomocí 

výchovných a ochranných opatření a pouze je-li trestní represe účelná a účinná. 

Zákon tedy primárně usiluje o zastavení nastoupené delikventní dráhy, o nápravu, 

odčinění a restauraci špatných socializačních vlivů. Až pokud dosavadní přístup 

nevede k dosažení těchto cílů, lze použít trestní opatření, jejichž taxativní výčet udává 

§24 ZSVM. 

 

4.2 Odlišnosti v trestním řízení ve věcech mládeže 
 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže zavedl řadu zvláštností a výjimek pro trestní 

řízení. Počínaje zvláštními zásadami, které jsou uvedeny výše, se objevuje nově řada 

zvláštností, které odlišují trestní řízení ve věcech mladistvých a řízení ve věcech dětí 

od řízení, které je upraveno Trestním řádem č. 141/1963 Sb., jako obecným zákonem.  

Zavádí nová názvosloví, rozdílné podmínky institutu vazby, nutné obhajoby, zvláštní 

opatření pro nápravu mladistvých, odklony v trestním řízení a podobně. V této 

kapitole bych tak chtěla vypíchnout nejdůležitější a nejvýznamnější odlišnosti řízení 

ve věcech mladistvých od klasického řízení podle Trestního řádu.  

Trestné činy mladistvých se nazývají provinění. Jedná se o stejnou konstrukci 

s rozdílným názvem, kde jako podmínka odpovědnosti přistupuje ještě rozumová a 

mravní vyspělost (viz definice pojmů). Za spáchaná provinění , je-li mladistvý uznán 

vinným, jsou mu ukládána opatření, jejichž taxativní výčet udává zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže a která lze rozdělit na ochranná, výchovná a trestní. Již při prvním 

úkonu orgánů činných v trestním řízení ve věci mladistvých vzniká podmínka nutné 

obhajoby, a to až do 18 let věku mladistvého. Do vazby lze mladistvého vzít jen ve 

zcela výjimečných případech, vazba se považuje za nejkrajnější řešení až pokud jejího 

účelu není možné dosáhnout jinak. Stanoveny jsou rozdílné lhůty a vazba musí být 

vykonána odděleně od dospělých. Kladen je důraz na ochranu soukromí, která se 

projevuje neveřejností řízení a zvláštním požadavkem na kvalifikaci a vzdělání všech 

orgánů činných v trestním řízení.  
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4.2.1 Opatření 
 

Jsou ukládána na základě spáchaného provinění, je-li mladistvý uznán vinným. Platí 

zásada subsidiarity trestní represe, tudíž se opatření ukládání v pořadí jak jsou 

uvedena níže, a sice pokud nestačí opatření výchovné lze uložit i opatření ochranné, 

případně trestní. Opatření je možné kumulovat a uložit jich více najednou. Lze rovněž 

upustit od potrestání zcela či podmíněně po uplynutí stanovené zkušební doby. Soud 

při stanovení sankce významně přihlíží k osobnosti pachatele, ke způsobu spáchání 

jeho činu, k chování bezprostředně po spáchání činu, zda-li nejednal v omylu či zda 

neměl nezaviněné nedostatky týkající se neznalosti zákona, k jeho motivaci a reakci 

na vzniklé následky. V trestním řízení ve věcech mladistvých se významně uplatňují 

odklony v řízení jako alternativa k vydání odsuzujícího rozsudku, které jsou vázány na 

splnění podmínek a kdy zpravidla nedojde k projednání věci před soudem. Příkladem 

je narovnání, podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení podání 

návrhu na potrestání a ve věcech mládeže typicky  odstoupení od trestního stíhání. 

Vše záleží na spolupráci obviněného s orgány činnými v trestním řízení, jeho ochotou 

nahradit škodu, odčinit jednání či vrátit věc do původního stavu. Velkou roli 

v sankcionování mladistvých hraje Probační a mediační služba. Výchovná opatření 

jako například Probační program mohou být na základě souhlasu mladistvého 

obviněného uložena již státním zástupcem v přípravném řízení a toto pak může být 

právě okolností pro uplatnění odklonu ve formě odstoupení od trestního stíhání. ;B) 

 Výchovná opatření ;⁹) 

a) Dohled probačního úředníka – úředník pravidelně sleduje chování 

odsouzeného v jeho prostředí, uplatnění PMS  

b) Probační program – programy sociálního výcviku, psychologického 

poradenství, rekvalifikační a vzdělávací programy, obecně prospěšná činnost 

(nejedná se o obecně prospěšné práce), lze vykonat se souhlasem mladistvého 

již v přípravném řízení 

c) Výchovné povinnosti – povinnosti směřující k zajištění řádného života – 

například povinnost bydlet s rodiči, nahradit škodu, podrobit se léčení 

závislosti, vykonat prospěšnou činnost 

d) Výchovná omezení – zákaz návštěv určitých akcí, zákaz styku s určitými lidmi, 

zákaz užívání návykových látek 

___________________________________________ 

;B) Schelleová a kolektiv, Právní postavení mladistvých, Eurolex Bohemia, 2004, str.59-65 

;C) Jelínek J. a kolektiv, Trestní právo hmotné, Leges, 2009, str. 448 - 454 
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e) Napomenutí  s výstrahou – soudce, nebo v přípravném řízení státní zástupce 

mladistvému důrazně vytkne jeho protiprávní jednání a upozorní ho na 

důsledky, které mu hrozí, pokud by se v budoucnu dopustil další trestné 

činnosti 

 Ochranná opatření <:) 

a) Ochranné léčení – psychiatrické, protialkoholické, protitoxikomanické, 

sexuologické – zákonná úprava je obsažena v Trestním zákoníku a uplatní se i 

na mladistvé. 

b) Zabezpečovací detence – ochranné léčení, které je ale vykonáváno 

v uzavřeném zařízení spravovaném vězeňskou službou, nejzávažnější forma 

ochranného opatření pro pachatele zločinů – zákonná úprava je rovněž 

obsažena pouze v Trestním zákoníku a uplatní se i na mladistvé. 

c) Ochranná výchova – ukládá se v případech, kdy o výchovu mladistvého není 

dostatečně postaráno, dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo 

prostředí v němž mladistvý žije neumožňuje řádnou výchovu. Vykonává se ve 

zvláštních ústavech pro mladistvé.  

d) Zabrání věci či jiné majetkové hodnoty – týká se věcí, které byly získány 

trestným činem nebo věcí, které ohrožují bezpečnost, či věcí které náleží 

mladistvému, kterého nelze odsoudit, nebo u kterého bylo upuštěno od 

uložení  opatření. 

 Trestní opatření <;) 

a) Obecně prospěšné práce – horní hranice je poloviční oproti trestu obecně 

prospěšných prací ukládaných dospělým pachatelům, musí se přihlédnout 

k možnostem mladistvého a k jeho poměrům a zdravotnímu stavu. 

b) Domácí vězení – ukládá se mladistvým za stejných podmínek jako dospělým 

pachatelům. 

c) Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce – mladistvému 

může být uloženo na dobu nejdéle pěti let. 

d) Peněžité opatření – může být uloženo ve výši 10 až 365 denních sazeb, přičemž 

denní sazba se smí pohybovat v rozmezí  100-5000 Kč. Opatření lze uložit 

pouze je-li mladistvý výdělečně činný nebo pokud to umožňují jeho majetkové 

poměry.  

e) Peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu – pohrůžka peněžního 

opatření.  Mladistvému se stanoví zkušební doba. Pokud v této době mladistvý 

nepovede řádný život bude muset peněžité opatření splnit. 

______________________________________________ 

<:) Jelínek J. a kolektiv, Trestní právo hmotné, Leges, 2009, str. 455-457 

<;) Tamtéž, str. 457-466 
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f) Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty – ukládáno pokud se jedná o věc, 

která byla použita ke spáchání provinění, nebo pokud k tomu byla určena, 

nebo pokud se jedná o věc, která byla proviněním získána či věc, která byla 

získána za věc pocházející z provinění. 

g) Zákaz činnosti – uložený zákaz nesmí být na překážku přípravě na povolání 

mladistvého a nesmí být delší než 5 let. 

h) Vyhoštění – lze uložit jen cizincům,kteří v České republice nemají rodinu a 

nemají zde ani azyl. 

i) Odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem/bez 

dohledu – obdobně jako u dospělých pachatelů se jedná o pohrůžku odnětím 

svobody. Mladistvému je stanovena zkušební doba a pokud v ní nepovede 

řádný život, bude nucen opatření vykonat v příslušné věznici pro mladistvé 

j) Odnětí svobody nepodmíněně – lze uložit pouze tehdy, když jiné opatření 

nevede k zajištění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže,  tedy zejména 

k nápravě. Trestní sazby se oproti dospělým snižují na polovinu. Dolní hranice 

nepřesahuje jeden rok, horní hranice nesmí přesáhnout pět let. Pouze 

v případech, kdy dospělému pachateli může být uložen výjimečný trest, může 

být opatření mladistvému uloženo na 10 let. Toto opatření se vykonává 

odděleně od dospělých vězňů ve zvláštních věznicích pro mladistvé nebo ve 

zvláštních odděleních věznice. 

 

4.2.2 Příslušnost soudu pro mládež 

 

Důležitá je také odchylka v případě místní příslušnosti soudu ve věcech mladistvých.  

Podle §18 Trestního zákoníku  je místní příslušnost prvotně určená podle místa 

spáchání trestného činu až poté příslušnost podle bydliště, práce či místa, kde se 

dotyčný obvykle zdržuje a nakonec místo v jehož obvodu čin vyšel najevo. U mládeže  

odchylka od obecné úpravy spočívá v tom, že řízení koná soud pro mládež, v jehož 

obvodu mladistvý bydlí, nemá-li bydliště pak tam kde se zdržuje a pracuje. Pokud 

takové místo nelze zjistit nebo pokud je mimo území ČR, řízení koná soud v jehož 

obvodu bylo provinění spácháno a nelze-li toto místo zjistit pak soud v jehož obvodu 

čin vyšel najevo. Další výjimka z obecných zásad o místní příslušnosti spočívá v tom, 

že vyžaduje-li to prospěch mladistvého, může příslušný soud postoupit věc soudu pro 

mládež, u něhož je konání trestního řízení s ohledem na zájmy mladistvého 

nejúčelnější, tedy například tam kde se připravuje na své povolání, kde pracuje, kde 

se zdržuje, je na dlouhodobém léčení, kde je výchovné zařízení do něhož je umístěn, 
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apod. Toto zvláštní postoupení je možné v kterémkoliv stadiu řízení před soudem pro 

mládež.<<) 

Společné soudní řízení dětí mladších patnácti let, které se dopustily činu jinak 

trestného, s mladistvými a dospělými je vyloučeno. Společné řízení proti mladistvým a 

dospělým je možné, ale pouze výjimečně. Koná se pak vždy před soudem pro mládež, 

aby došlo k co nejmenšímu ovlivnění vývoje mladistvého. Soud mládeže však může 

společnou obžalobu vyloučit a věc dospělého postoupí příslušnému obecnému soudu 

<=). 

4.2.3. Nutná obhajoba 
 

Nedostatečná schopnost mladistvého náležitě se hájit nalezla svůj výraz v široce 

koncipovaném institutu nutné obhajoby v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. 

Mladistvý na rozdíl od obecné úpravy musí mít obhájce vždy , a to od okamžiku, kdy 

jsou proti němu použita opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo 

provedeny první úkony podle trestního řádu. Nutná obhajoba je upravena i ve 

vykonávacím řízení, v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a 

v řízení o návrhu na povolení obnovy řízení. Obhájce mohou zvolit mladistvému 

příbuzní v pokolení přímém, sourozenci, osvojitelé, manžel, druh i zúčastněné osoby 

proti jeho vůli. Přednost má však vždy zvolení obhájce samotným mladistvým či jeho 

zákonnými zástupci. I při ustanovování obhájců by měl soud pro mládež přihlížet 

k tomu, aby obhájce měl dostatek životních zkušeností a dostatečnou praxi při 

poskytování služeb ve věcech mládeže, tak jako je i u ostatních orgánů činných 

v trestním řízení vyžadována zvláštní specializace. <>) 

Významné postavení má zákonný zástupce pro mladistvého. Zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže přímo vymezuje jeho oprávnění, která spočívají v právu mladistvého 

zastupovat, zvolit mu obhájce, činit za mladistvého návrhy a podávat opravné 

prostředky. Je oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může 

zúčastnit mladistvý. V jeho prospěch může tato práva vykonávat i proti jeho vůli. 

Pokud zákonný zástupce tato práva vykonávat nemůže, soud nebo státní zástupce 

mladistvému ustanoví opatrovníka k výkonu těchto práv.  

_________________________________________ 

<<) Jelínek J. a kolektiv, Trestní právo procesní, Leges, 2010, str. 682,683 

<=) Tamtéž, str. 683 

<>) Schelleová a kolektiv, Právní postavení mladistvých, Eurolex Bohemia, 2004, str.74 
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Zákon o soudnictví ve věcech mládeže zakotvuje i účast orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí na trestním řízení. Funkci tohoto orgánu vykonávají obecní úřady, 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a v určitých případech i 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí. 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí se co nejdříve informuje o zahájení trestního 

stíhání mladistvého, doručuje se mu opis obžaloby, opis rozsudku a usnesení, 

vyrozumívá se o konání hlavního líčení a veřejného zasedání, má právo při těchto 

soudních jednáních činit návrhy, klást vyslýchaným otázky, pronést závěrečnou řeč, 

podávat opravné prostředky ve prospěch mladistvého a to i proti jeho vůli. Příbuzní 

v pokolení přímém, sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh mohou 

podávat ve prospěch mladistvého pouze stížnost proti usnesení o vazbě a o 

ochranném léčení, a to vždy.  

4.2.4 Vazba  
 

Použití vazby v trestních věcech mladistvých by mělo být jako zajišťovací opatření 

používáno zcela výjimečně. Mladistvý smí být vzat do vazby jedině pokud není možné 

dosáhnout účelu vazby jinými zajišťovacími opatřeními.  Takovými zajišťovacími 

opatřeními jsou záruka, dohled, slib a umístění v péči důvěryhodné osoby. Pokud je 

mladistvý přece vzat do vazby, vždy musí být písemně odůvodněno proč nešlo využít 

těchto jiných zajišťovacích opatření.  

O  zadržení či zatčení mladistvého i o jeho vzetí do vazby je třeba vždy uvědomit bez 

průtahů rodinného příslušníka, případného zaměstnavatele , zákonného zástupce, 

pracovníka Probační a mediační služby a příslušný orgán sociálně-právní ochrany 

dítěte.  

Zákon rovněž výrazně omezuje možnou dobu trvání vazby. Vazba mladistvého 

nemůže trvat déle než dva měsíce. Po uplynutí této doby může být vazba výjimečně 

prodloužena ještě jednou o dva měsíce a to jen pokud nebylo možné pro obtížnost 

věci či z jiných závažných důvodů trestní stíhání v této lhůtě skončit a propuštění 

mladistvého na svobodu by znamenalo hrozbu zmaření nebo podstatného ztížení 

dosažení účelu trestního stíhání. Pokud je mladistvý stíhán pro zvlášť závažný zločin, 

délka vazby může trvat až 6 měsíců. Znovu za splnění výše uvedených podmínek 

může být prodloužena o 6 měsíců. K výše uvedeným prodloužením doby trvání vazby 

může dojít však nejvýše jednou v přípravném řízení a jednou v řízení před soudem. 

Mladistvý tak může být vzat do vazby maximálně na 6 měsíců nebo na 18 měsíců 

v případě spáchání zvlášť závažného zločinu.  
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Výrazné odlišnosti pak zákon stanoví pro způsob rozhodování o dalším trvání vazby u 

mladistvého. V přípravném řízení o prodloužení trvání vazby rozhoduje soudce 

okresního soudu na návrh státního zástupce, který je tomuto soudci doručen 

nejpozději 15 dní před koncem stávající lhůty trvání vazby. V řízení před soudem o 

prodloužení trvání vazby rozhoduje soudce nadřízeného soudu pro mládež, který je 

věc příslušný projednat, nebo který věc již projednává. Je-li věc příslušný projednat 

okresní soud, pak bude tímto nadřízeným soudem soud krajský. V případě 

projednávání věci v prvním stupni krajským soudem, bude rozhodovat vrchní soud 

pro mládež. <?) 

4.3 Řízení ve věcech dětí mladších 15 let 
 

Děti mladší patnácti let nejsou trestně odpovědné, nemohou být tedy trestně stíhány 

za spáchání trestného činu. Pokud se však dopustí činu, který nese znaky trestného 

činu, tedy činu jinak trestného, koná se v souladu s §96 ZSVM proti tomuto dětskému 

pachateli řízení podle Občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., (tedy civilní proces a 

nikoliv proces podle Trestního řádu č. 141/1963 Sb.). V tomto řízení musí mít dítě 

opatrovníka, často je to advokát. Soud může upustit od uložení opatření, pokud 

neupustí může být dítěti uloženo pouze opatření uvedené v §93 ZSVM: 

o Výchovná povinnost 

o Výchovné omezení 

o Napomenutí s výstrahou 

o Dohled probačního úředníka 

o Zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného 

výchovného programu ve středisku výchovné péče 

o Ochranná výchova 

o Ochranné léčení 

Pokud dítě starší dvanácti let spáchalo čin jinak trestný, za který Trestní zákoník 

dovoluje uložení výjimečného trestu odnětí svobody, může soud tomuto dítěti nařídit 

ochrannou výchovu až do věku jeho 18 let, přičemž tato ochranná výchova může trvat 

nejdéle do 19 let věku jedince.  Ochrannou výchovu soud uloží rovněž tehdy, pokud 

to odůvodňuje povaha spáchaného činu a je to nezbytné k zajištění řádné výchovy 

dítěte. Tato ustanovení tedy jasně ukazují, že možné je postihnout i děti mladší 15 let,  

______________________________________________ 

<?) Schelleová a kolektiv, Právní postavení mladistvých, Eurolex Bohemia, 2004, Str. 75-81 
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které sice nejsou trestně odpovědné, ale které je třeba určitým způsobem 

sankcionovat za jejich činy, ale hlavně polepšit, vychovat a začlenit do společnosti – 

napravit je a vyřešit jejich problém. Opatření podle §93 ZSVM tedy nejsou prostředky 

přímo sankční povahy, ale prostředky potřebné k nápravě dítěte. <@) 

5. Problémy trestního soudnictví nad mládeží 
 

Po shromažďování materiálů a studování podkladů, kdy jsem se snažila poukázat na 

nejvýznamnější současné problémy a nedostatky, které trápí nynější systém trestního 

soudnictví nad mládeží, jsem se rozhodla oslovit odborníky, kteří se s takovými 

problémy setkávají ve své každodenní praxi. Rozhodla jsem se prostřednictvím e-

mailu oslovit soudce, státní zástupce a probační a mediační úředníky, kteří se 

specializují na práci s mládeží a položit jim několik jednoduchých otázek, díky kterým 

jsem získala zajímavé podněty, na základě kterých jsem poté vytvořila tuto stěžejní 

část své diplomové práce. Rozhodla jsem se zaměřit zejména na problematiku hranice 

trestní odpovědnosti a poté na problémy, které přímo vyplývají z dikce zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže a které více či méně ztěžují práci českých soudců, 

státních zástupců a dalších orgánů a úředníků, a to podle jejich vlastních reakcí a 

odpovědí na mé dotazy. Oslovila jsem celkem 30 osob z různých oblastí ČR a dostalo 

se mi 17 odpovědí, reakcí a námětů, za které bych touto cestou ráda všem 

zúčastněným poděkovala.  

Jak jsem již výše uvedla, vznesla jsem prostřednictvím e-mailu celkem dva dotazy, a to 

v následujícím znění: 

1. Co vnímáte ve své praxi jako největší problém v oblasti trestního soudnictví 
nad mládeží? 

2. Považujete 15 let za vyhovující věkovou hranici trestní odpovědnosti? 
 

V následující kapitole se budu snažit shrnout a vyhodnotit všechny odpovědi a 

podněty, kterých se mi dostalo a reagovat na ně vlastním názorem a úvahami de lege 

lata a de lege ferenda.  

__________________________________________ 

<@) Schelleová a kolektiv, Právní postavení mladistvých, Eurolex Bohemia, 2004, str. 97-100 
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Na otázku č. 1 se mi dostalo mnoho různorodých odpovědí. Lze shrnout, že oslovení 

respondenti jsou spokojeni s úpravou zakotvenou v zákoně o soudnictví ve věcech 

mládeže, považují ji za vyhovující, dostatečnou a zastávají názor, že plně splnila svůj 

účel. Někteří se shodli dokonce na to, že současné soudnictví nad mládeží s sebou 

žádné výrazné problémy, které by se dalo generalizovat, nenese. Jiní se shodli na 

přílišné formalizaci celého řízení, které jim komplikuje a prodlužuje práci. Velká část 

dotázaných se shodla na problému, který představuje nedostatek zařízení, která by 

provozovala probační programy, nedostatek výchovných ústavů a podobných 

zařízení, která se nachází mnohdy daleko od místa bydliště mladistvého a celkově 

nedostatky v možnostech na základě kterých lze ukládat výchovná a ochranná 

opatření.  

Jak jsem předpokládala, ani profesionálové v tomto odvětví práva se ve svých 

reakcích nedokázali shodnout v odpovědi na můj dotaz č.2. Pro některé je 15 let zcela 

vyhovující hranicí trestní odpovědnosti a nevidí žádný důvod proč by se měla jakkoliv 

měnit. Pro jiné je 15 let téměř stejně významný věkový údaj jako 18 let a to nejen 

z hlediska práva trestního, ale i jako významný předěl práva občanského a 

pracovního, který by bylo velmi náročné měnit. Taková změna by podle nich přinesla 

rozsáhlé legislativní obtíže a i když souhlasí, že kriminalita dětí mladších patnácti let je 

jednoznačně závažným a nezanedbatelným problémem, zastávají názor, že pouhé 

snížení této hranice by rozhodně nevedlo k jejímu vyřešení nebo výraznějšímu 

zlepšení. Poslední skupina respondentů však se snížením hranice trestní 

odpovědnosti jednoznačně souhlasí. Někteří navrhují snížení na 14 let, někteří jako 

vhodné řešení uvádí individuální přístup či snad úplné zrušení hranice trestní 

odpovědnosti v případě zločinů. Setkala jsem se i s návrhem na snížení až na 12 let. 

Tento názor je poté vesměs odůvodňován stále se zvyšující brutalitou, s kterou děti 

mladší 15 let páchají činy jinak trestné a také rychlejším dospíváním současné 

generace – dnešních 15 let už není jako 15 let v osmdesátých letech.  

5.1  Hranice trestní odpovědnosti 
 

V této kapitole bych se chtěla zaměřit na jeden z nejvíce diskutovaných problémů 

v oblasti trestního soudnictví nad mládeží. Na otázku jaká je nejvhodnější hranice 

trestní odpovědnosti, tedy stanovení rozhodného věku, od kterého by mladistvý již 

měl být schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání, uvědomit si důsledky a své 

jednání ovládnout, není napříč naší společností snadné zodpovědět. Jen v rámci zemí 

Evropské Unie existuje hned několik věkových hranic, což značí i nejistotu v oblasti 

věd jako jsou psychologie, sociologie či pedagogika, ohledně této problematiky. 
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V České republice je hranice trestní odpovědnosti stanovena na 15 let věku. Dnem 

následující po dni, kdy dítě dovrší svůj patnáctý rok života se stává mladistvým a tedy 

i relativně trestně odpovědným, hranice patnácti let je hranicí absolutní. 

Československým zákonem z roku 1931 o trestním soudnictví nad mládeží (viz výše) 

byla zavedena hranice 14 let pro trestní odpovědnost, ta byla však poslanci v roce 

1950 posunuta na 15 let a v této rovině se drží do současnosti. S přijetím nového 

trestního zákoníku se měla tato věková hranice vrátit zpět na 14 let, nakonec však 

poslanci přijali verzi, která znovu zakotvuje hranici patnáctiletou. Trestní zákoník č. 

40/2009 Sb. tedy ponechává tuto hranici v platnosti jako vyhovující. Problém s přijetí 

nižší varianty v podobě čtrnácti let věku spočíval i zejména v uspíšení počátku 

sexuálního života mládeže, který měl být v souvislosti s hranicí trestní odpovědnosti 

rovněž snížen na 14 let. Proti této skutečnosti však vystoupila při projednávání 

v Parlamentu ČR zejména politická strana KDU-ČSL a KSČM (viz jednání v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR), proti návrhu byla rovněž celá řada expertů, kteří 

nepovažují snížení hranice trestní odpovědnosti a uspíšení legálního sexuálního života 

za potřebné a adekvátní rozvoji mladých jedinců. Střetává se tudíž několik názorů 

„pro“ a „proti“. Jak jsem již uvedla v úvodu této kapitoly, ani oslovení odborníci 

v oblasti trestního soudnictví se v reakcích na můj dotaz ohledně trestní odpovědnosti 

mládeže neshodli na vyhovujícím řešení. Níže bych chtěla uvést důvody ve prospěch i 

v neprospěch změny hranice trestní odpovědnosti a vyjádřit vlastní názor k této 

problematice.  

 

5.1.1 Důvody PRO snížení hranice trestní odpovědnosti 
 

V úvodu práce jsem uvedla četné důvody proč společnost volá po snížení věkové 

hranice. Ke změně se rovněž přikláněl návrh Trestního zákoníku, kterým měla být 

hranice trestní odpovědnosti v §25 snížena na 14 let věku. Důvodová zpráva se k této 

změně vyjadřuje tak, že v souvislosti s pachatelem se upravuje také věk (§ 25), kde 

bylo přistoupeno po proběhlé diskusi, jak v právnické veřejnosti, tak i ve společnosti, 

ke snížení hranice trestní odpovědnosti na čtrnáct let, a to i s přihlédnutím k zvláštní 

úpravě obsažené v zákoně 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). Hranice čtrnácti let byla stanovena s přihlédnutím 

k rozvoji rozumové a mravní vyspělosti dětí v České republice, když stejná hranice 

trestní odpovědnosti je stanovena v převážné většině států této části Evropy, např. 

v SRN, v Rakousku a po přijetí nového trestního zákona č. 300/2005 Z. z. i na 
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Slovensku (§ 22). Stejná hranice trestní odpovědnosti byla na území České republiky 

stanovena až do roku 1950 <A).  

Odborníci na problematiku dospívajících z celého světa informují o tzv. syndromu 

rizikového chování v dospívání. Za všechny články a studie uvádím shrnutí MUDr. 

Pavla Kubíčka, CSc., vedoucího Subkatedry dorostového lékařství, Institutu 

postgraduálního vzdělávání v Praze. V období dospívání mládež stále častěji přijímá 

rizikový způsob života, kterým ohrožuje sebe, ale i své okolí. Tato rizika spočívají 

hlavně v užívání návykových látek, v negativních jevech v oblasti psychosociální, tedy 

v sociální nepřizpůsobivosti, agresivitě, delikvenci i kriminalitě a v poruchách 

reprodukčního zdraví z důvodu předčasného začátku sexuálního života, což s sebou 

nese závažné důsledky psychologické, fyzické i sociální – vyšší výskyt pohlavně 

přenosných chorob i nechtěných těhotenství. Výzkumy ukazují vysoké procento 

pravidelných kuřáků cigaret mezi jedinci od 14 let, mladistvých konzumentů alkoholu, 

ale i uživatelů ilegálních drog. Tyto činnosti jsou motivovány hlavně sociálně 

společností vrstevníků, primárně vedou k experimentování, ale sekundárně mohou 

vznikat i závažné závislosti na návykových látkách <B). Syndrom rizikového chování 

v dospívání značí mnohem vyšší nebezpečí pro společnost i pro samotného mladého 

jedince. Jedním ze způsobů řešení může být právě i snížení hranice trestní 

odpovědnosti, která pak bude na dospívající jedince působit jak vyšší hrozba.  

Dalšími typickými důvody uváděnými pro zdůraznění potřeby snížení hranice trestní 

odpovědnosti jsou zejména zvyšující se brutalita páchaných trestných činů a rychlejší 

osobnostní vývoj mladých jedinců. Jak uvádím již v úvodu, je často společnost, která 

po tomto snížení volá, desinformována médii o zvyšující se kriminalitě a brutalitě. 

Část této práce, kterou jsem věnovala vývoji kriminality však znázorňuje spíše její 

pokles, v každém případě však nikoliv vzestup. Vyšší brutalita trestných činů se 

obecně  nedá jednoznačně prokázat. Faktem však zůstává, že mnohá provinění jsou 

velmi brutální a že mládež má bohužel snadný přístup k získávání inspirace a je 

snadno ovlivnitelná násilnými činy, které může vidět a nalézt takřka všude a kdykoliv. 

 

__________________________________________ 

<A) Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového trestního zákoníku, důvodová zpráva k §25 

<B)  http://rodina-deti.doktorka.cz/syndrom-rizikoveho-chovani-v-dospivani/ 

 

 

http://rodina-deti.doktorka.cz/syndrom-rizikoveho-chovani-v-dospivani/
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V současnosti je navíc snižování hranice trestní odpovědností takřka trendem. I 

v rámci Evropy je Česká republika zemí s jednou z nevyšších hranic trestní 

odpovědnosti (více viz Hranice trestní odpovědnosti v zahraničních zemích). 

V okolních státech se hranice pohybuje nejčastěji kolem 14 let, jsou však i země, které 

snižují až na 12 či dokonce 10 let. Na Slovensku došlo ke snížení hranice trestní 

odpovědnosti z 15 na 14 let (viz výše). 

5.1.2 Důvody PROTI snížení hranice trestní odpovědnosti 
 

Otázkou zůstává, pokud by skutečně došlo ke snížení hranice trestní odpovědnosti, 

zda je to opravdové řešení problému kriminality mládeže. Odborníci se často shodují, 

že snížení hranice z 15 na 14 let žádný problém neřeší a navíc s sebou přináší 

nákladné a náročné změny v legislativě, které by se museli promítnout napříč celým 

právním řádem a nikoliv své místo obsadit pouze v oblasti trestního práva a trestního 

soudnictví.  

Významným problémem je zároveň současné snížení hranice pro legální sexuální 

život. K tomu samozřejmě dojít nemusí a v trestním zákoníku mohou být stanoveny 

dvě různé hranice, podle bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, by však 

takové oddělení přinášelo více komplikací než užitku. Obvyklé je tedy stanovit obě 

hranice na stejné úrovni. Dřívější zahájení sexuálního života však s sebou nese hrozbu 

psychických, fyzických i sociálních problémů. Možnost promiskuity, nechtěných 

těhotenství, zhoršení postavení ve společnosti z důvodů stigmatizace a podobně, tyto 

hrozby pak zakládají předpoklady pro páchání další trestné činnosti s nimi související.  

Dalším důvodem proti snížení hranice trestní odpovědnosti je tvrzená všeobecná 

absence důvodů, proč by k takové změně mělo dojít a podle některých odborníků 

vyhovující situace v této oblasti. Proti vypovídá také vývoj kriminality v posledním 

desetiletí, který nevykazuje jakékoliv zhoršování situace, jak dokládají dlouhodobé 

statistiky Policie ČR, soudů a státních zastupitelství. 

Proti se vyjádřila také většina odborníků, které jsem oslovila se svým dotazem, zda se 

jim současná hranice zdá vyhovující. Výsledkem této malé ankety byl názor, že 

současný stav je vyhovující a i když se v okolních zemích vyskytují často nižší hranice 

trestní odpovědnosti naše právní úprava nabízí i četné možnosti jak řešit 

prekriminalitu a jak zacházet s delikventní mládeží do 15 let a proto může být 

mnohem efektivnější než úprava v jiné zemi s nižší věkovou hranicí, která však i přes 

to, že dítě je trestně odpovědné, neposkytuje vyhovující prostředky k jeho 

sankcionování či nápravě.  
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Snížení věkové hranice by mohlo mít zároveň negativní důsledky pro ochranu zájmů 

dětí a mládeže v postavení poškozených. Snížení hranice trestní odpovědnosti by totiž 

velmi pravděpodobně mohla doprovázet i změna spočívající ve snížení věkových 

hranic i v ostatních ustanoveních trestního práva, kde je současných 15 let stanoveno 

jako rozhodných (např. kvalifikovaná skutková podstata trestného činu vraždy, §140, 

odst.3, písm. c) Trestního zákoníku, znamená vyšší trestní sazbu pro pachatele, který 

spáchá tento čin na dítěti mladším 15 let). 

5.1.3 Hranice trestní odpovědnosti v zahraničních zemích 
 

Pro ukázku a srovnání níže uvádím hranice trestní odpovědnosti, tak jak jsou 

zakotveny v právních řádech jiných zemích. <C)  

Země EU 

Země Hranice TO Země Hranice TO 

Anglie a Wales 10 Slovinsko 14 

Kypr 10 Lotyšsko 14 

Malta 10 Litva 14 

Irsko, Severní Irsko 12 Německo 14 

Nizozemsko 12 Rakousko 14 

Skotsko 12 Slovensko 14 

Francie 13 Švédsko 15 

Polsko 13 Dánsko 15 

Řecko 13 Finsko 15 

Bulharsko 14 Norsko 15 

Itálie 14 Španělsko 16 (Katalánsko 14) 

Maďarsko 14 Portugalsko 16 

Rumunsko 14 Belgie 18 

Estonsko 14 Lucembursko 18 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že Česká republika se řadí mezi země s nejvyšší hranicí 

trestní odpovědnosti. Pouze věkové srovnání však není směrodatné, protože i když se 

v našem případě u dětí mladších patnácti let nejedná o trestnou činnost ale o 

prekriminalitu, lze jim v souladu s naším právním řádem uložit širokou škálu opatření, 

která uvádí §93 ZSVM. Tato opatření jsou pak často i mnohem účinnější, přísnější a 

závažnější, než která umožňují uložit jiné právní řády už dětem trestně odpovědným. 

_______________________________ 

<C) Internetový čtrnáctideník Cevro, číslo 8/2010, http://www.cevro.cz/cs/241536-ctrnactidenik 

http://www.cevro.cz/cs/241536-ctrnactidenik
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Vybrané světové země =:) 

Země Hranice TO Země Hranice TO 

Švýcarsko 7 Irán 9 dívky, 15 chlapci 

Nigérie 7 Čína 14 

JAR 7 Japonsko 14 

Srí Lanka 8 Rusko 14 

Austrálie 10 Argentina 16 

Nový Zéland 10 Brazílie 18 

Kanada 12 Peru 18 

 

I  z tohoto světového srovnání vyplývá, že hranice trestní odpovědnosti ve světě je 

položena spíše níže než v České republice. Trend vysoké věkové hranice je hlavně 

v amerických zemích. Nejčastěji se však pohybuje od 12 do 14 let. Jak je již uvedeno 

výše, nezáleží pouze na stanovení věku, to samo problém kriminality dětí neřeší.  

5.1.4 Vyhodnocení výzkumu a shrnutí argumentů v oblasti hranice trestní 

odpovědnosti 
 

Jak jsem již uvedla výše, mnou oslovení odborníci z řad soudců, státních zástupců a 

úředníků probační a mediační služby, považují hranici 15 let za vyhovující a nevidí 

důvody k její změně, navíc má tato hranice v Čechách tradici a dosažení 15 let je 

důležitým mezníkem i z hlediska dalších důležitých situací. Tento názor dle mého 

úsudku, který se odvíjí od důkladného prostudování problematiky, odráží názor 

většiny odborné společnosti, která se zabývá problematikou mládeže. Citovala bych 

zde jednu z odpovědí na otázku, zda dotyčný vnímá hranici trestní odpovědnosti jako 

vyhovující, které se mi dostalo: „ S každou pevně stanovenou hranicí logicky vyvstává 

situace, kdy se nám takto stanovená hranice zdá být nevhodnou a nepřiměřenou a 

stanovení hranice nižší či vyšší, tento problém nevyřeší.“  

Setkala jsem se samozřejmě i s názory opačnými, kterých se mi však dostalo 

podstatně méně. Oslovení navrhovali snížení hranice na 10 až 14 let, což by 

znamenalo výraznou změnu. Nejčastěji argumentovali zvyšující se brutalitou a 

kvantitou provinění. Zároveň pak mnohem vyšší vyspělostí dotyčných, dnešní děti 

nelze srovnávat s dětmi, které vyrůstaly v osmdesátých letech.  

________________________________________________ 

=:) Britský deník The Daily Telegraph, ze dne 16.března 2011, Campagne to raise the age of criminal 

responsibility, www.telegraph.co.uk 

http://www.telegraph.co.uk/
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5.2 Další aktuální problémy trestního soudnictví nad mládeží 

vyplývající z praxe 
 

Dotázaní odborníci se ve svých odpovědí na mou otázku, co vnímáte ve své praxi jako 

největší problém v oblasti soudnictví ve věcech mládeže, téměř na žádném 

konkrétním problému neshodli. Výjimkou byl názor, že žádný výrazný problém 

nepozorují, protože současná právní úprava je velice komplexní a pružná, proto na 

případně vzniklý problém umí reagovat. Tento názor se dokonce objevil velmi často, 

což je podle mě více než potěšující. Jednou z reakcí byl také podnět, že v praxi se sice 

žádný výrazný problém nevyskytuje, právní úprava a systematika zákona č. 218/2003 

Sb., je ale nepřehledná. Níže bych však ráda uvedla několik konkrétních problémů, 

které odborníci během své praxe spatřují: 

 Přílišný formalizmus 

Vyplývá ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Jedná se zejména o fakt, že ve 

věcech mladistvých nelze rozhodnout ve věci bez jednání a jinak než rozsudkem či 

usnesením po provedeném hlavním líčení. To často vede ke zdlouhavému řízení, 

které může ve své podstatě odporovat hlavním zásadám a účelu řízení, a sice 

včasnému vyřízení věci, které by mělo působit převážně výchovně a preventivně. Čím 

více času od spáchání provinění uplyne, tím je výchovný a preventivní účinek 

rozhodnutí nižší. V řízení ve věcech mladistvých tak nelze uplatnit zkrácené řízení 

jehož výsledkem bude vydání trestního příkazu nebo sjednat dohodu o vině a trestu.  

Tuto nepřípustnost zakotvuje §63 ZSVM. V současné době však nedávnou novelou 

došlo k posunu v této oblasti, protože tato nepřípustnost trestního příkazu a sjednání 

dohody o vině a trestu se již nevztahuje na mladistvé, kteří v době řízení o svém 

provinění již dovršili osmnácti let věku. V trestních věcech mladistvých lze tak kromě 

této vcelku nové výjimky využít pouze odklony ve formě podmíněného zastavení 

trestního stíhání, narovnání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, 

podmíněné zastavení trestního stíhání a odstoupení od trestního stíhání.  

 Účast příliš mnoha subjektů 

Řízení ve věcech mladistvých se dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže vedle 

mladistvého obviněného účastní i orgán sociálně právní ochrany dětí, zákonný 

zástupce, obhájce, úředníci Probační a mediační služby. Každý z těchto subjektů má 

určitá práva, která může v průběhu řízení uplatňovat. Například §60 ZSVM ukládá 

povinnost informovat o zahájení trestního stíhání mladistvého zákonného zástupce, 

příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační službu, §67 ZSVM 
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stanovuje povinnost doručení opisu rozsudku vždy orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí a Probační a mediační službě. Tento fakt může rovněž vést k prodlužování řízení. 

Možným řešením by pak bylo vytvoření univerzálního nového subjektu, který by 

v sobě soustřeďoval všechna práva a povinnosti všech současných subjektů a 

zastupoval by mladistvého v řízení jako jediný.  

 Problémy při ukládání jednotlivých opatření za spáchaná provinění 

Tato problematika se může jevit velmi rozdílnou v závislosti na situaci v jednotlivých 

soudních okresech, rovněž na různosti praxe jednotlivých soudců a státních zástupců. 

Podstatou je, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže nabízí širokou škálu 

výchovných opatření, ve skutečnosti však některé okresy trpí nedostatkem 

probačních programů. Vyskytují se také situace, kdy je probační program sice 

nabízen, ale jinde než v okresních či snadno dostupných městech, což může být pro 

mladistvé neřešitelný problém, hlavně z hlediska dopravy. Probační program je 

jedním z výchovných opatření (viz výše), který spočívá v sociálním výcviku, 

psychologickém poradenství, terapeutickém programu, programu zahrnujícím obecně 

prospěšnou činnost, vzdělávání, doškolování, rekvalifikaci či jiný program rozvíjející 

sociální dovednosti a osobnosti mladistvého, směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul 

chování v rozporu se zákonem, k podpoře vhodného sociálního zázemí a k urovnání 

vztahů s poškozeným. Probační program schvaluje ministr spravedlnosti, podléhá 

akreditačnímu řízení a zapisuje se do seznamu probačních programů, který vede 

Ministerstvo spravedlnosti =;). Akreditovaným probačním programům mohou být 

poskytnuty dotace ze státního rozpočtu. Podle zprávy o realizaci probačních 

programů z roku 2011 bylo akreditováno celkem 19 programů, které jsou realizovány 

v 38 střediscích PMS, tedy v každém ze sedmi soudních krajů =<). Tyto programy jsou 

však realizovány pouze ve 35 městech České republiky, většinou se jedná o velká 

města krajská a bývalá okresní. To může tedy často znamenat větší vzdálenost a 

špatnou dostupnost.  

 

__________________________________________ 

=;) §17, odst.1, zákon č.218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů 

=<) Zpráva o realizaci probačních programů v roce 2011, www.justice.cz 

 

http://www.justice.cz/
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Dalším obdobným případem je problematika výkonu ochranné výchovy, která je dle 

§21, odst. 1, ZSVM, jedním z ochranných opatření. Ochranná výchova může být 

ukládána mladistvým za podmínek §22 ZSVM, ale rovněž dětem mladším 15 let podle 

§93 ZSVM. Tato ochranná výchova je v současné době vykonávána ve stejných 

zařízeních, ve kterých se nachází děti s uloženou ústavní výchovou, tedy děti jejichž 

výchova je ohrožena či narušena, nebo jimž rodiče nemohou řádnou výchovu 

zabezpečit. Ústavní výchovu nařizuje soud podle zákona č.109/2002 Sb., o výkonu 

ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních a o změně dalších zákonů. Těmito zařízeními jsou diagnostické ústavy, 

dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy ==). Mladí jedinci 

s kriminální minulostí tak vykonávají uloženou ochrannou výchovu ve stejném 

zařízení jako jedinci, kteří byli umístěni do  ústavní výchovy například jen z rodinných 

důvodů a kvůli jejich problematickému chování. To je podle mého názoru závažný 

problém, protože může docházet k negativnímu ovlivňování dětí a mladistvých, které 

se díky této zkušenosti mohou uchýlit rovněž k páchání trestné činnosti. Ochranná 

výchova je reakcí státu na kriminální chování, proto by měla být vykonávána ve 

speciálních zařízeních. V souvislosti se spojením výkonu ochranné a ústavní výchovy 

vyvstává další problém. Protože ne všechny děti a mladiství jsou do příslušného 

zařízení umístěny z důvodu svého pravomocného odsouzení za trestnou činnost, není 

ani zabezpečení takového zařízení dostatečné, aby zabránilo uniku chovanců. Útěky 

se tak dějí ne zřídka a jsou posuzovány jako provinění maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle §337,odst.1, písm. j) Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

Tato skutečnost úzce souvisí s problémem, že ochranná výchova není vykonávána 

v zařízeních zvláštních, ze kterých by k útěkům nedocházelo, nebo by byly alespoň 

výrazněji znesnadněny, znovu připomínám, že ochranná výchova je reakcí státu na 

provinění, tedy trestný čin mladistvého pachatele či prekriminální jednání dítěte. 

 

__________________________________________________________________ 

==)  §2 , odst.1 zákona č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských  

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
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5.2.1 Vyhodnocení výzkumu a shrnutí argumentů v oblasti dalších 

aktuálních problémů vyplývajících z praxe 
 

Reakcemi oslovených jsem v této části byla vcelku mile překvapena, protože z mého 

zjišťování vlastně žádný závažný problém spatřovaný odborníky nevyvstal. Jednalo se 

o drobnější závady způsobené spíše ekonomickými důvody či rozdílností praxe a 

přístupu jednotlivých soudců a státních zástupců. Četnějších problematických 

podnětů se mi dostalo pouze k řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, viz níže 

v kapitole šesté. Trestní soudnictví nad mládeží bylo však hodnoceno vesměs 

pozitivně, stejně tak zákon o soudnictví ve věcech mládeže, což je velmi pozitivní 

zjištění, tím spíše když pochází z reakcí odborníků, kteří se tímto soudnictvím ve své 

praxi zabývají.  

 

6. Problémy v řízení ve věcech dětí mladších 15 let 
 

Jak je již uvedeno a vysvětleno výše, u dětí mladších 15 let se nejedná o praxi 

trestního soudnictví, protože tyto děti nejsou trestně odpovědné. Pokud se však 

dopustí jednání, které jinak naplňuje znaky trestného činu (provinění) tedy naplňuje 

znaky skutkové podstaty trestného činu, lze jim v rámci řízení podle zákona č. 

99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, uložit opatření, která taxativně 

vyjmenovává  §93 ZSVM. Jako zajímavý podnět v rámci řízení ve věcech dětí mladších 

15 let mě zaujalo v této souvislosti následující. Za své jednání jsou postiženy děti, 

jejich odpovědnost je však naprosto odtržena od řešení případné odpovědnosti 

rodičů, kteří by na základě své rodičovské povinnosti měli případnému 

protizákonnému jednání svých dětí zabránit, a to řádnou výchovou, pozitivním 

vlivem, správným životním příkladem, dostatečnou péčí, atd. (více viz příčiny páchání 

trestné činnosti a jejich řešení). Dětem mohou být podle již zmíněného §93 ZSVM na 

základě pedagogicko-psychologického vyšetření uloženy soudem výchovné povinnosti 

a výchovná omezení či například napomenutí s výstrahou a dohled probačního 

úředníka. Zákon či judikatura by však měla dospět k tomu, že ukládaná opatření by se 

měla týkat i rodičů, kteří se často od jednání svých dětí distancují. Mohl by být 

nařízen například společný výkon různých povinností, ve formě terapeutických, 

psychologických a jiných programů, formy komunikace a trávení volného času, 

zkrátka povinnosti a omezení zaměřená na rodinu jako celek a ne jen na sociální, 

mravní a psychologický vývoj delikventního dítěte.  
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Úředníci Probační a mediační služby vyjadřují jako největší problém ve své praxi 

nedostatečnou informovanost o činnosti jinak trestné. Pokud dojde k takovému činu 

spáchanému dítětem, proti kterému je zahájeno řízení, nemají orgány činné 

v trestním řízení povinnost oznámit vše Probační a mediační službě, jako je tomu 

v případě mladistvých podle §60 ZSVM. Zákon tuto povinnost výslovně neukládá, je to 

tedy zcela v režii orgánů činných v trestním řízen. Podle slov úředníků Probační a 

mediační služby se tito mnohdy dozví o činnosti jinak trestné až navrhuje-li státní 

zástupce uložení opatření ve formě dohledu probačního úředníka. Do té doby tak 

úředníci nespolupracují s rodinou, se samotným dítětem, nečiní žádné kroky směřující 

k urovnání konfliktu, k náhradě škody, nijak na pachatele nepůsobí. Dalším závažným 

nedostatkem je nemožnost vymahatelnosti tohoto opatření. Pokud je soudem 

uloženo opatření dohledu probačního úředníka a dotyčná rodina a dítě 

nespolupracují, neexistuje v podstatě žádná přímá sankce či hrozba jako je tomu 

v případě uložení tohoto opatření mladistvému. Možností jak dosáhnout určité 

nápravy a vlivu v případě nespolupracující rodiny a dítěte tak je pouze upozornit na 

tuto skutečnost orgán sociálně-právní ochrany dětí, kdy lze hrozit nařízením ústavní 

výchovy. 

Posledním a dosti konkrétním a specifickým problémem, který zde uvedu je přímo 

ustanovení §90 ZSVM, které se týká zahájení řízení. Zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže říká, že státní zastupitelství, pokud se dozví, že trestní stíhání je nepřípustné 

z důvodu nedostatečného věku pachatele pro trestní odpovědnost, je povinno podat 

bezodkladný návrh na uložení opatření. Problém spočívá právě v této povinnosti. 

Návrh na uložení opatření v tomto případě tedy není fakultativní možností státního 

zástupce a tudíž zde neplatí zásada, která provází trestní řízení - „bez žalobce není 

soudce“. Státní zástupce je návrh povinen podat soudu vždy pokud v rámci trestního 

stíhání zjistí, že toto stíhání je nepřípustné podle §11, odst.1, písm. d), zákona č. 

141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Z tohoto důvodu dochází často ke 

zbytečnému zahlcení soudů z banálních důvodů, které by mohl vyřešit samotný státní 

zástupce například napomenutím s výstrahou či úplným upuštěním od uložení 

opatření, kdy je možné věc ukončit a neprotahovat zbytečně dalším řízení z důvodu 

nedostatečné závažnosti věci. Tato řízení jsou nákladná, zaměstnávají jak soudy, 

státní zastupitelství tak Probační a mediační službu, orgány sociálně-právní ochrany 

dětí či advokáty jako opatrovníky. V tomto případě by tedy stačilo z povinnosti učinit 

fakultativní rozhodnutí státního zástupce. Otázkou však je, zda by tímto v některých 

případech nedošlo ke zlehčování činnosti jinak trestné a k nedostatečné pozornosti 

k takovému jednání, které může signalizovat časem problém mnohem závažnější.  
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7. Zjišťování právního povědomí dětí do 15 let v oblasti 

hranice trestní odpovědnosti a trestního řízení 
 
Pro zjištění právního povědomí dětí a mladistvých, jejich názoru na hranici trestní 

odpovědnosti a případné zkušenosti s trestnou činností jsem oslovila Základní školu 

Kamenka v Čelákovicích, okres Praha-východ, díky které jsem mohla získat odpovědi 

na stručné dotazy od žáků druhého stupně této instituce, tedy od dětí v 6.-9.třídě ve 

věku okolo 12 do 15 let. Tedy názory dětí, které se pohybují přesně v rozmezí 

nejčastějších věkových hranic pro stanovení trestní odpovědnosti. Zajímalo mě, zda 

děti, kterých se celá výše uvedená problematika týká, vůbec tuší, co je to hranice 

trestní odpovědnosti, co je to trestný čin, popřípadě zda-li znají nějaký trestný čin, 

nebo se s ním někdy setkaly, vědí-li o existenci Trestního zákoníku a také na jejich 

názor na vhodnou věkovou hranici trestní odpovědnosti.  

Pro tato zjištění jsem vypracovala dotazník, který byl předložen celkem ve čtyřech 

třídách, a to v jedné třídě 6.,7.,8. a 9., získala jsem tak dohromady 100 vyplněných 

dotazníků v následující podobě: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi jsem zpracovala a vyhodnotila a k jednotlivým dotazům jsem učinila 

následující závěry: 

 

 

Věk:     Škola:     Třída: 
 

1. Kolik let ti musí být, abys byl trestně odpovědný za své činy?   
(aby tě mohla policie zatknout a stát soudit za spáchání trestného činu a poslat tě třeba do vězení) 

 
2. Co je to trestný čin? (zkus stručně vlastními slovy) 

 
3. Uměl bys vyjmenovat alespoň 5 trestných činů, které znáš?  

 
4. Myslíš, že existuje nějaký „seznam“, kde jsou všechny trestné činy napsané? Pokud ano, věděl bys kde 

jsou napsané? 
 

5. Setkal ses někdy s nějakým trestným činem ve svém okolí? S jakým?  
 

6. Od kolika let myslíš, že by mládež měla být trestně odpovědná za trestný čin?   
(zkus stanovit věkovou hranici, od které si myslíš, že si již při páchání trestného činu mládež plně uvědomuje, že 
páchá něco zakázaného a ví, jaké to může mít důsledky) 
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Otázka č.1 

Celkem 68 % dotázaných dětí vědělo, že hranice trestní odpovědnosti v ČR je 

stanovena na 15 let. Zbytek odpovědí obsahoval věk 18 let. Téměř se nemýlily žáci 

třídy 8. a 9., chybné odpovědi se objevovaly nejčastěji u šesťáků, ale ani zde to nebylo 

pravidlem. Chybný věk 18 let uváděly nejčastěji hlavně proto, že je zmátla poznámka 

o možnosti uložení trestu odnětí svobody. Po následné konzultaci mi děti 

vysvětlovaly, že do vězení je soud může poslat až v 18 letech do té doby jim podle 

jejich slov hrozí nejhůře pobyt v dětských domovech či diagnostických ústavech, 

přičemž tyto informace nabyly nejčastěji z televize a z internetu.  

Znovu tedy narážím na desinformovanost společnosti, kterou svým vlivem vyvolávají 

média. 

Otázka č.2 

Zde jsem samozřejmě neočekávala definici ale stručný popis dětské představy. 92% 

odpovědí popisovalo trestný čin následujícím a zcela dostačujícím způsobem: 

a) Nezákonné jednání 

b) Protiprávní čin 

c) Vykonání něčeho zakázaného 

d) Porušení předpisů 

e) Jednání, které může být vyšetřováno a stíháno policií 

f) Atd. – další obdobný popis 

Dalších 7% odpovědí obsahovalo hlavně vysvětlení formou konkrétních trestných 

činů, tedy: „Trestný čin je když někoho zabiji, něco ukradnu, někoho znásilním.“ 

Pouhé 1% dětí neodpovědělo, nebo napsalo že neví. Po následné konzultaci jsem však 

zjistila, že to nebylo zapříčiněno jejich nevědomostí, ale spíše nejistotou a strachem 

ze špatného a nevhodného popisu. Lze tedy shrnout, že všechny dotazované děti mají 

představu o tom, co je trestný čin. 

Otázka č.3 

V tomto bodě žáci dosáhli dokonce 96% úspěch. Téměř všichni tedy vyjmenovali 

požadovaných pět trestných činů, někteří i více, ostatní žáci uvedli alespoň tři příklady 

trestných činů. Celkem 98% odpovědí obsahovalo trestný čin vraždy a krádeže, 60 % 

obsahovalo trestný čin ublížení na zdraví a znásilnění. Další trestné činy se objevovaly 

už v nižší frekvenci, nejčastěji pak podplácení, domácí násilí a týrání zvířat. Vědomosti 

žáků této dotázané školy lze užít jako přibližný obraz právního vědomí ostatních žáků 

stejného věku v České republice, neboť se nejedná o žádnou výběrovou školu 
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s rozmanitým složením dětí v jednotlivých třídách. Z tohoto tedy jasně vyplývá, že 

děti vědí, že vražda nebo krádež jsou trestným činem a jelikož mají zároveň představu 

o tom, co je to trestný čin, lze shrnout, že případnou trestnou činnost páchají 

převážně vědomě.  

 

Otázka č.4 

V případě této otázky byly odpovědi velmi rozpačité, na Trestní zákoník si vzpomnělo 

pouhých 38% žáků. Někteří odpovídali, že oním dokumentem je Ústava, někteří 

odpovídali neurčitě, že tímto seznamem je zákon. 25% žáků neodpovědělo vůbec, 

nebo uvedlo, že neví. Rozšířený byl rovněž názor, že oním „seznamem“ trestných činů 

disponují policejní orgány. Potěšující je, že správné odpovědi pocházeli znovu 

převážně z 9. třídy, popřípadě z třídy 8. Mladší děti se tedy existencí Trestního 

zákoníku nezabývají, ale jejich starší kolegové již o něm povědomí mají a po následné 

konzultaci jsem zjistila, že dokonce převážná většina z nich zná právní princip 

„neznalost zákona neomlouvá (ingnorantia legis non excusat)“. 

Otázka č.5 

Žáci se nadpolovičně ty 51% shodli v tom, že se ve svém okolí s žádným trestným 

činem nesetkali. Zároveň však vcelku vysoká část z nich, a sice 20% sdělila, že se 

setkala s trestným činem krádeže. Tato skutečnost může souviset s výše uvedeným 

Syndromem nebezpečného života, kdy pod vlivem okolí a vrstevníků dochází spíše 

k přestupkům v majetkové oblasti, tedy k drobným krádežím, způsobujícím škodu 

v řádu přibližně 100 Kč. Tuto teorii mi potvrdili i žáci, kteří na otázku výše uvedeným 

způsobem odpověděli.  

Otázka č.6 

Tento dotaz byl stěžejním bodem celého výzkumu. Mým úmyslem bylo nechat 

samotné děti zhodnotit jejich vlastní rozumovou a mravní vyspělost a určit, pro ně 

odpovídající a nejvhodnější věkovou hranici pro trestní odpovědnost. Zajímavým 

zjištěním bylo, že 100% dětí určilo jako rozhodný věk 15 let a méně, nikdo neoznačil 

věk vyšší. Děti tedy samy sebe hodnotí jako vyspělé jedince, kteří by dle jejich 

vlastního mínění měli být schopni chápat následky svého jednání a pozitivně jej 

ovlivnit. Chování antisociálních jedinců tedy ani v nižším věku nepokládají za 

omluvitelné a chápou jeho negativní dopady a protiprávnost, i když si podle zjištění 

v rámci otázky č.1 plně neuvědomují jaká opatření by je mohla postihnout. 
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7.1 Vyhodnocení zjišťování právního povědomí dětí do 15 let v oblasti 

hranice trestní odpovědnosti a trestního řízení 
 

Zjišťování názorů dětí bylo pro mě zajímavou součástí mé práce. Jednalo se o jakési 

završení a potvrzení mých dosavadních představ a mínění. Protože s dětmi v dané 

věkové kategorii pracuji téměř denně, a to v roli basketbalového trenéra, očekávala 

jsem odpovědi mnohem různorodější. Sama pozoruji odlišnosti ve vývoji jednotlivých 

jedinců, jejich vyspělost a názorovou diferenciaci v závislosti na jejich okolí, věku a 

rodině. Právní povědomí všech dotázaných žáků mě však překvapilo. Očekávala jsem 

zhruba 50% odpovědí, které budou odpovídat realitě, ze kterých bude vyplývat 

přehled o situaci, zájem o věc a snaha o kvalitní zhodnocení situace, u zbylých 50% 

jsem počítala s nezájmem či s nezaviněnou neznalostí. Výzkum tedy musím zhodnotit 

kladně. Znovu opakuji, že Základní škola Kamenka v Čelákovicích je standardní 

nevýběrovou školou s různorodým složením žáků, proto soudím, že výsledek 

vyplývající ze 100 odpovědí jejích žáků bude odrážet přibližný stav a situaci mezi jejich 

vrstevníky v rámci celé České republiky. Právní povědomí dětí do 15 let se dá shrnout 

jako vyhovující. Žáci znají hlavní pojmy trestního soudnictví, umí si velmi dobře 

představit konkrétní situace a znaky, které se skrývají pod pojmem trestný čin a mají 

zcela jasný přehled o zakázaném či protiprávním jednání, se kterým se mohou setkat 

v běžném životě. Sami sebe vnímají jako vyspělé jedince, kteří své jednání umí 

ovládnout a plně ovlivnit. Případy trestné činnosti vnímají negativně a mají základní 

přehled o morálních i zákonných hodnotách.  
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Závěr 
Když jsem se rozhodla pro zpracování diplomové práce na téma trestního soudnictví 

nad mládeží, chtěla jsem poukázat na vyspělost dnešních dětí mladších 15 let a 

požadovat snížení hranice trestní odpovědnosti. Když jsem však započala se 

shromažďováním a studováním podkladů a informací dospěla jsem ke zcela 

opačnému závěru. Věková hranice trestní odpovědnosti sama o sobě nic neřeší. Byl 

by to opravdu velký rozdíl, kdyby byl zachován záměr zákonodárců a Trestní zákoník 

by nově tuto hranici stanovil na 14 let? Podle mého názoru, by se situace nezměnila a 

časem by se dospělo k diskuzi, že i 14 let je málo a proč tedy nesnižovat dále. 

Diskuze o vhodnosti patnáctileté hranice trestní odpovědnosti a argumenty pro její 

snížení tedy nejsou dle mého názoru řešením situace, která se promítá v trestním 

soudnictví nad mládeží. Kriminalita mládeže je a bude, a to bez ohledu na stanovení 

rozhodného věku pro její sankcionování v rámci trestního řízení. Dle mého názoru by 

mělo být řízení nad mládeží co nejpružnější a bez zbytečných formalit. Jeho stěžejním 

cílem je dle §1,odst.2 ZSVM, náprava protiprávního činu a přispění k odčinění újmy, 

společenské začlenění mladého pachatele odpovídající jeho schopnostem a 

rozumovému vývoji a předcházení a zamezování páchání dalších protiprávních činů. 

Můžeme se setkat s dětmi a mladistvými, kteří se k trestné činnosti dostali náhodou, 

například v důsledku nepříjemného zvratu či zážitku v jejich životě, špatným vlivem 

okolí a kteří nehodlají pokračovat v tzv. kariéře zločince i nadále, tedy jedná se o 

typického výhradně mladistvého delikventa. Rovněž se však setkáváme s pachateli 

chronickými, kteří v předčasně započaté kriminální činnosti pokračují i v dospělosti  a 

které je od jejich životní dráhy velmi složité odradit a převychovat, ze kterých se 

potom stávají recidivisté a nevyhýbají se opakujícím se sankcím ze strany státu. =>) 

Z tohoto dělení jasně vyplývá, že každý případ každého mladistvého delikventa je 

rozdílný. Podle mého názoru by v budoucnu tedy mělo dojít k výraznější 

individualizaci přístupu k mladistvým pachatelům, která bude vyplývat z platné právní 

úpravy. Věkovou hranici trestní odpovědnosti nelze jednoznačně vztáhnout na 

každého. Všichni patnáctiletí nejsou stejní, o čemž jasně svědčí i nynější zákonná 

podmínka trestní odpovědnosti mladistvého, a to rozumová a mravní vyspělost. 

Myslím, že v budoucnu by však zákonodárci mohli zajít ještě dál. Hranice trestní 

odpovědnosti by měla být dle mého názoru vytyčena jasným věkem, jako je tomu 

nyní, zároveň by však měla existovat výjimka v oblasti mládeži notoricky známých  

_______________________________________________________ 

=>) Čírtková L., Forenzní psychologie, 2.upravené vydání, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2009, str. 69 
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trestných činů, kterých se dopouští nejčastěji. Jak jasně vyplývá z mého výzkumu č.2 

(viz výše), děti vědí, že krást, zabíjet, znásilňovat, ubližovat na zdraví, týrat zvířata, 

devastovat cizí majetek a podplácet je nezákonné, přesto to však dělají. Navrhovala 

bych tedy v případě těchto nejčastěji páchaných trestných činů, jejichž seznam by 

mohl být taxativně vymezen, věkovou hranici trestní odpovědnosti výrazně snížit 

oproti hranici obecné nebo dokonce zcela zrušit. Posouzení rozumové a mravní 

vyspělosti v případě individuálně určeného pachatele konkrétního provinění bych 

nechala na odbornících v oblasti dětské psychiatrie, psychologie a pedagogiky bez 

ohledu na věk. Zároveň bych u mladších dětí zavedla společnou odpovědnost dítěte a 

jeho rodiče, kdy by se ukládaná opatření, tedy zejména opatření ochranná, 

vztahovala i na matku či otce, kteří by převážně měli přispívat k naplnění výše 

uvedených cílů zákona o soudnictví ve věcech mládeže v případě jejich delikventního 

dítěte. V soudnictví nad mládeží bych tedy prosazovala individuální a komplexní 

přístup k jednotlivému pachateli i jeho rodině.   

Dospěla jsem tedy k závěru, že stěžejní záležitostí v oblasti trestního soudnictví nad 

mládeží je práce odborníků, a to nejen soudců a státních zástupců, ale i činnost 

Probační a mediační služby, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, policistů, pedagogů 

ve škole, sportovních trenérů, dětských lékařů, vedoucích skautských oddílů ale 

především rodičů. Dítě je skutečně pouhým odrazem svých rodičů a samo o sobě 

vlastně ze zcela původního hlediska za nic nemůže. Východiskem k řešení problémů 

trestního soudnictví nad mládeží je tak dle mého názoru snižovat jeho potřebu na 

minimum a věnovat se hlavně výchově a rozvoji dětí a mladých jedinců. Podle slov 

odborníků z řad soudců a státních zástupců vlastně ani žádné výrazné a neřešitelné 

problémy v této oblasti nejsou, moderní české zákony zajišťují kvalifikovaný a 

komplexní přístup k jednotlivým případům a odpovídají tak potřebám soudců a 

státních zástupců. Nepříjemnosti a komplikace, jakými jsou například uváděný 

formalizmus, potíže při ukládání některých opatření a ne zcela vyhovující znění 

jednotlivých paragrafů pouze znepříjemňují těmto lidem jejich každodenní práci, 

samy o sobě však podle mě nepředstavují skutečný problém trestního soudnictví nad 

mládeží. Tím je hlavně společnost jako taková a její přístup k výchově a k dětem. 

Nikdy nebude možné vyhnout se všem problémům a vymazat kriminalitu, lze ji však 

minimalizovat, a to zejména u dětí a mládeže, pokud jim budeme poskytovat 

dostatečnou pozornost, péči a motivaci. Vždy se budou objevovat problematičtí 

jedinci, jejichž trestné činnosti nebude možné zabránit či předejít, naše justice si však 

s takovými případy poradit vcelku umí a disponuje k tomu efektivními prostředky, 

které věřím, že se budou vzhledem k rychlejšímu vývoji mládeže a celkovému 

životnímu tempu, nadále zdokonalovat a modernizovat.  
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SHRNUTÍ  

Klíčová slova: trestní soudnictví, mládež, kriminalita, hranice trestní odpovědnosti  

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.  
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SUMMARY 

THE ISSUE OF JUVENILE CRIMINAL JUSTICE 

Key words: criminal justice, youth, criminality, the age of criminal responsibility 

This diploma thesis presents the summary of the most discussed problems and 

disagreements of the juvenile  criminal justice. The main in this are children and 

juveniles in their specific evolution which needs protection and attention from the 

specialized public. This thesis includes the reactions of judges, prosecutors and 

officers of Probation and Mediation service and the specification of the problems 

they have in the practice.  There are also included the opinions of the children and 

juveniles to the issue of the criminal justice which could possibly relate to them. 

There are six capitols where I summarize at first the development of the criminality, 

with attention to the causes and possible solutions for decrease. At the other point 

there is a brief historical overview of development of the juvenile criminal justice in 

the world and in czech countries. Further I focused on contemporary legal regulation 

which is presented by Law no. 218/2003 Coll. of juvenile justice. I tried to evaluate 

the law, analyze the purpose and all the changes both substantive and procedural 

which the law brought to the czech legal system and I could summarize that it is a 

modern and succesful act which fullfiled the expectations and requirements for which 

was adopted. These changes and differences brought by Law of juvenile justice 

present comprehensive and specifical criminal justice, this special approach youth 

requiere and need and it leads to correction and protection not only to punishment. 

The main part of this thesis represent chapters five and six compiled based on 

research and interviews. At first there was a research among experts about their 

opinion of this issue and in the second case I collected these answers of the children.  

The main attention is paid to the age of the criminal responsibility. I tried to resolve 

the problem of this age by the arguments for decreasing the age of the criminal 

responsibility or not, but i found that different age for criminal responsibilty does not 

solve the problem of deliquent youth. The most importatnt is stance of experts, 

teachers, all society and mainly parents. These people should teach the juvenile true 

moral values and take care of them - these are the ways to reduction of criminality. 

The other thing are the problems marked by the experts, most of these people but 

claim that curently in juvenile criminal justice there are no general problems and 

after working out this thesis I agree.  


