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1. Úvod
Trestní právo je nenahraditelným nástrojem umožňující soužití větší skupiny
jedinců na určitém území bez stálých projevů násilí a odplaty a je ochranou
obyvatelstva a státu před nežádoucím chováním jednotlivců i celých skupin. Trestní
právo můžeme rozdělit na trestní právo hmotné a procesní, přičemž obě odvětví jsou
nerozlučně spjata. Hmotné trestní právo nám stanovuje, jaké chování je považováno za
trestné a většinou je doprovázeno rovnou ustanovením o sankci, která za takové jednání
může či musí být uložena. Tato ustanovení hmotného trestního práva jsou uplatňována
prostřednictvím trestního práva procesního, které upravuje postup orgánů, jejich
působnost a pravomoci.
Vývoj tohoto systému byl velmi dlouhý a probíhá dodnes, což můžeme vidět
například u nás v České republice, kde byl před nedávnem přijat nový trestní zákoník
(zák. č. 40/2009 Sb.), který reaguje na nové potřeby společnosti a trochu odlišné
chápání pořadí důležitosti chráněných zájmů. To je typické pro celý historický vývoj.
Vždy existovala určitá skupina vůdčích principů a filozofických či náboženských
myšlenek, které se promítaly do právního řádu a tyto principy mohly být v dosti krátké
době nahrazovány jinými, až naprosto protikladnými. Čím novější dějiny, tím se tento
proces zrychloval.
Rigorózní práci jsem se rozhodl psát na katedře trestního práva a to z toho
důvodu, že mě trestní právo baví, zajímám se o něj a denně jsem se s ním setkával ve
svém zaměstnání. Jako téma své rigorózní práce jsem si vybral „Trestní odpovědnost
a sankcionování mladistvých,“ protože jde z mého pohledu o velmi důležitou část
trestního práva hmotného, což je logické, jelikož zájem společnosti o nápravu
mladistvého by mělo být daleko větší, než u kohokoliv jiného. Dále se v této oblasti
musí brát velmi na zřetel psychický a vývojový stav mladistvého. To od soudce i od
všech ostatních zainteresovaných osob vyžaduje výborné právnické vzdělání, ale také
notnou dávku zkušeností, znalosti psychologie a pochopení. Navíc je zvláštní úprava
trestání mladistvých vývojově relativně mladá a není tedy možné se při přípravě
právních předpisů a jejich výkladu inspirovat v historii tolik, jako například
u „klasického“ trestního práva, kde byl jeho vývoj již v 18. století v našich zemích více
5

než překotný. Historicky prvním samostatným zákonem v oblasti sankcionování
mladistvých byl zákon č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, který byl
vyhlášen dne 11. 3. 1931. Tím došlo v našich zemích k vytvoření samostatného
trestního systému nad mládeží.
V této rigorózní práci bych tedy chtěl přiblížit historický vývoj samostatného
trestního systému nad mládeží a modelů tohoto systému na mezinárodní úrovni a hlavně
v českých zemích, přiblížit a rozebrat právní prameny této problematiky, a to
mezinárodní i vnitrostátní, podrobně popsat jednotlivé zásadní principy ovlivňující tuto
oblast a detailně popsat trestní odpovědnost mladistvého a sankce, kterými je
postihnutelný, včetně alternativních způsobů řešení pomocí tzv. odklonů.
Při vypracování této práce jsem vycházel z komentářů k relevantním zákonům,
hlavně k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže, dostupných odborných knih a článků
týkajících se dané problematiky a také z dosavadní právní praxe své a osob pracujících
se mnou v minulosti na jednotlivých soudech, jelikož jsme se s problematikou trestní
odpovědnosti a sankcionování mladistvých velmi často setkávali.
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2. Historický vývoj samostatného trestního systému nad
mladistvými

2.1. Světový vývoj právní úpravy a modelů trestního soudnictví nad
mladistvými
Vzhledem k tomu, že se v další kapitole budu věnovat detailně vývoji úpravy
trestního systému nad mladistvými v českých zemích, je nutné si uvést vývoj tohoto
systému v obecné rovině na mezinárodní scéně, jelikož zde se v průběhu času vyvíjely
jednotlivě modely soudnictví, které samozřejmě ovlivňovaly tvorbu předpisů i u nás
a tyto modely si alespoň stručně popsat.
Tradičně se uvádějí dva základní modely trestního soudnictví nad mládeží a to
model sociální (sociálně opatrovnický) a model justiční, které jsou proti sobě víceméně
v opozitu. Na tyto základní modely postupně navazují modely další a můžeme obecně
říci, že vývoj těchto modelů je vývojem moderního trestního soudnictví nad mládeží.
Vzhledem k existenci velkého počtu různých studií, teorií a názorů se budu dále
věnovat jen nejdůležitějším a víceméně obecně přijímaným modelům. Pro přehlednost
jsem do přílohy č. 2 této práce připojil přehledné tabulky se základními znaky dále
probíraných modelů a spíše pro zajímavost i další možná členění modelů soudnictví ve
věcech mládeže.

2.1.1. Sociálně opatrovnický model
Tento první ucelený model se začal utvářet v polovině 19. století v USA
a ve Velké Británii, kdy vznikl jako reakce státu na velké sociální změny ve společnosti
související s mohutnou industrializací, urbanizací, vznikem větší sociální nerovnosti,
chudoby a v USA navíc s velkou vlnou imigrace. To vše mělo za následek rozbití
dosavadního stylu rodinného života a děti i mladiství se začali potulovat po přeplněných
7

městských aglomeracích. To začalo mezi společenskými elitami vzbuzovat strach o
bezpečnost měst, o možnou velkou finanční zátěž spojenou s jejich zahálčivým
způsobem života a v neposlední řadě o jejich mravní čistotu. Proto se objevovala
potřeba kontroly těchto dětí, jelikož jejich dosavadní život přímo ohrožuje slibně se
rozvíjející ekonomický systém. V USA vzniká hnutí známých osobností označující se
jako „child savers“ (spasitelé dětí),1 kterým se daří postupně vytvářet komplexní
kontrolní mechanismus dětských delikvencí. Tak tedy vznikl komplex státem
organizované

kontroly

nad

mládeží,

který

se

v mnoha

ohledech

podobá

institucionalizované kontrole chudoby v 16. století. 1. 1. 1825 vzniká první ústav pro
delikventní děti – House of Refuge v New Yorku a rychle se stává vzorem pro další
podobné ústavy. I když tyto instituce měly dětem nahrazovat rodinu, čekal je v nich
spíše režim připomínající vězení s rozpisem práce a studia, tvrdou disciplínou a úplným
oddělením chlapců od dívek. Podobný systém vznikl také ve Velké Británii přijetím
dvou zákonů, a to Industrial Schools Act z roku 1854 a Reformatory Schools Act z roku
1857, které umožnily vznik nápravných škol a nápravných ústavů. 2 Postupně vznikaly
pod vlivem tohoto modelu za výrazného přispění Mezinárodní společnosti trestního
práva založené v roce 1889 podobné úpravy v Evropě: Holandsko 1901, Irsko, 1908,
Německo 1923, Rakousko 1928, Československo 1931.3
Z právního hlediska je zde velmi rozšířena doktrína „parens patriae“ na děti,
u kterých je podezření na zanedbanou výchovu. Stát je tedy oprávněn intervenovat
v případě, že rodič zneužívá svoje práva nebo naopak neplní své povinnosti vůči
svěřené osobě a započne jednat místo nich. Mládež je považována v tomto modelu za
dětinskou, nepokojnou a tvárnou. Předpokládá se, že dítě je od narození amorální, ale je
předurčeno stát se morální bytostí poslouchající zákon. Tato myšlenka pochází
z Darwinovy evoluční teorie. Dítě tedy nemůže být trestně odpovědné za své chování,
1

Mezi nejvýznamnější představitele patřili penolog Wines, soudce Richard Tuthill, Lucy Flowersová

z Chicago Women´s Association, Sara Cooperová z National Konference of Charities and Corrections
a Sophia Mintonová z New York Comittee on Children.
2

Srov. Matiaško, M.: Modely systémov súdnictva pre mládež, Trestněprávní revue, ročník 2011, číslo 8,

strana 232
3

Srov. Radzonowicz, L.: The roots of the International Association for Criminal Law and their

significance, Freiburg: Max Planck Institute, 1991
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neboť toto konání je normální a dočasné, protože je projevem jeho nevyspělosti.4
Úkolem soudu není trestat, ale zapojit delikventa zpět do společnosti tím, že podstoupí
přísné, ale v podstatě netrestající opatření.5 Tento model se tedy zaměřuje daleko více
na pachatele než na jeho čin a více na blaho dítěte než na jeho potrestání. Delikvence
mladistvého je tedy brána jako určitý vývojový nedostatek, který se dá vyléčit
či alespoň odvrátit přísnou a důslednou výchovou.
Řízení je v sociálním modelu neformální, což na druhou stranu potlačuje
principy spravedlivého procesu. Mladistvý pachatel tedy nemá práva jako dospělý
obviněný. Při ukládání sankcí se nepoužívají proporcionální opatření a sankce
se povětšinou ukládají na dobu neurčitou, v zásadě do doby, kdy se naplní jejich účel.
Rozhodující orgány mají také širokou míru možných opatření a kroků, které mohou
použít a mohou široce zasahovat do života dítěte. Nezřídka je i proti vůli rodičů
odebráno z biologické rodiny, neboť je preferována státem garantovaná kolektivní
výchova.6 Ideu tohoto modelu nejlépe vystihuje odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu
v USA ve věci Ex Parte Course týkající se umístění dvanáctileté dívky do ústavu pro
ohrožené děti: „To, že dítěti nebyl uložen trest, ale bylo umístěno v ústavu je v pořádku
a to i za situace, kdy nebyly splněny náležitosti spravedlivého procesu. Cílem má být
náprava dětí, jejich učení pro účely průmyslu, vštěpovat jim morální a náboženské
principy, poskytovat jim možnost výdělku a především oddělit je od špatného vlivu
nevhodných společníků. Z toho důvodu se ptáme, neměli by být rodiče nehodní nebo
neschopní zvládat výchovu dítěte nahrazeni jediným opatrovníkem a to společností?
Dítě by tak bylo vyvedeno z cesty, která by končila v neřesti. Proto takové omezení není
jen nezákonné, ale propuštění by bylo aktem extrémní krutosti.“7

4

Srov. Scott, E., Grisso, T.: The evolution of adolescence: A developmental perspective on juvenile

justice reform. The Journal of Criminal Law and Kriminology, 1997, Vol. 88, číslo 1, strana 138
5

Srov. Bishop, D. M.: Juvenile Transfer in the United States, in Junger – Tas, J., Dünkel, F.: Reforming

Juvenile Justice, Dordrecht: Springer, 2009, strana 85
6

Srov. Matiaško, M.: Modely systémov súdnictva pre mládež, Trestněprávní revue, ročník 2011, číslo 8,

strana 232
7

Srov. Krisberg, B., Austin, J. F.: Reinventing juvenile justice, London : Sage, 1993, strana 18
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Sociální model je sice stále dominantní ve většině států Evropy, ale jeho základy
čelí velké vlně kritik a námitek, hlavně kvůli malému zaručení procesních práv.
V Českých zemích bychom tento model mohli spojovat se zákonem č. 48/1931 Sb. z.
a n. a nyní se projevuje jeho vliv v platné a účinné úpravě zákona č. 218/2003 Sb.,
o soudnictví ve věcech mládeže ( dále jen ZSVM) v řízení u trestně neodpovědných dětí
do 15 let dle Občanského soudního řádu. Toto řízení je nesporné a obligatorní vůči
dětem, které jsou trestně neodpovědné z důvodu svého věku či z důvodu jejich
nedostatečné rozumové či mravní vyspělosti. Postavení soudu i orgánu sociálně-právní
ochrany dětí je zde silné, uplatňuje se zásada oficiality a zásada inkviziční. Zásada
spravedlivého procesu je modifikována principem nejlepšího zájmu dítěte. Dítě může
být předběžným opatřením odebráno od rodiny bez jeho souhlasu a učiněná opatření
jsou časově neomezená, kdy není nutné respektovat vztah proporcionality mezi
konáním jinak trestným a sankcí. Absentují zde restorativní prvky a klade se důraz na
státem garantovanou péči a výchovu.8

2.1.2. Justiční model
Sociální model byl postupně podrobován dosti silné kritice pro svůj přílišný
paternalismus, nerespektování práv dětí a možné diskriminační zacházení. Neformální
procesy před soudy porušovaly presumpci neviny a práva dítěte na řádnou obhajobu.
Kritika se také zaobírala velkými rozdíly mezi rétorikou sociálního modelu a jeho
reálným uplatňováním. Významnou měrou se na kritice systému podílel Anthony Platt
ve své slavné knize The Child Savers: The Invention of Deliquency. 9 Postupně se tedy
začala měnit judikatura Nejvyššího soudu v USA. Nejprve v rozhodnutí In Re Gault
z roku 1967 přiznal soud dětem, které čelí možnosti omezení svobody, obdobná práva,
jaká mají dospělí pachatelé.10 Tím byl narušen základní předpoklad sociálního modelu,
8

Srov. Matiaško, M.: Modely systémov súdnictva pre mládež, Trestněprávní revue, ročník 2011, číslo 8,

strana 232
9

Srov. Platt, A.: The Child Savers: The Invention of Deliquency, Chicago, University of Chicago Press,

1967
10

Konkrétně právo na právní zastoupení, na informace o obvinění, právo vyslechnout svědky a právo

nevypovídat.
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který tvrdil, že děti nejsou rovny dospělým pachatelům. Proto tento rozsudek vydláždil
cestu novému justičnímu modelu, který se rychle začal vyvíjet. Hned o tři roky později
bylo ve věci In re Winship Nejvyšším soudem USA judikováno, že ve věci trestního
soudnictví nad mládeží musí být vina dokázána bez jakýchkoliv pochybností (beyond
reasonable doubt) a již nestačí převaha důkazů (preponderance of evidence) jak byl
nastaven méně náročný standard využívaný v civilních věcech, jelikož i chvályhodné
záměry v civilním procesu nemohou nahradit potřebné záruky, které dává spravedlivý
trestní proces před soudy pro mládež.11 Úlohou soudního systému je posoudit stupeň
zodpovědnosti pachatele a přizpůsobit trest závažnosti konání. Z toho důvodu musí být
každému zaručena plná procesní práva a státní moc musí být vynutitelná, předvídatelná
a neměnná.12
Podobně jako v USA se v sedmdesátých a v osmdesátých letech formuje justiční
model i v Austrálii, Velké Británii a v Holandsku, jelikož začal obecně převládat názor,
že je třeba kriminalitu mládeže řešit jinak, neboť sociální systém selhal. V tomto
modelu se vychází z myšlenek, že neexistují žádné zásadní rozdíly mezi obviněnými
dospělými pachateli a mladistvými a pokud již takové rozdíly existují, je nutné je při
vytváření politiky reakce na kriminalitu mládeže ignorovat.13 Důsledně se uplatňuje
retributivní pojetí spravedlnosti. Uložení trestu se chápe jako nezbytnost, což vytváří
retribuci, ale v přesné a omezené formě. Avšak trest má být uložen ve formě, který bude
mladistvého omezovat jen v nejnutnějším rozsahu. Proto v tomto modelu nepřichází
v úvahu neomezená sociální intervence. Velmi dobře je tento model vystihnut otázkou,
jenž si pokládá soudce při ukládání dohledu, když se již neptá: „Potřebuje tento pachatel
pomoc?“, ale pouze: „Kolik kontroly si pachatel zaslouží vzhledem k povaze
a k okolnostem spáchaného činu?“14

11

Srov. Matiaško, M.: Vlyv judikatúry Najvyššieho súdu USA na systém súdnitva vo veciach mládeže,

Debaty mladých právníků, Olomouc, 2009
12

Srov. Naffin, N.: Philosophies of of juvenile justice, in Gale, F., Nafinne, N., Wundersotz, J. (eds.):

Juvenile Justice: Debating the Issues, Sydney: Allen and Undin, 1993, strana 3
13

Srov. Scott, E., Grisso, T.: The evolution of adolescence: A developmental perspective on juvenile

justice reform, The Journal of Criminal Law and Criminilogy, Vol 88, číslo 1, ročník 1997, strana 138
14

Srov. Morfia et al: Justice for Children, London, Macmillan, 1980, strana 76, in Pratt, J. Corporatism:

The third model of juvenile justice, British Journal of Kriminology, Vol 29, číslo 3, 1989, strana 239
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Základní znaky justičního modelu jdou tedy shrnout následovně. Dítě se
rozhoduje racionálně a je tedy zodpovědné za svoje činy. Důraz je třeba klást hlavně na
čin a ne již na osobu pachatele. Řízení je formální, kdy jsou garantovaná procesní práva
dítěte. Reakcí na delikt mladistvého pachatele je poté uložení sankce a to i tak přísné,
jako je zbavení osobní svobody. Uplatňuje se však subsidiarita a proporcionalita sankcí,
kdy přednost má vždy sankce méně restriktivní. Ta však ještě naplní účel systému a je
přiměřená závažnosti předchozího chování. Je zde tedy relativní rovnost mezi dospělým
a mladistvým pachatelem.15
Hlavní přínos justičního modelu byl jistě ve zdůraznění procesních práv dítěte.
Naopak nepřiměřené restriktivní zásahy vůči mladistvému delikventovi mohou naopak
ztížit další resocializaci pachatele, neboť ve většině případů po dosažení určitého stupně
mentální a sociální zralosti (zpravidla kolem dvaceti let) trestná činnost odezní.16
V české právní úpravě jsou, jak bylo již uvedeno výše, procesní práva trestně
neodpovědných dětí do značné míry potlačena. Naproti tomu procesní práva
mladistvých pachatelů jsou plně respektovaná a řízení v jejich věcech se řídí kromě
úpravy v ZSVM úpravou v trestním řádu. Můžeme tedy konstatovat, že současný český
(a také slovenský) systém soudnictví pro mládež se skládá z prvků modelu sociálního
i z prvků modelu justičního.

2.1.3. Korporativní model
Postupně se výše popsaný justiční model měnil a v osmdesátých letech
20. století vznikal model nový, který byl nazván korporativním. V tomto modelu je
jasně vidět trend zvyšování počtu administrativních rozhodnutí, větší rozmanitosti
ukládaných sankcí, koordinace různých orgánů a jejich systémů, rostoucího zapojení

15

Srov. Matiaško, M.: Modely systémov súdnictva pre mládež, Trestněprávní revue, ročník 2011, číslo 8,

strana 232
16

Srov. Válková, H.: Trestní postih mladistvých v ČR ve srovnání s mezinárodními trendy, Právní

rozhledy, ročník 1995, číslo 12, strana 477
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nesoudních institucí a vysoké míry omezení a kontroly dětí v některých programech.17
Na základě možnosti administrativních rozhodnutí se zmenšuje pravděpodobnost
průtahů řízení u soudu.
Dalším znakem tohoto modelu je stírání rozdílů mezi veřejnou a soukromou
sférou. Konkrétně mezi soudními a ostatními rozhodujícími institucemi, které mají
určitý vztah vůči trestní politice. Větší důraz je také kladen na celkovou politiku
zacházení s mládeží než na samotné právo. Proto je autonomie soudů a sociálních
pracovníků omezena ve prospěch vzájemné kooperace. Dokonce i práva klienta splývají
s cíli dané politiky. Jednotlivé orgány mají při vzájemné spolupráci vést diskuzi
o nejlepších způsobech řešení jak v obecné rovině, tak v daném konkrétním případě
a dle výsledku těchto diskuzí konat.18
Ve věci trestání se také ukládá mnoho alternativních trestů k trestu omezení
osobní svobody, které v sobě zahrnují vysokou míru újmy, nepředstavují však návrat ke
klasickým principům trestání. Nedochází zde totiž k morálnímu vynucení odplaty
v podobě trestu, který by byl úměrný způsobené újmě. Absolvování jednotlivých
programů, ve kterých je pachatel veden k řádnému životu, se totiž jeví jako daleko
účinnější, než jeho prosté potrestání, jako v modelu justičním, kde se již nezohledňuje
jeho další život a fungování ve společnosti. Avšak nejedná se zde jen o pouhou
rehabilitaci, známou z modelu sociálního, která se ukázala jako neefektivní
a nedostačující.19
Prvky korporativního systému jsou jasně viditelné i v naší právní úpravě, jelikož
se v naší současné společnosti zdá jeho částečné zavedení za nevyhnutelné.20 Český
právní systém soudnictví ve věcech mládeže nyní pracuje na vzájemné spolupráci
justice, probační a mediační služby a orgánů sociálně-právní ochrany mládeže. Navíc je

17

Srov. Pratt, J.: Corporatism: The third model of juvenile justice, British Journal of Criminilogy, Vol 29,

číslo 3, 1989, strana 236 až 254
18

Srov. Pratt, J.: Corporatism: The third model of juvenile justice, British Journal of Criminilogy, Vol 29,

číslo 3, 1989, strana 248
19

Srov. Pratt, J.: Corporatism: The third model of juvenile justice, British Journal of Criminilogy, Vol 29,

číslo 3, 1989, strana 249
20

K tomuto blíže Keller. J.: Nedomyšlená společnost, 3. vydání, Brno : Doplněk, 1998, strana 15 až 42
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úprava roztříštěna do více právních předpisů.21 Tyto systémy se navzájem překrývají,
doplňují a dokonce si v některých případech mohou i konkurovat.22

2.1.4. Další modely soudnictví nad mládeží

Mimo tyto hlavní modely bych se rád alespoň okrajově zmínil o vývojovém
modelu, který ve své práci z roku 1997 představili Elizabeth Scottová a Thomas
Grisso23 a o restorativně – terapeutickém modelu.
Vývojový model vychází z postulátů vývojové kriminologie, kdy je postavený
na rozlišování dvou vývojových drah mladistvých pachatelů. Na jedné straně je
celoživotní delikvent, který je hyperaktivní, impulzivní a bez sebekontroly. Tito jedinci
selhávají v učení, mají negativní interakce s dospělými i se svými vrstevníky, dostávají
se do antisociálního způsobu života, společností jsou již zamlada „onálepkováni“
a v tomto způsobu života většinou pokračují celý život. Na druhé straně je delikvent
adolescentní, který páchá trestnou činnost od počátku puberty do období rané
dospělosti, kdy si uvědomí svoji chybu a přebere na sebe roli dospělého člověka. Tito
jedinci nemají žádný neuropsychologický deficit ani antisociální osobnost, proto nemají
ani problém ukončit svoji kriminální dráhu.24
Ve vývojovém modelu by se tedy měly výše uvedené typy striktně rozlišovat
a ke každému přistupovat odlišně. U adolescenčních delikventů by se měl stát místo
trestání zaměřovat hlavně na jejich převýchovu a na pomoc navrátit se do běžného

21

Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní

ochraně dětí a zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.
22

Srov. Matiaško, M.: Modely systémov súdnictva pre mládež, Trestněprávní revue, ročník 2011, číslo 8,

strana 232
23

Pro bližší informace Scott, S.E., Grisso, T.: The evolution of adolescence: A developmental perspective

on juvenile justice reform. The Journal of Criminal Law and Kriminology, Vol 88, číslo 1, 1997, strana
137 až 189
24

Srov. Farrington, D.P. Developmental and life – course kriminology: Key theoretical and empirical

issues – the 2002 Stutherland award adress, Vol. 41, číslo 2, ročník 2003, strana 241a 242
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života, neboť tito pachatelé jsou toho na rozdíl od druhé skupiny schopni.
U celoživotních pachatelů je naopak možno již v raném věku omezovat jejich svobodu
a soustředit je v komplexních nápravných zařízeních, neboť prostředky, které by byly
vynaloženy na snahu o jejich převýchovu, by byly vynaloženy zbytečně. Rozlišení
těchto skupin je však velmi náročné a otevíral by se zde i prostor pro možnou
diskriminaci. To je jeden z hlavních důvodů, proč tento systém zatím nikde ve světě
nebyl zaveden do praxe.25
Posledním modelem, který bych rád alespoň krátce popsal, je model
restorativně – terapeutický. Tento model respektuje základní hodnoty restorativní
spravedlnosti a zároveň se snaží terapeuticky působit na dítě, poškozeného, další
zúčastněné osoby i na celou společnost. Problém by se měl tedy primárně řešit na
úrovni jeho komunity, tedy na úrovni vazeb jedince k jeho okolí. Společnost, ve které se
pachatel nachází, by měla aktivně působit na jeho osobnost a odborník by zůstával
pouze v pozadí tohoto procesu.26 Základním znakem tohoto modelu tedy je
personalismus, kdy daný zločin je chápaný hlavně jako porušení a zneuctění lidí a jejich
vztahů. Dále reparace, kdy by měla být veškerá škoda, a to nejen materiální, napravena
v celém svém rozsahu. Důležitým znakem je reintegrace, kdy by pachatel měl
spolupracovat se svým okolím a měl by posilovat přerušené sociální vazby a uvědomit
si svoji chybu. Tím by se minimalizovalo nebezpečí následné recidivy. Myšlenka
participace okolních osob, kterých se zločin týkal, je pro tento model zásadní. Pachatel,
oběť a jejich rodiny či komunity by se měli navzájem střetávat a komunikovat. Pachatel
by zde tedy již nebyl pouze „pasivním divákem“ a sankce mu uložená by se z velké
části mohla odvíjet od míry jeho spolupráce a snahy způsobený delikt odčinit. Aby
mohly soudy odpovědně pracovat v této oblasti, bylo by nutné zakládat tzv. soudy
zaměřené na problém. Tedy např. soudy zaměřující se na drogovou politiku, soudy pro
domácí násilí, atd. Tyto soudy by poté řešily komplexně danou oblast i s problematikou,
která se na danou oblast váže. Soudce by byl speciálně vyškolen, zůstával zainteresován

25

Srov. Matiaško, M.: Modely systémov súdnictva pre mládež, Trestněprávní revue, ročník 2011, číslo 8,

strana 232
26

Srov. Labáth, V. a kol: Riziková mládež, Praha, Slon, 2001, strana 133
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i ve fázi vykonávacího řízení a úzce by spolupracoval s dalšími i mimovládními
organizacemi.27

2.2. Vývoj v českých zemích

2.2.1. Počátky institutu trestního práva nad mladistvými
V českých zemích neexistovala dlouhou dobu jednotná právní úprava.
Uplatňovala se zde rozsáhlá personalita práva. V nejstarších dobách obecně platilo
domácí právo obyčejové, mající mnohé společného. Avšak úprava se v jednotlivých
kmenech, župách a obcích různila. Vedle těchto četných partikulárních úprav se
pozvolna vyvíjelo, vlivem sílící moci knížecí a církevní, jednotné zemské obyčejové
právo, právo církevní, právo manské a dvorské, dále jednotlivá práva městská, dělící se
dle rodin městského práva, a práva vesnická.28
Středověké právo však již rozlišovalo nedospělost, jako určité věkem
ohraničené životní fáze, vyznačující se řadou specifik oproti období dospělosti, kdy
hranice mezi ní a dospělostí nebyly nikde pevně stanoveny, ale posuzovaly se podle
tělesné vyspělosti, která nastávala většinou u žen o trochu dříve, a jenž se zjišťovala
ohledáním těla dané osoby. V 15. století se však již na Moravě dosahovala zletilost
(„leta spravedliva“) dosažením určitého počtu let, který byl různý podle pohlaví a stavu
osoby.29 Poslední známé tělesné ohledání máme doloženo z roku 1486.30 Zohledňování
dospělosti však nemělo na ukládání trestů vliv a mladistvý byl trestán stejně jako
dospělý pachatel. Maximálně mohl být nízký věk důvodem pro uložení mírnějšího
trestu. V 16. století je možné se dle některých soudních nálezů domnívat, že bylo

27

Srov. Matiaško, M.: Modely systémov súdnictva pre mládež, Trestněprávní revue, ročník 2011, číslo 8,

strana 232
28

Srov. Prušák, J.: Rakouské právo trestní, Praha, Všehrd, 1912, strana 1

29

Srov. Veselý, J.: O trestní odpovědnosti mládeže ve starém českém právu, Věstník Československé

společnosti pro právo trestní, ročník IX, číslo 4, strana 97 až 103
30

Srov. Kapras, J.: Poručenství nad sirotky., Sborník věd právních a státních, 1904, strana 16
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například vyloučeno uložení trestu smrti takovýmto osobám, ale obecně nelze
konstatovat, že by věk pachatele byl důvodem vyloučení trestnosti pachatele. Právní
úprava ve středověku, jak již bylo řečeno, byla nejednotná a těžko se hledá obecné
pravidlo.31
Právo, které se začalo vytvářet od 17. století, se postupně měnilo a odklánělo se
od rozštěpenosti a personality předešlé úpravy. Od této doby, mělo právo zachovat
společnost stále ve feudálním zřízení, avšak jako hlavní pramen práva nově
vystupovalo právo psané, které pochází od panovníka a jeho úředníků.32 Nepoužívají se
tedy již obyčeje či soudní nálezy, které byly doposud v praxi časté. Tento posun je
důležitý, protože je posunem od konkrétní právní normy k abstraktní, a tím k překonání
neuzavřenosti právního řádu.33 Tento proces započal v Čechách roku 1627, kdy bylo
vydáno Obnovené zřízení zemské za účelem přenést kontrolu nad státem a jeho
obyvateli do rukou panovníka. Tento trend se plně rozvinul v 18. století, kdy je vydáno
několik kodifikací, jak hmotného, tak procesního práva. Takto se tedy právo dostává ke
své unifikaci a k vymýcení stavovského personalismu. Tato cesta však také likviduje
samostatné české právo.34
Dalším důvodem rozsáhlé kodifikační činnosti v 18. století kromě snahy
o centralizaci, která však s tímto souvisí, je nový směr osvícenského absolutismu. Tato
myšlenka se nejvíce projevila u panovníka Josefa II. (českým králem 1780 – 1790),
který sám nesmírně věřil v sílu práva, které chápal jako nástroj, se kterým může změnit
celou společnost. Od této doby se právu dostává rozhodující úloha při řízení státu.35

31

Srov. Zezulová, J.: Trestní zákonodárství nad mládeží, Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty

č. 188, Brno, 1997, strana 13 a 14
32

Správní reformy Marie Terezie z let 1749 – 1751 byrokratizují aparát správy zemské a krajské.

Kompetence místodržitelství je přenesena na byrokratický úřad královské deputace. Na toto navazují
reformy Josefa II., které pronikají i do správy městské, místní a patrimoniální.
33

Srov. Jiří Klabouch: Osvícenské právní nauky v českých zemích, Česká akademie věd, 1958,

strana 106
34

Srov. Karel Malý a kolektiv autorů:

Dějiny českého a československého práva do roku 1945.

4. přepracované vydání. Praha: Leges, 2010, strana 184
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Vůdčí myšlenkou tohoto směru bylo, že pokud bude vládnout osvícený panovník
a provede ve státě potřebné reformy shora, získají poddaní daleko více, než by si
vydobyli na barikádách.36
V 18. století se také stále více objevuje recepce práva římského, které se dříve
uplatňovalo hlavně v procesním právu a v právu městském. I když nemůžeme plně
ztotožnit rozvoj římského práva s rozvojem humanistických tendencí, je zde možné
spatřovat jisté propojení. Recepce římského práva je totiž samozřejmě daleko starší.
Jak Obnovené zřízení zemské, tak Práva městská království českého jsou typickými
produkty staršího stadia recepce v českém právu. Jejich obsah je synthesou dřívějšího
domácího práva a římských zásad.37
Všechny výše zmíněné vlivy se podílí v této době na vzniku nového právního
systému, který se dynamicky v 18. století vytváří a kde i právo trestní zaznamenalo
velké změny.
Na počátku 18. století, za panování Leopolda I.38 se nám ještě objevuje stará
stavovská úprava trestního práva, která nese znaky personality práva. Tedy rozděluje
obyvatele státu do několika skupin a na každou tuto skupinu dopadá jiná právní úprava.
Hlavními prameny práva jsou v tomto období Obnovené zřízení zemské a Práva
městská království českého (Koldínův zákoník). Dále se také vydávají tzv. policejní
řády (základem výrazu je řecké slovo politeia, což znamená ústava či řád), které dávají
správním orgánům, například krajským hejtmanům, rychtářům, povinnosti dohledu nad
veřejným pořádkem a pro různá přestoupení se vyhlašují tresty. Obnovené zřízení
zemské, i když obsahuje trestně-právní ustanovení, nemá žádnou speciální úpravu pro
mladistvé. Avšak lze dovozovat, vzhledem k subsidiaritě Koldínova zákoníku, že by se
delikty nedospělců posuzovaly ve smyslu čl. XXXI, tedy ve smyslu zásady, která
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Více k pronikání osvícenství a osvícenského absolutismu na naše území: Seltenreich, R.: Universita

Karlova, [recenzenti Valentin Urfus, Karel Václav Malý]: Právní humanismus jako výraz evropského
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upřednostňovala pokutu před trestem, tedy přesně tak, jak stanovoval i Koldínův
zákoník.39
Zmíněná personalita práva se projevovala i v případech skupin osob,
které podléhaly zvláštnímu druhu právní úpravy. Představitelé těchto skupin byli hlavně
židé a cikáni, kteří byli omezováni mnoha zvláštními předpisy a tresty byly zvláště
u cikánů tvrdší než u zbytku obyvatelstva.40 Další velkou skupinou osob, jenž měla
velmi specifické postavení, bylo duchovenstvo. Církevní osoby se částečně řídily
církevním právem a spadaly pod rozhodovací pravomoc církevních orgánů a soudů.
V této době se uplatňovala především ustanovení tridentského sněmu.41 Církevní právo
trestní nebylo měněno od tohoto sněmu a publikace Corpus Iuris Canonici z roku 1582,
k jejímuž vydání došlo z rozhodnutí Řehoře XIII. Další entitou, jež byla částečně
samostatná v udělování hlavně peněžitých sankcí za urážky, byla Univerzita, jenž tyto
tresty měla obsažená ve svých statutech.42 Většina těchto právních předpisů obsahovala
zvláštní ustanovení o zacházení s mladistvými delikventy, i když ještě nemůžeme
mluvit o žádné obsáhlé a cílené úpravě.
Městské právo bylo z důvodů ekonomického rozvoje měst a potřebě jednotné
úpravy hmotného i procesního práva kodifikováno, když roku 1579 vyšlo tiskem dílo
Práva městská království českého, kdy se na konečné podobě tohoto velmi zdařilého
díla nejvíce podílel mistr Pavel Kristián z Koldína.43 Král zákoník sankcionoval a roku
1580 apelační soud prohlásil zákoník za závazný pro soudní praxi.44 Toto dílo
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Srov. Zezulová, J.: Trestní zákonodárství nad mládeží, Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty

číslo 188, Brno, 1997, strana 14
40
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univerzita, Brno, 2004, strana 14
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vycházelo z dosavadního práva městského, zemského a z důležitých usnesení zemských
sněmů. Dále je zde patrný také značný vliv římského práva, jehož byl Pavel Kristián
z Koldína velkým znalcem. Navíc je dílo ovlivněno humanistickými názory svého
hlavního autora. Práva městská království českého upravovala všechny důležité oblasti
práva, včetně práva trestního. Zahrnut byl i trestní proces s normativní úpravou tortury.
Zákoník byl přehledný, dobře systematicky uspořádaný a je i důkazem výborné
právnické češtiny. Proto se užíval v praxi až do 18. století, kdy byl postupně
nahrazován kodifikační činností panovníků. U „nedospělce“ zákoník doporučoval
potrestání pokutou „byť by i jiného úmyslně zabil nebo jiné nešlechetnosti se
dopustil.“45 Tato zásada však byla v praxi často porušována.

2.2.2. Vývoj v 18. a 19. století
Prvním kodifikačním počinem v oblasti trestního práva v 18. století a zároveň
prvním zákoníkem v naší historii byl Nový útrpný hrdelní řád Josefa I. (Neue peinliche
Hals-Gerichts-Ordnung) ze dne 16. 7. 1707. I přes tuto svoji novotu, nebyl prvním
kodifikačním dílem práva trestního. Autoři se mohli inspirovat trestním zákoníkem
Karla V. z roku 1532 (Constitutio criminalis Carolina), který platil v římskoněmecké
říši, ale neplatil v Čechách, a také ze zákoníku Ferdinanda III. (Constitutio criminalis
Ferdinandea) z roku 1656, jenž byl určen pro rakouské země.
Toto dílo mělo, ač se uplatňovalo pouze subsidiárně ke starším normám a nebylo
tedy pramenem výlučným, velký unifikační význam. Bylo vydáno sice pouze
pro Čechy, Moravu a Slezsko, ale právě proto sjednocovalo jednotlivé zemské úpravy
tohoto území a navíc tuto úpravu přibližovalo právu rakouskému. Toto byl první krok
ve snaze unifikovat právo v Habsburské monarchii. Navíc byl tento zákoník plný
instruktivních a návodných prvků, jako jednání s osobami podezřelými, metody
výslechu, druhy důkazů, na které má vyšetřovatel při různých trestných činech klást
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Srov. Válková, H., Dünkel, F.: Trestní zákonodárství nad mládeží v historické a srovnávací

perspektivě, Praha – Friebund, 1992, strana 15
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důraz, apod., které dnes známe z oboru kriminalistiky a které pomáhaly některým
nedostatečně vzdělaným či málo zběhlým osobám s vedením trestního řízení.
Svým obsahem byl zákoník zaměřen hlavně na trestní právo procesní a hmotné
právo obsahoval nikoliv jako samostatnou úpravu, ale zmiňoval jej pouze právě
ve vztahu s právem procesním. I když obsahoval v čl. XIX. i výčet trestných činů,
který odpovídal dosavadnímu středověkému chápání chráněných zájmů. Osobu
mladistvého pachatele zmiňuje zákoník například v ustanovení o polehčujících
okolnostech, kdy se mladistvému měl ukládat lehčí trest dle čl. 179. Mladým
pachatelem zákoník dle článku XVII. chápe chlapce, který ještě nedosáhl věku 18 let
a u dívky 15 let. Dále je stanoveno v čl. 164, aby zloděj mladší 14 let věku nebyl trestán
smrtí, což vycházelo z ustanovení čl. CLXIV. Constitutio criminalis Carolina,
který však stanovoval, že pokud byl čin opravdu vážný, mohl být popraven i pachatel
mladší, jenž se však blížil věku 14 let – zásada malitia support aetatem. Doloženy jsou
však i popravy desetiletých pachatelů, kteří však před tím byli do 14 let vězněni.46
Zákoník se také snaží omezit použití výslechu torturou tím, že nabádá, aby se nejprve
mučením hrozilo a teprve poté se v nezbytných případech přikročilo k provedení. Od
tortury byly ušetřeny až na výjimky nejtěžších případů osoby s dobrou pověstí
a vysokým stavem, dále byly vyjmuty ženy těhotné a v šestinedělí, lidé s duševní
poruchou, hluší a němí. U osob nezletilých a osob se zmenšenou příčetností (mdlé
osoby) mohlo být použito pouze zastrašování torturou a ukázání nástrojů, ale k aktu
samotnému dojít nesmělo.47
Jako další ze zákoníků následoval Všeobecný hrdelní právní řád (peinliche
Halsgerichsordung). Byl vydán v německém originálu roku 1769 za panování Marie
Terezie48 a po ní také nese svá další označení - Constitutio criminalis Theresiana
či dřívější název Nemesis Theresiana. Svým obsahem zákoník stále vychází ze
středověkých tradic. Jako vzor sloužila starší právní úprava, hlavně zákoník Josefa I.
a také navazoval na rakouské trestní právo obsažené v Constitutio criminalis
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Srov. Prušák, J.: O příčetnosti osob mladistvých a jich potrestání, Praha, 1899, strana 67
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Srov. Valentin Urfus: Císař Josef I., nekorunovaný Habsburk na českém trůně; nakladatelství Libri,

Praha 2004, strana 117-120
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Vládla od 20. října 1740 do 29. listopadu 1780
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Ferdinandea z roku 1656. Václav Šolle shledává dokonce Tereziánu v meritu věci pouze
přepisem Ferdinandey.49 Jednalo se o první všeobecný a výlučný zákoník,
protože komplexně upravoval jak hmotné, tak i procesní právo trestní a svými
ustanoveními rušil předešlou úpravu. Právě rozdělení na hmotné a procesní právo zde
bylo poprvé kvalitně provedeno a vyváženo a to spolu s přehledným systematickým
roztříděním právních pojmů a trestných činů dělalo ze zákoníků nejpropracovanější
trestně právní kodex v dosavadních dějinách. Trest však zákoník stále chápal jako
pomstu za způsobenou škodu, a to jak na společnosti a státu, tak na jednotlivci.
Charakter msty na odsouzeném se projevoval předně neúměrností trestu ke společenské
nebezpečnosti provinění.
Úprava sankcionování mladistvých je však na svou dobu a s přihlédnutím
k ustanovením zákoníku týkající se dospělých pachatelů dosti liberální a musíme zde
jistě mluvit o pokroku oproti dřívější úpravě.50 Věkové hranice zákoník stanovil ve
svém I. díle, v článku 11, § 6 tak, že do sedmého roku věku byly děti trestně
neodpovědné (Kindheit), nedospělci (Unmündigkeit) do 14 let měli sníženou trestní
odpovědnost a mladiství (das weitere jugendliche Alter) do 16 let byli již plně trestně
odpovědné. Děti do sedmi let a nedospělce blízké této hranici (Infantes a impuberes
infantiae proximi) mohli potrestat pouze rodiče či učitelé a to pouze v případě, že se
tohoto jednání dopustili schválně. Osoby okolo 14 let (Imbuberes pubertami proximi
a puberes) trestně odpovědné již být mohly, avšak neměl se jim ukládat trest smrti
a ostatní tresty byly zmírňovány. Zmírnění trestu mohlo být použito i u osob okolo 16
let věku, pokud byla možnost jejich polepšení.51 Jak je vidět, hranice mezi dětmi
a nedospělými byla plynulá a ne ostře stanovena, což plyne např. z ustanovení
„a nedospělce blízké této hranici“. I v tom lze poukázat na vliv římského práva.52
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Srov. Šolle, V.: Trestní soudnictví předbřeznové v českých zemích, Archivní správa min. vnitra:
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V článcích 11. a 12. byly upraveny polehčující a přitěžující okolnosti. Mezi
polehčující patřil mimo zbavení smyslů, provedení skutku či nemoci také věk do 16 let.
Zde můžeme vidět, že v této době bylo období mládí chápáno jako určitá forma
patologie, jelikož je uvedena hned vedle výše zmíněné duševní choroby, nemoci nebo
opilství. Tento přístup se měnil pomalu až v 19. století.53 Odlišný přístup byl také
u útrpného výslechu, kde byly vyloučeny některé skupiny osob. Zakázáno bylo mučit
osoby duševně choré, těžce nemocné, těhotné a dále nedospělce do 14 let (ledaže by se
dopustili hrdelního zločinu) a poté nad 60 let. Tortura však byla postupně potlačována
a v druhé polovině 18. století se odhaduje počet provedení za jeden rok na třicet. Roku
1776 byla tortura definitivně zakázána.54
Další trestní zákoník platný a účinný na našem území byl uveden Patentem
vydaným 13. 1. 1787 za panování Josefa II.55 pod názvem Práva všeobecná nad
proviněními a jejich trestmi (Allegemeine Strafgesetz über Verbrechen und deren
Bestrafung). Jeho předními autory byli státní rada Kheess a známý teoretik přirozeného
práva profesor Martiny. Zákoník byl výlučný a všeobecný a s dřívější úpravou měl jen
málo co společného. Navíc jako první kodifikace obsahovala pouze hmotně-právní
úpravu. Poprvé se zde objevuje dnes už známá definice zločinu, která byla přejata i do
všeobecných ustanovení zákoníku z roku 1803 i z roku 1852. Všem třem definicím byl
společný pojem „zlý úmysl“ (böser Vorsatz) spojený zde ještě se „svobodnou vůlí“.
Myšlenky na spáchání trestného činu a neprojevený vnitřní zlý úmysl trestné nebyly.
Osoba konající bez svobodné vůle byla tedy z odpovědnosti za daný čin osvobozena.
Jednalo se například o „zmatení smyslů“, „opilost nabytá náhodou“, „dětinský věk před
12 rokem života“, spáchání skutku při násilí či nucení a v omylu (č. I., kap. I.). Pro
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spáchání zločinu však nebylo nutné daný čin dokonat, pokud se tak stalo z důvodu
náhody nebo zásahu třetí osoby bez vůle pachatele.56
Zákoník byl ovlivněn více faktory, z nichž zřejmě nejdůležitější byly myšlenky
humanismu, které byly Josefu II. vlastní a které prosazoval nejen v oblasti trestního
práva.

Vycházel

již

z

významného

díla

Caesara

Beccarii

„O

zločinech

a trestech“ (Dei delicti e delle pene). Toto zásadní dílo, ve kterém je odmítán trest smrti,
a jsou položeny základy penologie, vyšlo roku 1764 anonymně v Monaku, a teprve
když měla nečekaný úspěch, vydal ji Beccaria i pod svým jménem. Hned následujícího
roku vyšla v německém překladu v Praze, k francouzskému překladu z roku 1766 napsal
úvod Voltaire a knihu nadšeně komentoval Denis Diderot. Dílo vychází z teorie
společenské smlouvy a vysvětluje, že trest neznamená odplatu, nýbrž že má význam
výchovný, odstrašující a ochranný. Občan se smlouvou vzdává jistých svobod,
aby mohl v bezpečí užívat ty ostatní. Předem tak souhlasí s trestem, pokud by smlouvu
porušil, usmrcení však tím trestem nemůže být. Účinnost trestu nezávisí na jeho
tvrdosti, nýbrž na tom, aby byl přiměřený, jistý a rychlý. Beccaria odmítá přísahy
i mučení a zastává racionalistické zásady pro stanovení trestu. Tyto úvahy o myšlence
polepšení pachatele měly velký význam pro otázku trestního práva mladistvých.57
Zákoník Josefa II. však neplatil dlouho a již v roce 1803 byl vydán za panování
Františka I.58 zákoník nový s názvem Kniha práv nad přečiněními hrdelními a těžkými
řádu městského (totiž policie) přestupky (Strafgesetz über Verbrechen und schwere
Polizeiübertretungen). Všeobecnou působnost nabyl 1. 1. 1804 s výjimkou některých
okrajových území říše, kde postupně nabýval působnost až v letech 1814, 1815 a 1817.
Jednalo se na svou dobu o velmi dobře zpracovaný kodex, který ve své podstatě
ovlivnil vývoj našeho trestního práva až do roku 1949, neboť zákoník z roku 1852 by se
dal považovat pouze za jeho novelizaci. Je přehledný, obsahuje přesné definice
a formulace, je dostatečně obecný a bez kasuistických ustanovení. Vztahuje se pouze
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na osoby civilní. Pro vojenské osoby platily nadále jejich vlastní vojenské předpisy. 59
Důvody k jeho vypracování byly podobné jako u Josefínského zákoníku. Měla být co
nejpřesněji stanovena hranice mezi zločinem a těžkým policejním přestupkem. Výše
trestu se měla řídit principem generální prevence, kdy v duchu tehdy platné
Fuerbachovy trestní teorie psychologického donucení měl trest působit na veřejné
mínění odstrašujícím dojmem a tím zamezit dalšímu páchání trestné činnosti.60 Naopak
trest za těžký policejní přestupek byl chápán jen jako kázeňský prostředek nápravy.
Trest se měl nově vyměřovat nikoliv podle teoretických zásad, ale pouze pozitivními
ustanoveními zákona o přitěžujících a polehčujících okolnostech. Není zde trestní
odpovědnost pachatele činu v případě nedostatku věku (do 14 let stejně jako
v Tereziáně). Zákoník již stanovuje hranici polehčující okolnosti vzhledem k věku
pachatele až na 20 let (§ 39 písm. a)). 61 Úprava trestání mladistvých zde byla tedy stále
velmi roztříštěná, ale znamenala však nutný předstupeň k postupnému materiálnímu
vydělování této problematiky z obecných trestněprávních předpisů.
Zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852, rozděloval
pachatele nově podle věku na věk do 10 let, kdy byla osoba absolutně trestně
neodpovědná, a to z důvodu, že je v tomto případě vyloučena nejen trestnost,
ale i příčetnost pachatele. Beztrestnost se tedy zakládala na nezpůsobilosti spáchat
delikt.62 Dále poté na skupinu osob do 14 let, kdy zákoník označoval pachatele jako
nedospělého a trestní odpovědnost zde byla zmenšená63 a dále na období mezi 14. a 20.
rokem života, kdy byl pachatel označován jako mladistvý a byl mírněji trestán, což
například znamenalo, že mu nemohl být uložen trest smrti a trest doživotního žaláře.
Okolnosti, na které měl být brán zřetel při výměře trestu, byly velikost a povaha
trestného činu, výše zmíněný věk pachatele a povaha jeho mysli, podle toho, jak se
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chová a jak mohl ovládat své chování vůlí.64 Speciálním trestem pro děti a nedospělé
mohlo být umístění do polepšovny. Pokud však již byli odsouzeni k odnětí svobody,
byli umístěni do oddělených cel od zbytku trestanců.

2.2.3. Počátek 20. století a zákon z roku 1931
Jak je vidět z výše uvedeného, úprava trestání mladistvých nebyla do počátku
20. století uspokojivě řešena a stála hodně v pozadí, což bylo čím dál více kritizováno.
V důvodové zprávě k vládnímu návrhu nového trestního zákona, která byla zpracována
v roce 1910 je přímo uvedeno, že „ustanovení trestního zákona o zacházení s dětmi
a mladistvými dle práva trestního tvoří jednu z nejzanedbanějších a nejškodlivějších
částí zákona trestního.“ Tento návrh byl reakcí na první rakouský kongres pro ochranu
dětí, který se konal ve Vídni od 18. do 20. března roku 1907.65 Tento nový zákon, na
kterém se pracovalo až do roku 1917, však v důsledku rozpadu Rakousko-uherské
monarchie nenabyl nikdy účinnosti. Stejně neslavně skončila snaha zavést alespoň
oddělené soudy pro mládež, kdy se v této oblasti nepokročilo dále než
k experimentálním zkouškám.66 Změna v náhledu na trestání mladistvých byla také
z části ovlivněna světovým děním, kdy v této době byly zřizovány zvláštní soudy pro
mládež v Severní Americe či v Anglii a byl vydán známý Children Act z roku 1908.
Následná situace po osamostatnění Československa nebyla jednoduchá.
Recepční norma č. 11/1918 přebírala svým čl. 2 všechny předpisy, které zatím platily na
našem území, do právního řádu Československa. To ovšem znamenalo, že v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku platily zákony rakouské a na Slovensku a na území
Podkarpatské Rusy ne, jelikož na tato území se vztahovalo právo uherské. To bylo
v zákonodárství nad mladistvými pokročilejší, neboť zde od roku 1908 byly již
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zákonným článkem XXXVI položeny základy ke zvláštní hmotně-právní úpravě
trestního soudnictví nad mladistvými a od roku 1913 pak byly zřízeny samostatné soudy
pro mládež při soudech prvního stupně a při některých soudech okresních. Rozhodoval
tu soudce jmenovaný ministrem spravedlnosti na tři roky. U těžkých zločinů poté
rozhodovaly zvláštní senáty. Nevýhodou uherského zákonodárství pak byla naopak
určitá roztříštěnost, jelikož úprava byla převážně obsažena v ministerském nařízení.67, 68
Tato situace tedy volala po rychlém řešení a jednotné kodifikaci, která by
nahradila dosavadní neutěšený stav. Ač se sice řešila na ministerstvu spravedlnosti jako
jedna z prioritních věcí a již v roce 1922 spatřil světlo světa návrh zákona o trestním
právu mládeže inspirovaný mnohými zahraničními právními úpravami, ponejvíce
ve svém revidovaném znění dle úpravy německé a rakouské. K projednání v parlamentu
došlo kvůli politickým průtahům až v roce 1931 na základě podpory od mezinárodního
sjezdu pro trestní právo a trestnictví, jenž se konal v roce 1930. Publikován byl pod
číslem 48/1931 Sb., Zákon o trestním soudnictví nad mládeží, a účinnosti nabyl dne
1. 10. 1931 jako první komplexní zákon v této oblasti na našem území. Zákon
obsahoval hmotně-právní i procesně-právní úpravu a to jako úpravu speciální
k obecnému trestnímu právu. Tomu také odpovídalo členění zákona do 3 hlav – část
hmotně-právní (O trestání mládeže), procesní (O trestním řízení proti mladistvým)
a závěrečná ustanovení.
U okresních a krajských soudů byly zřízeny soudy pro mládež, které vykonávaly
i funkce opatrovnického soudu, což zabraňovalo problémům vzniklých z případné
dvojkolejnosti soudnictví a umožňovalo, aby soud například mohl rozhodovat
i o sourozenci mladistvého pachatele, kterému by jinak hrozilo zpustnutí z důvodu vlivu
pachatele. Soudy pro mládež však byly stále součástí obecného trestního soudnictví.69
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U okresních soudů byl ustanoven soudce pro mládež a u krajských soudů zvláštní senát
mládeže.70
Dokladem, jaký důraz byl v této době kladen na problematiku mladistvých, je
doporučení obsažené v komentáři k tomuto zákonu, aby se soudci nad mládeží stali ti
nejlepší z nejlepších soudců obojího práva.71 Dále byli ustanoveni specializovaní státní
zástupci, kteří se měli věnovat pouze problematice mladistvých (§ 31 odst. 2 zákona).
Tato uspořádání umožňovala soudům bližší kontakt s mladistvým, jelikož řešil nejen
trestní sankci za určitý protiprávní čin, ale také mohl řešit civilněprávní souvislosti
s tímto činem spojené a tím dalšímu škodlivému chování předcházet.72 V důvodové
zprávě k zákonu se přímo píše, že „je nutné co nejméně trestati, co nejvíce vychovávati
a polepšovati. To však vyžaduje, aby trestné činy byly posuzovány mírněji a odchylněji
od trestných činů osob dospělých.“ Tomu také odpovídá neformální řízení před
soudem73 a povinnost soudce nad mládeží mít mimo právnického i pedagogické
vzdělání74 a účast pomocných orgánů a zástupců zařízení pro péči o mládež na jednání
soudu a případně na výkonu rozhodnutí a to buď jako součást okresních úřadů nebo
jako zvláštní orgány přímo u soudu.75
Trestný čin se nazýval proviněním bez rozlišování, zda by se u dospělého
pachatele jednalo o zločin, přečin nebo přestupek (§ 3 odst. 1 zákona). Při jednání byl
kladen velký důraz na zjištění osobních vlastností mladistvého. K tomu se mohly využít
osoby „předzvědné“, které vypovídaly o poměrech mladistvého, či se vyžadovala
zpráva o mladistvém od soudu poručenského.
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Zákon stanovil, že osoba, která ještě nedovršila 14 let věku, nemohla být
trestána dle trestních zákonů a mohla jí být uložena pouze potřebná výchova nebo
léčebná výchova. Pokud se dopustil nedospělý starší 12 let činu, na který zákon stanovil
trest smrti nebo doživotní trest odnětí svobody, nařídil poručenský soud jeho ochrannou
výchovu ve výchovně nebo umístění v léčebném ústavu a mohl udělit napomenutí
osobám, které měly o nedospělého pečovat (§ 5 odst. 2, 4 zákona).76 Tím byla
realizována zásada, že dítě školou povinné nenáleží před trestního soudce. Trestní
odpovědnost mladistvých tedy byla relativní (podmíněná) dle ustanovení § 2 odst. 2
zákona. Byl určen minimální věk, jehož dosažení bylo podmínkou pro vznik trestní
odpovědnosti. Takto odpovědný byl však pouze pachatel, který dosáhl v době skutku
takového stupně intelektuálního (schopnost rozpoznávací) a mravního vývoje
(schopnost určovací), jaký je obvyklý u jeho vrstevníků a umožňoval mu rozpoznat
bezprávnost svého jednání a toto své jednání usměrnit. Značná zaostalost byla důvodem
vylučující trestní odpovědnost mladistvého, což umožňovalo individuální přístup soudu
k jednotlivým případům.77 Pokud byl spáchán čin jinak trestný a mladistvý byl zproštěn,
mohl opatrovnický soudce uložit ochranná či léčebná opatření. Jinak mohl soud upustit
od potrestání mladistvého či ho odsoudit k podmíněnému nebo nepodmíněnému trestu
a mohl také vyměřit peněžitý trest (§ 5 odst. 3 zákona). 78
Snaha uchránit mladistvého pachatele od následků formálního trestního řízení se
tedy projevovala v možnosti soudu upustit od potrestání, pokud byly splněny taxativně
vypočítané podmínky vyjmenované v § 6 odst. 1 zákona, a to, pokud šlo o čin menšího
významu, jehož se mladistvý dopustil z nerozvážnosti nebo pod vlivem jiné osoby
či sveden hospodářskou tísní, dopustil-li se činu z omluvitelné neznalosti právních
předpisů79 či pokud mu bylo možno uložit pouze nepatrný trest na „penězích nebo na
svobodě.“ Takovéto odsouzení se poté ani nezapisovalo do rejstříku trestů (§ 5 odst. 4
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zákona). Veřejný žalobce dokonce mohl úplně upustit od trestního stíhání (§ 42
zákona), čímž byla prolomena zásada legality ve prospěch zásady oportunity. Dále byly
také rozšířeny možnosti pro uložení podmíněného odsouzení a to tak široce, že i za činy,
které by mohly pro dospělého pachatele znamenat trest doživotní či dokonce trest smrti,
mohl být uložen pouze podmíněný trest. Namísto trestu doživotí či smrti šlo
mladistvému uložit maximálně jen trest zavření a to bez jakéhokoliv zostření.
Zajímavostí bylo dále ustanovení u peněžitého trestu, který byl také u mladistvých
snižován u své horní hranice na polovinu, a dolní hranice nebyla určená vůbec. Bylo
vyloučeno stanovení náhradního trestu v případě nevymahatelnosti plnění (§ 9 zákona).
Pokud se ukázal peněžitý trest jako nedobytný, muselo být potrestání mladistvého
přenecháno škole nebo byl mladistvý střežen a zaměstnán tři až šest hodin v místnosti
mimo věznici (§ 6 odst. 2 zákona).80 Dále nemohl být mladistvý postaven pod policejní
dohled, dodán do nucené pracovní kolonie, nebo do donucovací pracovny, nemohl
ztratit úřad a být zkrácen na svých občanských právech. Vypovědět nebo vyhostit jej
z republiky soud mohl pouze tehdy, pokud šlo o mladistvého cizince, který tím nebyl
vydán v nebezpečí zpustnutí (§ 10 zákona).81
Zákon dále nově upravoval i tři stupně ochranných opatření, o jejichž uplatnění
bylo již řečeno výše. Zákon ochranná léčení dělil na ochranný dozor, ochrannou
výchovu rodinnou a ochrannou výchovu ústavní. Tato ochranná opatření byla ukládána
na dobu neurčitou a jejich ukončení záleželo pouze na posouzení nápravy mladistvého
nebo na dosažení zletilosti, která byla určena dosažením 21 let věku (§ 11 a § 12
zákona). K danému opatření mohl soud uložit i určitý druh omezení, pokud šlo o způsob
života mladistvého (§ 11 zákona). V těchto institutech bychom mohli tedy vidět základy
dnešní probační a mediační služby v ČR. V anglosaských zemích se však tento institut
dohledu objevoval již dříve.82
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Zákon se snažil také u mladistvých omezovat na nutné minimum institut vazby,
kdy, pokud to bylo nutné, měl být mladistvý držen odděleně od ostatních vězňů a mělo
být bráno na zřetel jeho fyzické i psychické zdraví. Vazební věznice měla více
připomínat domov než těžké vězení.83
Trest zavření se do šesti měsíců vykonával v určených soudních vězení a trest
delší v polepšovnách, kde měl být kladen zvláštní důraz na převýchovu pachatele.
Pokud to však bylo nutné pro ochranu ostatních mladistvých nebo pachatele samého,
mohla se užít za souhlasu ústavního lékaře i samovazba. Pokud se odsouzený mladistvý
choval řádně a dalo se předpokládat další zlepšení, mohl se mladistvý po předchozím
vyžádání pedagogického a lékařského posudku podmíněně propustit. Při výkonu trestu
se dbalo na to, aby mladiství byli zaměstnáni s ohledem na jejich budoucí povolání,
aby bylo pečováno o jejich výchovu a tělesný rozvoj a aby nepřišli do styku s ostatními
vězni. Trest se vykonával běžně ve společné vazbě.84 Po propuštění byla povinnost
soudu a úřadů rozhodnout o případném ustanovení ochranného dozoru nebo ochranné
výchovy (§ 23 zákona) a také povinnost polepšovny podniknout potřebné kroky k tomu,
aby bylo možno propuštěného vhodně umístit. Za tímto účelem mohlo být propuštění
odloženo až o 14 dní. Nově byl také zaveden institut promlčení výkonu trestu (§ 27
zákona) a zkrátily se také lhůty pro promlčení trestního stíhání u mladistvých (§ 26
zákona).85
Od 16. března 1939, kdy byl Výnosem vůdce a říšského kancléře vyhlášen
Protektorát Čechy a Morava, byli občané rozděleni na tři skupiny s odlišným právním
režimem a tato skutečnost se týkala i oblasti trestního práva nad mladistvými. První
skupinou byli obyvatelé, kteří se na základě říšských předpisů stali německými státními
příslušníky a jako na takové se na ně vztahovaly německé právní předpisy a podléhaly
německé soudní jurisdikci. Na mládež se tedy vztahoval zákon o soudnictví nad mládeží
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(Jugendgerichtsgesetz) z roku 1923 a od roku 1943 Reichsjugendgerichtsgesetz. Na
ostatní mladistvé, kteří se stali příslušníky Protektorátu Čechy a Morava, se vztahoval
dosavadní zákon o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931, pokud se ovšem
nedopustili trestné činnosti namířené proti německé říši, kdy se na ně také uplatňovaly
přísné německé zákony. Do třetí skupiny patřili mladiství židovského původu,
jehož postavení bylo pochopitelně nesrovnatelně horší než u skupin předchozích
vzhledem k aplikaci tzv. norimberských rasových zákonů. Tento roztříštěný a neutěšený
stav trval až do 4. května 1945, který byl určen jako poslední den doby nesvobody. Poté
se již opět na všechny obyvatele uplatňoval zákoník z roku 1931.86
Po nástupu komunistické strany k moci v roce 1948 se začalo urychleně
pracovat na změnách celého právního řádu, kterým se nevyhnulo ani trestní právo.
Trestním zákonem číslo 86 z roku 1950 byl zákon z roku 1931 z čistě ideologických
důvodů zrušen bez náhrady ke dni 1. srpnu 1950 a trestání mladistvých upravovaly dále
jen obecné trestní předpisy. Společně s tím byly zrušeny také specializované soudy pro
mládež a také úřadovny pro péči o mládež.87 Tím došlo k tomu, že trestní právo
mládeže přestalo v Československu prakticky existovat, jelikož pár vložených
ustanovení převzatých do trestních kodexů z let 1950, 1956 a 1961 sice alespoň
v okleštěné

podobě

zohledňovalo

specifika

věkové

kategorie

dospívajících,

nepředstavovalo však již ucelený a specializovaný systém justice mládeže, jak tomu
bylo v minulosti a jak také upřednostňují zahraniční právní úpravy, nařízení Rady
Evropy a také Minimální standardní pravidla soudnictví nad mládeží (Pekingská
pravidla přijatá Valným shromážděním OSN ve formě rezoluce 40/33 ze dne 29. 11.
1985).88 I přesto se alespoň část moderních prvků zákona z roku 1931 uchovala ve více
či méně modifikované podobě až do nabytí účinnosti nyní platného a účinného zákona
o soudnictví ve věcech mládeže.89
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Asi nejcitelnějším omezením liberalizace trestní politiky a možnosti působit na
mladistvého výchovně, nikoliv represivně, bylo zrušení možnosti prokurátora zastavit
trestní stíhání ze stejného důvodu, jako to mohl učinit soud při upuštění od potrestání.
Tuto možnost sice ještě umožňoval trestní řád článku 87 z roku 1950 a ve zkrácené
podobě byla obsažena i v novele číslo 63 z roku 1956, avšak do trestních kodexů
č. 140/1961 Sb. (trestní zákon) a č. 141/1961 Sb. (trestní řád) již převzata nebyla.
Dalším neduhem právní úpravy byl velmi chudý rejstřík sankcí, které bylo možné
mladistvému uložit. § 78 trestního zákona před novelizací z roku 1990 umožňoval uložit
pouze trest odnětí svobody, propadnutí věci a za určitých podmínek nápravné opatření,
resp. peněžitý trest, případně též uložení ochranné výchovy ve smyslu § 86 trestního
zákona.90 Devět z deseti řízení končilo za tohoto stavu podmíněným odsouzením
pachatele, což mělo za následek, že většina pachatelů měla pocit, že se jim vlastně nic
nestalo a tím se velmi oslabilo výchovné působení trestního řízení,91 jelikož nebylo
možno mladistvým pachatelů uložit přiměřené závazky (pokyny, povinnosti),
které znají téměř všechny evropské právní úpravy. Proto je nebylo možné zapojit do
různých ambulantně prováděných sociálních výchovných programů, kursů sociálních
dovedností, veřejně prospěšných prací, apod.92
Trestní úprava nad mladistvými v této době tedy hlavně zohledňovala jednak
materiální znak trestného činu, tj. stupeň společenské nebezpečnosti, kdy jednání
mladistvého muselo dosáhnout vyššího stupně než je malý, aby se takové jednání dalo
kvalifikovat jako trestné, a jednak mírnější trestně-právní následky, tj. snížené trestní
sazby, nemožnost uložit mladistvému některé tresty a naopak rozšířené možnosti
zahlazení odsouzení. V trestním řádu se pak jednalo například o obligatorní obhajobu,
zpřísnění podmínek pro uvalení vazby, povinnost brát v úvahu rodinné a osobní poměry
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pachatele, rozšíření skupiny osob oprávněných podávat za mladistvého opravné
prostředky, apod.93
V průběhu 60. let se uskutečnily rozsáhlé výzkumy kriminality mládeže na
početných vzorcích delikventních dětí a mládeže. Na základě zhodnocení tohoto
výzkumu byl podán návrh na znovuzavedení soudů pro mládež dle zrušeného zákona
z roku 1931 a také probační služby, která byla nutným předpokladem pro jejich řádné
fungování. Tyto návrhy měly kolem roku 1968 dobré šance na přijetí, avšak veškeré
snahy v této oblasti byly zmařeny srpnovou invazí vojsk Varšavské smlouvy. Pozitivní
stopou po těchto návrzích bylo zřízení funkce sociálních kurátorů v síti národních
výborů, negativní stopou poté bylo ustanovení institutu tzv. ochranného (policejního)
dohledu. V bezčasí normalizace nebylo o zřízení soudu pro mládež a probační služby
ani pomyšlení.94

2.2.4. Vývoj po roce 1989
V 80. letech se nepovedlo, i přes značné úsilí části odborné veřejnosti, prosadit
do připravované rekodifikace trestních zákonů rozšíření rejstříků výchovných opatření
o možnost uložit podmíněně odsouzeným mladistvým přiměřené povinnosti či omezení.
Prosazení takových změn naráželo na houževnatý odpor některých právních dogmatiků,
kteří chápali navrhované změny z hlediska dosavadního systému trestního práva jako
zcela nepřípustné porušení striktně dodržovaného principu legality a oficiality. Podobné
hlasy se poté ozývaly i v roce 1990 (novela trestního zákona č. 175/1990 Sb. a novela
trestního řádu č. 178/1990 Sb.). Ani v tomto roce se nepodařilo prosadit návrhy
z 80. let, tím méně pak nově formulované návrhy ohledně upuštění od trestního stíhání
a podmíněného zastavení trestního stíhání mladistvých, které se u této věkové kategorie
v zahraničí běžně užívaly. Rozšíření možnosti uložit nově trest zákazu činnosti na dobu
až 5 let a trest vyhoštění, nelze brát z hlediska výchovného působení na mladistvého
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jako posun vpřed. Jediné větší pozitivum představovalo zahlazení odsouzení ihned po
vykonání určitých druhů trestů, jako byl trest peněžitý či trest propadnutí majetku.95, 96
Jedny z důvodů, na které bylo v roce 1992 poukazováno jako na skutečnosti,
proč nemůže být obnovena samostatná justice nad mládeží v trestních věcech, bylo
poukazováno na neexistence specializovaných soudů pro mládež a chybějící systém
sociálních pracovníků (dnešní probační a mediační služba) plnících úkoly v trestní
justici. V této době také převážil názor, že lepší, než samostatná kodifikace v této
oblasti, bude lepší postupná novelizace stávajících ustanovení týkajících se mladistvých
obsažených v obecných trestných předpisech. Již ale v této době u odborné veřejnosti
převládalo přesvědčení, že specializované soudnictví pro mládež výrazně usnadňuje
používání jiných trestně-represivních reakcí na delikventní chování a rozšiřuje možnosti
experimentálně zavádět další, pro tuto věkovou kategorii vhodná, sociálněvýchovná
opatření. Absence takového soudnictví však neznamená, že by se v rámci obecného
trestního soudnictví nemohly vůči mladistvým uplatňovat jiné formy a postupy, než
jaké se běžně používají u dospělých pachatelů.97 V roce 1995 se řešilo pouze snížení
věkové hranice trestní odpovědnosti z 15 na 14 let, eventuálně na 13 let v případě zvlášť
závažných úmyslných trestných činů, ovšem bez úspěchu.98
Situace ohledně názoru na samostatnou kodifikaci se začala měnit v roce 1997.
Mezi léty 1997 až 1999 vzniklo v komisi Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci
trestního zákona a trestního řádu šest dokumentů věnující se nové kodifikaci trestního
práva mládeže. Tato snaha byla výrazem úvahy, že kriminalita mládeže je natolik
důležitý a svébytný fenomén, že si vyžaduje samostatnou legislativní úpravu
a že nestačí právní úprava dosud obsažená převážně v trestním zákonu a v trestním
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řádu.99 Na základě těchto dokumentů byl poté usnesením vlády ze dne 13. 9. 2000
schválen věcný záměr zákona. Počátkem roku 2001 byl předložen vládě návrh zákona
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví nad mládeží (zákon
o soudnictví ve věcech mládeže), který byl schválen a byl předložen parlamentu. Návrh
zákona byl sice zpracován českými experty, byl však předložen k odborné diskusi a jeho
konečné znění reflektuje podněty významných evropských pracovišť zabývajících se
problematikou trestního práva a kriminality (Evropský výbor pro kriminality zřízený
Radou Evropy, Max-Planckův Institut pro zahraniční a mezinárodní trestní právo ve
Freiburgu, profesoři z právnických fakult Univerzit v Bernu, Vídni, Kolíně nad Rýnem
a Greifswaldu). Z tuzemských pracovišť se na přípravě návrhu podíleli jak odborníci
z akademických a výzkumných pracovišť, tak z justiční praxe. Byli to vysokoškolští
učitelé z právnických fakult Masarykovy Univerzity v Brně a Západočeské univerzity
v Plzni, experti z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a soudci z Nejvyššího
soudu a z Městského soudu v Praze. Lze tedy konstatovat, že se na přípravě zákona
podílelo reprezentativní zastoupení českých i zahraničních odborníků, kteří garantují,
že předložená verze odpovídá moderním evropským trendům vycházejícím ze
zkušeností s uplatňováním analogických norem v jiných právních systémech.100
Přijetí zákona však bylo 23. dubna 2002 na 49. schůzi Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky naprostou většinou hlasů poslanců odloženo, jelikož takto
zásadní změnu nechtěli projednávat ještě před volbami v roce 2002 a proto projednání
návrhu zákona odložili k projednání až nově zvoleným zákonodárcům. Toto odložení
lze ale také pravděpodobně připsat nechuti tehdejší Poslanecké sněmovny řešit náročné
problémy a otázky spojené s přijetím tohoto zákona. Převážně se jednalo o otázku
věkové výše trestní odpovědnosti u mladistvých, případné podřízení dospělých
pachatelů blízkých věku mladistvým režimu tohoto zákona, problematiku pojmenování
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či nepojmenování trestných činů a sankcí za ně jinak než u obecného trestního práva
apod.101
Zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví nad mládeží
(dále jen ZSVM) byl nakonec přijat pod číslem 218/2003 Sb. Tím se Česká republika
přihlásila k odkazu zákona z roku 1931 a ustanovila opět samostatný systém justice nad
mladistvými v trestních věcech. Trestnímu právu mládeže se také dostává významného
postavení v rámci právní ochrany dětí v České republice.102 Tento zákon je na našem
území dnes platný a účinný a to od 1. 1. 2004. Má charakter komplexní, tedy obsahuje
jak zásady upravující podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené
v trestním zákoně, či trestním zákoníku, a opatření ukládaná za takové protiprávní činy
(tedy normy trestního práva hmotného), tak normy práva procesního upravující postup
a rozhodování ve věcech mládeže a obsahuje také ustanovení o výkonu rozhodnutí.
Dotýká se i dalších právních norem. Vztah k ostatním právním normám upravuje § 1
odst. 3 ZSVM, který stanoví, že pokud tento zákon neurčí jinak, postupuje se dle
ustanovení obecných právních předpisů. Jedná se tedy o vztah speciality k obecné
právní úpravě. Dále zákon koncipuje systém specializovaných soudů mládeže a zřetelně
a přehledně vymezuje ucelenou škálu možných reakcí státu a společnosti na delikventní
jednání mládeže. Zákon se inspiruje úpravou obsaženou v zákoně z roku 1931,
v zahraniční právní úpravě a také přebírá některá speciální ustanovení o mladistvých
z trestního zákona a trestního řádu.103
Řízení se koná u soudu pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li
stálé bydliště, tak tam, kde se zdržuje či pracuje. Tím je zajištěno, že soud pro mládež
může na mladistvého působit vhodnými opatřeními, která mohou adekvátně reagovat na
jeho delikventní chování i rozumový a mravní vývoj. Systémovému přístupu odpovídá
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i možnost řešit při rozhodování trestních věcí mladistvých rovněž související otázky
práva rodinného a sociálněprávní ochrany dětí.104
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3. Mezinárodní dokumenty vztahující se k trestní
odpovědnosti a sankcionování mladistvých a jejich význam
3.1. Dokumenty OSN

Jak je zřejmé z kapitoly o vývoji trestního práva nad mladistvými v českých
zemích, historický vývoj byl u všech států dlouhý, komplikovaný a byl ovlivňován
nejrůznějšími faktory. Jen stručně lze odkázat na různé historické, kulturní
a náboženské tradice, odlišné koncepce či modely trestního soudnictví nad mládeží
(justiční, sociálně-opatrovnický), odlišné koncepce trestní spravedlnosti (retributivní,
restorativní) a na dalších mnoho důvodů, pro které je úprava v Evropě, natož na celém
světě tolik rozdílná, což dokládá příklad velmi často diskutované dolní hranice trestní
odpovědnosti.105 Stanovení jednotného a jediného dolního věkového limitu trestní
odpovědnosti by rozhodně nebylo ani v evropském justičním prostoru zdaleka
jednoduchou záležitostí, resp. je vůbec pochybné, jestli by to bylo reálné, natož, aby se
toto mohlo udát v celosvětovém měřítku.106 To je problematické například při vydávání
evropského nebo mezinárodního zatýkacího rozkazu. Například dle rámcového
rozhodnutí Rady EU ze dne 13. 6. 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech
předávání mezi jednotlivými členskými státy (2002/584/JVV) ve svém článku 3/1/3
jako důvod pro povinné odmítnutí výkonu evropského zatykače uvádí, že pokud osobu,
na níž byl evropský zatýkací rozkaz vydán, nelze podle právních předpisů
vykonávajícího státu vzhledem k jejímu věku považovat za trestně odpovědnou za
jednání, na němž je zatýkací rozkaz založen.107 S tímto koresponduje i implementace
citovaného rozhodnutí do českého právního řádu. Aplikace mezinárodního zatýkacího
rozkazu a klasická extradice v takovýchto případech také nepřipadá v úvahu. Proto
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hrozí, že by mohly například v Evropě vznikat takové „věkové ráje,“ kam by se
mladiství delikventi uchylovali. Nejen z tohoto důvodu, je na mezinárodním poli snaha
prosazovat minimální standardy ochrany mladistvých a dětí v trestních věcech a tyto
úpravy sbližovat. Například v členských státech EU se významně sbližují justiční
modely pro mladistvé již od let 1970 – 1980, kdy se tyto modely opírají o kombinaci
restorace a reparace, avšak věkové rozdíly hranice trestní odpovědnosti stále zůstávají
znatelné, kdy se pohybují od 7 let do roku 2006 v Irsku, poté od 12 let, přes věk 8 až 10
let ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, 14 let (Itálie, Maďarsko,
Německo, Rakousko, Slovensko), 15 let (Česká republika, Dánsko, Finsko, Švédsko) až
po věk 16 let (Belgie, Portugalsko) a 15 až 17 let v Polsku.108
Významnou roli při formování trestní politiky vůči delikventní mládeži má
činnost některých mezinárodních organizací. Jedněmi z nejvýznamnějších jsou zejména
OSN a Rada Evropy. Ty se mimo jiné zaměřují i na řešení problémů s kriminalitou tím,
že v rámci jejich odborných komisí působí odborníci z řady zemí světa, realizují či se
spolupodílejí na kriminologickém výzkumu a shromážděné poznatky a zkušenosti jsou
zpracovávány a vyjádřeny v dokumentech. Ty pak jsou, nebo by alespoň měly být,
s ohledem na mezinárodní závazky jednotlivých členských států, prosazovány v trestní
politice uplatňované vůči mládeži. Některé z nich mají povahu mezinárodních smluv,
jež jsou zpravidla obecnějšího charakteru a vymezují základní lidská práva, která je
třeba zajistit každému jedinci.109 Ty jsou pro smluvní strany závazné. Jiné mají pouze
doporučující povahu, případně jde o různé zprávy a vědecké práce.110
Jedním z nejvýznamnějších dokumentů OSN, který je již přímo zaměřen na
práva dětí, je Úmluva o právech dítěte (dále jen „Úmluva“). Jejím základním
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východiskem je potřeba zabezpečit dítěti zvláštní péči. Pod pojmem dítě se ve smyslu
čl. 1 Úmluvy rozumí osoba mladší 18 let, pokud dle právního řádu, jenž se na dítě
vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Jsou v ní vyjádřena základní občanská,
politická, hospodářská, sociální a kulturní práva dětí, přičemž zakotvuje pouze
minimální principy ochrany. Proto v případě, že jsou v konkrétním státě na základě
vnitrostátní úpravy či mezinárodní smlouvy práva dětí chráněna lépe, platí tato zvýšená
ochrana. 111 Pro účely zacházení s delikventními dětmi jsou významné obecné principy
a práva, které by měly smluvní státy zajistit. Z obecných ustanovení jmenujme
požadavek sledování nejlepšího zájmu dítěte jako prioritního hlediska (čl. 3 Úmluvy),
zákaz diskriminace (čl. 2 Úmluvy), právo vyjádřit svobodně svůj názor ve všech
věcech, které se jej týkají, včetně možnosti být slyšeno v řízení, které se jej týká, a to
buď přímo či v zastoupení, a nutnost věnovat pozornost názoru dítěte odpovídající jeho
věku a úrovni vyspělosti (čl. 6 Úmluvy), právo na zákonnou ochranu před zásahy do
soukromí (čl. 17 Úmluvy), požadavek respektování práv a povinností rodičů (čl. 5
Úmluvy), atd. Společenské reakci na delikventní jednání dítěte jsou věnovány čl. 37
a 40 Úmluvy, kde jsou obsažena minimální práva dítěte či mladistvého v trestním
řízení. Úmluva navíc zavazuje státy tím, že jsou povinny pravidelně v pětiletých
intervalech vypracovat a předložit OSN zprávu o plnění závazků vyplývajících z této
Úmluvy. Tou se pak zabývá k tomu zřízený Výbor pro práva dítěte, který může
požadovat i další informace a činit návrhy a doporučení ke zlepšení plnění Úmluvy
v daném státě.112
Dalším významným dokumentem OSN, který je již poměrně úzce zaměřen na
problematiku společenské reakce na kriminalitu dětí, jsou Standardní minimální
pravidla pro výkon soudnictví nad mládeží – Pekingská Pravidla (Rezoluce OSN 40/33,
přijatá Valným shromážděním OSN dne 29. 11. 1985). Obsahuje celkem 30 pravidel,
která jsou rozčleněna do 6 částí věnovaných všeobecným zásadám, vyšetřování
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a soudnímu stíhání, vynesení soudního rozhodnutí a opatření, zacházení s mladistvými
provinilci vně nápravných zařízeních a v nápravných ústavech, výzkumu, plánování,
tvorbě politiky a hodnocení. S ohledem na to, že tyto minimální standardy jsou určeny
pro velmi široký okruh zemí s velmi rozdílnými právními systémy a odlišnými
sociálními a kulturními podmínkami, obsahují někdy skutečně velmi obecné pojmy
(např. konkrétní věkové vymezení pojmů mladistvý či mladistvý provinilec, na které se
tato pravidla vztahují, ponechávají na právních řádech jednotlivých zemí). Nicméně
jsou v nich obsaženy velmi důležité zásady, které poskytují poměrně zřetelná vodítka
pro trestní politiku vůči delikventní mládeži v jednotlivých státech. Zároveň byly a stále
jsou východiskem při vytváření dalších mezinárodních dokumentů v této oblasti. Nutno
dodat, že se vztahují nejen na mladistvé, kteří spáchali trestný čin, ale i na mladistvé,
kteří se dopustili pouze tzv. statusových deliktů.113 Na problematiku zacházení
s mladistvými ve výkonu trestu odnětí svobody či umístěných v jiném podobném
zařízení se vztahují Pravidla OSN na ochranu mládeže zbavené svobody (rezoluce OSN
45/113, přijatá Valným shromážděním OSN dne 14. 12. 1990), která výslovně stanoví
povinnost států stanovit minimální věkovou hranici, od které je možné dítě zbavit
svobody a dále zdůrazňují užití odnětí svobody u mládeže jako prostředek ultima ratio
na minimální možnou dobu a zakazují ukládat předem neomezené tresty odnětí
svobody.114

3.2. Dokumenty Rady Evropy

Další organizací, jejíž činnost je pro formování práva nejen na našem kontinentu
důležitá, je Rada Evropy, která prostřednictvím svých výborů analyzuje situaci
v jednotlivých členských státech, zjišťuje nedostatky či naopak úspěchy v jednotlivých
odvětvích a na základě těchto zjištění případně doporučuje další postup. V oblasti
trestního práva nad mladistvými má největší působnost Evropský výbor pro trestní
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problematiku (CDPC). Další důležitou činnost vykonává Výbor expertů, který se
zaměřuje na nové možnosti v oblasti delikvence mládeže a na úlohu soudnictví nad
mládeží (PC-JU) do 21, resp. do 25 let – tedy i na skupinu mladých dospělých.
Velmi důležitým dokumentem Rady Evropy je Úmluva o ochraně lidských práv
a základních svobod, ve které jsou obecně stanovena základní práva včetně procesních
záruk v rámci trestního řízení, které jsou smluvní státy povinny garantovat a při jejichž
porušení se může jednotlivec obrátit i k Soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Dále je
třeba zmínit Evropskou úmluvu o výkonu práv dětí, která zakotvuje jednotlivá procesní
práva dětí a zároveň povinnosti orgánů, které v těchto věcech rozhodují, tato práva
zajistit. Jde např. o právo na informace, právo vyjádřit svůj názor, právo na zástupce,
požadavek rychlého projednání věci apod., vztahující se na řízení ve věcech rodinných,
jež se dotýkají práv dítěte, což je nepochybně také např. případ řízení ve věcech dětí pro
nedostatek věku trestně neodpovědných dle hlavy III. ZSVM. Pokud jde o rezoluce
a doporučení Rady Evropy týkající se problematiky soudnictví nad mládeží, je třeba
uvést zejména doporučení Rady Evropy (No. R (87)20), týkající se společenské reakce
na kriminalitu mládeže. Další důležité doporučení je speciálně zaměřené na oblast
zacházení s delikventní mládeží, a to doporučení Rady Evropy (2003)20, týkající se
nových způsobů zabývajících se kriminalitou mládeže a soudnictvím nad mládeží. Je
třeba říci, že je v tomto dokumentu patrný vliv principů restorativní justice a reaguje
i na aktuální otázky jako je problematika reakce na závažné formy kriminality mládeže.
Jako základní cíle soudnictví nad mládeží jsou zde uvedeny – prevence kriminality
a recidivy, resocializace a reintegrace pachatele a určení potřeb a zájmů obětí. Systém
soudnictví nad mládeží je zde chápán jako součást širšího, komunitně orientovaného
preventivního přístupu. Přitom pozornost by měla být zaměřena zejména na závažnou,
násilnou a drogovou kriminalitu páchanou mládeží a na tzv. chronické pachatele.
Pozornost by také měla být věnována hledání přiměřenějších a efektivnějších přístupů
vůči dětem z etnických minorit, dívkám a dosud trestně neodpovědným dětem. Důraz je
také kladen na používání takových opatření, jejichž efektivita byla již ověřena
vědeckým výzkumem a na častější používání odklonů od trestního řízení. Dalším
důležitým doporučením je doporučení (2008)11 Výboru Ministrů členským státům
k Evropským pravidlům pro mladistvé pachatele podrobené sankcím nebo opatřením.
Jde o dokument velmi obsáhlý, ve kterém je obsažena celá řada principů a doporučení,
43

někdy i velmi podrobných, souvisejících s postavením mladistvých pachatelů v oblasti
ukládání a výkonu sankcí. Vztahuje se jak na sankce spojené s odnětím svobody, tak
sankce komunitní. Je v nich kladen důraz na to, aby ve vhodných případech bylo možné
pohlížet na mladé dospělé jako na mladistvé a také s nimi tak zacházet. Mezi další
obecné principy a doporučení při ukládání a výkonu sankcí lze uvést např. princip
sociální integrace, výchovy a prevence recidivy, princip určitosti vymezení sankcí,
sledování nejlepšího zájmu mladistvého, princip přiměřenosti, princip minimální
intervence, užití sankcí spojených s odnětím svobody jako posledního prostředku, důraz
na úsilí předcházet využití vazby, princip nediskriminace, prosazování využívání
opatření s prvky restorativní justice, princip ochrany soukromí a identity mladistvých ve
všech stadiích řízení, respektování práv rodičů a zákonných zástupců, snaha o jejich co
možná největší zapojení při výkonu sankcí a úsilí o zajištění dostatečných finančních
zdrojů a kvalifikovaného personálu, aby použité formy intervence byly smysluplné. 115

3.3. Míra plnění závazků plynoucí z mezinárodních dokumentů
v České republice

Pokud budeme posuzovat, jak moc splňuje český právní řád závazky
a doporučení ukládané nám mezinárodními dokumenty a institucemi, musíme uvést,
že alespoň v oblasti trestního práva je většina těchto principů a doporučení již
zakotvena. Přesto některá doporučení a principy v našem právním řádu nejsou upravena
vůbec nebo jen neúplně. Mezi takové oblasti jistě patří postavení pachatelů ve věku
mladých dospělých, kde dle současného stavu je možné zohledňovat tento stav
modifikacemi při ukládání sankcí. Podobný stav je i v trestním řádu, kde dochází pouze
k rozšíření možností ukládání výchovných opatření. V návaznosti na výše uvedená
doporučení se nabízí otázka, zda by nebylo vhodné v případě nesplnění podmínek při
výkonu trestního opatření domácího vězení či peněžitého opatření, uvažovat o zavedení
možnosti prodloužení doby k splnění těchto povinností např. za současného uložení
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dalších výchovných opatření, obdobně jako to umožňují v případě podmíněného
odsouzení § 60 odst. 1 trestního zákoníku a § 33 odst. 2 ZSVM (§ 83 odst. 1 trestního
zákoníku). V oblasti výkonu trestního opatření odnětí svobody a ochranné výchovy jsou
pak zajímavá například doporučení týkající se požadavků na umisťování mladistvých do
konkrétních zařízení pro jejich výkon tak, aby byl co nejvíce usnadněn kontakt
mladistvého s rodinou. Podnětná jsou i další doporučení, jako např. nízké počty
mladistvých v jednotlivých zařízeních a oddělené ložnice, což jsou opatření, která mimo
jiné přispívají k prevenci negativních sociálně-patologických jevů, např. šikany
či sexuálního zneužívání apod., jimiž mohou být mladiství v těchto zařízeních zvýšeně
ohroženi. Pokud jde o aplikační praxi, jsou, nejen z pohledu výše uvedených
doporučení, jedním z výrazných problémů nedostatečné finanční zdroje a nedostatečné
personální zabezpečení například v případě Probační a mediační služby či orgánů
sociálněprávní ochrany dětí, které pak mohou výrazně limitovat efektivitu uložených
sankcí. Také větší informovanost veřejnosti o účelu komunitních sankcí a její širší
zapojení při jejich výkonu by nepochybně usnadnila nejen jejich výkon, ale i reintegraci
delikventního dítěte zpět do společnosti a řádného života.116
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4. Hlavní zásady trestního práva nad mladistvými
Význam základních zásad je v celém právním řádu podobný. Jedná se o základní
principy, které prostupují daným právním odvětvím a pomáhají při legislativní činnosti,
ať již zákonné či podzákonné, kdy by se jimi měl zákonodárce či správní orgán řídit,
pokud je nehodlá z důležitého důvodu měnit. Dále pomáhají při interpretaci právního
předpisu v problematických bodech, jelikož daný výklad by měl být v souladu s těmito
zásadami stejně jako aplikační praxe těchto předpisů. To znamená, že představují
obecné regulativní ideje, které musí normotvůrce dodržet z hlediska axiologické
a teleologické konzistence právního řádu či daného právního odvětví. Na rozdíl od
právních norem mohou mít, a nezřídka mají, kontradiktorní charakter. To znamená,
že nejsou v plném rozsahu slučitelné a uplatňuje se při jejich použití metoda
vyvažování, spočívající v relativní preferenci jednoho principu před druhým pro daný
případ.117
Význam základních zásad ve věcech mládeže zůstává stejný jako u základních
zásad v obecném trestním právu, které se na trestní právo u mladistvých budou
vztahovat, pokud samo trestní právo mladistvých nebude mít zásady své vlastní. Obecně
lze konstatovat, že všechna opatření, postupy a prostředky upravené v ZSVM se mají
využívat k obnově narušených sociálních vztahů, ke znovuzačlenění mladistvého do
jeho sociálního prostředí a k prevenci trestné činnosti.118 Zatímco trestní kodexy pro
dospělé jsou tedy zaměřeny do minulosti, ke spáchanému trestnému činu a okolnostem,
které zde byly především v době jeho spáchání, je trestní právo pro mladistvé
orientováno do budoucnosti a těžiště jeho zájmu proto logicky spočívá v přijímání
takových opatření, prostřednictvím kterých lze předejít recidivě. 119 Hlavní zásady
trestního práva u mladistvých můžeme rozdělit do tří základních skupin. V první řadě se
jedná o zásady, které výslovně uvádí ZSVM ve svém § 3, a to zásada použití trestního
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opatření pouze v případě, pokud nelze využít opatření jiná k naplnění účelu zákona,
zásada zákazu diskriminace, rychlosti řízení, zvláštního přístupu při projednávání
trestních věcí mladistvých, zásada spolupráce s orgánem sociálněprávní ochrany dětí,
zájmovými sdruženími občanů a osobami realizujícími probační programy, zásada
ochrany osobnosti a soukromí mladistvého a zásada uspokojení zájmů poškozeného.
Dle § 3 ZSVM by měli mít soudci, státní zástupci a úředníci probační a mediační služby
zvláštní průpravu pro zacházení s mladistvými. Tyto zásady se opírají o komparativní
analýzu zahraničních právních úprav, historická ustanovení v této problematice na
našem území a o zkušenosti získanými kriminologickými výzkumy. 120 Dále je v zákoně
zmíněna druhá skupina zásad trestního práva u mladistvých a to obecných zásad
uplatňovaných v trestním právu. Tímto uvedením zásad hned na začátku právního
předpisu zdůrazňuje zákonodárce jejich důležitost ve smyslu závazných výkladových
pravidel. Do třetí kategorie bychom mohli řadit zásady, které sice nejsou nikdy
v zákonných předpisech explicitně zmíněny, ale dovozuje je buď judikatura soudů, nebo
vznikají v odborných pojednání akademiků, kteří tím rozvíjejí zásady z předchozích
dvou skupin.
Tyto specifické zásady trestního řízení ve věcech mladistvých jsou také reflexí
požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv. Zejména z Úmluvy o právech dítěte
obsahující podrobná ustanovení o řízení proti mladistvým především ve svých článcích
37 a 40. Dále z Evropské Úmluvy umožňující vyloučení tisku a veřejnosti v zájmu
mladistvého (článek 6 odst. 1, věta druhá) nebo z Mezinárodního paktu o občanských
a politických právech (např. jeho obecná směrnice obsažená v článku 14, odst. 4, podle
něhož se v trestním řízení proti mladistvým přihlíží k jejich věku a k tomu, že je žádoucí
usilovat o jejich nápravu).121
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4.1. Zásada specifického přístupu při projednávání trestních věcí
mladistvých

Jako první zásadou uvedenou přímo ve znění ZSVM (§ 3 odst. 4) je zásada
specifického přístupu při projednávání trestních věcí mladistvých. Podstata této zásady
spočívá v tom, že v řízení je třeba postupovat s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu
a rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti níž se vede, aby její vývoj byl co nejméně
ohrožen, projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, byly náležitě
objasněny a za jejich spáchání vyvozena odpovědnost podle zákona. Řízení by mělo
předcházet dalším protiprávním činům. Tato zásada tedy navazuje na účel zákona
uvedený v § 1 odst. 2 ZSVM, dle kterého se projednáváním protiprávních činů, kterých
se dopustili mladiství a děti mladší patnácti let, sleduje, aby se na toho, kdo se takového
činu dopustil, užilo opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání
protiprávního činu zdržel, a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho
schopnostem a rozumové vyspělosti a podle svých sil a schopností přispěl k odčinění
újmy vzniklé jeho protiprávním činem. Řízení musí být vedeno tak, aby přispívalo
k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů.122 To vyjadřuje principy
restorativní justice, jež klade důraz na vyváženou, spravedlivou reakci společnosti na
trestný čin mladistvého a která se nezříká své spoluodpovědnosti za jeho selhání
a vyvozuje z něj důsledky nejen pro něj samotného, ale i pro řešení problému dalších
zúčastněných osob.123 Vzhledem k věkovým specifikám mladistvých a ke zvýšenému
zájmu společnosti na jejich nápravě se musí každý čin řešit individuálně s přihlédnutím
k jeho okolnostem, osobnosti pachatele a jeho sociálnímu zázemí s cílem obnovit
porušené sociální a právní vztahy.
Snaha o specifický přístup se projevuje také v určení soudců, státních zástupců
a dalších úředníků, kteří na daném soudu problematiku provinění mladistvých řeší.
Určení těchto osob bylo ponecháno na úvaze soudů a státních zastupitelství. Většinou
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byla tato agenda přidělena těm, kteří o tuto problematiku projevili zájem nebo se jí již
dříve zabývali. Tyto osoby byly poté dále proškolovány prostřednictvím Justiční
akademie. V mnoha případech byli vybráni služebně mladí soudci, což nebylo
v některých případech vzhledem k náročnosti řízení u mladistvých a dětí nejlepší
rozhodnutí. Zákon ve svém konečném znění také nepožaduje odbornou způsobilost pro
zacházení s mládeží u advokátů, kteří se na řízení podílejí jako obhájci mladistvého
nebo jako opatrovníci u dětí, i když se u nich tato způsobilost logicky předpokládá
a důvodová zpráva k ZSVM o ni výslovně hovoří. Avšak vzhledem k tomu, že obecně
v trestních věcech advokáti často využívají své advokátní koncipienty a to jak pro
jednotlivé úkony, tak i na účast při řízení u soudu, je jasné, že tito koncipienti nemohou
při sebevětší vůli předpokládané kvality odbornosti splňovat. Nejde jen o aplikaci
jednotlivých ustanovení právních předpisů, ale také o souhrn zkušeností a znalostí
pedagogických, psychologických, lidských a v neposlední řadě i těch právních.124

4.2. Zásada spolupráce s orgánem sociálněprávní ochrany dětí,
zájmovými sdruženími občanů a osobami realizujícími probační
programy

Tato zásada je také vyjádřena v § 3 odst. 4 ZSVM a znamená, že orgány činné
v trestním řízení spolupracují s příslušnými orgány sociálněprávní ochrany mládeže,
zájmovými sdruženími občanů a osobami realizující probační programy. Na uvedené
ustanovení poté organicky navazuje ustanovení § 41 odst. 1 ZSVM, které říká, že tato
spolupráce má vést k posílení výchovného působení řízení ve věcech mladistvých,
vytvořit individuální přístup k řešení jednotlivých věcí, včas reagovat na potřeby
a zájmy mladistvých i poškozených osob, všech dalších subjektů dotčených trestnou
činností a také tímto trestným činnostem zamezovali a předcházeli. Dále by se mělo do
trestního řízení nad mladistvým zapojovat sdružení občanů a případně jiné subjekty
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působící ve společenském prostředí mladistvého a blízké sociální okolí obviněného
a poškozeného. Stejná myšlenka je obsažena opakovaně také v § 37 ZSVM.125
Role orgánů sociálněprávní ochrany mládeže je nezastupitelná, jelikož zjišťují
pro soud velmi cenné podklady pro jeho rozhodnutí. Navíc se mají právo účastnit
veřejných zasedání a hlavních líčení. U hlavního líčení mohou dokonce činit návrhy,
pokládat otázky, mohou uplatnit právo závěrečné řeči a také mohou podávat opravné
prostředky za mladistvého a to i proti jeho vůli. Dále podávají zprávy o majetkových,
sociálních, rodinných, výdělkových a dalších poměrech, které by si soud z vlastní
činnosti jen stěží opatřoval. Také je jejich činnost důležitá při výkonu uložených
opatření, kdy dozorují jejich provádění, mohou se k tomuto výkonu vyjadřovat a činit
soudu návrhy ohledně jejich změny, přeměny či ukončení. Soud těmito návrhy
ale samozřejmě není vázán. Role orgánů sociálněprávní ochrany mládeže se však
neomezuje pouze na trestní řízení, ale orgány také poskytují potřebné zázemí v podobě
poradenství a různých probačních či výchovných programů, kdy jejich výhodou je více
neformální jednání, než u soudu či jiných orgánů státní správy.

4.3. Zásada ochrany soukromí mladistvého
Vzhledem ke specifickému postavení mladistvých rozvádí ZSVM ve svém § 3
odst. 5. zásadu presumpce neviny o přísnou zásadu ochrany soukromí a osobních údajů
mladistvého, aby tak eliminoval stigmatizující důsledky na jeho další život. To
koresponduje s celkovou koncepcí a filozoficko-teoretickými východisky restorativní
justice, ze kterých tento právní režim justice nad mládeží vychází. Neboť difamující
zájem médií, senzacechtivost veřejnosti spojená s projevy zaujatosti, zavržení nebo na
druhé straně kvazisolidarity mohou mít negativní dopad na psychiku mladistvého a to
mnohdy i trvalejšího rázu.126 Vzorem právní ochrany soukromí mladistvých a dětí
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mladších patnácti let v Listině základních práv a svobod byl čl. 17 Mezinárodního paktu
o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) a čl. 8 odst. 1 Evropské úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.). Ve své podstatě jde
o specifickou formu ochrany před zneužitím informací o osobě mladistvého, kterou
doplňuje soukromoprávní ochrana osobnosti podle § 11 a násl. občanského zákoníku
a ochrana podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních
systémech.127
Zákon přesně stanovuje, že je nutné v řízení chránit osobní údaje osoby, proti níž
se řízení vede, a její soukromí, aby každá taková osoba byla chráněna před škodlivými
vlivy při dodržení zásady, že je považovaná za nevinnou, dokud její vina nebyla
prokázána zákonným způsobem. Sama důvodová zpráva k ZSVM uvádí, že v tomto
případě zájem na ochraně těchto osob převažuje nad ústavně zakotveným principem
veřejnosti trestního řízení.128 Porušení této zásady lze postihnout jako přestupek na
úseku soudnictví mládeže podle § 26 přestupkového zákona pokutou až do výše
50.000,- Kč. Ochrana osob účastnících se na řízení je však oproti ochraně mladistvých
menší už tím, že zatímco povinnost chránit osobní údaje ostatních osob zúčastněných na
řízení mají výslovně ze zákona pouze orgány činné podle zákona o soudnictví ve věcech
mládeže, informaci o mladistvém obviněném nesmí s výjimkou případů, které stanoví
zákon, zveřejnit nikdo. Za postup v rozporu s tímto ustanovením se však nepovažuje
sdělení informací v průběhu řízení k získání informací sloužících k dosažení účelu
vedeného řízení. V rozporu se zákonem není ani sdělení těchto informací osobám
participujícím na určitém alternativním řešení trestní věci, např. na mediačním jednání,
stejně jako sdělení informací o mladistvém vyslýchanému svědkovi. Osoby, kterým
byly takové informace sděleny, je však nesmějí dále rozšiřovat, o čemž musí být
poučeny.129
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Ve smyslu § 53 odst. 2 ZSVM se za porušení tohoto zákazu nepovažuje
zveřejnění informací o obviněném mladistvém za účelem policejního pátrání po něm.
Toto pátrání prakticky nelze zrealizovat bez zveřejnění identity hledaného mladistvého.
V řadě případů bude současně účelné využít jeho vyobrazení a v zájmu zlepšení
vyhlídek na jeho vypátrání i možnosti pátrání prostřednictvím veřejných sdělovacích
prostředků. To vše zákon v § 53 odst. 2 věta první umožňuje. Obdobně je třeba
přistupovat ke zveřejnění osobních údajů o uprchlém mladistvém v souvislosti
s uveřejněním jeho předvolání k hlavnímu líčení a k veřejnému zasedání postupem
podle § 306 trestního řádu (zpravidla se tak děje vyvěšením takového předvolání na
úřední desku soudu). Pominou-li však dodatečně důvody pro vedení řízení proti
mladistvému jako proti uprchlému a v řízení se pokračuje v jeho přítomnosti podle
obecných předpisů, pak je třeba znovu dodržovat režim ustanovení § 53 odst. 1 ZSVM,
nestaly-li se v mezidobí jeho osobní údaje fakticky veřejně známými (v takovém
případě by jejich utajování postrádalo jakýkoliv logický smysl).130
Zákaz zveřejnit jméno, příjmení či jinou informaci, která by mohla vést
k identifikaci mladistvého, platí nejen po celé trestní řízení, ale i po něm následující
období (§ 53 ZSVM). Zakázáno je tedy i zveřejnění informací, v nichž sice není přímo
a výslovně uvedeno jméno mladistvého, ale které jej jsou bezpečně způsobilé
identifikovat (např. podle věku a bydliště, případně jiného místopisného údaje). Totéž
platí o popisu okolností, z nichž je možné usuzovat na osobu mladistvého provinilce.
Jestliže jsou tedy okolnosti případu natolik specifické a spojené s určitými reáliemi,
místem a s přítomnými osobami, že umožňují ztotožnit tyto osoby, včetně mladistvého,
pak není možné zveřejnit ani tyto okolnosti případu; možné je to pouze rámcově,
aby tuto identifikaci neumožňovaly. Také publikování obrazového snímku trestně
stíhaného mladistvého nebo jeho rodičů či příbuzných je rovněž zřejmým porušením
ustanovení § 53 odst. 1 ZSM, neboť by tak byla zveřejněna informace, která by
umožnila identifikaci tohoto mladistvého, byť někdy jen určitému okruhu osob.131 Tento
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zákaz neplatí pouze pro soudce, státní zástupce a policejní orgány, kde se jedná o
zvláštní případ povinnosti mlčenlivosti, ale pro každého, kdo má o tomto trestním řízení
informace. Zákaz se týká i všech informací o řízení, jeho výsledku či písemností
a vyobrazení týkající se tohoto řízení. Jediným okamžikem, kdy toto neplatí, je veřejné
vyhlášení rozsudku v hlavním líčení v přítomnosti mladistvého, což je důsledkem
ústupku tohoto principu ústavní zásadě veřejného vyhlašování soudního rozsudku
(čl. 96 odst. 2 věta druhá Ústavy a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).
Ochraně mladistvého slouží též výrazné zúžení okruhu osob, které se mohou zúčastnit
hlavního líčení a veřejného zasedání. Toto vyloučení je obligatorní a plyne přímo ze
zákona, takže se o něm nemusí v jednotlivých případech rozhodovat.132 Zákon taxativně
vymezuje osoby, které se účastnit mohou.133 Striktně omezena je i možnost publikování
výsledků řízení proti nim vedených (§ 54 ZSVM). Celkově vzato, jde o právní úpravu
důsledně podřízenou zájmům mladistvých. Proto lze konat hlavní líčení či veřejné
zasedání veřejně, pouze pokud o to mladistvý sám požádá. I zde však soud může omezit
přístup veřejnosti, pokud shledá obecný právní důvod pro takový postup dle § 200
a § 201 trestního řádu. O právu podat takový návrh mladistvého není třeba poučovat
a soud není povinen mu vyhovět. Obdobný režim ochrany soukromí se uplatní též
v jednáních ve věcech dětí mladších patnácti let a trestně neodpovědných mladistvých,
kteří se dopustili činů jinak trestných (§ 92 a § 94 ZSVM).134
V zájmu ochrany osobnosti a soukromí mladistvých limituje současně § 54
odst. 3 ZSVM také možnosti uveřejnění výsledků řízení vedených soudy pro mládež.
Stanoví totiž možnost uveřejnit pouze odsuzující rozsudek, ať už jím bylo nebo nebylo
uloženo trestní opatření. Ze zákona je tedy vyloučeno uveřejnění ostatních konečných
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rozhodnutí ve věci samé, včetně zprošťujících rozsudků, schválení narovnání,
podmíněného zastavení trestního stíhání a odstoupení od trestního stíhání. Z logiky věci
vyplývá, že to může platit pouze v případech, v nichž se údaje o obviněném mladistvém
a o řízení vedeném proti němu nestaly veřejně známými. Pokud již byly zveřejněny –
nerozhodno, za jakých okolností – je namístě připustit i zveřejnění konečných
rozhodnutí, jimiž nebyla vyslovena vina mladistvého. Pravomocné odsuzující rozsudky
mohou být uveřejněny ve veřejných sdělovacích prostředcích jen bez uvedení jména
a příjmení mladistvého. Předseda senátu může s přihlédnutím k okolnostem případu
rozhodnout o dalších omezeních zveřejnění takového rozsudku nebo naopak povolit
zveřejnění rozsudku i se jménem a příjmením odsouzeného mladistvého, pokud jde
o zvlášť závažné provinění a zároveň takové zveřejnění je potřebné pro ochranu
společnosti, což by se ale mělo dít opravdu ve výjimečných případech.135
Tento princip byl u mnoha lidí a části odborné veřejnosti přijat s odmítavými
reakcemi. Dne 2. června 2004 podal soudce Okresního soudu v Kladně návrh na zrušení
ustanovení § 53 odst. 1 a § 54 ZSVM z důvodu, že je § 54 odst. 1 ZSVM v rozporu
s čl. 96 odst. 2 Ústavy a s čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Ustanovení
§ 53 a § 54 odst. 2, 3 ZSVM jsou pak v rozporu s čl. 17 odst. 1, 4, 5 Listiny základních
práv a svobod. Rozpor byl spatřován hlavně v tom, že se zde zájem jednotlivce
nadřazuje nad zájmem společnosti jako celku, když se téměř jedna desetina jednání
dostává do tzv. kabinetní justice a popírá se tak duch Ústavy, která hovoří pouze
o vyloučení veřejnosti ve výjimečných případech a tím se dodržuje jeden ze základních
principů demokratického a právního státu. Ústavní soud věc projednal v plénu dne
8. listopadu 2005 a rozhodl, že se návrh zamítá (Pl. ÚS 28/04). Svůj nález zdůvodnil
hlavně tím, že veřejnost soudního jednání lze přiměřeně omezit zákonem, kdy podstatná
je z hlediska ústavní konformity míra tohoto omezení. Řada ustanovení Listiny
základních práv a svobod spolu souvisejí a je třeba je vykládat společně, systémově
i vzájemně subordinačně, čímž je svoboda zákonodárce Listinou přesně a přísně
regulována. V případech rozporu dvou ustanovení Listiny, se musí tyto ustanovení
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vykládat dle aspektů právně-filosofických, právně-historických a komparatistických.136
V tomto případě Ústavní soud souhlasil s postupem zákonodárce, když konstatoval,
že veřejnost jednání je právem účastníka řízení a nikoliv základním právem soudu
či soudce. Práva mladistvého se v tomto případě musí nutně zohledňovat, přičemž
omezení jména či podoby mladistvého nemá zas tak velký dopad na generální prevence
daného rozhodnutí na společnost. Proto se negativa z takovéhoto přístupu nezdají být
významná ve srovnání s pozitivy plynoucími z něj mladistvému.137

4.4. Zásada rychlosti řízení
Zásada včasného a rychlého projednání věci orgánem příslušným dle zákona
tvoří nepochybně jeden ze základů právního státu a při řízení ve věcech mladistvých
nabývá ještě většího významu, jelikož zde u pachatele není ukončen rozumový, mravní
a sociální vývoj a proto je velká naděje na to, že pohotová, jednoznačná a zároveň
spravedlivá reakce na jeho protiprávní činy bude nejlepší prevencí dalšího delikventního
jednání. Navíc se jedná o pravidlo mezinárodní i ústavněprávní úrovně. Článek 38 odst.
2 Listiny základních práv a svobod, stejně jako článek 6 odst. 1 Evropské úmluvy
o lidských právech a čl. 9, 10 a 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických
právech mimo jiné stanovuje, že každý má právo, aby jeho věc byla soudem projednána
bez zbytečných průtahů. To samé je uvedeno i v § 5 odst. 2 zákona o soudech
a soudcích (č. 6/2002 Sb.) a v § 2 odst. 4 trestního řádu. Provedení řízení v souladu
s tímto požadavkem je významnou zárukou řádného objasnění věci a tím i správného
a spravedlivého rozhodnutí, jelikož průtahy řízení a celková délka procesu negativně
ovlivňuje množství a kvalitu důkazů. Tato zásada ovšem platí i pro řízení vykonávací.138

136

Srov. Hulmáková, J.: Delikventní mládež ve významných mezinárodních dokumentech, Trestněprávní

revue, ročník 2009, číslo 2009, strana 23
137

Srov. Válková, H.: Ochrana soukromí a osobnosti mladistvého versus právo na informace, svoboda

projevu a zásada veřejnosti, Trestněprávní revue, ročník 2006, číslo 4, strana 97
138

K problematice rychlosti a průtahů řízení existuje taká bohatá judikatura Ústavního soudu ČR

(např. sv. 10, roč. 98, č. 38, sv. 12, roč. 97, č. 140, sv. 13, roč. 99, č. 2. č. 74, sv. 14, roč. 99, č. 73, sv. 18,
roč. 2000, č. 50, sv. 21, roč. 2011, č. 13, sv. 23, roč. 2011, č. 102 Sb. n.a u.)

55

To ovšem neznamená, že by rychlost řízení měla být upřednostňována na úkor kvality
a rozsahu práce všech orgánů činných v trestním řízení, který je pro řádný a spravedlivý
proces nezbytný a žádaný. Například nelze posuzovat jako zbytečný odklad zjišťování
údajů o osobě pachatele, jeho rodině, sociálním zázemí, vzdělání a o jiných
mimoškolních či mimopracovních aktivitách.139
Rychlost řízení je zajištěna celou úpravou postupu dle ZSVM v návaznosti na
trestní řád a případně občanský soudní řád. Trestní řád obsahuje kromě výše zmíněného
obecného ustanovení i řadu konkrétních ustanovení, která obsahují lhůty k provedení
těch kterých procesních úkonů. Mimo ustanovení trestního řádu obsahuje svá vlastní
speciální ustanovení ZSVM se lhůtami pro určité úkony. K takovým ustanovením náleží
například lhůta pro pozorování duševního stavu obviněného, která nemá trvat déle než
jeden měsíc a jen na odůvodněnou žádost znalců může být prodloužena nejvýše opět
o jeden měsíc (§ 58 odst. 2 ZSVM).140 Odchylky od obecné úpravy dále obsahují
zejména ustanovení o trvání vazby, kde je její trvání časově omezenější a je stanoven
odlišný způsob při rozhodování o jejím prodloužení (§ 47 ZSVM).141
Aby byla zásada rychlosti řízení opravdu v praxi dodržována, vykonává kontrolu
v této oblasti nad orgány činnými v trestním řízení odbor dohledu na Ministerstvu
spravedlnosti ČR, který provádí náhodné prověrky mezi soudy.

4.5. Zásada uspokojení zájmů poškozeného
Zákonodárce ve věcech mladistvých pokládá za velmi důležitou podmínku
naplnění požadavku spravedlivého projednání věci soudem pro mládež uspokojením
139
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potřeb oběti a to tak, aby poškozený dosáhl na náhradu škody způsobenou protiprávním
činem nebo se mu dostalo jiného přiměřeného zadostiučinění. Tento princip by se měl
uplatňovat přednostně ve všech případech s výjimkou těch, kde zákon výslovně
v příslušném ustanovení upřednostňuje jiný účel řízení. Tento požadavek je logický,
neboť poškozený je osobou, která je protiprávním činem poškozena nejvíce a proto by
její práva měla být přednostně chráněna. Zásada uspokojení zájmů poškozeného je
obecně uvedena v § 3 odst. 7 ZSVM a dále je rozvedena v řadě dalších ustanovení.142
Stejná myšlenka je poté také v § 64 odst. 4 ZSVM, podle kterého dbá předseda senátu
v průběhu hlavního líčení a veřejného zasedání zájmů poškozeného. Pojmem
přiměřeného zadostiučinění se má na mysli především satisfakce za nemajetkovou újmu
v podobě finanční kompenzace, uveřejnění omluvy ve sdělovacích prostředcích, osobní
pomoc poskytnutá poškozenému s jeho souhlasem apod. Je zřejmé, že v případě,
kdy bude způsobena škoda, bude poškozený preferovat spíše náhradu této škody než
„pouhou omluvu“ a uvedení věci do původního stavu. Avšak například v případě,
že bude zřejmé, že obžalovaný mladistvý nemá dostatečné finanční prostředky ani
dostatečný příjem, aby mohl určitou škodu uhradit, může tuto nahradit například osobní
prací pro poškozeného - například péčí o jeho zahradu v určité časové dotaci. Přitom
však musí být brán zřetel k osobě pachatele tak, aby přiměřeně pocítil následky svého
protiprávního jednání a přitom nebyl ohrožen jeho další vývoj.143 S tímto souvisí
ustanovení § 45 odst. 2 ZSVM, který ukládá povinnost vyrozumět poškozeného
v případě, pokud je znám a pokud mladistvý projeví zájem nahradit způsobenou škodu
nebo ji svým přičiněním odčinit či pokud by chtěl postupovat cestou narovnání.144
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4.6. Ostatní zásady společné pro trestní řízení a obsažené také v trestním
řádu
V ZSVM jsou dále upraveny i zásady, které neplatí pouze pro trestní soudnictví
ve věcech mládeže, ale obecně pro trestní řízení. ZSVM je však rozšiřuje či jinak
modifikuje. Jako první a jedna z nejdůležitějších zásad tohoto typu je presumpce neviny
upravená v § 2 odst. 2 trestního řádu, která říká, že dokud není pravomocným
odsuzujícím rozhodnutím soudu vyslovena vina, nelze na toho, proti němuž se vede
trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. U řízení ve věcech mládeže je tato zásada
zásadně podpořena výše rozebranou zásadou ochrany soukromí mladistvého,
neboť obžalovaný nemůže být pod předem defamizujícím tlakem médií. Podobně je
také z důvodu ochrany soukromí mladistvého omezena veřejnost soudního jednání ve
smyslu § 2 odst. 10 trestního řádu.145
ZSVM ve svém § 70 upravuje zvláštní odklon v trestním řízení, a to institut
odstoupení od trestního stíhání. Jedná se o výjimku ze zásady legality a rozšíření
principu oportunity oproti úpravě pro dospělé pachatele. Postup dle tohoto ustanovení se
uplatní v řízení u provinění, na který trestní zákoník (popřípadě trestní zákon) stanoví
trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta. V tomto případě, může
soud a v přípravném řízení státní zástupce z důvodu chybějícího veřejného zájmu na
dalším stíhání mladistvého a s přihlédnutím k povaze a závažnosti provinění a osobě
mladistvého odstoupit od trestního stíhání mladistvého, pokud trestní stíhání není účelné
a potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalšího provinění.146
K tomuto více v kapitole této práce nazvané Zvláštní způsoby řízení, podkapitola
Podmíněné zastavení trestního stíhání.
ZSVM dále velmi rozšiřuje institut nutné obhajoby dle § 2 odst. 13 trestního
řádu. Mladistvému musí být ustanoven obhájce (pokud si ho sám nezvolí) od okamžiku,
kdy jsou proti němu použita opatření podle ZSVM nebo provedeny úkony dle trestního
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řádu, včetně úkonů neodkladných nebo neopakovatelných, a to pouze s tou výjimkou,
že by nebylo možno provedení úkonu odložit a obhájce mladistvého o něm vyrozumět
(§ 42 odst. 2 ZSVM). Opatřeními podle tohoto zákona se rozumí především opatření ve
smyslu § 2 písm. e) ZSVM, tedy výchovná, ochranná a trestní opatření, z nichž však
v přípravném řízení lze použít pouze opatření výchovná, která lze uložit se souhlasem
mladistvého již v průběhu řízení před rozhodnutím soudu pro mládež. Jedná se o úkony
podle trestního řádu, které jsou prováděny dle trestního řádu, ale i ZSVM, byť se zde
výslovně neuvádějí, neboť procesní úkony podle ZSVM vždy navazují na trestní řád
a to na základě povahy ZSVM, který je k trestnímu řádu ve vztahu speciality.147
Zákonodárce toto ustanovení vydal za účelem ochrany práv mladistvého, který se ještě
nedokáže účinně obhajovat sám.148 Obdobně je stanovena nutná obhajoba ve
vykonávacím řízení, v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání
a v řízení o návrhu na povolení obnovy řízení, pokud se rozhoduje ve veřejném zasedání
a pachatel nepřekročil osmnáctý rok věku. Shodně, jako u obviněných všeobecně,
nemůže být obhájcem mladistvého ten, kdo současně obhajuje osobu, jejíž zájmy jsou
v rozporu se zájmy mladistvého a taková osoba nemůže mladistvému obhájce ani zvolit.
I proti vůli mladistvého (pokud ještě nedovršil osmnáctý rok věku) mohou zvolit
obhájce příbuzní v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, manžel, druh i zúčastněná
osoba, pokud nezvolil mladistvému obviněnému obhájce zákonný zástupce nebo si jej
mladistvý nezvolil na plnou moc sám, přičemž jeho volba má před ostatními přednost.
Mladistvý si může místo obhájce, který mu byl ustanoven nebo oprávněnou osobou
k tomu zvolen, zvolit obhájce jiného (§ 44 ZSVM).149
Nutno ovšem podotknout, že takto široce pojatá zásada nutné obhajoby často
působí na mladistvého také negativně v případě, že je pravomocně odsouzen.
Odsouzený mladistvý má totiž podle ustanovení § 152 odst. 1 písm. b) trestního řádu
a § 155 odst. 1 trestního řádu povinnost odměnu obhájce a náhradu jeho hotových
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nákladů uhrazených státem státu nahradit. Podle ustanovení § 33 odst. 2 trestního řádu
osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby,
rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu
bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Vyplývá-li ze shromážděných důkazů,
že obviněný nemá dostatek prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to
třeba k ochraně práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na
návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou
odměnu i bez návrhu obviněného. V případech uvedených ve větě první a druhé náklady
obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát. Soudy však přiznávají bezplatnou obhajobu velmi
zřídka a to i přes doporučení orgánů sociálněprávní ochrany dětí. Vzhledem k tomu,
že se nezřídka kdy jedná o značnou sumu i při relativně banálních provinění, jedná se
zde o povinnost, která je v mnoha případech pro mladistvého odsouzeného daleko
citelnější, než samotný uložený trest. V mnoha případech je také chybný postup Policie
ČR, která o tomto institutu hrazení nákladů neinformuje vůbec, či jen velmi nejasně.
Podobná zanedbání ve věci informovanosti se však nestávají jen u mladistvých,
ale často se v praxi dá najít případ, že Policie ČR tvrdí pachateli, že ustanovený obhájce
„ex offo“ je zdarma a náklady hradí stát, což je pravda, avšak jen zpolovic.
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5. Trestní odpovědnost mladistvých

5.1. Psychologické jevy důležité pro rozhodování o trestní odpovědnosti
mladistvých

Je nesporné, že doba dospívání je u člověka velmi složité a náročné období,
které formuje z velké části jeho osobnost po fyzické i psychické stránce a má vliv na
celý jeho další život. Tuto etapu života mapuje jedno z odvětví vývojové psychologie,
které přináší důležitá zjištění a poznatky, na které může navazovat legislativní činnost
v oblasti trestního soudnictví nad mládeží. Přestože se vzhledem k tomu, že v této práci
se nelze věnovat podrobně této velmi rozsáhlé neprávní disciplíně, a ani to v této práci
není účelem, pokládám za nutnost uvést alespoň nejzákladnější a nejklíčovější aspekty,
které jsou platné a které jsou odbornou veřejností obecně přijímané. Zde se snad ještě
více, než v jiných odvětvích psychologie, objevují velmi protichůdné názory
a doporučení na jednotlivé fáze dospívání, důvody kriminality mladistvých a vlivu
jednotlivých trestů na mladistvého či dítě.
Jak již bylo řečeno výše, období dospívání má mnoho psychických, mravních
a sociálních specifik. Určité páchání převážně bagatelních majetkových deliktů,
které jsou v této cílové skupině nejčastější, je v některých fázích dospívání chápáno za
víceméně normální, až žádoucí (jednání typu: „Když to nedokážeš, tak jsi srab!“). Jedná
se hlavně o drobné krádeže, vandalství, problematika graffiti, požívání lehkých drog
apod. V této fázi také trestnou činnost páchají převážně chlapci. Značná část populace,
která má jinak naprosto čistý trestní rejstřík, udává, že v mládí něco ukradla v obchodě,
či úmyslně něco zničila. Například po provedeném výzkumu v Plzni v roce 1999 bylo
mezi anonymními respondenty ve věku čtrnáct a patnáct let zjištěno, že zhruba třetina
z těchto dětí se dopustila krádeží v obchodě, téměř čtvrtina někoho lehce zranila a více
než desetina z nich se chovala vandalským způsobem, kdy například poškozovala okna
v telefonních budkách a parkujících automobilech. Závažnějších konfliktů s trestním
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zákonem se však dopustila pouhá tři procenta z nich.150 To naprosto koresponduje
s poznatky kriminologie, že delikvence dětí má většinou epizodický charakter
a odeznívá dosažením dospělosti. Tato kriminalita je často páchána ve skupinách pod
tlakem vzájemného vyzývání a „machrování“, kdy dívky se tohoto chování neúčastní
většinou přímo, ale maximálně pouze jako diváci, kdy se chlapci před nimi delikventní
činností předvádějí a ukazují tak svoji statečnost a vzdor vůči zavedenému řádu. Nutno
říci, že mnoho dívek takové chování opravdu obdivuje a stávají se tak motivem pro
další takovéto jednání.151 Jedná se o typický projev mravní a rozumové nezralosti,
který je však podle poznatků vývojové psychologie právě pro období dětství a dospívání
příznačný.152, 153
Daleko menší podíl žen u páchání trestné činnosti, která se projevuje po celém
světe, lze vysvětlit vrozenou daleko menší agresivitou způsobenou menší hladinou
testosteronu (i když tento vztah se někdy zpochybňuje). Dále je zde jistý vliv rodiny
i celé společnosti, která daleko více hlídá odmala chování dívek, které se tak dostanou
méně „mimo dozor“. Taktéž vrstevnické vazby na partu nemají u dívek takový význam.
Naopak vazby na rodinu jsou u nich mnohem pevnější, a proto se lépe podřídí obecně
uznávaným pravidlům. Tyto odlišnosti ve způsobu socializace jsou ovšem
determinovány kulturou a společností. Příslušnost k pohlaví je jen spouštěčem
příslušných sociálních vlivů.154
Mravní a rozumový vývoj se primárně vyvíjí v závislosti na dosaženém věku
a nabytých zkušenostech, ale dle psychologických poznatků je taktéž podmíněn
sociálním a kulturním prostředím, ve kterém dítě vyrůstá a které mu předává, respektive
nepředává určité morální hodnoty.155 Je běžné, že intelektově v některých ohledech
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velmi nadprůměrné dítě může být v jiných ohledech průměrné nebo podprůměrné
a totéž platí o vývoji citovém a mravním. To je ovlivněno složkou biologickou
(genetickou), psychologickou (určenou na počátku vztahem dětí k matce a poté k širší
rodině) a také kulturně historickou (všichni se rodíme do určité doby, místa a kulturního
prostředí).156 Bez jakéhokoliv vlastního přičinění dítěte tak může být vývoj v oblasti
jeho mravního dospívání výrazně zbrzděn nebo dokonce pozastaven. Logickým
projevem takového stavu je pak asociální až delikventní jednání mladistvého vůči
svému okolí. Nacházení správné reakce na takové projevy může být pro soud velmi
obtížné a je velmi záhodné spolupracovat při posuzování každého konkrétního případu
s dětským psychologem, respektive s psychiatrem.157
Základní členění kriminogenních faktorů je tedy na endogenní a exogenní. Mezi
endogenní faktory řadíme genetické dispozice (tzv. genotyp) a faktory hereditární
povahy. Mezi dědičnými znaky delikventa bývá často impulzivita, neboť delikventně se
chovající osoby dávají nezřídka přednost okamžitému uspokojení před vzdáleným.
Většinou je také dědičné podhodnocování své osoby. Téměř všechny osobní vlastnosti
i většina lidských postojů a dokonce i zájmů je dědičná.158 Často bývá delikventí
chování také spojováno s hyperaktivními jedinci, u kterých se dříve projevovaly rychlé
změny nálad, impulzivní chování a neobratnost. Tyto děti mají většinou snížené
sebehodnocení a časté záchvaty vzteku i bez zjevného důvodu. Dále je větší delikvence
spojována s diagnostikovanou psychopatií a sníženou rozumovou schopností, například
s inteligencí, kdy inteligence pachatelů je statisticky nižší, než u ostatní populace.
O skutečném vztahu inteligence a delikvence je však možné pochybovat, neboť některé
druhy trestné činnosti a způsob jejich spáchání předpokládají vyšší úroveň rozumových
schopností. Jako určitý činitel zde také figuruje vrozený či získaný zdravotní stav,
který sice není přímo důvodem delikvence, ale zvyšuje riziko problémového chování,
jelikož se takový mladistvý může snažit na sebe tímto způsobem upozorňovat.
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Do exogenních faktorů, tedy do faktorů vnějšího prostředí jedince, můžeme
zařadit pro příklad vliv rodiny, školy a širšího prostředí, do kterého zahrnujeme jak vliv
vrstevníků, tak i vliv celé společnosti, včetně její kultury a politického uspořádání,
jejichž působení se s rozvojem masových komunikačních prostředků stává čím dál
silnější. To vše ovlivňuje způsoby trávení volného času mladistvého, ve kterém se buď
začne dopouštět trestné činnosti, nebo ne. Rychlý rozvoj společnosti totiž přináší
například mnohem více „lákadel“, které si ale mnozí mladiství nemohou opatřit jiným
způsobem než nelegálně.159
Základním prvkem, který dítěti a později mladistvému poskytuje základní
sociální zkušenosti a interpretuje tak dítěti svým chováním svět jako celek, jehož je
součástí, je tzv. orientační rodina. Tato rodina má uspokojovat jeho základní psychické
potřeby, poskytovat mu jistotu a bezpečí, což jsou jedny z nejvýznamnějších
předpokladů pro úspěšné zvládnutí všech životních úkolů a rolí, které je v dospělosti
očekávají. Ne každá rodina je však schopna tyto funkce plnit a často jej neplní vůbec
či jen částečně. V krajním případě se rodina dokonce může stát zdrojem psychických
a sociálních poruch selhání dítěte.160 Po roce 1989 se i v České republice začíná
objevovat nový trend, který přichází ze západních zemí a projevuje se poklesem sňatků,
daleko častějšími rozvody, poklesem porodnosti, zvyšuje se věk vstupu do manželství
a věk, kdy si lidé pořizují první dítě. Rovněž se zvyšuje počet nezadaných lidí a počet
rodin, kde o děti pečuje pouze jeden z rodičů. Dále se díky stále většímu vlivu
feminismu vytrácí z rodin postava pečující hospodyně, kterou nahrazuje profesně
orientovaná zaneprázdněná matka. Mnoho potencionálních nových rodičů tak vyrůstá
bez vzoru dobře fungující rodiny. A i když je role rodiny nezastupitelná, její funkce je
často rodiči přesouvána na školu a další mimoškolní aktivity, jelikož na rodinný život
často není čas a mnohdy bohužel ani chuť.
Jednu z takových poruch mající původ v nefunkční rodině představuje citová
deprivace, kdy dítě není svými rodiči akceptováno, a proto citově strádá. Citovou
deprivaci lze charakterizovat jako neuspokojení potřeby citové jistoty a bezpečí
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v dostatečné míře po určitou dobu. Vzniká v případě, kdy matka dítěte, nebo jiná osoba
zodpovědná za vývoj dítěte, o něj neprojevuje zájem, zanedbává jej nebo k němu může
mít až hostilní přístup. Deprivační zkušenost nepříznivě ovlivňuje další vývoj osobnosti
dítěte a projevuje se změnami v jeho prožívání i chování. Citová deprivace představuje
vedle týrání a sexuálního zneužívání jednu ze tří základních variant syndromu týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte známého v odborné literatuře jako syndrom CAN,
pro který je charakteristická bezohlednost a necitlivost vůči dítěti, jeho podřízení nebo
využití k uspokojení potřeb dospělého.161 Tím dochází k dočasnému nebo trvalému
poškození jeho tělesného, duševního i sociálního vývoje.162
Emoční strádání se projevuje i změnami v hierarchii hodnot. Neuspokojení
v oblasti základních potřeb mění postoje dítěte k realitě, mnohdy se projeví negativně
i zkušenost z rodiny, která nevyznává hodnoty majoritní společnosti nebo negativní
zkušenost z ústavního zařízení. Dítě se tak neidentifikuje s obecně akceptovanými
normami chování natolik, aby mohly úspěšně korigovat jeho chování. Dítěti chybí
citově důležitá autorita, kvůli které by stálo za to, si tyto normy osvojit.163 Míra, kterou
je osoba mladistvého touto situací ovlivněna, je však z jisté části ovlivněna i genetickou
výbavou a charakterem dítěte. Toto tvrzení potvrzuje fakt, že z jednoho sexuálně
zneužívaného dítěte vyroste později stejný agresor, z jiného pacient psychiatrické
léčebny, zatímco ve třetím případě oběť takového zneužívání své trauma z dětství
úspěšně v dospělosti překoná a začlení se do společnosti.164 Asi nejvíce je možné tuto
deprivaci vidět u dětí, které pravou rodinu nikdy nepoznaly a byly vychovány
v kolektivních institučních zařízeních, kterých mohly vystřídat i velmi mnoho. Tyto děti
mají omezenou schopnost navazovat vztahy a nalézat v nich uspokojení, mají také
oslabený smysl pro „civilní“ neústavní realitu. Jejich adaptace na ústav je samozřejmě
lepší než adaptace na samostatný život, proto pro ně může být vazba i vězení vlastně
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známým prostředím, které nevědomky upřednostňují před náročnou samostatností na
svobodě.165
Kromě syndromu CAN se v našich sociokulturních podmínkách často objevuje
fenomén tzv. citové deprivace, který je ještě rozšířenější. Riziko této deprivace spočívá
v tom, že je oproti CAN daleko hůře identifikovatelná.166 Často se jedná o případ,
kdy rodina navenek velmi dobře funguje, děti zvládají své povinnosti, jsou dobře
materiálně zajištěny, rodina vypadá jako spořádaná a bezproblémová, děti mají dobré
vzdělání, přesto všechno však výrazně strádají v citové oblasti. Rodiče o ně totiž
projevují velmi malý zájem nebo je naopak nepřiměřeně kriticky posuzují a zároveň na
jejich potřeby reagují s malou empatií. U takových dětí se v pozdějším věku projevuje
deformace psychického vývoje a častější výskyt problémů se sociální adaptací.
Delikventní selhání takového dítěte tedy není z těchto důvodů tak překvapující, jak by
se na první pohled mohlo zdát. I v tomto případě je při trestání deliktů dobré postupovat
s pomocí odborníků na psychický vývoj dítěte a snažit se raději napravit důvody
takového jednání než jej jen trestat. To by mohlo naopak prohloubit krizi dítěte a přimět
ho k dalšímu nežádoucímu chování.167
Dalšími faktory ovlivňující delikvenci mládeže jsou například nedostatečné nebo
dokonce neúplné základní vzdělání, které staví mladistvého do velmi těžké situace na
trhu práce a vzhledem ke stále nákladnějšímu způsobu trávení volného času dnešní
mládeží je svým okolím nucen získávat finanční či naturální zdroje protiprávní činností.
Rovněž zde hraje velkou roli závislost na alkoholu či drogách, kdy je náprava pachatelů
velmi obtížná a v mnoha případech téměř nemožná.
Z výše uvedeného je zřejmé, že problematika kriminality dětí a mládeže je velmi
složitou a stále se vyvíjející oblastí, která má přesah z právní roviny i do mnoha
neprávních disciplín, které by se měly využívat při posuzování každého delikventního
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chování a snažit se odpověď na otázku „proč?“. Jen tak je možné zamezit dalšímu
delikventnímu chování nezletilce a začlenit jej řádně do společnosti.

5.2. Relativní trestní odpovědnost mladistvého a věková hranice trestní
odpovědnosti

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže přinesl do českého práva po vzoru
zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží a některých zahraničních
úprav, například německého zákona o soudech mládeže, nový institut, když nově
vymezil podmínky trestní odpovědnosti mladistvých a zavedl to, co bývá označováno za
relativní či podmíněnou trestní odpovědnost.168 Ta se vztahuje na osoby, které dovršily
patnáctý rok věku a nepřekročily věk osmnácti let. Podle ustanovení § 5 odst. 1 ZSVM
mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti,
aby mohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo nemohl ovládat své jednání,
není trestně odpovědný. Přestože tedy zákon spojuje počátek trestní odpovědnosti
s dovršením patnáctého roku věku, zároveň předpokládá, že u mladistvých bude
předmětem pozornosti jejich duševní stav i z hlediska dosažení určitého stupně
rozumové a mravní vyspělosti. U mladistvých pachatelů totiž hraje často velkou roli
navenek

okázale

demonstrovaná

fyzická

a

mentální

vyspělost,

která

však

nekoresponduje s jejich psychologickou zralostí a může vést sociální okolí ke klamné
představě o jejich dostatečném sociálním vývoji, a tím i k požadavku reagovat
nekompromisně na jejich případné kriminální selhání. Mladiství jsou však často
v tzv. sociálním vakuu, kdy již nebo ještě nikam nepatří, neboť původní prostředí,
zpravidla rodina, jim již nestačí a vlastní rodinu si ještě nevytvořili. Tato ambivalence
mezi očekáváním a nenaplněnou realitou může u některých z nich vést ke kriminálním
deliktům. Je tedy samozřejmé, že sociální zralost nenabývá člověk narozením,
či patnáctým rokem života, ale postupným procesem dospívání biologickým,
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psychickým i sociálním. Je obtížné určit, kdy je určitá osoba sociálně zralá vzhledem
k individuálnímu vývoji každého jednice.169
Podle důvodové zprávy k § 5 odst. 1 ZSVM je mladistvý zásadně trestně
odpovědný od 15 let. Zákon však reflektuje skutečnost, že stupeň rozumové a mravní
vyspělosti zejména okolo patnáctého roku věku je u jednotlivých mladistvých velmi
rozdílná a proto zohledňuje případ, kdy tento vývoj ještě nedosáhl takové úrovně,
která je vyžadována v § 5 odst. 1 ZSVM, který trestní odpovědnost vylučuje. Po přijetí
této koncepce se objevovaly mezi odbornou veřejností spory, zda takto vymezená trestní
odpovědnost mladistvého je při naplnění podmínek v § 5 odst. 1 ZSVM samostatným
důvodem vylučujícím odpovědnost mladistvého, a to mimo úpravu příčetnosti, anebo
zda se naopak jedná o zvláštní případ příčetnosti, tedy tzv. podmíněnou, pochybnou
či relativní příčetnost. Většina odborné veřejnosti se přiklání k závěru, že ustanovení § 5
odst. 1 ZSVM je třeba chápat jako speciální důvod nepříčetnosti a nikoliv jako jiný
samostatný důvod vylučující trestní odpovědnost. Vycházejí přitom nejen z formulace
daného ustanovení, které je formulováno obdobně, jako bylo formulováno ustanovení v
§ 12 trestního zákona a z důvodové zprávy, která výslovně hovoří o podmíněné
příčetnosti, ale také z názorů obsažených již dříve v nauce trestního práva. Prušák
hovořil o pochybné příčetnosti,170 Milota o období pochybné příčetnosti,171 Miřička
o zvláštním důvodu nepříčetnosti172 a Solnař k tomuto uvádí, že zákon č. 140/1961 Sb.
neobsahuje zvláštní ustanovení o příčetnosti osob mladistvých, neupravuje tuto
příčetnost jako období pochybné nebo podmíněné příčetnosti, jak činily některé
zákony.173 Vyjdeme-li pak dále z toho, že za podmínku příčetnosti v širším slova
smyslu je pokládán určitý věk, přičemž o této skutečnosti nebylo a není pochyb, pak
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není důvod ani pochybovat o tom, že ustanovení § 5 odst. 1 ZSVM je třeba považovat
za vymezení tzv. podmíněné či relativní příčetnosti mladistvého. 174, 175
V souladu s tímto pojetím ZSVM neupravuje zvláštní důvod zastavení trestního
stíhání nebo zprošťujícího rozsudku (§ 226 písm. d) trestního řádu) a použije se zde
proto obecných ustanovení vztahujících se k příčetnosti (§ 172 odst. 1 písm. e), § 188
odst. 1 písm. c), § 226 písm. d) trestního řádu atd.). Pokud pachatel není při použití
ustanovení § 5 odst. 1 ZSVM o zvláštním důvodu nepříčetnosti trestně odpovědný, je to
v přípravném řízení a při předběžném projednání obžaloby důvodem pro zastavení
trestního stíhání a v hlavním líčení důvodem pro zprošťující rozsudek. Soud však může
zprostit obžalovaného mladistvého obžaloby z tohoto důvodu pouze poté, kdy bylo
zjištěno, že se obžalovaný daného provinění dopustil, tedy pouze tehdy, když není dán
žádný důvod zproštění dle § 226 písm. a) až c) trestního řádu.176
K autorům, kteří považují trestní odpovědnost mladistvého ve smyslu § 5,
odst. 1, 2 ZSVM za zvláštní případ nepříčetnosti patří rovněž Kůrková, Šámalová
a Bláha, kteří uvádějí, že pojem duševní poruchy je v ZSVM nahrazován pojmem
rozumové a mravní vyspělosti.177
Při rozhodování, zda bude použito ustanovení § 5 odst. 1 ZSVM je tedy důležitý
pojem rozumové a mravní vyspělosti. Tato koncepce navazuje na dřívější úpravu. Jak
již bylo výše uvedeno, podobnou koncepci obsahoval již § 16 odst. 1 uherského
zákonného článku XXXVI/1908, jenž platil na Slovensku a s touto koncepcí pracoval
i zákon č. 48/1931 Sb., O trestním soudnictví nad mládeží. Rozumová a mravní
vyspělost má již dle názvu dvě složky, které se vzájemně ovlivňují a jenž tvoří
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z hlediska vývoje mladistvého do jisté míry jeden celek.178 Obecně je složka
rozumového vývoje charakterizována tak, že zahrnuje postupné individuální nabývání
schopnosti pojmového myšlení, přičemž stupeň takového vývoje je určován dosaženou
úrovní tohoto myšlení. Za mravní vývoj osobnosti mladistvého se pak obecně považuje
proces, v němž si osobnost mladistvého v průběhu individuálního rozvoje osvojuje
normy chování, které platí v daném období rozvoje společnosti, a tyto přeměňuje na
osobní a morální kvality. V závislosti na biologickém a psychickém zrání osobnosti
mladistvého rozumová a mravní vyspělost získává trvalejší ráz.179
Rozdílně od předchozích vnímají někteří autoři trestní odpovědnost mladistvého
ve smyslu § 5 odst. 1, 2 ZSVM jako samostatnou další obligatorní podmínku, která stojí
vedle věku a příčetnosti. Svůj názor opírají o vztah speciality ZSVM k trestnímu
zákonu, resp. trestnímu zákoníku, kdy tento je vyjádřen v § 1 odst. 3 ZSVM a říká,
že pokud ZSVM nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době spáchání trestného činu
nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních předpisů. Pokud tedy ZSVM stanoví
jako zvláštní podmínku trestní odpovědnosti rozumovou a mravní vyspělost
mladistvého v § 5 odst. 1 ZSVM, potom s ohledem na vztah speciality je patrné, že tato
podmínka se uplatní jako další, vedle obecných podmínek trestní odpovědnosti pro
dospělého pachatele, kterými jsou věk a příčetnost. Dále se poukazuje na to, že dle
ustanovení obecných právních předpisů je obligatorním znakem nepříčetnosti duševní
porucha. Avšak rozumová a mravní vyspělost je vázána na rychlost duševního vývoje,
který může být zpomalen, ale tato vyspělost není dušení poruchou ovlivňována.180
Případný nedostatek rozumové a mravní vyspělosti mladistvého, na rozdíl od případů
nepříčetnosti dle trestního zákoníku, není projevem chorobného stavu (např. mentální
retardace), ale pouze důsledkem toho, že dospívání je proces, který neprobíhá u každého
stejně, resp. ve stejném časovém období. Je to tedy pouze důsledek vývojové
opožděnosti. Z logiky věci tedy vyplývá, že trestně odpovědný může být jen ten
mladistvý, který v zásadě dosáhl rozumové a mravní vyspělosti odpovídající věku svých
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vrstevníků, tedy věku mladistvých, a minimálně pak věku patnácti let, který představuje
hranici trestní odpovědnosti. Zatímco tedy k okolnostem charakterizujícím obecnou
příčetnost dle trestního zákoníku se vyjadřují znalci z oboru zdravotnictví se
specializací na dětskou psychiatrii a vycházejí z lékařských aspektů dané problematiky
a z vyšetření duševního stavu posuzovaných mladistvých, okolnosti charakterizující
osobnost mladistvého z hlediska jeho rozumové a mravní vyspělosti posuzují znalci
z oboru psychologie se specializací na vývojovou psychologii. To je dáno tím, že při
posuzování obecné příčetnosti hraje klíčovou roli posouzení duševního stavu (zdraví)
mladistvého, zda netrpí určitou duševní poruchou, která by mohla ovlivnit jeho
rozpoznávací a ovládací schopnosti. Zatímco při posuzování, zda byl mladistvý schopen
rozpoznat nebezpečnost svého činu a ovládnout své jednání z hlediska dosažené
rozumové a mravní vyspělosti, je klíčové posouzení jeho sociálního vývoje v prostředí,
v němž se pohybuje a zda v tomto pohledu nezaostává za svými vrstevníky a v důsledku
toho nejsou modifikovány i jeho schopnosti rozpoznávací a ovládací vzhledem
k projednávanému činu. Často však bývali povoláni jen znalci z oboru psychiatrie
s odvoláním na judikaturu,181 kteří se zabývali výlučně zdravotní stránkou a tím de facto
nerespektovali ustanovení § 5 odst. 1 ZSVM. Tato judikatura však byla vydána ještě
před účinností ZSVM. Tedy v době, kdy nešlo jinak hodnotit příčetnost mladistvého,
než podle ustanovení dle trestního zákona o obecné příčetnosti. Účinností ZSVM se
však tyto možnosti rozšířily právě o ustanovení § 5 odst. 1 ZSVM a proto se také měli
ustanovovat správní a kvalifikovaní znalci, aby se tomuto ustanovení dala možnost
plného uplatnění v praxi.182 Tento problém byl vyřešen novelou § 58 ZSVM, kde je již
jasně určeno, že k vyšetření duševního stavu mladistvého se přibere znalec z oboru
zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii a znalec z oboru
zdravotnictví nebo pedagogiky, odvětví psychologie, se specializací na dětskou
psychologii.
Dle důvodové zprávy k ZSVM zde tedy zákon obecně vyžaduje, aby si
mladistvý byl vzhledem ke svému stupni vývoje schopen uvědomit, že „dělá něco
181
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špatně, co hrubě odporuje normám společnosti,“ ve které žije nebo aby byl schopen
odpovídajícím způsobem usměrnit své chování. Proto zpravidla nebude obtížné
posoudit případy, kdy došlo ke spáchání závažných kriminálních deliktů, např. vraždy,
znásilnění či loupeže nebo klasických trestních jednání jako je krádež, podvod
a vydírání, kdy si mladistvý zpravidla musel být vědom toho, že jedná v rozporu se
zákonem. Obtížnější může být posoudit jednání, které sice překročilo meze stanovené
trestním zákoníkem, avšak ne vždy musí být mladistvému vzhledem ke stupni jeho
duševního vývoje zřejmé, že tyto hranice již porušil. Typické by toto mohlo být např.
pro drobné případy neoprávněného užívání cizí věci, omezování osobní svobody,
výtržnictví apod. Nezralost mladistvého přitom musí být podstatná, tzn., že musí být
zřejmé, že v době činu ještě nedosáhl po stránce intelektuální nebo mravní takového
stupně vývoje, jakého zpravidla dosahují jeho vrstevníci. V praxi tedy budou přibráni
dva znalci k vyšetření mladistvého jen v případech, kdy na základě výsledků
dokazování budou pochybnosti o jeho duševní zralosti, obdobně jako tomu je
v případech pochybností o plné příčetnosti.183,184
Nedostatek schopnosti rozpoznávací podle teorie i praxe spočívá v tom,
že mladistvý není v důsledku své rozumové a mravní vyspělosti schopen rozpoznat jeho
protiprávnost. O nedostatek schopnosti rozpoznávací půjde i v tom případě,
jestliže mladistvý sice vnímal rozhodné skutečnosti ohledně svého činu, ale nebyl
schopen pochopit společenské a právní souvislosti, jeho společenský smysl a dopad.
Nedostatek schopnosti určovací se spatřuje v tom, že mladistvý není způsobilý
ovládat své jednání. Mladistvý si tedy v důsledku svého dosaženého stupně rozumové
a mravní vyspělosti sice uvědomuje protiprávnost svého chování, ale není způsobilý
v konkrétním případě své jednání svými duševními schopnostmi regulovat, tedy
ovládnout.185
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Zda jsou dány u pachatele schopnosti rozpoznávací a určovací, je třeba
posuzovat se zřetelem k povaze spáchaného činu. Soud nezjišťuje trestní odpovědnost
pachatele jako takovou, ale vždy jen ve vztahu k určitému činu.186 Pachatel totiž může
být schopen na základě svého duševního vývoje rozpoznat protiprávnost takového činu,
jehož obsah je pro jeho jednoduchou povahu schopen pochopit (např. vražda, krádež),
ale již nedovede pochopit povahu složitějších činů (např. podvodu, hospodářské trestné
činy apod.). Také například mladistvý může rozpoznat protiprávnost krádeže,
kterou provedl sám, ale ne již v případě, že ji provedl ve spolupachatelství
a spolupachatel byl pro něho uznávanou autoritou. Může tedy nastat i situace, že pokud
mladistvý spáchal několik trestných činů, bude pro některé z nich trestně odpovědný
a pro některé ne. Z hlediska trestní odpovědnosti je samozřejmě rozhodné,
zda nedostatek schopnosti rozpoznávací nebo ovládací, popřípadě obou, vyvolaný
nedostatečným stupněm rozumové a mravní vyspělosti, byl u něj dán v době činu.
Jestliže tomu tak není, nejde o tento zvláštní důvod nepříčetnosti a trestní odpovědnost
z tohoto důvodu vyloučena nebude.187
Zatímco trestní odpovědnost absolutní je tedy charakterizovaná pevnou dolní
hranicí určující její počátek bez ohledu na vyspělost jedince, je trestní odpovědnost
relativní chápána v souvislosti s věkem jako podmíněná způsobilost (zralost) jedince být
trestným, resp. trestaným.188 I u takto relativně stanoveného počátku trestní
odpovědnosti však zákonodárce stanoví vždy určitou minimální dolní věkovou hranici,
jejíž dosažení je nezbytným předpokladem pro to, aby vůbec mohlo být zkoumáno,
zda jsou splněny další podmínky k vyvození trestní odpovědnosti vůči konkrétnímu
jedinci. Dle Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 138 přijaté v roce 1973 pod
názvem Convention concerning minimum age for admission to employment (Minimum
Age Convention) je věk 15 let minimálním věkem, kdy je osoba schopna nabývat práva
a povinnosti vycházející z pracovněprávního vztahu bez toho, aby to poškodilo jeho
psychický a somatický vývoj. Není proto překvapující, že počátek trestní odpovědnosti

186

Srov. rozhodnutí R 17/1979

187

Srov. Šámal, P.: K podmíněné či relativní trestní odpovědnosti mladistvého, Právní rozhledy, ročník

2004, číslo 2, strana 47
188

Srov. Zezulová, J., Růžička, M.: Aktuální problémy zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech

mládeže, státní zastupitelství, ročník 2005, číslo 7 – 8, strana 6 až 8

73

je v řadě zemí upraven tak, aby byl časově shodný právě s okamžikem vzniku
pracovněprávní způsobilosti.189
ZSVM upravuje odpovědnost za protiprávní činy a související trestněprávní
úpravu u dvou skupin pachatelů. Dětí mladších patnácti let a mladistvých, kteří již
dovršili patnáct let, ale ještě nepřekročili osmnáct let věku.190 Z toho vyplývá,
že počátek trestní odpovědnosti zůstal spojen s dovršením patnácti let (§ 89 ZSVM),
avšak jedná se o výše rozebranou relativní trestní odpovědnost. Zastánci snížení hranice
trestní odpovědnosti podporováni velkou většinou laické veřejnosti191 sice v průběhu
legislativního projednávání zákona poukazovali na nárůst kriminality páchané dětmi do
patnácti let a volali po zpřísnění trestní represe, mj. snížením hranice trestní
odpovědnosti ze současných patnácti let na čtrnáct let věku, se svými požadavky však
nakonec neuspěli. Argumentovali zejména zvyšujícím se počtem trestných činů,
které spáchaly děti mladší patnácti let, jejich stále větší bezcitností a krutostí, drzostí
dětí u soudu, kdy si byly vědomy svého relativního bezpečí proti postihu a i vyšší
vyspělostí dětí dnešní generace oproti dřívějším dobám. Je však jasné, že snížení věkové
hranice by ale přineslo mnoho dalších problémů. Velmi se mluvilo o vlivu na snížení
věku pro legální sexuální styk, což by mohlo vést k nárůstu těhotných dívek v tomto
věku spojených s problematikou péče jak o tyto matky, tak jejich děti. Dále vliv
možného uložení trestního opatření například na povinnou školní docházku a celkový
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vývoj dítěte, jelikož dítě je v tomto věku ještě naprosto nesamostatné a závislé na své
rodině či blízkém okolí.
Zákonodárce nakonec přijal řešení vycházející z poznatků tuzemských
i zahraničních odborníků dlouhodobě se zabývajících kriminalitou mládeže a dětí. To
preferovalo celkovou reformu trestního soudnictví nad mládeží, která umožňuje použít
některá specifická výchovná a ochranná opatření stanovená ZSVM i vůči kategorii
trestně neodpovědných dětí, které se dopustily činu jinak trestného, aniž je však vystaví
riziku kriminální stigmatizace přesně v duchu zásady, že na každý čin, a to i na čin jinak
trestný, je třeba adekvátně reagovat.192 Stejný postup je stanoven dle § 5 odst. 2 ZSVM
v případech, dopustí-li se mladistvý, který není trestně odpovědný z důvodů nízké
rozumové a mravní vyspělosti činu jinak trestného nebo není-li z jiných zákonných
důvodů trestně odpovědný. Lze vůči němu použít obdobně postupů a opatření
uplatňovaných u dětí mladších patnácti let. Činem jinak trestným se tu rozumí čin, který
je relativně ve smyslu trestněprávních předpisů beztrestný, i když jinak, tj. za jiných
okolností, by byl trestným činem (§ 2 písm. a ZSVM). Pokud zákon uvádí, že mladistvý
není z jiných zákonných důvodů trestně odpovědný, má zde na mysli i případy obecné
nepříčetnosti dle ustanovení trestního zákoníku.
Závěrem této podkapitoly je asi dobré pro úplnost uvést, že i v Evropské unii je
spektrum minimálních věkových hranic trestní odpovědnosti v členských státech
poměrně pestré a odvíjí se od různých historických, kulturních a náboženských tradic
stejně tak, jako od různých modelů trestního soudnictví nad mládeží.193 Je tedy jasné,
že stanovení jednotného a jediného dolního věkového limitu trestní odpovědnosti by
rozhodně nebylo ani v evropském justičním prostoru zdaleka jednoduchou záležitostí
a je vůbec pochybné, zda by tato snaha mohla být reálná. Tato roztříštěnost jednotlivých
státních úprav činí dosti velké potíže například při vydávání a realizaci evropského
zatýkacího rozkazu, jelikož rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 16. 6. 2002 o
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resp. 15/17 let (Polsko).
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evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi jednotlivými členskými státy
(2002/584/JVV) ve svém článku 3/1./3 jako důvod pro povinné odmítnutí výkonu
evropského zatykače uvádí, že nelze vydat tu osobu, kterou nelze podle právních
předpisů vykonávajícího státu vzhledem k jejímu věku považovat za trestně
odpovědnou za jednání, na němž je zatýkací rozkaz založen. Tomuto ustanovení plně
odpovídá implementace do českého právního řádu, kdy dle § 409 trestního řádu státní
zástupce v předběžném šetření zjišťuje věk pachatele. Pokud je dle právního řádu České
republiky právně neodpovědný vzhledem ke svému věku, předběžné šetření ukončí
a informuje o této skutečnosti mj. příslušný orgán vyžadujícího státu. V těchto
případech tedy není možné v rámci EU evropský zatýkací rozkaz využít a trestní
jurisdikce vyžadujícího státu na osobu nacházející se na území státu předávajícího touto
cestou tedy nedosáhne. Aplikace mezinárodního zatýkacího rozkazu a klasické
extradice v takových případech rovněž nepřipadá v úvahu.194 To znamená, že v praxi
nastávají případy, kdy např. čtrnáctiletý občan České republiky spáchá trestný čin
v Rakousku, kde již je dle místní právní úpravy trestně odpovědný, ale Česká republika
ho nemůže vydat a proto bude v České republice pachatelem pouze činu jinak trestného
nikoliv trestného činu, jak by požadovala úprava Rakouska. Je zde tedy určité
nebezpečí, že by po Evropě mohly vznikat tzv. „věkové ráje,“ které by mohly
garantovat beztrestnost mladistvých pachatelů za činy, které by spáchali v jiných
státech, kde takové chování již provází jejich trestní odpovědnost.195

194

V České republice je tomu tak proto, ustanovení oddílu třetího pro uvedené případy stanoví jiný

postup (§ 403 odst. 3 trestního řádu), nýbrž také proto, že navíc vyžadovaného občana České republiky
ani vydat nelze (§ 21 odst. 1 trestního zákoníku, § 10 odst. 1 trestního zákoníku, § 393 písm. a) trestního
řádu). Vydání cizího státního občana dle mezinárodního zatykače naopak brání § 239 písm. j) trestního
řádu, podle něhož je vydání nepřípustné, jestliže vyžádaná osoba nebyla za trestný čin podle právního
řádu České republiky v době jeho spáchání trestně odpovědná anebo jsou dány jiné důvody vylučující její
trestní odpovědnost.
195

Srov. Kratochvíl, V.: Minimální věková hranice trestní odpovědnosti v Evropské unii a Evropský

zatýkací rozkaz, Trestněprávní revue, ročník 2010, číslo 2, strana 50
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5.3. Provinění

ZSVM rozlišuje protiprávní činy na provinění, trestné činy nebo činy jinak
trestné podle toho, zda se takového činu, který je vymezen v trestním zákoníku, dopustil
mladistvý, dospělý nebo dítě mladší patnácti let. Spáchal-li jej mladistvý, nazývá se
proviněním. Toto označení bylo užito schválně, jelikož nebylo vhodné používat obecný
termín trestný čin, neboť ten nevyjadřuje přesně podstatu jednání mladistvého,
když společnost je za jeho chování přinejmenším spoluodpovědná, poněvadž se jí
nepodařilo vytvořit vhodné výchovné prostřední, a to zejména v takových případech,
kdy mladistvý musel vzhledem k nefunkční rodině vyrůstat v ústavním zařízení,
které bohužel často samo o sobě přispělo k jeho delikventním projevům, nebo chyběly
vhodné a včasné výchovné zásahy do jeho narušeného rodinného prostředí. Ze strany
mladistvého se proto jedná (skutečně více než o trestný čin) o pouhé provinění, které
v sobě neobsahuje tak výrazné odsouzení, a tím i stigmatizující prvky jako je tomu
u termínu trestný čin, přečin či zločin.196 Je totiž pravděpodobné, že osoba, která je
označena za zločince, se jako zločinec začne také chovat.

197

Jako provinění označoval

všechny protiprávní skutky mladistvých i zákon č. 48/1931 Sb., O trestním soudnictví
nad mládeží z roku 1931, bez ohledu na to, zda by se u dospělého pachatele jednalo
o přestupek, přečin nebo zločin. Podobně postupovali i zákonodárci v jiných státech,
například v německém JGG.198
Ustanovení § 6 odst. 1 ZSVM tedy říká, že trestný čin spáchaný mladistvým se
nazývá provinění. ZSVM poté v § 6 odst. 2 obsahuje větu, že nestanoví-li ZSVM jinak,
platí pro posouzení provinění spáchaného mladistvým trestní zákoník. Základní odkaz
je tedy jistě na § 13 trestního zákoníku, který stanovuje, že trestným činem je
protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené

196

Srov. Císařová, D.: Několik poznámek k zákonu č. 218/2003 Sb. (zákon o soudnictví ve věcech

mládeže), Bulletin advokacie, ročník 2004, číslo 6, strana 35 a 36
197

Srov. Osmančík, O.: K některým kriminologickým a hmotněprávním aspektům zákona o soudnictví ve

věcech mládeže, Bulletin advokacie, ročník 2004, číslo 1, strana 32
198

Válková, H.: Proč byla reforma trestního soudnictví ve věcech mládeže oddálena a jaké byly její cíle,

Trestněprávní revue, ročník 2002, číslo 5, strana 137
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v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění,
nestanoví-li trestní zákoník výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. Dle § 111
trestního zákoníku se trestným činem rozumí jen čin soudně trestný, a pokud
z jednotlivých ustanovení trestního zákoníku nevyplývá něco jiného, též příprava
trestného činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.
Termínem „znaky“ uvedenými v takovém zákoně se rozumí zejména typové
znaky, tj. znaky skutkové podstaty trestného činu, které však nevyčerpávají všechny
znaky trestného činu, např. věk a příčetnost pachatele. Tyto znaky sice nejsou součástí
skutkové podstaty, ale jde o znaky trestného činu, a proto je nezbytnou náležitostí
trestného činu rovněž to, že se ho dopustila osoba trestně odpovědná a že s jeho
spácháním je spojena trestnost pachatele. Všechny tyto znaky musí být dány, jestliže má
jít o trestný čin. Pojmové znaky trestného činu tedy jsou znaky skutkové podstaty
(objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka a protiprávnost), stanovený věk
pachatele, příčetnost a pro provinění také již zmíněná rozumová a mravní vyspělost
mladistvého ve smyslu § 5 odst. 1 ZSVM. Od pojmu trestného činu (provinění) je tedy
třeba rozlišovat pojem skutkové podstaty trestného činu (provinění), kterou se rozumí
souhrn objektivních a subjektivních znaků, které určují jednotlivé druhy trestných činů
a odlišují je od sebe navzájem. Do skutkové podstaty proto nepatří věk a příčetnost,
naproti tomu sem patří i objektivní podmínky trestnosti.199 Všechny výše zmíněné
podmínky musí být splněny, aby se jednalo o přečin a mladistvý za něj byl trestně
odpovědný. Vzhledem k tomu, že účelem této práce není obecné trestní právo, nebudu
zde více rozebírat a vysvětlovat tyto jednotlivé podmínky a odkazuji tímto
k případnému dalšímu studiu na literaturu týkající se obecné části trestního práva
hmotného.200

199

Srov. Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušková., M.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže,

komentář C.H.Beck, Praha 2004, strana 53 a 54
200

Například Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část, zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges,

2010 či Novotný, O., Vanduchová, M., Vokoun, R., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. I. až III. díl.
6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010
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5.4. Zánik trestnosti činu

Díl druhý první části ZSVM upravuje v § 7 a v § 8 speciální ustanovení o zániku
trestnosti. Obecně lze konstatovat, že důvodem zániku trestnosti jsou určité skutečnosti
stanovené a předvídané zákonem, které nastanou po spáchání trestného činu (provinění),
ale před pravomocným rozhodnutím soudu či jiného orgánu. S těmito skutečnostmi pak
zákon spojuje zánik trestní odpovědnosti pachatele a tedy i zánik práva na jeho
potrestání. Tento zákaz platí jednou provždy. Není tedy možné zahájit trestní stíhání pro
tento skutek, a pokud již takové stíhání zahájeno je, není možné v něm dále pokračovat.
Sám ZSVM upravuje dva obecné důvody zániku trestnosti a to účinnou lítost (§ 7)
a promlčení trestního stíhání (§ 8).

5.4.1. Účinná lítost

Zánik trestnosti formou účinné lítosti u mladistvého nastává dle § 7 ZSVM
tehdy, pokud mladistvý spáchal provinění, na které je stanoven trest odnětí svobody,
jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, po spáchání trestného činu svým chováním
projevuje účinnou snahu po nápravě, dobrovolně odstranil nebo napravil způsobený
následek, zejména nahradil způsobenou škodu nebo učinil opatření potřebná k její
náhradě nebo se jinak pokusil odčinit způsobené následky a čin neměl trvale nepříznivé
následky pro poškozeného nebo pro společnost. Postup dle tohoto ustanovení je
samozřejmě nutné zvažovat z hlediska účelu trestního opatření, a proto uložení trestního
nebo jiného opatření v trestním řízení nesmí být třeba ani v zájmu individuální nebo
generální prevence.201
Toto ustanovení je dle povahy ZSVM speciální k ustanovení § 33 trestního
zákoníku, které je ve svých ustanoveních přísnější v tom, že účinná lítost je důvodem
zániku trestní odpovědnosti u dospělého pachatele pouze u vyjmenovaných trestných

201

Srov. Osmančík, O.: K některým kriminologickým a hmotně právním aspektům zákona o soudnictví

ve věcech mládeže, Bulletin advokacie, ročník 2004, číslo 1, strana 32
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činů a je nutné škodlivý následek napravit nebo tomuto následku zamezit.
U mladistvého stačí projevit pokus o tuto nápravu, což koresponduje s často omezenými
možnostmi mladistvého a zákonodárce zde preferuje výchovné působení takové
náhrady. K zániku trestnosti dle tohoto ustanovení dojde i v případě, že pachatel splnil
všechny požadované podmínky až po dovršení osmnáctého roku věku, jelikož i po
dosažení této věkové hranice je z hlediska spáchaného činu stále považován za
mladistvého.
Jak již bylo řečeno, účinnou lítost lze jako důvod zániku trestnosti použít pouze
v případě provinění, na které je stanoven trest odnětí svobody, jehož horní hranice
nepřevyšuje pět let. Tuto hranici je třeba stanovovat bez použití ustanovení § 33 odst. 1
ZSVM, které trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoníku u mladistvých
snižuje na polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let
a dolní hranice jeden rok. Toto ustanovení nelze použít proto, že výslovně odkazuje na
trestnost činu, za který trestní zákoník stanovuje trest odnětí svobody. Dále toto
ustanovení nelze použít ani z důvodu, že se týká přímo ukládání trestních opatření
a v tomto případě se jedná o zánik trestnosti, tj. o otázku viny. V případě opačného
výkladu by se dané ustanovení o zániku trestnosti týkalo skoro všech trestných činů
obsažených v trestním zákoníku a to jistě není účelem ani záměrem zákonodárce.202
Podmínku, že mladistvý musí dobrovolně odstranit nebo napravit způsobený
následek, zejména nahradit způsobenou škodu nebo učinit opatření potřebné k její
náhradě nebo se jinak pokusit odčinit způsobené následky je třeba chápat tak, že nestačí
náprava nebo snaha o nápravu jen části způsobených následků, ale všech. Případný
pokus o nápravu je třeba vnímat vždy ve vztahu ke konkrétnímu případu a hodnotit jeho
věrohodnost a skutečnou snahu.203 Jako způsobený následek je také třeba vnímat
všechny následky, nejen škodlivý následek dle ustanovení trestního zákoníku.
Napravení následku zásadně vždy vyžaduje aktivní činnost mladistvého.204 Pokud byl

202

Srov. Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušková., M.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže,

komentář C.H.Beck, Praha 2004, strana 70
203

Srov. Zezulová, J., Růžička, M.: Aktuální problémy zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech

mládeže, státní zastupitelství, ročník 2005, číslo 7 – 8, strana 10
204

Srov. s rozhodnutím R 11/1980
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následek napraven bez pachatelova přispění působením jiných osob nebo sil, pachateli
to z hlediska ustanovení o účinné lítosti nepřispívá i když bylo v jeho moci, aby nápravě
zabránil nebo aby ji provedl sám.205 Dle ustanovení § 7 ZSVM postačuje však ve
věcech mladistvých peněžitá náhrada, což dle obecné úpravy u dospělých možné není.
Pokud mladistvý odstraní pouze těžší následek, nebude trestně odpovědný dle vyšší
trestní sazby, avšak za neodstraněný nebo nenapravený následek základní trestní sazby
zůstane jeho trestní odpovědnost nedotčena. Odstranění následků musí být provedeno
nejen ve vztahu k poškozenému, ale také k celospolečenským zájmům a hodnotám,
které jsou vždy proviněním ve větší či menší míře dotčeny. Toto odstranění následků
musí být prováděno dobrovolně, avšak pohnutka takového chování není podstatná.
Často se může například stát, že jí bude snaha zabránit svému prozrazení nebo odvrátit
své trestní stíhání. Nejednalo by se však již o dobrovolnost, pokud by tak mladistvý
jednal pod hrozbou již probíhajícího konkrétního trestního stíhání v té dané věci.206
O dobrovolnost také nejde, pokud mladistvý bude vyčkávat, zda jeho jednání bude
určitým orgánem odhaleno či nikoliv.207 Současně musí mladistvý, jak již bylo výše
uvedeno, projevit účinnou snahu po nápravě, což bude ve většině případů doprovázet
jeho přiznání ve věci, uvědomění si své viny, vyvození důsledků pro svůj další život.
Není však nutné, aby se projevily konkrétní výsledky, což je logické, jelikož proces
obecné nápravy mladistvého může být, a většinou je, dlouhotrvající proces. Soud či
státní zástupce však musí v odůvodnění svého rozhodnutí uvést, v čem spatřují projevy
této účinné snahy po nápravě.208 Všechny tyto požadavky tedy musí být splněny
kumulativně, aby mohlo být o zániku trestnosti činu rozhodnuto.209

205

Srov. s rozhodnutím R 40/1952

206

Srov. přiměřeně s rozhodnutím R 35/2001 a R 2/1965

207

Srov. s rozhodnutím SR 56/1999-3

208

Srov. přiměřeně s rozhodnutím R I/1965

209

Srov. Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušková., M.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže,

komentář C.H.Beck, Praha 2004, strana 71 až 73
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5.4.2. Promlčení trestního stíhání
Druhou možností zániku trestnosti činu je dle § 8 ZSVM jeho promlčení. I když
ZSVM uvádí v nadpisu paragrafu trošku nešťastně promlčení trestního stíhání, neboť
tento pojem „trestní stíhání“ je pojem procesněprávní. V tomto případě totiž nezaniká
pouze možnost trestního stíhání mladistvého, ale zaniká jeho trestní odpovědnost za
konkrétní čin. A teprve zánikem této jeho odpovědnosti zaniká právo na trestní stíhání
pachatele. Trestnost činu však nezaniká dle § 8 odst. 3 ZSVM v případech provinění,
stanoví-li to tak ohledně promlčení trestných činů trestní zákoník ve svém § 35.
Důvody využití institutu promlčení jsou dány tím, že postupem času se snižuje
zájem společnosti na potrestání určitého činu, nehledě na to, že toto pozdní potrestání
by u pachatele neplnilo požadovanou nápravnou funkci. Navíc s delší dobou,
která uplyne od určitého činu, je stále obtížnější opatřovat důkazy, neboť se postupem
času ztrácejí či pozbývají svoji výpovědní hodnotu. Další důvod, který lze v ustanovení
o promlčení vidět, je určitá stimulace práce orgánů činných v trestním řízení,
aby pachatele trestných činů odhalovaly co nejdříve.
Dle § 8 odst. 2 ZSVM se počátek promlčecí lhůty řídí ustanoveními trestního
zákoníku, tedy § 34 odst. 2, který stanovuje, že promlčecí doba začíná běžet u trestných
činů, u nichž je znakem účinek anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové
podstaty, od okamžiku, kdy takový účinek nastal. U ostatních trestných činů počíná
běžet promlčecí doba od ukončení jednání. Účastníkovi počíná běžet promlčecí doba od
ukončení činu hlavního pachatele. Dále jsou v § 34 odst. 3 a odst. 4 trestního zákoníku
stanoveny důvody, které zapříčiňují přerušení promlčecí lhůty a také doby, které se do
promlčecí lhůty kvůli zákonem předvídané překážce, nezapočítávají. Přerušením
promlčecí lhůty začíná běžet lhůta nová.
Délka promlčecí lhůty, po které nastává zánik trestnosti činu je odstupňována
dle jeho závažnosti, což je logické, neboť zájem na potrestání závažného provinění je
daleko větší než u provinění relativně lehkého. Deset let činí promlčecí lhůta
u provinění, na které trestní zákoník stanoví výjimečný trest, pět let, činí-li horní hranice
trestní sazby nejméně deset let a lhůtu tři léta u ostatních provinění. Stejně jako
u ustanovení o účinné lítosti i zde je třeba stanovovat horní hranici bez použití
82

ustanovení § 33 odst. 1 ZSVM a to ze stejných důvodů. Délky promlčecí doby jsou
u mladistvých v porovnání s úpravou dopadající na dospělé pachatele značně kratší a to
z důvodu mimořádného zájmu společnosti na tom, aby potrestání mladistvého
přicházelo v co nejkratším čase po spáchání provinění a tak byl maximalizován
výchovný efekt projednání daného činu a případné uložené sankce.210
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6. Sankcionování mladistvých za protiprávní jednání
Jednou z hlavních funkcí trestní represe je uložení sankce pachateli, který se
dopustil protiprávního jednání. Podle staré zásady nulla poena sine lege není přípustné
uložit trest jiný, než který je stanoven v zákoně. Toto formální stanovisko napovídá,
že trestněprávní nauka je do značné míry odkázána na výsledky jiných vědních
disciplín, které se hlouběji zabývají etiologií kriminálního chování, osobou pachatele,
jeho psychickými i sociálními rysy a společenskými souvislostmi

trestání.

Z kriminologického hlediska je trestání a trest sociální kategorií, i když jeho vymezení,
funkci a podmínky pro vykonávání stanoví trestněprávní předpisy. Teorií, které se snaží
zodpovědět otázku, jaký postup je při sankcionování nejlepší, je celá řada a v průběhu
času se střídavě prosazují. Dále následuje jen výběr a krátká charakteristika některých
obecně přijímaných teorií.211
Retributivní (odplatná) teorie považuje trest za přirozený důsledek kriminálního
jednání. Trest musí pro pachatele znamenat určitou újmu, jejíž citelnost, vyjádřená výší
a druhem trestu, odpovídá závažnosti spáchaného činu. V poslední době tato teorie
prožívá určitou renesanci vyvolanou skepsí většiny obyvatelstva nad výsledky
rozmanitých rehabilitačních a resocializačních metod při zacházení s pachateli. Růst
zločinnosti ve většině zemí podlamuje důvěru občanů i politiků k možnostem nápravy
pachatelů a trest má být proto „cenou za zločin.“ Mezinárodní konvence o lidských
právech poté zaručují pro pachatele trest, který je přiměřený škodlivosti spáchaného
činu.212
Teorie odstrašení spatřuje význam trestu především v tom, že odrazuje pachatele
od dalšího kriminálního chování (individuální prevence) a stejný účinek má i na ostatní
jedince, kteří se mohou stát potencionálními pachateli (generální prevence). Újma, která
pachateli vzniká uložením trestu, jistě může vést k tomu, že jej odradí od dalšího
kriminálního chování, aniž se vůči pachateli budou užívat nějaké další převýchovné
prostředky. Proces odstrašení je však velmi individuální záležitostí. Každý jedinec jinak
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vnímá a pociťuje újmu, která mu uloženým trestem vzniká individuálně a proto
rozdílně. Je tedy důležité věnovat při ukládání trestu větší pozornost pachateli než
škodlivosti spáchaného trestného činu. To je základem pro různé trestněprávní
konstrukce zpřísňování trestních sazeb, pro definování kategorie zvlášť nebezpečných
recidivistů či pro návrhy typu „třikrát a dost.“ Je však pravdou, že teorie odstrašení více
spoléhá na účinek generální prevence.213 Základním předpokladem je dosažení stavu,
kdy se zločin „nevyplácí.“ Do této teorie patří provádění i tzv. šokujících trestů, kdy je
mladistvý delikvent nucen strávit několik dnů ve věznici s přísným režimem a poté
zbytek trestu vykonává na svobodě pod dohledem probačního úředníka. Má se za to,
že tato krátká zkušenost s vězeňským prostředím odradí mladistvého od další trestné
činnosti, neboť ví, „co by ho čekalo“, aniž bude vystaven negativním vlivům
plynoucích z dlouhodobého pobytu ve věznici, byť s daleko lehčím režimem.
Rehabilitační (nápravná) teorie spatřuje jediný a ospravedlnitelný cíl trestání
v tom, aby pachateli bylo poskytnuto v rámci trestního řízení a zejména při výkonu
trestu takové odborné zacházení, které odstraní nebo potlačí příčiny, které ke spáchání
trestného činu vedly. Rehabilitační teorie je tedy zaměřena na osobu pachatele a přihlíží
k etiologii individuálního kriminálního chování. Toto kriminální chování vnímá jako
důsledek určitých poznatelných vlivů, např. nedostatků ve výchově, rodinné prostředí,
existenční nouze, biologické a psychologické předpoklady aj. Pachatel se tak vlastně
nerozhoduje svobodně, ale jedná pod tlakem osobních a sociálních faktorů. Tato teorie
se dočkala velkého rozvoje v 60. letech v USA a později i v Evropě. Bylo vypracováno
mnoho strategií a programů pro převýchovu určitých skupin pachatelů, ale tyto postupy
jsou náročné na odbornost personálu a celkovou finanční dotaci. Rehabilitační teorie je
základem pro probační instrumenty trestního práva pro postpenitenciární činnost.
Eliminační (vylučovací) teorie uvádí jako účel trestu dočasnou nebo trvalou
izolaci pachatele od ostatní společnosti. Tato izolace má být nejen nejcitelnější újmou
pro pachatele, ale i nejlepší ochranou pro společnost. Tohoto vyhoštění ze společnosti
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může být dosaženo společenským morálním odsouzením, např. pomocí médií. Toto
odsouzení však nebývá přiměřené závažnosti deliktu. Dalším stupněm izolace pachatele
mohou být různé formy vyhnanství či vyhoštění ze země či určitého místa. Hlavní
prostředek izolace je samozřejmě ale spatřován v trestu odnětí svobody. To je velmi
účinnou formou ochrany společnosti, ale náklady na tyto tresty jsou příliš velké, aby se
použití tohoto trestu mohlo nějak výrazně rozšiřovat. Krajním prostředkem eliminace
pachatele je trest odnětí svobody na doživotí a trest smrti.
Jako poslední uveďme teorii retribuční (kompenzační), jenž zdůrazňuje význam
odstranění následků trestného jednání a význam náhrady škody, kterou utrpěla oběť
trestného činu. Trest podle této teorie má především směřovat k obnovení rovnováhy
v sociálních vztazích porušených trestným činem, a k uspokojení nároků poškozených
osob. Úzce tedy spolupracuje s viktimologickými přístupy. S touto teorií jsou také
spojeny různé alternativní tresty ukládané místo trestu odnětí svobody, jako je například
trest obecně prospěšných prací nebo procesní postupy dávající přednost odškodnění
oběti před potrestáním pachatele, jako je podmíněné zastavení trestního stíhání a různé
formy mediace či narovnání. Její nesporný význam spočívá v současné době také v tom,
že ovlivňuje legislativu i právní praxi ve prospěch postavení poškozeného v trestním
řízení.
Uvedené teoretické přístupy k trestání a naznačené názory na funkci trestu se
obvykle nevyskytují v krystalicky čisté podobě, ale navzájem se prolínají a výsledkem
bývá trestní politika určitého státu v dané době. Jejich použití se také může lišit
v případech dospělých pachatelů a mladistvých, kdy u mladistvých bývá logicky více
kladen důraz na retribuci a rehabilitaci pachatele.
ZSVM přichází naproti klasickému dualismu trestu a ochranných opatření
s ideou monismu sankcí. ZSVM pojímá opatření jako taková za jediný druh sankce,
který je dále vnitřně členěn na tři typy opatření. Tyto tři typy sankcí jsou poměrně
komplexně provázány, avšak na druhou stranu nelze přehlédnout, že se nejedná
o absolutní jednotu.214 Jednotlivé typy se odlišují svým účelem, charakterem
i podmínkami pro jejich aplikaci. Podle důvodové zprávy se tím zavádí odstupňovaný
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systém s vnitřně provázanými opatřeními pro mladistvé. Ten nabízí široké spektrum
možností reakce, a tak i maximální individualizace řešení. Prvotní je, aby bylo
vyhověno veřejnému zájmu na ochranu mládeže před škodlivými vlivy a vytváření
podmínek pro jejich zdárný všestranný rozvoj a zabránění v jejich kriminální recidivě.
Z obdobných důvodů byl termín trestný čin nahrazen termínem opatření. Termín trest
má mimo to v sobě zakódované prvky odplaty, kdežto termín opatření je bližší k jeho
poslání jako nástroji nápravy. I když některá opatření mohou být spjata s určitou újmou,
neměla by být takové intenzity, aby byla vnímána jako odplata. Naopak mají vést
k výchově mladistvého. S tímto názorem souvisí i okolnost, že ustanovení trestního
zákoníku o zvlášť nebezpečném recidivistovi se u mladistvých neužijí.215 Opatření
obsažena v ZSVM jsou tedy zaměřena především do budoucnosti a jejich těžiště
spočívá v předcházení recidivě. Naproti tomu tresty u dospělých pachatelů jsou
zaměřeny do minulosti ke spáchání trestného činu a okolnostem, které zde byly v době
jeho spáchání.216
Dle současné právní úpravy může soud pro mladistvé uložit mladistvému za jeho
provinění výchovné, ochranné a trestní opatření. Dále může upustit od uložení trestního
opatření a to buď definitivně, nebo podmíněně. Dále mohou být použity některé
specifické postupy – zvláštní způsoby řízení, tzv. odklony od standardního soudního
řízení, které budou blíže rozebrány v kapitole sedmé této práce.

6.1. Výchovná opatření

Výchovná opatření jsou ustanovena v pátém dílu druhé hlavy ZSVM (§ 19
a násl.). Jejich taxativní výčet obsahuje § 19 odst. 2 ZSVM. Jde o dohled probačního
úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí
s výstrahou. Výchovná opatření by měla být v systému sankcí ZSVM tím nejmírnějším
nástrojem, charakterizovaným zároveň specifickým účelem. Dle § 19 odst. 3 ZSVM
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totiž výchovná opatření mají usměrňovat způsob života mladistvého a tím podporovat
a zajišťovat jeho výchovu. Nemají tedy mít žádný represivní účel. 217 To nicméně
neznamená, že v sobě nemohou zahrnovat též komponent újmy, jinak typický pro trestní
opatření. Naopak, řada z nich je spojena s velkým omezením běžného způsobu života
mladistvého. Mohou dokonce představovat závažnější zásah do běžného života než
například prosté podmíněné odsouzení bez jakýchkoliv specifických omezení.218 Takto
způsobená újma by ale měla působit určitým výchovným způsobem pro dobro
mladistvého. Uložením výchovného opatření je tedy možné posílit výchovný účinek
současně uložených trestních či ochranných opatření a jednak soud může vzhledem ke
specifikům případu a osobě mladistvého uložit pouze některá výchovná opatření, jelikož
na daného pachatele není nutné působit represivně. Výchovná opatření by tedy měla být
ukládána při upuštění od trestního opatření, a to definitivního i podmíněného, a pokud
to dovoluje jejich povaha, tak také vedle uloženého ochranného či trestního opatření
nebo v souvislosti se zvláštními způsoby řízení.219
Velmi výraznou odlišností výchovných opatření od obou dalších skupin sankcí
je ta skutečnost, že ZSVM dovoluje uložit mladistvému výchovná opatření již
v průběhu řízení, před rozhodnutím soudu v meritu věci, a to nejdéle do pravomocného
skončení řízení. K takovému rozhodnutí je oprávněn soud mládeže nebo státní zástupce
v přípravném řízení. Nezbytnou podmínkou pro tento postup je ovšem souhlas
mladistvého, který může být v průběhu času kdykoliv vzat zpět formou oznámení soudu
či státnímu zástupci (při uložení výchovného opatření v meritorním rozhodnutí není
tento souhlas samozřejmě zapotřebí). Tímto oznámením je dané výchovné opatření
zrušeno ze zákona bez toho, aby se o této skutečnosti muselo rozhodovat (§ 10 odst. 2,
§ 15 odst. 3, § 19 odst. 3 ZSVM). Totéž platí také v případě, že uplyne doba, na kterou
bylo dané opatření stanoveno.220
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Při ukládání těchto opatření ještě v průběhu řízení je nutné dvojnásobně
dodržovat obecné principy platné pro jejich ukládání, tedy respektování proporcionality
ve vztahu k závažnosti spáchaného činu a osobě pachatele a sledování především jejich
prospěchu z hlediska dalšího rozvoje osobnosti mladistvého a řešení jeho aktuálních
životních problémů. Rozhodnutím o uložení takového výchovného opatření se však
nesmí předjímat případné rozhodnutí o vině.221 Avšak, jak uvádí důvodová zpráva,
skutečnost, že se mladistvý dobrovolně podrobil výchovnému opatření a toto řádně
vykonává, může vést soud k uložení lehčího trestu, jelikož se v tomto chování může
spatřovat snaha po nápravě a řešení své životní situace.
Pokud by se následně ukázalo, že úplné nebo včasné plnění výchovného opatření
je pro mladistvého nemožné nebo je na něm nelze dále spravedlivě požadovat, soud
nebo v přípravném řízení státní zástupce nařízené výchovné opatření zruší nebo změní.
K tomuto zrušení či změnění může dojít před jeho výkonem i v jeho průběhu (§ 15
odst. 5 ZSVM).
Od některých státních zástupců i soudců však vzešla vlna kritiky, jelikož
poukazovali na relativně malou účinnost ukládaných výchovných opatření a na
skutečnost, že tyto nejsou v praxi takřka využívány. Nízkou použitelnost těchto opatření
odůvodňovali státní zástupci převážně tím, že neodpovídají charakteru trestné činnosti,
která je povětšinou spáchána za závažnějších okolností či v recidivě a jejich použití
neulehčují ani sami pachatelé, kteří se k veškeré snaze staví odmítavě, a jejich přístup
hraničí až s drzostí. Bylo poukazováno také na to, že většina mladistvých nedá souhlas
k uložení výchovného opatření před meritorním rozhodnutím soudu o vině.222
V některých obvodech bylo také poukazováno na nedostatek vhodných
probačních programů či na špatnou komunikaci soudců a úředníků z probační
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a mediační služby.223 Požadavek některých osob, aby bylo možné ukládat výchovná
opatření před vynesením meritorního rozhodnutí bez souhlasu mladistvého bylo však
zřejmě v rozporu s principem presumpce neviny a proto takováto změna nebyla přijata.
Navíc se postupně zlepšuje přístup většiny soudů a státních zastupitelství k ukládání
výchovných opatření, což snad umožní, aby byl plně využit jejich potenciál.
Jelikož jsou výchovná opatření jistě nejtypičtějším druhem sankce v řízení proti
mladistvým a také největším rozdílem oproti klasickému řízení, budu se dále detailněji
zabývat jednotlivými výchovnými opatřeními jednotlivě.

6.1.1. Dohled probačního úředníka

První z výchovných opatření, které uvádí ZSVM, je dohled probačního úředníka,
jenž je upraven primárně v § 16 tohoto zákona. Tento dohled, na rozdíl od právní
úpravy trestání dospělých pachatelů, lze uložit samostatně bez vázání na další trestní
opatření.224 Účelem dohledu je sledování a kontrola chování mladistvého, jeho odborné
vedení a pomoc s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život. Probační úředník by
tedy měl mladistvého motivovat ke změně životního stylu a k odstranění příčin trestné
činnosti, podniknout kroky ke znovuzačlenění mladistvého do společnosti, při kontrole
jeho chování případně varovat před potencionální další protizákonné činnosti a toto
nebezpečí snižovat. Dohled tedy nejen kontroluje mladistvého a shromažďuje o něm
informace, ale i mu významně pomáhá. Obsah probačního dohledu může blíže upravit
například současně uložené další výchovné opatření. Za tímto účelem má mladistvý jisté
povinnosti vůči probačnímu úředníkovi, kdy asi jeden z nejspornějších je povinnost
umožnit vstup úředníka do svého obydlí, což je některými vnímáno jako porušení práva
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na ochranu domovní svobody dle čl. 12 Listiny základních práv a svobod. Jistě je to
však důležitá povinnost zajišťující daleko lepší přehled o životě mladistvého.225
Výhodou uložení takovéhoto dohledu ještě před vynesením meritorního
rozhodnutí je fakt, že může nejen napomoci nápravě pachatele, ale může také přinést
soudu mnoho užitečných informací o životě a zázemí mladistvého a tím pomoci vybrat
nejvhodnější opatření jako reakci na jeho protiprávní jednání. Tato spolupráce
mladistvého může také značně ovlivnit tvrdost uložené sankce. Tento dohled je opět ale
možné ustanovit pouze se souhlasem mladistvého a nejdéle do pravomocného skončení
daného trestního řízení ve věci samé. Výkon této probační činnosti je upraven zákonem
č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Účelem dohledu by nemělo být jen
chování mladistvého a jeho případné zázemí, ale také hodnocení výchovného působení
rodičů či jiných osob o něj pečujících a podílejících se na jeho výchově. Probační
dohled není spjat s žádnou sankcí, jelikož zde není žádná sankce za porušení tohoto
výchovného opatření. Proto může být dohled stanoven spolu se všemi ostatními
opatřeními, kromě nepodmíněného trestu odnětí svobody a vyhoštění, což vychází
z povahy věci. Avšak z logiky věci, by mělo být plnění i tohoto opatření možné určitým
způsobem „vymáhat“ a proto bude jistě vhodné jej ukládat hlavně u obecně prospěšných
prací, peněžitého trestu s podmíněným odkladem výkonu a podmíněného odsouzení,
kdy mladistvému bude při neplnění dohledu hrozit přeměna těchto trestů či jejich
výkon.226
K vyslovení dohledu probačního úředníka nad trestně odpovědným mladistvým
v meritorním rozhodnutí poté již není třeba jeho souhlasu. Dobu jeho trvání stanoví
soud nebo státní zástupce v tomto rozhodnutí. Maximálně přitom může činit tři léta dle
§ 15 odst. 3 ZSVM. Je-li dohled ukládán při podmíněném odsouzení nebo vedle
podmíněně odloženého peněžitého opatření, pak se tak může stát nejdéle na dobu
současně stanovené zkušební doby. Praktické je stejně postupovat v případě vyslovení
dohledu nad mladistvým při podmíněném zastavení trestního stíhání a podmíněném
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upuštění od uložení trestního opatření, případně i u uložení obecně prospěšných
prací, i když to zákon v těchto případech výslovně nepožaduje.227

6.1.2. Probační program

Jako druhý z ochranných opatření je v ZSVM uveden probační program. Tento
pojem byl již používán před účinností ZSVM. Objevoval se například v § 12 odst. 3
písm. a) zákona o Probační a mediační službě v rámci vymezení pravomocí Rady pro
probaci a mediaci. V této souvislosti byl také obsah tohoto pojmu vymezen jako souhrn
léčebných a výchovných postupů, které jsou svou strukturou a obsahem orientovány na
změnu životních postojů obviněných, jejich vztahů k sociálnímu okolí a na odstraňování
rizikových faktorů jejich chování.228 Toto však ZSVM chápe spíše jako program
výkonu dohledu. V rámci ZSVM je však probační program samostatným institutem
a samostatnou sankcí. Název tohoto výchovného opatření tedy není z tohoto důvodu dle
některých členů odborné veřejnosti úplně šťastný. Navíc tyto probační programy nejsou
spojeny s žádnou nebo jen částečnou kontrolou nad chováním mladistvého, a tedy
nemají s vlastní probací mnoho společného. Vhodnějším názvem by mohlo být
například pojmenování výchovný program. ZSVM tedy rozumí probačním programem
zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický
program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací,
rekvalifikační nebo jiný vhodný program rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti,
a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se
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mladistvý vyhnul konfliktu se zákonem, k podpoře jeho sociálního zázemí a k urovnání
vztahů mezi ním a poškozeným.229
Význam programů probačního typu spočívá v možnosti reakce na velice široký
okruh příčin trestné činnosti mladistvých a problémů v jejich běžném životě. I když jsou
v systematice sankcí zařazeny ve výchovných opatřeních, mohou zasahovat do denního
režimu mladistvého zásadněji, než některá opatření trestní. Kvalifikované uplatnění
dostatečně cíleně zaměřeného programu není možné, až na nepatrné výjimky, bez
předchozího předjednání možnosti jejich využití probačním úředníkem nebo kurátorem
sociálněprávní ochrany dětí. Mladistvý by se tedy také měl předem seznámit s obsahem
takového programu a měl by mít možnost se kvalifikovaně vyjádřit k účasti na něm,
jelikož jeho spolupráce je velmi důležitá pro naplnění jeho účelu.
ZSVM rozlišuje de facto dvě formy programů probačního typu. První patří do
okruhu výchovných povinností a právní rámec je upraven v § 18 odst. 1 písm. g)
ZSVM. Druhá forma je probační program podrobený specifickému právnímu režimu
dle § 17 ZSVM.
Probační programy dle § 17 ZSVM jsou specifické typy programů, jejichž
smyslem je komplexní řešení problémů mladistvých provinilců v různých sférách jejich
života. Probační programy jsou proto strukturovány tak, aby umožňovaly řešení těchto
jejich problémů v jejich vzájemných souvislostech a v celku. Spojují v sobě prvky
pomoci, vedení, poradenství, terapie a určité kontroly. Zárukou toho, že služby v rámci
nich poskytované budou dostatečně kvalifikované a komplexní je potřeba jejich
schválení Ministerstvem spravedlnosti. Povahu probačního typu dle § 17 ZSVM mají
tedy pouze programy zapsané ve zvláštním seznamu vedeným tímto ministerstvem. 230
Vzhledem k tomu, že mezi těmito programy mohou být i programy internátního typu,
které značně omezují volnost jednání mladistvého, zákon stanovuje jako zákonný
předpoklad jejich uplatnění souhlas mladistvého, a to i pro případy, že jsou ukládány ve
spojitosti s rozhodnutím ve věci samé. Souhlas daný ve stádiu řízení předcházejícím
229

Srov. Ščerba, F.: Výchovná opatření dle návrhu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, Trestní právo,

ročník 2003, číslo 6, strana 10
230

Srov. Sotolář, A.: Programy probačního typu ve smyslu zákona o soudnictví ve věcech mládeže,

Trestněprávní revue, ročník 2006, číslo 7, stránka 189

93

rozhodnutím ve věci samé může mladistvý kdykoliv odvolat a výkon probačního
programu tímto končí. Oproti tomu souhlas daný ve spojitosti s meritorním
rozhodnutím může mladistvý odvolat pouze do vynesení takového rozhodnutí. V rámci
jeho výkonu již takové právo nemá.231
V rozhodnutí, kterým se ukládá mladistvému povinnost podrobit se probačnímu
programu, musí soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce přesně
specifikovat, o jaký probační program ze seznamu Ministerstva spravedlnosti se jedná
a na jak dlouhou dobu je stanoven. Maximální možná délka je jako u probačního
dohledu tři roky či v případě uložení před pravomocným meritorním rozhodnutím do
doby jeho vydání. Praktický výkon probačního programu poté provádí jeho realizátor
a kontrola nad ním je svěřena probačnímu úředníkovi příslušného střediska Probační
a mediační služby (§ 17 odst. 4 ZSVM). Pokud mladistvý porušuje pravidla pro výkon
programu, může mu probační úředník udělit výstrahu a při opakovaných nebo těžkých
porušeních informuje předsedu senátu či státního zástupce. Neplnění probačního
programu není opět spjato s žádnou sankcí. Avšak z logiky věci, by mělo být plnění
i tohoto opatření možné určitým způsobem „vymáhat,“ a proto bude jistě vhodné jej
ukládat hlavně u obecně prospěšných prací, peněžitého trestu s podmíněným odkladem
výkonu a podmíněného odsouzení, kdy mladistvému bude při neplnění dohledu hrozit
přeměna těchto trestů či jejich výkon.
Vzhledem ke své povaze jsou probační programy z důvodu vyšší intenzity
zásahů do života mladistvého vhodné hlavně pro hlouběji narušené mladistvé se
značnými problémy v různých oblastech běžného života, kteří převážně páchají
závažnější trestnou činnost. Takoví mladiství jsou většinou bez legálního zdroje příjmů,
mají velice omezené možnosti dalšího rozvoje a pohybují se ve značně nestabilním
rodinném prostředí nebo mají rodinné vazby úplně přetrhány. Je možné, že na určité
situace nebude k řešení stačit jeden probační program a proto zákon nevylučuje
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souběžné uložení více programů, které by se vhodně doplňovaly, nebo alespoň
kombinaci s dalšími výchovnými opatřeními.232
ZSVM v § 17 odst. 3 zvlášť zdůrazňuje povinnost mladistvého nahradit podle
svých sil způsobenou škodu jako povinnost, která by měla být stanovena. Pokud tomu
tak je, jedná se o další kritérium při posuzování plnění podmínek výchovného opatření.
Tato povinnost však oproti povinnosti náhrady škody v adhezním řízení není exekučním
titulem a nemusí obsahovat údaj o výši škody ani označení poškozeného. Její rozsah je
ale omezen na výši, v jaké je mladistvý povinen majetkovou škodu uhradit, a na rozsah,
v jakém mu to dovolují jeho majetkové a výdělkové poměry. Zde je vidět, že tato
povinnost primárně nesměřuje k ochraně poškozeného, ale zejména k pozitivnímu
ovlivnění chování provinilce a k urovnání jejich poměrů. Nepřímo také k ověření, zda je
mladistvý schopen dostát svým povinnostem spojených se spáchaným činem.233
Vykonání probačního programu je poté polehčující okolnost dle § 25 odst. 1 ZSVM.

6.1.3. Výchovné povinnosti a omezení
Další dva typy výchovných opatření jsou upraveny v § 18 a § 19 ZSVM a jsou
jimi výchovné povinnosti a výchovná omezení. Tyto povinnosti a omezení by jako
všechna ostatní výchovná opatření měla přispět k usměrnění života mladistvého. Oba
paragrafy uvádějí demonstrativní výčet těchto opatření a je tedy možné uložit i jiná,
která budou pro mladistvého v daném případě vhodnější. Předností těchto opatření je
možnost jejich individualizace a tím možnost působit přesně tak, jak je u daného
případu třeba. Zákon totiž nestanovuje ani žádné obecné podmínky jejich použití. To
však neznamená, že by měly být ukládány libovolně, ale musí stále naplňovat účel
ZSVM (§ 9 odst. 1, § 15 odst. 4) a musí být přiměřené k osobě mladistvého a k jeho
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osobním a majetkovým poměrům. Při jejich ukládání musí soud uložené povinnosti
i opatření přesně formulovat, aby byly určité a tím vykonatelné.
Jak již bylo řečeno v pojednání o probačních programech, mezi výchovné
povinnosti

patří

mj.

povinnost

navštěvovat

různé

sociální,

terapeutistické

a psychologické programy, které ale nejsou uvedeny v seznamu Ministerstva
spravedlnosti. Dále sem například patří povinnost bydlet u svých rodičů či jiného
dospělého, kterého určí soud. Tato osoba by měla příznivě působit na mladistvého,
a proto by měla s tímto postupem souhlasit, i když to zákon výslovně nepožaduje. Jinak
by mohl být účel tohoto opatření zmařen jeho nechutí spolupracovat.234
Zákon obsahuje i výchovnou povinnost majetkového charakteru, a to povinnost
zaplatit jednorázově nebo ve splátkách určitou sumu, na peněžitou pomoc obětem
trestné činnosti. Od peněžitého trestu se tedy liší účelem zaplacení, která je formou
reparace veřejného zájmu, a možností uložení opět i v průběhu trestního řízení se
souhlasem mladistvého. Předpokladem uložení této povinnosti je předpoklad, že tato
suma bude uhrazena z prostředků, s nimiž smí mladistvý samostatně nakládat. Důležité
je, aby tedy mladistvý měl volné a zbytné peněžní prostředky nebo majetek, jenž by šel
zpeněžit.235
Formou povinnosti společensky obecných prací může soud uložit mladistvému,
aby ve svém volném čase a bez toho, aby to ohrožovalo jeho přípravu na budoucí
povolání nebo zaměstnání, vykonával specifikovanou společensky prospěšnou činnost.
V přípravném řízení to může být při jeho osvědčení signál pro soud, že mladistvý je
schopen dostát svým závazkům a že bude například postačovat uložení trestního
opatření obecně prospěšných prací. Dále musí soud přihlédnout ke zdravotní
způsobilosti mladistvého a je při svém rozhodování limitován maximální možnou
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dobou práce mladistvého. Tu stanovuje zákon na čtyři hodiny denně, osmnáct hodin
týdně a šedesát hodin za měsíc.236
Z výchovných povinností ještě určitě stojí za zmínku povinnost usilovat
o vyrovnání s poškozeným. Nemusí tedy nutně dojít k úplné náhradě škody, stačí jen
snaha mladistvého, jelikož někdy nemusí být splacení celé škody v jeho silách.
K usnadnění komunikace mezi pachatelem a poškozeným může být přibrán mediátor
Probační a mediační služby.
Oproti výchovným povinnostem, které mají formu příkazů k určitému
pozitivnímu jednání, jsou výchovná omezení dlouhodobé zásahy do svobody jednání
a rozhodování mladistvého. Vesměs mají formu zákazů určitého jednání či konání, tedy
formu povinnosti zdržet se nežádoucí činnosti. Zakázat lze jak jednání, které je již dříve
nepovolené ať již právním řádem či rozhodnutím příslušného orgánu, tak konání, které
je jinak obecně dovoleno, ale mladistvému v momentální situaci škodí. Zakázáno tedy
může být navštěvovat určitá místa, podniky, stýkat se s konkrétními lidmi, nepožívat
alkohol či drogy, neúčastnit se hazardních her a sázek, přechovávat určité předměty,
atd.237
Užití pouhého zákazu konzumace návykových látek či alkoholu je v této formě
vhodné především v případě, že mladistvý je jejich pouhým občasným konzumentem
a není na nich závislý. Jinak by bylo jistě vhodnější uložit mu výchovnou povinnost
podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, anebo uložení ochranného léčení
v případech, kdy je závislost již značně pokročilá nebo je dle osoby pachatele nutné
zvolit přísnější postih.238
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6.1.4. Napomenutí s výstrahou

Napomenutí s výstrahou je poslední výchovné opatření, které ZSVM upravuje
ve svém § 20. Tato sankce má spočívat v tom, že soud mládeže a v přípravném řízení
státní zástupce mladistvému v přítomnosti jeho zákonného zástupce důrazně vytkne
protiprávnost jeho činu a upozorní ho na konkrétní důsledky, jež mu podle zákona hrozí
v případě opětovného spáchání trestné činnosti. Svým způsobem jde o takovou morální
„tečku“ za daným řízením. Je-li to účelné a vhodné, lze při tomto rozhodnutí přenechat
postižení mladistvého jeho zákonným zástupcům, škole, jíž je mladistvý žákem,
či jinému výchovnému zařízení, v němž mladistvý žije. Tuto možnost lze využít
i v návaznosti na napomenutí při upuštění od potrestání dle § 11 ZSVM, i když zde
zákon nepožaduje, aby při napomenutí byl přítomen některý ze zákonných zástupců
mladistvého.239
Sankce tohoto typu je vhodná hlavně v některých méně závažných případech,
kdy je třeba pouze prohloubit morální působení trestního řízení na psychiku
mladistvého.
Zákon nestanoví pro uplatnění přenechání postižení mladistvého jeho zákonným
zástupcům, škole, jíž je mladistvý žákem, či jinému výchovnému zařízení, žádné
specifické předpoklady. Ty je třeba opět dovodit z účelu výchovných opatření a podřídit
je účelu řízení podle ZSVM. Důležité také je, že tímto postihem svěřeným zákonným
zástupcům či škole, není možné meritorně skončit žádnou trestní věc mladistvého (§ 15
odst. 3). K tomu může dojít pouze některým z meritorních rozhodnutí soudu. Takovým
meritorním rozhodnutím může být vedle již zmíněného upuštění od potrestání, ať už
definitivního či podmíněného, také odstoupení od trestního stíhání, schválení narovnání
a podmíněné zastavení trestního stíhání. Zákon obecně sice nevylučuje ani možnost
kombinace tohoto postižení mladistvého s trestními opatřeními v odsuzujících
rozsudcích, ale z povahy věci to v praxi zpravidla bude vyloučeno. Vyloučit to zřejmě
nelze pouze pro případy podmíněného odsouzení k odnětí svobody a k peněžitému
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98

opatření.240 Uložené trestní opatření by totiž samo o sobě mělo být mnohem důraznější
výstrahou mladistvému, aby se již dalšího deliktu nedopustil.241
Samotné mimosoudní potrestání by ale mělo také představovat alespoň nějakou
újmu pro mladistvého – omezí ho v něčem, přinese další povinnosti, projeví se v jeho
negativním hodnocení, apod.

Výhodou je, že subjekty, na které bude přenesena

povinnost potrestání, osobu mladistvého dobře znají a mohou tak reagovat v mnoha
směrech lépe, než soud sám. Volba konkrétního postihu totiž zůstává v plném rozsahu
na nich. Soud je však povinen vyžádat si předem stanovisko od těchto institucí či osob
a i když není třeba jejich souhlasu, bylo by zřejmě kontraproduktivní postupovat
v rozporu s jejich vůlí. Tato osoba je pak povinna informovat soud ve stanovené lhůtě
o provedených opatřeních a uložených sankcích. Pokud se mladistvý nachází v určitém
druhu zkušební lhůty a nebude plnit tato uložená opatření, může to být důvod pro
přeměnu trestů či pro rozhodnutí o jejich výkonu.242
Obecně platí, že by mělo být případné odsouzení ponecháno primárně na
zákonných zástupcích. Těmi jsou přednostně rodiče nebo jiné osoby dle zákona
o rodině. Pokud je čin spáchán ve vztahu ke školní docházce či při pobytu ve škole, je
však lepší přenechat jej této škole, která bude v tomto případě postupovat dle svého
školského řádu. Pokud dotyčný mladistvý žije umístěn v některém výchovném ústavu,
je samozřejmé, že toto potrestání bude svěřeno jemu.243
Malou výjimkou může být v praxi situace, kdy mladistvý před svým osmnáctým
rokem nabyl zletilosti. Takový mladistvý by neměl žádného zákonného zástupce,
a tudíž by nemohla být splněna podmínka, že při udělení napomenutí s výstrahou by
měl být přítomen. Taková situace by však neměla znamenat ztrátu možnosti využít toto
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výchovné opatření a napomenutí s výstrahou by bylo jednoduše uloženo i přes tuto
podmínku účasti zákonného zástupce.244

6.2. Ochranná opatření

Jako další z druhů opatření jsou v ZSVM upravena ochranná opatření, o kterých
je pojednáno v §§ 21 až 23. ZSVM, která v této skupině rozeznává ochranné léčení,
zabezpečovací detenci, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochrannou výchovu.
Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit
společnost před pácháním provinění mladistvými a to za splnění i požadavků ustanovení
v § 9 ZSVM. Ukládáním ochranných opatření se primárně sleduje prevence, a proto do
popředí vystupuje jejich složka terapeutická, výchovná, zabezpečovací a sociální.
Konečným účelem je odstranění nebo alespoň snížení nebezpečí dalšího porušení nebo
ohrožení zájmů chráněných trestním právem, ale také léčba a izolace mladistvých
nepříčetných či zmenšeně příčetných. Ochranná opatření v sobě tedy neobsahují
morálně politický odsudek činu, jímž jsou podmíněna. To však neznamená, že by
nebyla spjata s určitou újmou a omezením osobní svobody a práv mladistvého. Určité
omezení však není účelem těchto opatření, ale pouze faktickým důsledkem, který je
nutný k naplnění jejich účelu. Potřeba uložení ochranných opatření a jejich intenzita
nejsou určovány zásadně stupněm nebezpečnosti činu, ale zejména potřebou léčení,
výchovy a izolace mladistvého. Vzhledem k tomu, není délka jejich trvání soudem při
jejich ukládání stanovena (pouze u ochranné výchovy je maximální délka stanovena
zákonným rámcem) a závisí na výsledcích jejich působení. Potřeba dalšího trvání
ochranných opatření je sledována a kontrolována soudem pro mládež povětšinou na
základě odborných vyjádření.245
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ZSVM sám o sobě upravuje pouze ochrannou výchovu, kterou je možné ukládat
pouze mladistvým dle tohoto zákona. O zbylých ochranných opatření se pouze zmiňuje
a odkazuje na úpravu v trestním zákoníku.246, 247
Ochranná opatření mohou být tedy uložena samostatně nebo ve spojení
s trestními opatřeními. Pokud je současně uloženo ochranné léčení a trestní opatření
odnětí svobody, dle soudní praxe se nejprve ukládá odnětí svobody. Avšak tato praxe
bývá někdy kritizována s tím, že někdy by pro účel trestu byl opačný postup vhodnější.
V některých věznicích je dnes možné při výkonu trestu odnětí svobody vykonávat také
některá ochranná léčení, což však ukládá větší nároky na vybavení a personál
jednotlivých věznic.
Ochranná opatření mohou být uložena i trestně neodpovědným mladistvým, což
je v duchu zásady, že na každý čin, a to i na čin jinak trestný, je třeba adekvátně
reagovat. Tento závěr, že proti trestně neodpovědným mladistvým přichází v úvahu
nejen využití postupů a opatření vymezených v hlavě III. ZSVM, ale i opatření
vyjmenovaných v ustanovení § 21 odst. 1 a 2 ZSVM, byl dříve sporný, neboť § 5
odst. 2 ZSVM odkazoval ve věcech trestně neodpovědných mladistvých pouze na
ustanovení a opatření hlavy III. ZSVM. Ale i tak nauka dovozovala použití ochranných
opatření i na tyto mladistvé.248 Novelou účinnou od 1. 1. 2010 však tento rozkol byl
vyřešen tím, že se do § 5 odst. 2 včlenil přímo odkaz i na ochranná opatření.

6.2.1. Ochranné léčení

Vzhledem k zaměření této práce hlavně na specifika trestní odpovědnosti
a sankcionování mladistvých, budu největší pozornost věnovat ustanovení o ochranné
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výchově, neboť tato jediná je upravena v ZSVM. K ochrannému léčení řekněme pouze,
že jej soud uloží v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 47 odst. 1 trestního zákoníku,
nebo jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný
a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. Soud může uložit ochranné léčení i tehdy,
jestliže pachatel trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a jeho pobyt
na svobodě je nebezpečný, nebo pachatel, který zneužívá návykovou látku, spáchal
trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním. Ochranné léčení
však neuloží, je-li vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout.
Ochranné léčení může soud uložit i vedle trestního opatření anebo při upuštění od
potrestání.
Podle povahy nemoci a léčebných možností soud uloží ochranné léčení ústavní
nebo ambulantní. Bylo-li vedle ústavního ochranného léčení uloženo trestní opatření
odnětí svobody, ochranné léčení se vykonává zpravidla po nástupu výkonu trestního
opatření odnětí svobody ve věznici. Jestliže ochranné léčení nelze vykonat po nástupu
výkonu ve věznici, vykoná se ústavní ochranné léčení ve zdravotnickém zařízení před
nástupem výkonu odnětí svobody, pokud se tím lépe zajistí splnění účelu léčení, jinak
se vykoná ve zdravotnickém zařízení po výkonu nebo jiném ukončení trestního opatření
odnětí svobody. Ambulantní ochranné léčení se vykoná zpravidla po nástupu výkonu
odnětí svobody ve věznici. Jestliže výkon ambulantního ochranného léčení ve věznici
nelze uskutečnit, vykoná se až po výkonu trestního opatření. Nepostačí-li délka výkonu
odnětí svobody ve věznici ke splnění účelu ochranného léčení, soud může rozhodnout
o jeho pokračování ve zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní nebo ambulantní
péči.
Ústavní léčení může soud změnit dodatečně na léčení ambulantní a naopak.
Ústavní ochranné léčení může soud změnit za podmínek § 100 odst. 1 nebo 2 trestního
zákoníku na zabezpečovací detenci. Bez podmínek § 100 odst. 1 nebo 2 trestního
zákoníku může soud změnit ústavní ochranné léčení na zabezpečovací detenci, jestliže
uložené a vykonávané ochranné léčení neplní svůj účel nebo nezajišťuje dostatečnou
ochranu společnosti, zejména v případě, že pachatel utekl ze zdravotnického zařízení,
užil násilí vůči zaměstnancům zdravotnického zařízení nebo jiným osobám ve výkonu
ochranného léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací nebo léčebné výkony či jinak
projevil negativní postoj k ochrannému léčení.
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Ochranné léčení potrvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však dvě léta.
Nebude-li v této době léčba ukončena, rozhodne soud před skončením této doby o jejím
prodloužení, a to i opakovaně, vždy však nejdéle o další dvě léta. Jinak rozhodne
o propuštění z ochranného léčení. Jako podklad k tomuto rozhodnutí si soud povětšinou
opatří odborné stanovisko ošetřujícího lékaře nebo jiné povolané osoby.

6.2.2. Zabezpečovací detence

Dalším ochranným opatřením je relativně nový institut zabezpečovací detence.
Soud uloží zabezpečovací detenci v případě uvedeném v § 47 odst. 2 trestního
zákoníku, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky zločinu,
není pro nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze
očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy
a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti. Soud může
uložit zabezpečovací detenci vzhledem k osobě pachatele s přihlédnutím k jeho
dosavadnímu životu a jeho poměrům i tehdy, jestliže pachatel spáchal zločin ve stavu
vyvolaném duševní poruchou, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat,
že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem
působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti, nebo pachatel, který se
oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal zločin, ač již byl pro zločin spáchaný
pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že by
bylo možné dosáhnout uložením ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, a to
i s přihlédnutím k již projevenému postoji pachatele k ochrannému léčení.
Zabezpečovací detence se vykonává v ústavu pro výkon zabezpečovací detence
se zvláštní ostrahou a s léčebnými, psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými,
rehabilitačními a činnostními programy. Zabezpečovací detence potrvá, dokud to
vyžaduje ochrana společnosti. Soud nejméně jednou za dvanáct měsíců a u mladistvých
jednou za šest měsíců přezkoumává, zda důvody pro její další pokračování ještě trvají.
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Zabezpečovací detenci může soud změnit dodatečně na ústavní ochranné léčení,
pominou-li důvody, pro něž byla uložena, a jsou-li současně splněny podmínky pro
ústavní ochranné léčení. Od výkonu zabezpečovací detence soud upustí, pominou-li
před jejím započetím okolnosti, pro něž byla uložena.

6.2.3. Zabrání věci

Další ochranné opatření, zabrání věci, se použije v případě, že nebylo použito
opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Soud může uložit, že se taková
věc nebo jiná majetková hodnota zabírá, náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo
odsoudit, náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo ohrožuje-li tato věc
či jiná majetková hodnota bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, anebo
hrozí-li nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu. Bez podmínek uvedených výše
může soud uložit zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty pouze v případě, že je tato
věc či majetková hodnota, byť nikoli bezprostředním, výnosem trestného činu.
Jestliže ten, komu náleží věc nebo jiná majetková hodnota, která by mohla být
zabrána, ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí nebo jinak
její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest propadnutí věci nebo jiné majetkové
hodnoty, může mu soud uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá
hodnotě takové věci nebo jiné majetkové hodnoty. Hodnotu věci nebo jiné majetkové
hodnoty, jejíž zabrání mohl soud uložit, může soud stanovit na základě odborného
vyjádření nebo znaleckého posudku.

6.2.4. Ochranná výchova

Posledním ochranným opatřením dle § 21 odst. 1 ZSVM je ochranná výchova,
která je, jak již bylo řečeno, jako jediná upravená přímo v § 22 ZSVM. Soud pro mládež
může mladistvému uložit ochrannou výchovu v případě, že o výchovu mladistvého není
náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo
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v rodině, v níž žije, nebo dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, či prostředí,
v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy, jako další podmínka
k uložení ochranné výchovy je skutečnost, že k nápravě nepostačuje uložení
výchovných opatření, jelikož je samozřejmé, že uložení ochranné výchovy je velkým
zásahem do života mladistvého. Z toho plyne, že se jedná jen o složitější a závažnější
případy.249
Uložení ochranné výchovy je subsidiární k uložení ústavní výchovy podle
zákona o rodině, což plyne z dovětku tohoto ustanovení, čímž zákon dává ústavní
výchově přednost, jelikož by měla být méně zasahující a omezující ve vztahu k osobní
svobodě mladistvého.250 Uložení ochranné výchovy znamená odebrání mladistvého
z výchovy rodičů a jeho zařazení do kolektivní výchovy s přísnějším režimem. Jde o tak
velký zásah do života, že se může použít až ve chvíli, kdy ostatní méně intenzivní
prostředky nemají šanci na úspěch.251 K posouzení osoby mladistvého a pro rozhodnutí,
jaký výchovný prostředek je v daném konkrétním případě zvolit, bude zpravidla nutné
ustanovit znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou
psychiatrii nebo odvětví psychologie se specializací na psychologii dětí. Soud by mimo
to měl spolupracovat také s příslušnými orgány sociálněprávní ochrany dětí, s Probační
a mediační službou a také se školským zařízením, pokud mladistvý nějaké
navštěvuje.252
Výkon ochranné výchovy je upraven zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Ochranná výchova se
podle tohoto zákona vykonává ve speciálních školských zařízeních pro výkon ochranné
výchovy v resortu Ministerstva školství. Tato zařízení jsou společná také pro výkon
ústavní a ochranné výchovy nařízené podle zákona o rodině a dělí se na diagnostické
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ústavy, dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav. Výkon ochranné
výchovy začíná zpravidla v diagnostických ústavech, jejichž prostřednictvím se
mladiství přijímají a rozmisťují do příslušných typů školských zařízení na základě
výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu a volné kapacity zařízení.
Z uvedených zařízení jsou pro děti s uloženou ochrannou výchovou určeny dětské
domovy se školou a výchovné ústavy.253 Do těchto zařízení jsou umísťováni i osoby
s mentálním, tělesným či smyslovým postižením, pokud stupeň postižení neodpovídá
umístění do ústavu sociální péče.
Účelem ochranné výchovy je tedy vhodnou výchovou odstranit, popřípadě
omezit možnost vzniku dalších následků plynoucích ze zanedbané výchovy a současně
umožnit jednotlivci jeho další rozvoj, aby se mohl stát řádným občanem. Zejména je
mladistvého třeba řádně připravit na život a jeho budoucí povolání, upevnit jeho
charakterové vlastnosti a vzdělat ho tak, aby se stal platným členem společnosti. Trvání
této ochranné výchovy je tedy omezeno buď dosažením jejího účelu nebo dosažením
věku osmnácti let s tím, že hranici ukončení dané ochranné výchovy lze prodloužit ještě
do devatenácti let věku.254
ZSVM pamatuje také na poměrně časté případy, kdy k zahájení ochranné
výchovy nemůže dojít ihned po jejím nařízení, ale až po delší časové distanci. K tomuto
může dojít například kvůli nedostatečné kapacitě ve speciálních školských zařízeních
či z důvodu špatného zdravotního stavu mladistvého. V těchto případech je nutné na
toto období ustanovit nad mladistvým dohled probačního úředníka, který by měl mj.
zabránit recidivě, jež je u těchto případů rizikem.255 Soud může ještě před započetím
této ochranné výchovy od jejího výkonu upustit, pokud pominuly důvody, které
k jejímu nařízení vedly, nebo byl-li mladistvý odsouzen k opatření nepodmíněného
odnětí svobody takové délky, že bude k resocializaci mladistvého dostačovat „pouhý“
výkon tohoto opatření anebo je zřejmé, že mladistvý bude z výkonu tohoto opatření
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Srov. ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) a § 14 odst. 1 zák. č. 109/2002 Sb.
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propuštěn až po dovršení svých osmnáctých narozenin, kdy již není možné s ochrannou
výchovou započít.256
Probíhající ochrannou výchovu je možné přeměnit ve výchovu ústavní
či mladistvého propustit se současným ustanovením dohledu nad jeho osobou
v případech, kdy převýchova mladistvého pokročila do té míry, že lze očekávat jeho
dobré chování i bez omezení představující ochrannou výchovu, avšak dosud
nepominuly všechny okolnosti, pro něž byla ochranná výchova nařízena. Tato změna by
měla napomoci mladistvému k postupnému přechodu do normální společnosti a do
života, kdy za sebe bude muset nést opět odpovědnost. Pokud po této změně mladistvý
nenaplní očekávání řádného chování a práce, může být do ochranné výchovy znovu
umístěn.

6.3. Trestní opatření

V §§ 24 až 36 upravuje ZSVM trestní opatření. Je pro ně charakteristické,
že jsou stanovené zákonem a vynutitelné státem. Na rozdíl od dříve uvedených
výchovných a ochranných opatření v sobě obsahují negativní hodnocení spáchaného
provinění

a

jeho

pachatele.

Proto

mladistvému

působí

určitou

újmu,

jejímž prostřednictvím se sleduje splnění účelu stanoveného ZSVM.257 Tato újma by
však nikdy neměla být cílem nebo smyslem trestního opatření. Měla by být pouze
nezbytným prostředkem k dosažení účelu opatření. Optimální volba mezi nimi
v konkrétní trestní věci je záležitostí důkladného zhodnocení všech významných
okolností případu a osoby mladistvého pachatele. Ukládání trestních opatření by přitom
mělo nastoupit za splnění zákonem stanovených podmínek až v případě, že nepostačuje
pohrůžka jejich uložením ani uložení výchovného nebo ochranného opatření.258 Trestní
opatření by se tedy měla ukládat jako ultima ratio. Stejný význam má uvedení
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Srov. Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušková., M.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže,

komentář C.H.Beck, Praha 2004, strana 277 a 278
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Srov. ustanovení § 1 odst. 2, § 9 a § 24 odst. 2 ZSVM
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Srov. ustanovení § 3 odst. 2 ZSVM
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nepodmíněného odnětí svobody až na posledním místě mezi trestními opatřeními. Lze
tedy také říci, že trestní opatření jsou svoji povahou subsidiární sankcí k výchovným
a ochranným opatřením.259 Hrozba uložením trestních opatření, jejich ukládání a výkon
má v systému reakce na trestnou činnost mladistvých nezastupitelné místo, nikoliv však
rozhodující význam. Primárním významem má být totiž zájem na ochraně mladistvých
před škodlivými vlivy, na obnovení jejich sociálního zázemí, vytvoření podmínek pro
jejich další rozvoj a na zamezení možné recidivy. Potenciál trestních opatření je ve
srovnání s ostatními opatřeními v tomto ohledu nižší, nikoliv však zanedbatelný. ZSVM
proto také vyslovuje požadavek jejich ukládání a výkonu tak, aby i ona napomáhala
k vytváření vhodných podmínek mladistvému pro další rozvoj. Právě tímto se odlišují
od trestů ukládaných v trestních věcech dospělým pachatelům. To však neznamená,
že by se při uplatnění trestních opatření úplně ztratil význam ochrany společnosti před
proviněními a jejich pachateli. Tuto funkci plní při svém uložení formou represe
(zabránění v trestné činnosti) a momentem individuální prevence (výchova k řádnému
životu), tak i působením proti dalším osobám, vůči nimž se projevuje moment generální
prevence, jelikož může odradit potencionální další pachatele.260
Při ukládání trestních opatření je nutno respektovat zásady humanismu,
zákonnosti, individualizace a proporcionality. Výkonem těchto opatření pak nesmí být
ponížena lidská důstojnost.
ZSVM v § 24 odst. 1 obsahuje výčet všech trestních opatření, která mohou být
mladistvému uložena. Tento výčet je taxativní a jmenuje obecně prospěšné práce,
peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci,
zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu, odnětí
svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem a odnětí svobody
nepodmíněné. Z tohoto výčtu je zjevné, že zákon se snaží nabídnout soudcům mnoho
alternativ k nepodmíněnému trestu, který by se měl ukládat opravdu v pouze krajních
případech, kdy není možné účelu zákona vyhovět jiným, méně drastickým způsobem.
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Srov. Ščerba, F.: Sankcionování mladistvých, Kriminalistika, ročník 2005, číslo 2, strana 138
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To také koresponduje s předpokladem, že se většina mladistvých dostává do konfliktu
se zákonem poprvé a jejich násilné vytržení z jejich dosavadního života a zpřetrhání
sociálních vazeb v případě jejich izolace, by mohla napáchat více škod než užitku,
nemluvě o tom, že by se mladiství dostali do společnosti škodlivých osob, které by
mohly snadno nepříznivě ovlivnit jejich další rozvoj. Zároveň se uložení trestních
opatření nespojených s odnětím svobody chápe jako projev důvěry vůči mladistvému,
jelikož při výkonu těchto opatření je zpravidla možnost opřít se o kladné vlastnosti
a návyky odsouzených.261
Autoři komentáře k § 24 ZSVM uvádějí, že zákonem vymezené druhy trestních
opatření zároveň vytvářejí určitý systém trestních opatření, protože kromě výčtu
jednotlivých sankcí stanovuje zákon jejich uspořádání (v daném případě podle zájmu,
které trestní opatření postihuje, nikoliv však podle jejich závažnosti) a zároveň
vzájemné vztahy mezi nimi.262 Z komentáře neplyne, jaký je vzájemný vztah závažnosti
trestních opatření v rámci systému, který je v zákoně uveden. Tato opatření totiž nejsou
upravena tak, že by od nejméně závažného pokračovala k nejzávažnějšímu (odnětí
svobody) ani jinak. Zdá se, že jde spíše o to, jak často mají být jednotlivá opatření
ukládána. Potom by měl tento systém logiku. Jediným způsobem, jak tedy zjistit, jaká je
tíha daného trestního opatření, je subjektivní pocit daného odsouzeného. Toto je
důležité například v odvolacím řízení, aby nebyl porušen zákaz reformationis in
peius.263
Trestní opatření lze ukládat společně s výchovnými a ochrannými opatřeními
a tím individualizovat reakci společnosti na spáchané provinění a maximalizovat tím
výchovný vliv na mladistvého. Jejich společným cílem je spoluvytvářet podmínky pro
zdárný rozvoj provinilce. Nově jsou koncipovány i polehčující okolnosti. Přihlíží se
např. ke skutečnosti, že provinilec již v průběhu řízení podstoupil probační či jiný

261

Srov. Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušková., M.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže,

komentář C.H.Beck, Praha 2004, strana 286 až 288
262

Srov. Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušková., M.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže,

komentář C.H.Beck, Praha 2004, strana 287
263

Srov. Císařová, D.: Několik poznámek k zákonu č. 218/2003 Sb. (zákon o soudnictví ve věcech

mládeže), Bulletin advokacie, ročník 2004, číslo 6, strana 36 a 37

109

výchovný program a důraz se mj. klade na to, do jaké míry se poškozenému dostalo
satisfakce nebo náhrady škody.
Při ukládání trestních opatření a stanovování jejich výměry musí soud dle § 25
ZSVM přihlédnout jako k polehčujícím okolnostem zejména k tomu, že pachatel
úspěšně absolvoval některý probační program, poskytl zadostiučinění poškozenému,
nahradil škodu, choval se tak, že lze důvodně předpokládat, že již v budoucnosti žádný
delikt nespáchá a soud také přihlédne k tomu, pokud byl čin spáchán ve stavu zmenšené
příčetnosti, který byl navozen vlivem návykové látky.264 Toto ustanovení tedy rozšiřuje
u mladistvých obecná ustanovení o polehčujících okolnostech uvedená v trestním
zákoníku. Tento postup je opět vyústění snahy o individualizaci uložené sankce
a zákonnosti rozhodnutí.265
Vzhledem k povaze a tématu této práce se budu dále věnovat jednotlivým
trestním opatřením primárně z pohledu rozdílů ustanovení u mladistvých ve srovnání
s úpravou ve věcech dospělých. Pro detailní studium trestních opatření odkazuji na
učebnice a další odborná pojednání týkající se obecné části trestního zákoníku.

6.3.1. Obecně prospěšné práce

Prvním trestním opatřením uvedeným v § 26 ZSVM je opatření obecně
prospěšných prací. Obecně prospěšné práce se ukládají dle podmínek stanovených
trestním zákoníkem, ale tyto podmínky jsou v určitých oblastech modifikovány.
Podstata tohoto opatření spočívá obecně v provedení konkrétní obecně prospěšné práce,
kterou odsouzený vykoná osobně, bezplatně a ve svém volném čase. Tyto práce mohou
například spočívat v úklidu a údržbě veřejných ploch, prostranství a budov obecně
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U přihlédnutí k tomu, že čin byl spáchán ve stavu zmenšené příčetnosti, který byl navozen vlivem
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prospěšných institucí, které se zabývají např. vzděláním, vědou, kulturou, školstvím,
ochranou zdraví, požární ochranou, podporou náboženství, sportu, mládeže, atd.
Smyslem je tedy vytvořit určitý užitečný výsledek, který by mohl sloužit širší
veřejnosti.
Vzhledem k povaze tohoto opatření ZSVM požaduje zjištění stanoviska
mladistvého k tomuto trestu. Jeho souhlas sice není dle zákona potřebný, ale pro
naplnění účelu zákona je jistě lepší, pokud mladistvý bude toto opatření ochoten
vykonávat. I když samozřejmě je zde silná motivace v podobě hrozby přeměny
nevykonaného opatření.266
Maximální sazba obecně prospěšných prací dle trestního zákoníku je 300 hodin.
Tato sazba se dle § 26 odst. 1 ZSVM krátí o jednu polovinu, takže může dosahovat
maximálně 150 hodin. Soud při ukládání musí přihlédnout ke zdravotní způsobilosti
mladistvého, neboť výkon opatření obecně prospěšných prací nesmí ohrožovat zdraví,
bezpečí nebo mravní vývoj mladistvého. Ke zdravotní způsobilosti mladistvého je nutné
přihlížet i ve vykonávacím řízení při stanovování konkrétního druhu, doby a místa
práce. Projednávání těchto detailů koná s odsouzeným Probační a mediační služba ČR
a na základě jejich podkladu soud teprve usnesením nařídí jejich konkrétní výkon.
Jestliže teprve při výkonu opatření dojde ke změně zdravotního stavu mladistvého,
může to vést buď k přerušení jeho výkonu či k úplnému upuštění od výkonu daného
opatření.267
Řádný výkon tohoto opatření kontroluje Probační a mediační služba ČR, která si
vyžaduje od poskytovatele informace o průběhu prací a jejich spokojenosti s přístupem
mladistvého. Dále kontroluje, zda mladistvý vede řádný život a zda dodržuje případná
další výchovná a ochranná opatření. O tomto podává zprávy k soudu, který toto opatření
nařídil. Pokud mladistvý obecně prospěšné práce zaviněně nevykonal nebo nevedl při
jejich výkonu řádný život (nejčastěji spáchal další provinění), rozhodne soud pro
mládež o jejich přeměně (případně jeho zbytku) v nepodmíněný trest odnětí svobody
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s tím, že každá nevykonaná hodina obecně prospěšných prací znamená jeden den odnětí
svobody. Soud při přeměně tohoto opatření také rozhodne o umístění mladistvého do
příslušného druhu věznice. Převážně se bude jednat o věznici s dozorem. Pokud
mladistvý naopak vykoná řádně obecně prospěšné práce, hledí se na něj, jako by nebyl
odsouzen.

6.3.2. Zákaz činnosti, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce, vyhoštění a propadnutí věci

U těchto trestních opatření opět platí úprava trestního zákoníku, pokud není
v ZSVM stanoveno jinak. Společný je jejich účel, který primárně sleduje zamezení
mladistvému páchat další podobnou trestnou činnost.
Podstatou trestního opatření zákazu činnosti je povinnost zdržet se určité
činnosti nebo vykonávání určitého zaměstnání či funkce. Tím se minimalizuje
pravděpodobnost, že by mohl mladistvý spáchat podobné provinění, neboť pokud by
zakázanou činnost dále vykonával, spáchal by nová provinění, a to maření úředního
rozhodnutí a vykázání. Tím se také zamezí tomu, aby mladistvý nadále vykonával
aktivity, k nimž se vyžaduje určitá morální a odborná způsobilost a které zneužil nebo
využil ke spáchání provinění. Mezi zakázanou činností a spáchaným přečinem musí být
ale spojitost.268 Soud však nesmí uložit zákaz činnosti tak, aby pro mladistvého
znamenal překážku v přípravě na jeho budoucí povolání,269 a jeho horní hranice nesmí
převyšovat pět let. Důležité je, že trest zákazu činnosti se tedy nikdy nemusí ukládat
obligatorně. Pokud už však je v rozsudku nařízen, musí být určen dostatečně přesně,
aby mohl být vykonáván a kontrolován.270 Výkon trestního opatření zákazu činnosti
počíná běžet dnem právní moci odsuzujícího rozsudku a končí uplynutím doby, na
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kterou bylo stanoveno. Do doby výkonu se však nezapočítává doba, po kterou mladistvý
vykonával trestní opatření nepodmíněného odnětí svobody.
Relativně novým trestním opatřením je zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce. Toto opatření bylo koncipováno hlavně pro dospělé pachatele
dopouštějící se výtržností na fotbalových či podobných akcích, přičemž mimo tyty akce
je jejich chování takřka bezproblémové. Mezi těmito osobami je ale i dosti mladistvých.
Soud pro mládež tedy může toto trestní opatření uložit za podmínek stanovených
v trestním zákoníku,271 přičemž horní hranice sazby nesmí převyšovat pět let. Současně
mohou být uložena i jiná vhodná výchovná opatření. Je důležité, že toto opatření lze
uložit pouze za úmyslné provinění, kterého se mladistvý dopustil v souvislosti
s návštěvou takovéto akce. Při výkonu musí mladistvý spolupracovat s probační
a mediační služnou, a pokud je to v daném případě nutné, je povinen se dostavovat
v době přímo související s konáním určité akce, na kterou má zakázaný vstup, na
policejní stanici, aby mohl být kontrolován výkon tohoto omezení. Soud pro mládež
musí opět ve svém rozsudku přesně specifikovat, na jaké akce má mladistvý zakázán
vstup. Nemusí se totiž vždy nutně jednat jen o obecný zákaz návštěvy např. fotbalových
zápasů, pokud bude pro splnění účelu zákona postačovat, aby mladistvý nenavštěvoval
utkání nějaké určitého týmu, ke kterému má blízkou vazbu.
Trestní opatření vyhoštění může soud pro mládež uložit mladistvému, který není
občanem České republiky ani osobou a kterému nebylo přiznáno postavení uprchlíka,
a to jako opatření samostatné nebo i vedle jiných trestních opatření za podmínek, které
stanoví trestní zákoník.272 U mladistvého, který je občanem Evropské unie, musí být
navíc splněna podmínka, že neuložením tohoto druhu trestního opatření by došlo
k vážnému ohrožení bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku nebo že vyhoštění je
v nejlepším zájmu takového mladistvého. Při ukládání vyhoštění musí soud také vždy
přihlédnout k zájmům mladistvého, zejména k rodinným a osobním poměrům a musí
dbát na to, aby tímto trestním opatřením nebyl mladistvý vydán nebezpečí zpustnutí.273
Vyhoštěním se zde rozumí odnětí práva cizince nadále se zdržovat na území České
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republiky a jeho přemístění na území jiného státu nebo jeho předání orgánům jiného
státu. Soud pro mládež neurčuje místo či stát, do kterého má být mladistvý přemístěn.
Určení tohoto místa i vlastní provedení vyhoštění je věcí výkonu trestního opatření,
který provádějí orgány Policie ČR. Svou povahou představuje vyhoštění výrazný zásah
do svobody pohybu a pobytu mladistvého cizince chráněné článkem 14 Listiny
základních práv a svobod. Bezprostředním účelem tohoto opatření je ale právě
zabránění mladistvému cizinci páchat další protizákonnou činnost na území našeho
státu.274
Ohledně trestu propadnutí věci nemá ZSVM žádné speciální ustanovení, takže se
plně použije úprava v §§ 70 až 72 trestního zákoníku. Soud tedy může uložit propadnutí
věci nebo jiné majetkové hodnoty, které bylo užito ke spáchání přečinu, která byla ke
spáchání přečinu určena, kterou pachatel získal přečinem nebo jako odměnu za jeho
spáchání nebo kterou pachatel nabyl, byť jen z části, z výtěžku nabytého přečinem.
Pokud takovou věc již pachatel u sebe z důvodů uvedených v § 71 odst. 1 trestního
zákoníku nemá, je možné využít náhradní majetkovou hodnotou. Propadlé věci
i náhradní majetkové hodnoty připadají do vlastnictví státu. Pokud se jedná o věci
zjevně bezcenné, dojde k jejich zničení. Pokud určitou hodnotu mají, soud je předává
k dalšímu upotřebení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

6.3.3. Peněžité opatření

Peněžité opatření se opět ukládá za podmínek stanovených trestním zákoníkem
v jeho ustanoveních §§ 67 až 69 a je vhodné jej uložit zejména v případech
majetkových deliktů, které mladistvý páchal za účelem obohacení se nebo při provinění,
k jejichž spáchání potřeboval mladistvý určitou finanční hotovost, ačkoliv samotné
provinění již majetkovou povahu nemá, byť může být páchané za úplatu. Pokud tedy
mladistvému budou tyto volné finanční prostředky odčerpány, bude mu tím z velké části
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znemožněno v případném pokračování dané trestné činnosti.275 ZSVM však ukládá
podmínku, že peněžité opatření může být uloženo pouze výdělečně činnému
mladistvému nebo takovému mladistvému, jehož majetkové poměry uložení umožňují.
V prvním případě musí mít mladistvý tedy takový příjem finančních prostředků,
aby postačoval na krytí peněžitého opatření. V druhém případě se musí jednat
o majetek, kterým může mladistvý samostatně nakládat. Kvůli těmto podmínkám je
ukládání tohoto opatření v praxi dosti omezené, jelikož mladiství většinou nedisponují
dostatečným majetkem či příjmem. Pokud je již toto opatření uloženo, většinou se jedná
o nižší částky.
Po přihlédnutí k výše uvedenému může soud pro mládež rozhodnout
i o možnosti uhradit peněžité opatření ve splátkách. Vydobytá částka se stává
vlastnictvím státu. Uložit lze od deseti do tři sta šedesáti pěti denních sazeb ve výši od
100,- Kč do 5.000,- Kč. Pokud by toto peněžité opatření nebylo splněno, soud stanoví
v odsuzujícím rozsudku náhradní trest odnětí svobody. Náhradní trestní opatření nesmí
však ani spolu s uloženým odnětím svobody přesahovat horní hranici trestní sazby
snížené podle § 31 odst. 1 ZSVM. Náhradní trestní opatření odnětí svobody by však
bylo nařízeno pouze v případě, že by mladistvý svoji povinnost neplnil úmyslně. Pokud
by naopak u něj došlo ke změně majetkových či příjmových poměrů, pro které by
peněžité opatření nemohl plnit, soud od náhradního opatření upustí nebo pokud by se
jednalo pouze o krátkodobý problém, mohl by se výkon opatření na určitou dobu na
žádost mladistvého odložit.276
Soud pro mládež může pro právní moci rozhodnout po vyjádření mladistvého,
že zaplacení určité částky nebo nevykonaný zbytek bude nahrazen obecně prospěšnou
činností v rámci probačního programu dle § 17, odst. 1, 2 ZSVM nebo společensky
prospěšnou činností v rámci výchovné povinnosti dle § 18 odst. 1 písm. c) ZSVM.
Pokud mladistvý odsouzený takovou obecně prospěšnou práci vykoná, rozhodne soud
o upuštění od náhradního trestu odnětí svobody.
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276

Srov. Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušková., M.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže,

komentář C.H.Beck, Praha 2004, strana 333

115

Výkon tohoto opatření lze i podmíněně odložit a to s přihlédnutím k jeho životu,
osobním poměrům a k prostředí, ve kterém žije či pracuje anebo i na základě záruky,
kterou za něj převezme osoba, která na něho má výchovný vliv.277 Zkušební doba může
být stanovena až na tři léta, přičemž dolní hranice není stanovena. Pokud v této
zkušební době vedl mladistvý řádný život, soud rozhodne o jeho osvědčení a to i ve
zkušební době. Pokud naopak soud takto nerozhodne do jednoho roku od konce
zkušební doby, má se za to, že se mladistvý osvědčil. V tomto případě se jedná
o ochranu mladistvého před nečinností soudu. V případě odvolání záruky za nápravu
mladistvého tím, kdo ji poskytl, přezkoumá soud pro mládež chování mladistvého
v rámci zkušební doby, a shledá-li, že podmíněné odložení výkonu peněžitého opatření
neplní své poslání, rozhodne, že se peněžité opatření vykoná, jinak podmíněné odložení
výkonu ponechá v platnosti. 278

6.3.4. Domácí vězení

Trestní opatření domácího vězení je relativně nové opatření, které je zcela
upraveno v trestním zákoníku a ZSVM neobsahuje žádná speciální ustanovení. Opatření
domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se po dobu výkonu tohoto
opatření v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém období,
nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména výkon povolání nebo poskytnutí
zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu v důsledku jeho onemocnění
nebo úrazu. Soud stanoví časové období, ve kterém je odsouzený mladistvý povinen se
zdržovat v daném obydlí v pracovní dny, o víkendech a dnech pracovního klidu
s přihlédnutím k jeho pracovní době, k potřebné době na cestu do zaměstnání a vyřízení
všech nutných potřeb mladistvého a jeho rodiny. Soud může povolit i návštěvy
bohoslužeb ve dnech pracovního klidu.
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Probační a mediační služba pravidelnými kontrolami sleduje výkon tohoto
opatření.279 Pokud mladistvý bez vážného důvodu porušuje soudem určená pravidla
chování a podmínky výkonu tohoto opatření, soud jej může přeměnit na opatření odnětí
svobody. Každý nevykonaný den je pak přeměněn na jeden den odnětí svobody.
Aby byly výchovné účinky tohoto trestního opatření silnější, soud může
mladistvému stanovit další výchovné povinnosti, jejichž výkon je soudem a Probační
a mediační službou ČR také kontrolován.
Nutno k tomuto opatření dodat, že zatím není zvlášť u mladistvých plošně soudy
pro mládež ukládáno a soudy raději využívají starší alternativní opatření.

6.3.5. Odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu, odnětí
svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem
(podmíněné odsouzení)

V případě tohoto trestního opatření je sice vynesen odsuzující rozsudek
k trestnímu opatření odnětí svobody, ale jeho výkon je odložen (popřípadě později po
osvědčení prominut) na určitou zkušební dobu pod podmínkou, že mladistvý pachatel
bude žít řádný život, vyhoví jednotlivým uloženým podmínkám a samozřejmě nebude
dál páchat jakoukoliv trestnou činnost. Mladistvému se tedy dává jakási poslední šance,
aby si uvědomil škodlivost svého chování a začal se řádně chovat i bez izolace, která by
v rámci nedodržení podmínek nastala při omezení osobní svobody. Jedná se opět
o výraz zásady, že odnětí svobody by mělo být prostředek ultima ratio, a to hlavně
u mladistvých. Podmíněné odsouzení s dohledem, které může být u mladistvého
ustanoveno, v sobě navíc nese výrazné prvky probačního působení v podobě
institucionalizovaného dohledu nad mladistvým integrujícího v sobě kontrolu s vedením
a pomocí. Podmíněné odsouzení ve formě s dohledem i bez dohledu vychází
z předpokladu, že už samo trestní stíhání, negativní zhodnocení osoby pachatele a jeho
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činu rozsudkem, hrozba eventuálního výkonu trestního opatření odnětí svobody,
omezení a podmínky týkající se chování i případné výchovné působení toho, kdo nad
mladistvým vykonává dohled, mohou mít samy o sobě z hlediska účelu trestního
opatření, ale i individuální a generální prevence účinky, které má jinak pouze výkon
uloženého trestního opatření. Navíc může být kombinováno s dalšími výchovnými
opatřeními, které mladistvého povedou k řádnému životu a budou řešit jeho momentální
životní problémy. Toto trestní opatření tedy vlastně na mladistvého působí pouze
hrozbou jeho výkonu, nikoliv přímo. Výhodou pro mladistvého také je, že pokud se ve
zkušební době osvědčí, bude se na něj hledět, jako by nebyl odsouzen, což se může
velmi pozitivně projevit v jeho dalším životě, jelikož bez „čistého“ rejstříku trestů by
byl již stigmatizován jako zločinec.280
U obou typů podmíněného odsouzení je možné zkušební dobu stanovit na jeden
rok až tři léta, což má být dosti dlouhá doba na to, aby mladistvý dokázal, že výkon
trestu odnětí svobody není nutný, nebo aby naopak byl výkon tohoto opatření soudem
pro mládež nařízen z důvodu porušení podmínek řádného života. Soud má ovšem
i v takovém případě možnost dle § 33 odst. 2 ZSVM ponechat podmínku v platnosti
v případě, zavdal-li mladistvý příčinu k nařízení výkonu trestu odnětí svobody. Místo
přeměny opatření může nařídit soud dohled, pokud nebyl samozřejmě již uložen,
přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o víc jak dvě léta, přičemž nesmí překročit
horní hranici zkušební doby v trvání pěti let nebo může také uložit další výchovné
opatření uvedené v §§ 15 až 20 ZSVM směřující k tomu, aby vedl řádný život.281 Vždy
je však nutné uložit alespoň jedno ze zmíněných opatření. Není tedy možné, aby soud
ponechal toto trestní opatření v platnosti, bez dalšího. Což je správné, neboť jinak by
mladistvý za své chování nebyl nijak dále potrestán.
Podmíněné odsouzení bylo před zavedením dalších alternativních trestů velmi
využíváno, což ale nebylo vždy úplně vhodné. Devět z deseti řízení končilo za tohoto
stavu podmíněným odsouzením pachatele, což mělo za následek, že většina pachatelů
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měla pocit, že se jim vlastně nic nestalo a tím se velmi oslabilo výchovné působení
trestního řízení,282 jelikož nebylo možno mladistvým pachatelů uložit přiměřené
závazky (pokyny, povinnosti), které mají dnes soudy k dispozici a proto nebylo možné
mladistvé pachatele zapojit do různých ambulantně prováděných sociálních výchovných
programů, kurzů sociálních dovedností, veřejně prospěšných prací, apod.283
Jak bylo uvedeno již výše, soud kontroluje život mladistvého po podmíněném
odsouzení většinou jednou za půl roku tím, že si vyžádá opis rejstříku trestů
mladistvého a zprávu o pověsti z momentálního bydliště od Policie ČR. Pokud je
stanoven nad mladistvým dohled, vyžádá si od Probační a mediační služby ČR zprávu
o dohledu. Z těchto a případně dalších podkladů soud zkoumá, zda dotyčný splňuje
podmínky stanovené v rozsudku. Pokud ano, soud po uplynutí zkušební doby vysloví
usnesením, že se podmíněně odsouzený osvědčil.

6.3.6. Odnětí svobody nepodmíněně

Jak již bylo několikrát v této práci uvedeno, je trest nepodmíněného odnětí
svobody ta nejpřísnější sankce, jaká může být dle našeho právního řádu uložena, a proto
by ji mělo být užíváno pouze v tak vážných případech, kdy by jiná opatření, ani jejich
kombinace, nemohla zjevně přinést naplnění účelu ZSVM (§ 31 odst. 2 ZSVM).
Z tohoto vyplývá, že toto opatření bude většinou ukládáno spíše pachatelům, kteří byli
již několikráte odsouzeni. U prvopachatelů sice uložení tohoto opatření samozřejmě
nejde vyloučit, ale vzhledem k celkové koncepci ZSVM by se mělo jednat spíše
o výjimku a u těchto pachatelů by se nejprve mělo „vyzkoušet“ působení alternativních
druhů opatření.284
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Trestní sazba je u mladistvých dle § 31 odst. 1 ZSVM snížena na jednu
polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a dolní
hranice jeden rok. V případě spáchání provinění, za které trestní zákoník dovoluje
uložení výjimečného trestu a povaha a závažnost provinění je vzhledem k zvlášť
zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zavrženíhodné pohnutce nebo
k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku mimořádně vysoká, může soud pro
mládež uložit mladistvému odnětí svobody na pět až deset let. Naopak § 32 ZSVM
umožňuje i mimořádné snížení délky odnětí svobody, pokud by po klasickém výpočtu
doba tohoto trestního opatření byla vzhledem k okolnostem případu či osobě pachatele
(např. vzhledem ke zdravotnímu stavu) nepřiměřeně přísná a účelu zákona by šlo
dosáhnout i dobou kratší. Toto snížení sazby může soud učinit bez omezení uvedeného
v § 58 odst. 3 trestního zákoníku.
Výkon opatření odnětí svobody se vykonává ve věznicích pro mladistvé nebo ve
zvláštních odděleních věznic pro dospělé pachatele. Po dovršení devatenácti let může
být poté pachatel přeložen do klasické věznice. Věznice pro mladistvé se mohou, oproti
obecnému dělení na věznice s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou,
ještě dále vnitřně diferencovat na různé typy, do kterých jsou mladiství zařazováni dle
svého přístupu k uložené sankci, svému chování a závažnosti provinění.285 Vyloučení
mladistvých od dospělých pachatelů je snahou minimalizovat negativní vliv dospělých
delikventů, což zvyšuje výchovnou složku tohoto opatření.286
Při výkonu trestu odnětí svobody nejde samozřejmě o absolutní omezení této
svobody. I v nejpřísněji střežených věznicích mají obvykle vězňové dostatek příležitostí
ke komunikaci se spoluvězni i s vnějším světem (korespondence, návštěvy, televize,
rozhlas). Také je zde možnost pracovního zařazení či studia některých oborů a nabídka
volnočasových aktivit. Na druhou stranu toto vyvolává stále spory o tom, zda takto
relativně volně pojatá opatření odnětí svobody splňují účel trestání.287
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6.3.7. Upuštění od uložení trestního opatření

Prioritou vedení řízení podle ZSVM a smyslem opatření přijímaných v jeho
rámci je působení do budoucna, ve směru dosažení pozitivních změn chování
mladistvého. Při dodržení těchto předpokladů nemusí být nezbytným výsledkem
trestního stíhání potrestání každého mladistvého pachatele. Každý mladistvý, o němž se
soudí, že spáchal provinění, tedy nemusí být nutně postaven před soud a nemusí být ani
rozhodnuto o jeho vině či nevině a v případě uznání jeho viny o uložení některého
trestního opatření. Ochranu společnosti jako celku i ochranu jednotlivých občanů před
pácháním trestné činnosti a odčinění újmy způsobené spáchaným proviněním lze totiž
za určitých okolností zajistit i řešením bez projednání věci v hlavním líčení nebo bez
uložení trestního opatření mladistvému. Některá z těchto alternativních řešení mohou
dokonce dlouhodobě působit efektivněji než přísná represe. Předpokladem je odstranění
příčin stíhané trestné činnosti, přijetí odpovědnosti za spáchaný čin mladistvým jako
pachatelem a pozitivní obrat v jeho životních postojích a prioritách. Optimální přitom
je, když mladistvého trestní řízení a v rámci něho přijatá opatření odradí od další trestné
činnosti, přivodí změnu jeho hodnotové stupnice a životního stylu a současně přispějí
k vytvoření dobrého zázemí pro jeho další rozumový a sociální rozvoj. Tyto a některé
další pozitivní skutečnosti mohou pak převážit nad veřejným zájmem na jeho potrestání.
Právě to vytváří prostor pro alternativní řešení některých trestních věcí mladistvých
provinilců.288 O alternativních odklonech trestního řízení bude pojednáno v následující
kapitole této práce. Zde se zaměřím na možnost soudu upustit od uložení trestního
opatření při současném vyslovení viny nad mladistvým.
Upuštění od uložení trestního opatření upravují §§ 11 až 14 ZSVM, kdy zákon
rozlišuje upuštění absolutní a podmíněné. Soud pro mládež může upustit od uložení
trestního opatření za předpokladu, že mladistvý spáchal provinění, za které je možné
uložit maximálně trest odnětí svobody s horní hranicí sazby pět let, spáchání svého činu
lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě. Tyto podmínky musí být splněny
kumulativně. Za těchto předpokladů lze od uložení trestního opatření upustit, pokud
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k povaze spáchaného činu a k dosavadnímu způsobu života mladistvého lze důvodně
očekávat, že již projednání věci před soudem pro mládež postačí k jeho nápravě nebo
pokud se činu dopustil z neznalosti právních předpisů, která je zejména k jeho věku,
rozumové a mravní vyspělosti a prostředí, ve kterém žil, omluvitelná nebo pokud soud
pro mládež přijme záruku za nápravu mladistvého a má za to, že vzhledem
k výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, povaze spáchaného činu a osobě
mladistvého se uložení trestního opatření nejeví nutným.
Pokud soud takto upustí od uložení trestního opatření, může mladistvého
napomenout a přenechat jeho potrestání jeho zákonným zástupcům, škole, jíž je
mladistvý žákem, či jinému výchovnému zařízení. Sankce tohoto typu je vhodná hlavně
v některých méně závažných případech, kdy je třeba pouze prohloubit morální působení
trestního řízení na psychiku mladistvého.289
Zajímavé je ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) ZSVM, které zohledňuje negativní
právní omyl. Negativní právní omyl znamená, že pachatel nezná nebo mylně vykládá
normy trestního práva hmotného nebo normy mimotrestní, na které trestní zákoník nebo
ZSVM odkazuje.290 To je prolomení u dospělých pachatelů běžné a obecně uznávané
zásady, že neznalost práva neomlouvá a pachatel bude potrestán dle ustanovení
skutkové podstaty činu, kterou svým chováním naplnil. Bude tedy na posouzení soudu,
v jakých případech bude dle svého názoru moci postupovat podle tohoto ustanovení.
Pachatel totiž může být schopen na základě svého duševního vývoje rozpoznat
protiprávnost takového činu, jehož obsah je pro jeho jednoduchou povahu schopen
pochopit (např. vražda, krádež), ale již nedovede pochopit povahu složitějších činů
(např. podvodu, hospodářské trestné činy apod.). Také například mladistvý může
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rozpoznat protiprávnost krádeže, kterou provedl sám, ale ne již v případě, že ji provedl
ve spolupachatelství a spolupachatel byl pro něho uznávanou autoritou.291
Dle § 12 ZSVM pak soud rovněž může upustit od uložení trestního opatření
v případě, že mladistvý spáchal provinění ve stavu vyvolaném duševní poruchou a soud
je toho názoru, že ochranné opatření nebo zabezpečovací detence, které zároveň ukládá,
zajistí nápravu mladistvého lépe. Tento stav se však musí znalecky dokazovat. Je třeba
také zkoumat, zda v době spáchání byl dán nedostatek schopnosti rozpoznávací nebo
ovládací, neboť je toto rozhodné vzhledem k trestní odpovědnosti mladistvého.292
Upuštění také může připadat v úvahu v případě, že je vůči němu užito ochranné
nebo výchovné opatření a k dosažení účelu tohoto zákona není třeba uložit trestní
opatření.
Soud může dle § 14 ZSVM vyslovit také podmíněné upuštění od trestního
opatření a to v případě, kdy pokládá za nutné nějaký čas sledovat chování mladistvého
podobně, jako v případech podmíněného odsouzení. Zároveň může soud uložit ochranná
nebo výchovná opatření, která by usměrňovala pachatelův život a zpravidla také
povinnost nahradit podle svých sil škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou proviněním
způsobil nebo aby vydal bezdůvodné obohacení. Pokud se ve zkušební lhůtě mladistvý
bude chovat řádně, soud rozhodne o jeho osvědčení. Naopak pokud mladistvý nebude
vykonávat uložené povinnosti nebo nebude vést řádný život, soud pro mládež může
uložit trestní opatření či ponechat podmíněné upuštění od jeho uložení v platnosti za
současného ustanovení dohledu nad mladistvým, prodloužit zkušební dobu (ne však
o více než jeden rok) či stanovit dosud neuložená výchovná opatření. Jedná se tedy
vlastně o určitý druh hrozby uložení trestního opatření, který má motivovat mladistvého
ke změně jeho chování.293
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7. Zvláštní druhy řízení ve věcech mladistvých
I přes to, že cílem této práce není popisovat trestní řízení ve věcech mladistvých,
je třeba ve vztahu k jejich možnému sankcionování uvést a rozebrat zvláštní alternativní
druhy řízení, jelikož opatření, která jsou v průběhu těchto řízení přijímána, jsou reakcí
na jejich protiprávní činnost.
ZSVM v rámci snahy o posílení výchovného vlivu řízení na osobu mladistvého
a rozšíření alternativních postupů uplatňovaných vůči mladistvým mimo jiné rozšířil
princip oportunity a zakotvil tři druhy těchto zvláštních řízení, a to podmíněné zastavení
trestního stíhání, narovnání a odstoupení od trestního stíhání. Tento výčet však není
taxativní, jelikož ZSVM obsahuje zmínky a odkazy i na jiné druhy zvláštních řízení,
které však nejsou z hlediska přijímaných opatření vůči mladistvému pro účely této práce
tak podstatné. Jedná se o řízení proti uprchlému, řízení před samosoudcem a řízení při
zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu.
Ustanovení § 68 ZSVM obsahuje obecné podmínky pro využití zvláštních
způsobů řízení, tedy odklonů. Podezření ze spáchání provinění se jeví jako důvodné,
mladistvý je připraven nést zodpovědnost za spáchaný čin, vypořádat se s jeho
příčinami a přičinit se o odstranění škodlivých následků a jako fakultativní je stanovena
možnost požadovat na mladistvém, aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti
spáchání dalších provinění. Takový závazek by poté měl povahu výchovného opatření,
zejména pak výchovných povinností a výchovných omezení. V rámci tohoto je třeba
odlišit případy, kdy by výchovná opatření měla být ukládána při schválení narovnání
nebo odstoupení od trestního stíhání, a případy uložení výchovných opatření v rámci
podmíněného zastavení trestního stíhání. Základním rozdílem je totiž skutečnost,
že narovnání a odstoupení od trestního stíhání jsou konečnými způsoby vyřízení věci.
Tato skutečnost by měla za důsledek, že uložení výchovného opatření by nebylo
podmíněno souhlasem mladistvého, jak je tomu v případech ukládání takového opatření
před pravomocným skončením věci. Výchovné opatření by v takovém případě mohl
uložit i státní zástupce, pokud by narovnání či odstoupení od trestního stíhání
schvaloval již v přípravném řízení. Maximální doba trvání takového výchovného
124

opatření by poté měla být maximálně tři roky (§ 15 odst. 1 ZSVM), jelikož by se
jednalo o samostatně uložené výchovné opatření. Uložení takového opatření je však
problematické, protože v případech narovnání a odstoupení od trestního stíhání již není
možné sankcionovat mladistvého za případné nedodržování tohoto opatření.
V souvislosti s těmito řízeními by tedy soud pro mládež měl ukládat tato opatření jen
v případě, že nabude přesvědčení, že mladistvý bude daná opatření dodržovat
dobrovolně.294
Při ukládání výchovných opatření v rámci podmíněného zastavení trestního
stíhání by bylo třeba postupovat dle úpravy § 15 odst. 3 ZSVM, jelikož v těchto
případech nelze mluvit o pravomocně skončené věci. Uložení výchovného opatření by
proto bylo podmíněno souhlasem mladistvého.

7.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání
Tento institut byl do trestního řádu zaveden novelou z roku 1993. ZSVM nemá
pro tento odklon žádné zvláštní ustanovení a proto se bude postupovat dle úpravy
§§ 307 a 308 trestního řádu.
Podmíněně zastavit trestního stíhání lze jen se souhlasem obviněného, pokud
jsou splněny výše vyjmenované obecné obligatorní podmínky pro odklony.
V rozhodnutí se stanoví zkušební doba na šest měsíců až tři roky,295 po kterou bude
soud či státní zástupce sledovat chování a život mladistvého. Proti tomu rozhodnutí ve
formě usnesení je přípustná stížnost obviněného i poškozeného. Pokud není ve zkušební
době zjištěn žádný poklesek mladistvého vůči řádnému životu a, pokud mu bylo
uloženo, nahradí způsobenou činnost, vydá bezdůvodné obohacení a splní případné
další uložené povinnosti či omezení, vydá orgán, který v prvním stupni o podmíněném
zastavení trestního stíhání rozhodoval, rozhodnutí, že se mladistvý osvědčil. Toto
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rozhodnutí může vydat také již v průběhu zkušební doby. Právní mocí tohoto
rozhodnutí nastávají účinky zastavení trestního stíhání dle § 11 odst. 1 písm. f) trestního
řádu a vzniká tedy překážka věci rozhodnuté (res iudicatae). Pokud by naopak
mladistvý své povinnosti neplnil či by řádný život nevedl, bude rozhodnuto
o pokračování v trestním stíhání. Opět je zde ustanovena procesní ochrana mladistvého
proti případné nečinnosti soudu ve formě ustanovení, které stanoví, že v případě, kdy
nebude do roku od konce zkušební doby rozhodnuto o případném osvědčení, aniž by na
tomto prodlení měl mladistvý vinu, má se ze zákona za to, že se osvědčil.
Evidenci osob, u kterých bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání, vede pro
účely trestního řízení Rejstřík trestů.
Institut podmíněného zastavení trestního stíhání může však vyvolávat jisté
pochybnosti o plném souladu s článkem 40 Listiny základních práv a svobod.
Obviněnému se totiž ukládají určitá omezení, aniž by byla vyslovena jeho vina. Tedy je
zde určité zpochybnění presumpce neviny. Zejména z tohoto důvodu právní úprava
podmiňuje aplikaci tohoto institutu souhlasem obviněného.296

7.2. Narovnání
Narovnání je dalším případem odklonu a stejně jako podmíněné zastavení
trestního stíhání je jeho úprava OBSAŽENA pouze v trestním řádu (§§ 309 až 314),
komplexně se tedy použije i na řízení ve věcech mladistvých. Do trestního řádu byl
tento institut zaveden novelou z roku 1995. Jedná se vlastně o dohodu mezi obviněným
mladistvým a poškozeným, která vyžaduje schválení s procesními důsledky zastavení
trestního stíhání. Narovnání tedy přichází v úvahu jen v řízení, kde je poškozený ve
smyslu § 43 odst. 1 trestního řádu. Práva poškozeného však nepřísluší tomu, na koho
pouze přešel nárok na náhradu škody (§ 310a trestního řádu). Ke schválení narovnání je
třeba souhlasu poškozeného i obviněného. Dále je třeba prohlášení mladistvého,
že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou zde pochybnosti o tom, že jeho
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prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě. Ke schválení narovnání však nestačí
dohoda o náhradě škody tak, jak je tomu u podmíněného zastavení trestního stíhání,
ale v tomto případě je nutná přímo její úhrada. Dále musí obviněný na účet soudu,
případně účet státního zastupitelství, složit peněžní částku určenou konkrétnímu
adresátovi k obecně prospěšným účelům. Takové plnění nesmí být však zřejmě
nepřiměřené k závažnosti provinění. Před rozhodnutím musí být obviněný mladistvý
a poškozený soudem také vyslechnuti. Z této peněžité částky musí být minimálně 50%
určeno na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti poskytovanou státem podle zákona
209/1997 Sb.
Pokud jsou všechny podmínky splněny a soud, či v přípravném řízení státní
zástupce, jsou názoru, že takovýto způsob vyřízení věci je dostatečný, narovnání
schválí.
Pokud ke schválení narovnání nakonec nedojde, nelze k vyjádření mladistvého,
že dané provinění spáchal, přihlížet jako k důkazu v jeho neprospěch (§ 314 trestního
řádu). Souhlas mladistvého tedy nelze brát jako doznání viny.
Rozhodnutí o schválení narovnání se rovněž zapisuje do Rejstříku trestů pro
účely trestního řízení. To je logický důsledek skutečnosti, že narovnání ve svém
důsledku nahrazuje uložení trestu. 297

7.3. Odstoupení od trestního stíhání

ZSVM přinesl do trestního práva procesního nový druh odklonu, a to odstoupení
od trestního stíhání. Tento odklon se v některých směrech dosti liší od odklonů
upravených v trestním řádu. Postrádá totiž sankční prvky, které jsou spojeny
s podmíněným zastavením trestního stíhání (sledování obviněného v průběhu zkušební
doby) a se schválením narovnání (zaplacení peněžité částky k obecně prospěšným
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účelům). Tím se odstoupení od trestního stíhání svou podstatou dostává na pomezí mezi
odklonem a fakultativním zastavením trestního stíhání.
ZSVM vyžaduje splnění pěti základních podmínek pro rozhodnutí o odstoupení
od trestního stíhání. Musí se jednat o provinění, na které trestní zákoník stanoví trest
odnětí svobody, jehož hranice nepřevyšuje tři léta, neexistuje žádný veřejný zájem na
dalším stíhání mladistvého při zhodnocení osoby pachatele a spáchaného činu, trestní
stíhání není účelné a potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších
provinění. Ustanovení § 70 odst. 3 ZSVM poté upravuje fakultativní podmínky, jako je
úspěšné vykonání probačního programu, nahrazení škody či vyslovení napomenutí
s výstrahou.
Vymezení okruhu provinění, u nichž je možné aplikovat institut odstoupení od
trestního stíhání, je tedy užší než okruh trestných činů, pro které je možné podmíněně
zastavit trestní stíhání či schválit narovnání. Taková úprava je logická, vzhledem
k tomu, že odstoupení od trestního stíhání je v porovnání s odklony upravenými
v trestním řádu mírnějším institutem. V zásadě je tento okruh provinění shodný
s okruhem trestných činů, u nichž je možné podmíněně odložit podání návrhu na
potrestání. Odstoupení od trestního stíhání je tedy nejmírnějším typem odklonu.
I zde je třeba připomenout, že stejně jako u ostatních druhů odklonů je třeba
vycházet z horní hranice trestní sazby, jak je uvedena v trestním zákoníku a nepřihlížet
k hranicím sníženým na základě ustanovení § 31 odst. 1 ZSVM.
Odstoupit od trestního stíhání lze mimo jiné pouze za situace, když chybí
veřejný zájem na dalším stíhání mladistvého. Touto podmínkou se odstoupení od
trestního stíhání nijak neliší od ostatních typů odklonů. Odklony obecně jsou totiž
charakteristické právě neexistencí veřejného zájmu na dalším pokračování stíhání
zakončeného až rozsudkem či jiným meritorním rozhodnutím.298 Tato skutečnost
odpovídá podstatě odklonů jakožto jedné z výjimek ze zásady legality (§ 2 odst. 3
trestního řádu), resp. projevu oportunity.
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U podmínky spočívající v neúčelnosti dalšího trestního stíhání mladistvého,
která v zákoně není blíže vymezena, je nezřetelnější podobnost s institutem
fakultativního zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu. Toto
ustanovení se použije v případě, že státní zástupce dospěje k závěru, že na základě
kritérií zde uvedených bylo již účelu trestního řízení dosaženo. I u tohoto způsobu
ukončení trestního stíhání lze tedy rovněž hovořit o neúčelnosti dalšího stíhání. Pojem
neúčelnost trestního stíhání se objevuje rovněž v ustanovení § 159a odst. 3 trestního
řádu, kdy je však odložení věci na základě tohoto ustanovení vázáno na neúčelnost
stíhání z důvodů uvedených v § 172 odst. 2 písm. a) a b) trestního řádu. Toto vymezení
neúčelnosti stíhání však nelze použít ve vztahu k odstoupení od trestního stíhání, neboť
by v důsledku toho byly podmínky pro skončení trestního stíhání u mladistvých
přísnější, než u osob dospělých.299 Podmínka spočívající v neúčelnosti dalšího stíhání se
takto do značné míry kryje s další podmínkou pro odstoupení od trestního stíhání, a to
s výše uvedeným nedostatkem veřejného zájmu, protože pokud v konkrétním případě
neexistuje veřejný zájem na dalším stíhání, bylo by takové stíhání neúčelné a naopak.
Jako poslední obligatorní podmínku k odstoupení od trestního stíhání uvádí
ZSVM, že potrestání mladistvého není nutné k odvrácení mladistvého od páchání
dalších provinění. Tato podmínka je v podstatě jen zopakováním a shrnutím obecných
podmínek pro uplatnění odklonů v řízení proti mladistvým, jak je uvádí ustanovení § 68
ZSVM. Toto ustanovení totiž vyžaduje, aby mladistvý byl připraven nést odpovědnost
za spáchaný čin a byl schopen se vypořádat s jeho příčinami. Jde rovněž o podmínku,
která je společná všem druhům odklonů, které český právní řád zná.
Ustanovení § 70 odst. 1 písm. b) ZSVM navazuje na zásadu subsidiarity
trestních opatření, která jsou zakotvena v § 3 odst. 2 ZSVM. Podle tohoto ustanovení
lze trestní opatření použít pouze tehdy, pokud by zvláštní způsoby řízení a opatření,
zejména obnovující narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávných
činů, zřejmě nevedly k dosažení účelu tohoto zákona. Obava, že by odstoupení od
trestního stíhání mladistvého dostatečně neodradilo od páchání dalších provinění, by
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totiž pochopitelně vedla k závěru, že účelu zákona je možné dosáhnout jen využitím
přísnějších opatření.300
Jak již bylo uvedeno, podmínky pro odstoupení od trestního stíhání jsou
formulovány velmi podobným způsobem, jako podmínky dle § 172 odst. 2 písm. c)
trestního řádu. K odlišení obou těchto institutů pak přispívají právě fakultativní
podmínky odstoupení uvedené v ustanovení § 70 odst. 3 ZSVM, za jejichž splnění může
státní zástupce či soud pro mládež zejména odstoupit od trestního stíhání.
Jednou ze situací, kterou zákon doporučuje, je úspěšné absolvování probačního
programu, jako jednoho z druhů výchovných opatření dle § 17 ZSVM. Nicméně v praxi
může být značným problémem skutečnost, že vykonání probačního programu
samozřejmě potrvá určitý čas, a proto i kdyby jej mladistvý započal vykonávat
teoreticky hned na počátku trestního řízení (k tomuto je nutný jeho souhlas dle § 15
odst. 3 ZSVM), v době jeho ukončení bude řízení již v pokročilejší fázi. Jde tedy
o podmínku, která může výrazně omezovat výhodu odklonů v trestním řízení spočívající
v rychlém vyřízení věci.301
Další situací, za které je vhodné upustit od trestního stíhání je skutečnost, že byla
zcela nebo alespoň částečně uhrazena způsobená škoda a poškozený s takovým
odškodněním souhlasí. Tato formulace je zajímavá tím, že zákon nepožaduje, aby škodu
uhradil sám mladistvý pachatel, což je výrazný rozdíl oproti podmíněnému zastavení
trestního stíhání a narovnání, kde je požadavek, aby škodu uhradil sám obviněný. Tuto
formulaci lze považovat za vhodnou právě vzhledem ke skutečnosti, že tento institut je
určen pouze pro mladistvé, kteří nemusí být schopni dostatečnou finanční hotovost
uhradit a v tomto by jinak byli, oproti dospělým pachatelům, hendikepováni.302
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Konečně třetí fakultativní podmínkou uvedenou v § 70 odst. 3 ZSVM je situace,
za které bylo nad mladistvým vysloveno napomenutí s výstrahou. Tento postup bude
mít zjevně hlavní opodstatnění u případů, kdy bude následné potrestání přenecháno jeho
zákonnému zástupci, škole či výchovnému zařízení.
Obecně lze shrnout, že v rámci ZSVM se zákonodárce snažil maximálním
způsobem posílit výchovný vliv na mladistvé osoby. V rámci toho zákonodárce usiloval
i o širší využití odklonů. K uskutečnění tohoto cíle byl vytvořen prostor například
stanovením povinnosti policejních orgánů informovat Probační a mediační službu ČR
o každém zahájení trestního stíhání dle § 60 ZSVM, která následně může mediační
činností připravit podmínky pro využití některého z odklonů. Rovněž je státnímu
zástupci v přípravném řízení výslovně uloženo organizovat si svoji práci tak, aby ve
vhodných případech bylo možné využít odklonů v řízení (§ 59 ZSVM).303
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8. Závěr a úvahy de lege ferenda
Na závěr této rigorózní práce bych rád uvedl, že dle mého názoru, Zákon
o soudnictví ve věcech mládeže velmi pozvedl úroveň české úpravy trestního práva nad
mladistvými a dal soudcům a dalším osobám podílejícím se na trestním řízení možnost
individuální reakce na každý jednotlivý případ. Touto úpravou se České republika
zařadila mezi moderní státy v přístupu k této problematice. Bohužel i po devíti letech od
účinnosti ZSVM nejsou možnosti využití všech jeho institutů, alespoň na některých
místech dle mé zkušenosti, plně využity. To plyne primárně z problematiky
personálního obsazení a materiálního zajištění.
Je pravdou, že česká justice a přidružené oblasti se v současné době potýkají,
jako mnoho jiných oblastí, s nedostatkem finančních prostředků. To má za následek
mnohdy nedostatečné počty pracovníků i soudců a velký nápad případů na jednotlivce.
ZSVM stojí, jako na jedné ze svých základních zásad, na principu individuálního
přístupu, což zahrnuje i velkou míru potřeby šetření poměrů mladistvého a jeho
následnou kontrolu, aby mohla být zvolena ta nejlepší řešení daného problému. Bohužel
je nutné konstatovat, že mnozí soudci, asistenti soudců a vyšší soudní úředníci takto
nečiní. Spokojí se většinou s papírovými podklady obsahující opis z rejstříku trestů
a zprávy o pověsti z místa bydliště, kterou Policie ČR zpracovává mnohdy
až formulářově s odkazem, že v jejich evidencích nemají o škodlivém chování
mladistvého záznam. Hlavní zdroj relevantních informací, které lze získat, je od orgánů
sociálněprávní ochrany dětí, které se i přes personální problémy povětšinou snaží
zpracovávat zprávy odpovědně, avšak ne vždy jsou k vypracování zpráv vyzváni.
Soudy se tedy často pod časovým tlakem uchylují k ukládání „osvědčených“
druhů opatření, jako je podmíněné odsouzení, které ale problematiku trestné činnosti
mladistvého neřeší. Využívání promyšlených a cílených probačních programů
a výchovných opatření není mnohdy časté.
Tento stav není samozřejmě zapříčiněn pouze soudy. V některých místech je
zapříčiněn i stále nedostatečnou nabídkou probačních programů, kdy je jejich nabídka
omezena či není možné požadovat po mladistvém, aby dojížděl tento program
vykonávat do vzdáleného města. Na druhou stranu se také stává, že se některé probační
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programy založí, otevřou, ale nenaplní se jejich kapacity, což v daném místě staví další
překážku pro otevření nových, vhodnějších programů. V Praze je situace o poznání
lepší, kdy velký úspěch například slaví probační program Proxima sociale.
Podobné problémy jsou v některých střediskách Probační a mediační služby ČR,
kde je nedostatek zkušených pracovníků a technického zázemí, zejména vozidel. Mnozí
probační úředníci odcházejí po krátké době do jiných, většinou finančně lépe
ohodnocených zaměstnání. Naopak Probační a mediační služba, středisko Praha již
několikrát apelovala na Městský soud v Praze s tím, že mají kapacity pro provádění
větší kontroly alternativních sankcí, jako je například trestní opatření domácího vězení
a že by se podobné sankce měly ukládat častěji.
Obecně lze tedy shrnout, dle mého názoru a skromných zkušeností, že je
největším problémem aplikace a uplatnění zákonných ustanovení v praxi, než znění
zákona, který již prošel léty praxe, která nevykázala závažnější problémy. Vylepšit by
se měla i komunikace mezi Probační a mediační službou ČR a jednotlivými soudy,
neboť se někdy dostáváme do situace, kdy soudci ani nejsou seznámeni se všemi
možnými programy, které se v té dané lokalitě realizují.
Na některé nedostatky ZSVM jsem poukazoval v samotném textu práce.
Z těchto považuji osobně za nejpalčivější úpravu institutu nutné obhajoby ve všech
věcech mladistvých, která vede k neúměrným nákladům, jenž má mladistvý poté
nahrazovat státu. Tyto částky dosahují až sta tisíc korun. Zde je nutné poznamenat,
že soudní praxe se staví k přiznávání nároku na bezplatnou obhajobu i ve věcech
mladistvých dosti odmítavě a musí jít opravdu o jasný případ. V mnoha případech je
tedy ve svém důsledku hrazení nákladů za ustanoveného obhájce státu tím nejvyšším
„trestem“, což považuji za velmi nešťastné zvlášť ve spojení s tím, že mladistvý již
musí hradit náklady trestního řízení paušální částkou, která se u mladistvých, u kterých
se často vyžadují znalecké posudky, pohybuje ve výši 11.000,- Kč a povinnost k její
úhradě nemůže soud prominout. Situace, kdy je upuštěno od trestního opatření
a mladistvý má přitom uhradit státu sumu přes sto tisíc, tedy nemusí být výjimkou.
Přitom by v jednodušších soudních případech mohlo být dostačující zastoupení
zákonným zástupcem či orgánem sociálněprávní ochrany dítěte. Zhodnocení potřeby
zastoupení advokátem by se tedy mohlo odvíjet od výše hrozící maximální sazby odnětí
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svobody u daného provinění, kdy by ve výjimečných případech mohl soud přiřknout
obhajobu advokátem i v dalších případech, pokud by se to k přihlédnutím ke všem
okolnostem zdálo vhodné a potřebné.
Na úplný závěr bych ještě rád uvedl, že jakkoliv propracovaný a podporovaný
systém trestního soudnictví nad mládeží je jen systém následný, napravující již dřívější
chyby ve výchově, v rodině či v psychice mladistvého. Proto je důležité se více zaměřit
právě na tyto oblasti. Zvlášť podpora mladých rodin je dle mého názoru v současnosti
naprosto nedostatečná. Rodiče jsou tak moc zaneprázdněni starostí o materiální
zabezpečení rodiny, že na řádnou výchovu dětí již nemají čas. A školy či mimoškolní
zájmové kroužky bohužel také nemají takovou podporu, aby mohly výchovnou funkci
nad dětmi a mladistvými v plné či alespoň částečné míře převzít a to hlavně z důvodu
nedostatečně kvalifikovaného a motivovaného personálního obsazení. Věřím, že se tato
situace bude v budoucnosti zlepšovat a trestní právo nad mladistvými bude v praxi
využíváno čím dál tím méně.
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Příloha č. 1: Mezinárodní srovnání minimální věkové hranice
trestní odpovědnosti v jednotlivých státech světa
Následující tabulka obsahuje mezinárodní srovnání minimální věkové hranice
trestní odpovědnosti ve všech mezinárodně uznávaných státech světa ke stavu na konci
roku 2002. Tabulku sestavil UNICEF International Research Centre sídlící v Itálii ve
Florencii.304

Věková hranice
trestní
odpovědnosti

Věková hranice trestní
odpovědnosti u velmi
vážných trestných činů

Nezpůsobilost
rozeznat právní a
protiprávní jednání.

Afghanistan

7

-

-

Albania

16

14

-

Algeria

13

-

-

Andorra

16

-

-

Angola

16

-

-

Antigua and Barbuda

8

-

-

Argentina

18

16

-

Armenia

16

14

-

Australia

10

-

10-14

Austria

16

14

14-19

Azerbaijan

16

14

-

Bahamas

7

-

-

Bahrain

15

-

-

Bangladesh

7

-

7-12

Stát

304
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Barbados

11

-

-

Belarus

16

14

-

Belgium

16

-

-

Belize

9

-

9-12

Benin

13

-

-

Bhutan

-

-

-

Bolivia

12

-

-

Bosnia and
Herzegovina

14

-

-

Botswana

8

-

8-14

Brazil

12

-

-

Brunei Darussalam

7

-

-

Bulgaria

14

-

14-18

Burkina Faso

13

-

13-16

Burundi

13

-

-

Cambodia

-

-

-

Cameroon

10

-

-

Canada

12

-

-

Cape Verde

16

-

-

Central African Republic

14

-

-

Chad

13

-

-

Chile

16

-

16-18

China

16

14

-

Colombia

12

-

-

Comoros

13

-

-

Congo

13

-

-
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Cook Islands

10

-

-

Costa Rica

12

-

-

Côte d'Ivoire

10

-

-

Croatia

14

-

-

Cuba

16

-

-

Cyprus

7

-

7-12

Czech Republic

15

-

-

Democratic People's
Republic of Korea

14

-

-

-

-

-

Denmark

15

-

-

Djibouti

13

-

-

Dominica

12

-

-

Dominican Republic

12

-

-

East Timor

12

-

-

Ecuador

12

-

-

Egypt

7

-

-

El Salvador

12

-

-

Equatorial Guinea

18

-

-

Eritrea

12

-

-

Estonia

15

13

-

Ethiopia

9

-

-

Fiji

10

-

10-12

Finland

15

-

-

France

13

-

13-18

Democratic Republic of
the Congo
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Gabon

13

-

-

Gambia

7

-

7-12

Georgia

16

14

-

Germany

14

-

-

Ghana

12

-

-

Greece

12

-

-

Grenada

7

-

-

Guatemala

-

-

-

Guinea

13

-

13-18

Guinea-Bissau

16

-

-

Guyana

10

-

-

Haiti

13

-

-

Honduras

12

-

-

Hungary

14

-

-

Iceland

15

-

-

India

7

-

7-12

Indonesia

8

-

-

9/15

-

-

Iraq

9

-

-

Ireland

12

-

12-14

Israel

12

-

-

Italy

14

-

14-18

Jamaica

12

-

-

Japan

14

-

-

Jordan

7

-

7-12

Iran (Islamic Republic
of)

144

Kazakhstan

16

14

-

Kenya

8

-

8-12

Kiribati

10

-

10-14

Kuwait

7

-

-

Kyrgyzstan

16

14

-

Lao People's
Democratic Republic

15

-

-

Latvia

16

14

-

Lebanon

7

-

-

Lesotho

7

-

7-14

Liberia

16

-

-

Libyan Arab Jamahiriya

14

-

14-18

Liechtenstein

14

-

14-18

Lithuania

16

14

-

Luxembourg

16

-

-

Macedonia, Former
Yugoslav Republic of

14

-

-

Madagascar

13

-

13-16

Malawi

7

-

7-12

Malaysia

10

-

10-14

Maldives

15

7

-

Mali

13

-

13-18

Malta

9

-

9-14

Marshall Islands

14

10

10-14

Mauritania

14

-

14-16

-

-

0-14

Mauritius
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Mexico

6-12

-

-

-

-

-

Monaco

13

-

-

Mongolia

16

14

-

Morocco

12

-

-

Mozambique

16

-

10-14

Myanmar

7

-

7-12

Namibia

7

-

7-14

Nauru

-

-

-

Nepal

10

-

-

Netherlands

12

-

-

New Zealand

14

10

10-14

Nicaragua

13

-

-

Niger

13

-

13-18

Nigeria

7

-

7-12

Niue

10

-

10-14

Norway

15

-

-

Oman

9

-

-

Pakistan

7

0

7-12

Palau

10

-

10-14

Panama

14

-

-

Papua New Guinea

7

-

-

Paraguay

14

-

14-17

Peru

12

-

-

Philippines

9

-

9-15

Micronesia (Federated
States of)
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Poland

-

-

-

Portugal

16

-

-

Qatar

7

-

7-18

Republic of Korea

14

-

-

Republic of Moldova

16

14

-

Romania

14

-

14-16

Russian Federation

16

14

-

Rwanda

14

-

-

Saint Kitts and Nevis

8

-

-

Saint Lucia

8

-

-

Saint Vincent and the
Grenadines

8

-

-

Samoa

8

-

8-14

San Marino

12

-

12-18

Sao Tome and Principe

16

-

-

Saudi Arabia

7

-

-

Senegal

-

-

-

Seychelles

7

-

7-12

Sierra Leone

10

-

-

Singapore

7

-

7-12

Slovakia

15

-

-

Slovenia

14

-

-

Solomon Islands

8

-

8-12

14/15

-

-

South Africa

7

-

7-14

Spain

14

-

-

Somalia
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Sri Lanka

8

-

8-12

Sudan

7

0

-

Suriname

10

-

-

Swaziland

7

-

7-14

Sweden

15

-

-

Switzerland

7

-

-

Syrian Arab Republic

7

-

-

Tajikistan

16

14

-

Thailand

7

-

-

Togo

13

-

-

Tonga

7

-

7-12

Trinidad and Tobago

7

-

-

Tunisia

13

-

13-15

Turkey

11

-

11-15

Turkmenistan

16

14

-

Tuvalu

10

-

10-14

Uganda

12

-

-

Ukraine

16

14

-

United Arab Emirates

7

-

7-n/a

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

8/10

-

-

United Republic of
Tanzania

7

-

7-12

6-10

-

7-14

18

-

-

United States of
America
Uruguay

148

Uzbekistan

16

13/14

-

Vanuatu

10

-

10-14

Venezuela

12

-

-

Viet Nam

16

14

-

Yemen

7

-

-

Yugoslavia

14

-

-

Zambia

8

-

-

Zimbabwe

7

-

7-14
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Tab. č. 1: Modely soudnictví pro mládež dle Johna Pratta

Charakte- Klíčové
ristika
osoby
Experti
Sociálny 1)
Neformál- péče o děti
(Welfare) nost
Model

2) Běžné
odkázaní
jiné
autoritě

Klíčové Úlohy

Chápání Cíl
Úloha
pachatele intervence
orgány
Orgány Diagnosti- Patologic- Léčba
Odezva na
sociálně kovaní
ké
potřeby
– právní
jednotlivce
ochrany
mládeže

3)
Individualizované
ukládaní
sankcí
4) Časově
neurčité
ukládaní
sankcí
Právníci
Justiční 1)
Spravedli(Justice) vý proces

Právní Potrestání Osobní
Potrestání Respekt
orgány
zodpovědk individuálnost
ním právům

2) Trestná
činnost
3) Nejméně
restriktivní
alternativa
4)
Určitelnost
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sankcí
Korpora- 1) Administrativní
tivní
rozhodování

Specialisti
na práci
s delikventní
mládeží

Propoje- Intervence Nesociali- Převýcho- Implementaní
systémů
zované
va
ce politiky
jednotlivých
orgánů

(Corporat 2) Trestná
činnost
ism)
3) Odklony
4)
Alternativy
Korpora- k programům
tivní
sociálně –
právní
ochrany

Tab. č. 2: Modely soudnictví pro mládež dle Winterdyka

Model

Hlavní znak

Zúčastněný
model

1) Neformálnost
2) Minimální formální
intervence

Sociálny
model

3) Resocializace
1) Neformálnost
2) Obecné poslání

(Welfare
model)

3) Sankce ukládané na
dobu neurčitou

Korporativní 1) Administrativní
rozhodování
model
(Corporate
model)

2) Trestná činnost
(Offending)
3)

Klíčové osoby/ Úlohy/Účel

Příklad

Klíčové orgány intervence
Vychovávatelé / Pomoc
a vzdělání /
Komunitní
orgány,
Převýchova

krajiny
Japonsko

občané a školy
Experti sociálně Diagnostikování Rakousko,
– právní
/
ochrany dětí
Indie,
Léčba
/ Sociální
Itálie,
služby
Specialisti na Intervence
práce s mládeží systému /
/
Přeškolení
Vzájemné
propojení
orgánů
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Skotsko
Anglie,
Wales,
Hongkong

Odklony/Opatrovatelské
programy
Právníci,
Diagnostikování Kanada,
Modifikovaný 1) Náležitý proces
Experti sociálně
justiční model
– právní
2) Neformálnost
a potrestání /
Jihoafrická
ochrany dětí
(Modified
justice
3) Trestná činnost
Sankcionování republika
o mládež /
Soudy
4) Rozdvojení:
delikvence
model)
u „lehkých“ pachatelů
a sociální
a její léčba
služby
odklon, u „těžkých“
pachatelů
potrestání
Justiční model 1) Náležitý proces
(Justice
model)

Právníci /
Soudy

2) Trestná činnost

3) Nejméně restriktivní
alternativa / sankce /
zaměření na výchovu
Crime control 1) Náležitý proces /
diskreční pravomoc
model

Potrestání /

Rusko,

Sankcionování Čína
delikvence
Právníci,

Uvážení

USA,

představitelé

a potrestání /

Maďarsko

2) Trestní činnost
/statusové trestné činy

orgánů činných Ochrana

3) Tresty / retribuce

v trestném

společnosti,

4) Časově ohraničené
sankce

konaní
(criminal

retribuce

justice actors) /
Soudy
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Tab․ č. 3: Modely soudnictví pro mládež dle Cavadina a Dignana

Model

Organizace Rozdíly Vztah
ekonomiky v příjmech
a sociální
politiky

Neo liberální

Politická Domi- Archet Další
nantní yp
občan – stát orientapříklace
Trestně dy
právní

ideologie
Volný trh, Extrém- Individualizo- Pravico- Vylučují- USA
minimalis- ní
vaný,
vá
cí
tický anebo
atomizovaný;
reziduální
limitovaná
volný trh
sociální práva

Anglie
a Wales
,
Austrálie,
Nový
Zéland,
Jižní
Afrika
Francie,

Vylože- Podmíněná Centris- Zmenše- Něné, ale a přiměřená tická
ná
mecko
ne
sociální práva
Itálie,
extrémní
korporatiHolandvizmus
sko
Univerzalis- Relativ- Relativně
Levicová Inkluzív- Švéd- Finsko
Sociálně
tická,
ně
nepodmíněná
ní
sko
demokratic- velkorysý omezené a velkorysá
sociálny stát
sociální práva
ký
korporativizmus
Centristi Inkluzív- JaponOrientální Založená na Velmi Kvazi –
soukromém omezené feudální
cko –
ní
sko
korporativiz- pravicokorporati- sektoru,
byrokratická
mus;
vá
vizmus
a paternalistická
silný pocit
zodpovědnosti
Konzervativní

Statusová,
střední
velkorysý
sociálny stát
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Resumé v českém jazyce
Tato rigorózní práce se věnuje stále velmi aktuálnímu tématu trestní
odpovědnosti a sankcionování mladistvých v České republice a její snahou je čtenáři
komplexně přiblížit tuto problematiku s odkazem na mnoho dalších zdrojů, ze kterých
se dají ještě blíže studovat jednotlivé aspekty tohoto oboru, který se stále vyvíjí na
základě nejnovějších poznatků nejen právní vědy a statistiky, ale i dle vědeckých
zjištění z mnoha jiných neprávních oborů, převážně z psychologie a sociologie.
Úvodem je rozebrán historický vývoj jednotlivých modelů posuzování trestní
odpovědnosti a sankcionování mladistvých, který z velké části koresponduje s vývojem
trestního práva ve Velké Británie a v USA. Rozebrány jsou historické důvody pro
změny modelů, jejich výhody a nevýhody a v neposlední řadě jejich případné uplatnění
v České republice. Dále je věnována velká pozornost historickému vývoji trestního
práva nad mladistvými v českých zemích a to od nejstarších dob až do současnosti, kdy
byl v roce 2004 přijat nový a stále účinný zákon o soudnictví nad mládeží pod číslem
218/2003 Sb. V tomto historickém rozboru byla velká pozornost věnována hlavně
zákonu z roku 1931 (č. 48/1931 Sb., Zákon o trestním soudnictví nad mládeží), na který
dnešní úprava navazuje a který byl do jisté míry jejím vzorem.
V další kapitole jsou rozebrány mezinárodní prameny, které tuto problematiku
ovlivňují. Z mezinárodních dokumentů byla největší pozornost věnována dokumentům
OSN a dokumentům Rady Evropy, kdy byla hodnocena i míra plnění závazků plynoucí
z těchto dokumentů Českou republikou.
Velká pozornost je věnována i kapitole pojednávající o základních zásadách
trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých, neboť tyto zásady jsou velmi
důležité pro výklad všech ostatních právních ustanovení a jsou stále platné i přes časté
novelizace zákonů, kdy legislativní činnost z těchto zásad vychází. Poté se již práce
zabývá platnou a účinnou úpravou trestní odpovědnosti mladistvého, jak je zakotvena
v zákoně o soudnictví nad mládeží. Detailně je rozebrán pojem absolutní a relativní
trestní odpovědnosti a poté také problematika stanovení minimálního věku, od kterého
se stává mladistvý trestně odpovědným. V této kapitole jsou také rozebrány
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a vysvětleny všechny znaky provinění a také okolnosti způsobující zánik trestnosti
u mladistvého. To vše je podpořeno alespoň krátkým úvodem do psychologických jevů
doprovázejících vývoj dítěte a dospívání včetně nejčastějších problémů doprovázející
toto období a jejich možného vlivu na páchání trestné činnosti a pravděpodobnosti
možné nápravy pachatele v jednotlivých případech.
Další obsáhlá kapitola pojednává o jednotlivých sankcích, které mohou být
mladistvému soudem uloženy za spáchání přečinu. Jsou rozebrány jejich klady, zápory,
historický vývoj a jejich vliv na osobu mladistvého pachatele. Postupně je pozornost
věnována možnosti upuštění od uložení trestního opatření, podmíněnému upuštění od
uložení trestního opatření, výchovným, ochranným a trestním opatřením a roli
povinnosti nahradit náklady řízení a náklady ustanoveného obhájce jako určitému druhu
nepřímého trestu.
V neposlední řadě se práce ve svých posledních částech věnuje základním
odlišnostem v trestním řízení u mladistvých oproti klasickému trestnímu řízení
a zvláštním způsobům řízení, jako jsou podmíněné zastavení trestního řízení, narovnání
a odstoupení od trestního stíhání
Na závěr je pár řádků věnováno zamyšlení de lege ferenda o momentálním stavu
trestního soudnictví nad mládeží v České republice a o možných změnách, které by byly
v této oblasti prospěšné a účelné.
Práce ve svém závěru obsahuje i přílohy a to mezinárodní srovnání minimální
věkové hranice trestní odpovědnosti v jednotlivých státech světa a přehledné tabulky
jednotlivých modelů soudnictví pro mládež se srovnáním hlavních znaků jednotlivých
modelů pro lepší přehlednost.
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Resumé v anglickém jazyce (Abstract in English language)
This thesis deals with still very topical theme criminal liability and punishment
of juveniles in the Czech Republic and its aim is to comprehensive familiarize readers
with this issue with reference to many other sources, from which we can in more detail
study various aspects of this field, which is constantly developing according to the most
recent knowledge of juridical science and statistics, but also according to scientific
findings from many different non-legal fields, mainly from psychology and sociology.
The first part analyses historical development of individual models of criminal
liability and punishment of juveniles, which largely corresponds with the development
of criminal law in Great Britain and in the USA. There are discussed historical reasons
for changes of models, their advantages and disadvantages and last but not least, their
potential application in the Czech Republic. Then the part focuses on historical
development of youth criminal law in Czech countries, namely from the earliest times to
the present, when the new and still effective Law on Juvenile Justice (Act No. 218/2003
Coll.) was enacted. In this historical analysis was mainly paid attention to the act from
year 1931, which was the pattern for the contemporary legal regulation that builds on it.
Another chapter deals with international sources of law, which influence these
issues. In terms of international documents the main attention was paid to the UN
documents and the documents of Council of Europe and also there was evaluated the
degree of performances of obligations, which result from these documents for the Czech
Republic.
Following part is devoted to the fundamental principles of criminal liability and
punishment of juveniles, because these principles are really important for interpretation
of all other legal provisions and they are still valid despite frequent amendments to acts
when a legislative activity comes out of these principles. Thereafter the work deals with
valid and effective legal regulation of criminal liability of juveniles as it is in the Law
on Juvenile Justice. There is in detail analysed a concept of absolute and relative
criminal liability and then also problems of the determination minimum age, from

156

which a juvenile becomes criminally liable. In this chapter there are also discussed and
explained all characteristics of committing crime and circumstances that cause
termination of punishability of juvenile. These all is supported by at least a short
introduction to psychological phenomena that follow child development and maturing
including the most common problems which accompany this period of time and their
prospective effect on committing of criminal activity and probability of a possible
correction of an offender in individual cases.
Another extensive chapter deals with individual sanctions, which can be
imposed by a court on juvenile for committing of a crime. There are discussed their pros
and cons, historical development and their impact on a young offender. Step by step
there is paid attention to possibility of waiver from imposing of criminal measure,
conditional acquittal, educational, protective and criminal measures and the role of
obligation to reimburse the costs and costs of appointed counsel as a type of indirect
punishment.
Last but not least, the work in its last parts is devoted to basic differences
between criminal procedure against juveniles and classical criminal procedure and
special ways of procedure, for example a conditional stopping of a criminal prosecution,
a settlement and an abandonment of a criminal prosecution.
Finally, a few lines is devoted to consideration de lege ferenda of current state of
the criminal justice against juveniles in the Czech Republic and about possible changes
which would be useful and effective in this area.
This work in its conclusion contains supplements, namely international
comparisons of minimum age limit of criminal liability in each country in the world and
clear charts of individual models of juvenile justice against with comparison of main
characteristics of individual models for better clarity.
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