
Český abstrakt 

Diplomová práce Problémy trestního soudnictví nad mládeží se zabývá otázkou kriminality 

mládeže, páchání protiprávních činů mladistvých a dětí mladších patnácti let a sankcí, jež jsou 

za ně ukládány podle z. č. 218/2003 Sb. Tato práce tedy pojednává o otázkách spojených 

s delikvencí mládeže a řeší je jak z pohledu hmotného práva, tak i z pohledu 

kriminologického a kriminalistického.  

Práce je zaměřena na podání celkového obrazu o vybraných tématech trestního soudnictví nad 

mládeží a případného stanovení alternativních řešení. V závěru každé kapitoly je shrnut 

vlastní názor autorky a v případě problematické úpravy též případná možnost řešení. Text je 

členěn do pěti kapitol a následně do podkapitol. V první kapitole jsou vymezeny základní 

pojmy týkající se celé práce. 

V druhé kapitole práce pojednává o kriminalitě mládeže, tedy o příčinách, které vedou 

k delikventnímu chování jedinců a hlavní znaky provinění páchaných mladistvými. Dále jsou 

zde shrnuta data z oficiálních statistik.  

Třetí kapitola se zaměřuje na stále aktuální otázku trestní odpovědnosti mladistvých, zejména 

na otázku určení věkové hranice trestní odpovědnosti a rozumové a mravní vyspělosti a s ní 

spojenou otázku, zda se jedná o samostatný znak provinění či je jen speciálním druhem 

(relativní) příčetnosti. V rámci této kapitoly se práce také věnuje institutu zániku trestní 

odpovědnosti. 

Čtvrtá kapitola se zaobírá stěžejním tématem této práce, a to sankcemi, které mohou být 

mladistvým uloženy. Podává ucelený obraz o všech těchto opatřeních, jež lze užít, zabývá se 

podmínkami jejich uložení s důrazem speciální trestní opatření ochranné výchovy. Tato 

kapitola také sumarizuje statistické údaje počtu uložených jednotlivých opatření a následné 

závěry. Je zde také zmíněn institut zahlazení odsouzení. 

Pátá kapitola se věnuje odklonům v trestním řízení a podmínkám jejich uložení. Rozebírá tři 

základní odklony uvedené v zákonu o soudnictví ve věcech mládeže a jejich speciální úpravu.  

V poslední kapitole je rozebrána úprava ve věcech dětí mladších patnácti let, zejména se 

zaměřením na opatření, která jim mohou být uložena a s tím spojené problémy. 


