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1. Úvod 

 

Problematika trestní odpovědnosti mladistvých podle mého názoru stále nabízí 

atraktivní témata a aktuální problémy, které se stávají předmětem odborného zájmu. 

Fenoménu juvenilní delikvence byla v české odborné literatuře věnována pozornost 

zejména v souvislosti s přijetím zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní jednání a o soudnictví ve věcech mládeže. Většina literárních 

pramenů tak pochází z let 2002 – 20051. Další velká vlna zájmu o toto téma 

souvisela s diskuzí nad otázkou stanovení věkové hranice trestní odpovědnosti při 

projednávání návrhu nového trestního zákoníku, který byl později přijat jako zákon 

č. 40/2009 Sb.2 Aktuální předmět zájmu představuje hledání účinných forem reakce 

na trestnou činnost juvenilních delikventů. Přístup k trestné činnosti mladistvých je 

v současné době do značné míry ovlivněn mediální prezentací závažné násilné 

trestné činnosti spáchané mladistvými pachateli nejen na území České republiky, 

ale i v zahraničí. V souvislosti s tím se pravidelně objevují návrhy na snížení 

věkové hranice trestní odpovědnosti a na zpřísnění trestních sazeb pro mladistvé 

pachatele3, které se promítají do trestněpolitického přístupu k juvenilní kriminalitě. 

Jakým způsobem upravit trestní odpovědnost mladistvých pachatelů a jakým 

                                                 
1 Např. VÁLKOVÁ, H. Proč byla reforma trestního soudnictví ve věcech mládeže oddálena a jaké 
byly její cíle?. Trestněprávní revue. 2002, (5), s. 136 - 138.; KACAFÍRKOVÁ, M. Několik 
poznámek k diskuzi o snížení minimální věkové hranice trestní odpovědnosti v českém trestním 
právu. Trestní právo. 2002, (3), s. 21 – 22.; ŠÁMAL, P. K podmíněné či relativní trestní 
odpovědnosti mladistvého. Právní rozhledy. 2004, (2), s. 47 - 52.; KUČERA, P. a M. RICHTER. 
Koncepčnost řešení dětské kriminality. Trestní právo. 2004, (12), s. 2 - 3.; SOTOLÁŘ, A. K 
uplatnění výchovných opatření vůči mladistvým v průběhu trestního řízení a v rámci odklonů od 
standardního trestního řízení. Trestněprávní revue. 2004, (9), s. 276 - 279.; JELÍNEK, J. K trestní 
odpovědnosti mladistvých: Několik poznámek k ustanovení § 5 zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže. Kriminalistika. 2005, (2), s. 125 - 131.; ZEZULOVÁ, J. a M. RŮŽIČKA. Aktuální 
problémy zákona č. 218/2003 Sb. Státní zastupitelství. 2005, (7 - 8), s. 6 - 15.; SOTOLÁŘ, A. a H. 
VÁLKOVÁ. Trestní opatření v trestních věcech mladistvých. Trestněprávní revue. 2005, 2, s. 29 - 
56. 
2 Např. KREJČIŘÍKOVÁ, K. Hranice trestní odpovědnosti ve vybraných evropských zemích. Státní 
zastupitelství. 2008, 6.(5), s. 36 - 44.; HRUŠÁKOVÁ, M. a M. MATIAŠKO. Dopad nového 
trestního zákoníku na zákon o soudnictví ve věcech mládeže. In: Dny práva – 2009 – Days of Law: 
the Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, 2009, s. 886 - 899. ISBN 978-80-210-4990-
1.; KUCHTA, J., V. KALVODOVÁ, K. HORKÁ, J. CHROMÝ a O. ŠTEFÁNIK. Z praktické části 
výzkumu „Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita mládeže“. Státní zastupitelství. 2011, 
(1 - 2), s. 3 - 50. 
3 Naposledy Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bronislava Schwarze, Marka Černocha, Vítězslava 
Jandáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (o soudnictví ve 
věcech mládeže) ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk č. 817/0. Poslanecká sněmovna. VII. 
volební období. 
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způsobem reagovat na jejich trestnou činnost, aby v kriminální kariéře již 

nepokračovali, je téma diskutované nejen na úrovni národní, ale získalo i rozměr 

mezinárodní. 

Mottem mé disertační práce se stalo sousloví „Die Jugendlichen von heute sind 

die Erwachsenen von morgen“. Jeho sdělení je zřejmé. Rovněž může být 

promítnuto do roviny trestněprávní, což zdůvodňuje významnost zvoleného tématu 

pro účely vědecké práce. Přístup k mladistvým delikventům, způsob řešení jejich 

trestní odpovědnosti, jakož i zvolená sankce může zásadním způsobem ovlivnit 

jejich další život i kriminální kariéru. Reakce státu na trestnou činnost mladistvého 

by měla být dostatečně efektivní natolik, aby odradila mladistvého od páchání další 

trestné činnosti a vedla jej k nápravě. Nevhodná či neadekvátní sankce může ve 

svém důsledku být příčinou pokračování kriminální kariéry mladistvého provinilce, 

u něhož by delikventní chování bylo jinak pouhým průvodním jevem dospívání 

a samovolně odeznělo. Stejně tak jako opakovaný neformální přístup může jen 

těžko přerušit kriminální kariéru chronického pachatele. V rámci disertační práce 

jsem proto zaměřila svou pozornost k otázce, jakým způsobem přistoupit k řešení 

trestní odpovědnosti mladistvých a jak efektivně reagovat na jimi spáchanou 

trestnou činnost?  

Trestná činnost osob v mladistvém věku je jevem takřka běžným, jenž souvisí 

s vývojem osobnosti a dospíváním. Juvenilní delikvence je delikvencí bagatelní a 

má zpravidla pouze epizodní charakter. Kaiser dokonce uvádí, že „ur čité projevy 

delikvence v mladistvém věku jsou normální a sankce za ni jsou tudíž anomální“ 4. 

Svou pozornost bychom však měli zaměřit na malou, leč významnou skupinu 

mladistvých pachatelů, jež se opakovaně dopouští závažné trestné činnosti nejen 

v období dospívání, ale i v dospělém věku. V zahraniční literatuře se setkáme 

s označením takových delikventů pod pojmy "juvenile chronic offenders" či 

"Intensivtäter".  Mezi laickou, ale i částí odborné veřejnosti panuje všeobecné 

přesvědčení, že důvodem nárůstu závažné kriminality a především násilné trestné 

činnosti páchané mladistvými delikventy je neschopnost stávajících sankcí na ně 

účinně působit, a roto je nezbytné sankce ukládané mladistvým pachatelům 

zpřísnit.  Čím přísnější je sankce, tím spíše odradí mladistvého od trestné činnosti. 

Zda skutečně platí tato úměra a tvrdé sankce založené na strategii odstrašení 

                                                 
4 Citováno z: ČÍRTKOVÁ, L. Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci?. Právo a rodina. 
2010, (10), s. 1. 
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představují vhodné řešení kriminality mladistvých je jednou z otázek, na které se 

snažím v disertační práci přinést odpověď. 

V rámci práce jsem provedla komparativní analýzu trestněprávní úpravy 

soudnictví nad mládeží ve Spolkové republice Německo, v Rakouské republice a 

ve Švýcarské konfederaci. Tyto země představují moderní evropské státy, které 

jsou České republice historicky i geograficky poměrně blízké a jsou vázány 

shodnými mezinárodními úmluvami a závazky v oblasti trestní odpovědnosti 

mladistvých. V případě Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky patří 

mezi důvody také skutečnost, že tamní právní úprava trestního práva mládeže 

zásadním způsobem ovlivnila podobu tuzemské normy upravující soudnictví nad 

mládeží. Přesto k řešení trestní odpovědnosti mladistvých přistupují v některých 

aspektech odlišným způsobem. Disertační práce si neklade za cíl vyčerpávajícím 

způsobem popsat systém soudnictví nad mládeží v jednotlivých zahraničních 

právních úpravách. Nýbrž představit jednotlivé právní úpravy tak, aby si čtenář byl 

jednak schopen učinit představu o historickém vývoji, určujících impulsech a 

změnách v přístupu k juvenilní kriminalitě, jakož i o tamním systému zacházení 

s delikventy z řad mladistvých v platné právní úpravě. Samotná analýza se však 

neomezuje na pouhý popis sankčního systému, ale zabývá se rovněž mírou 

využívání jednotlivých sankcí a jejich efektivitou vycházející z údajů o recidivě 

mladistvých delikventů. Široká pozornost je rovněž věnována neformálním 

způsobům reakce na trestnou činnost mladistvých. Díky analýze zahraničních 

právních úprav můžeme čerpat poznatky o efektivitě jednotlivých sankcí a 

osvědčené příklady dobré praxe. V rámci předkládané disertační práce není 

provedena samostatná analýza tuzemské právní úpravy, neboť mám za to, že 

rozboru zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, jakož i aplikační 

praxi, byla v odborné literatuře věnována již dostatečná pozornost a další pokus 

v tomto směru by mnohé nepřinesl. Proto čtenáři nabízím srovnání s českou 

úpravou pouze na některých místech a provedenou analýzu promítám do námětů a 

doporučení na zdokonalení tuzemské normy.  

Pro přístup k trestní odpovědnosti mladistvých delikventů je podle mého 

názoru nezbytný mezioborový přístup. Usiluji proto o to, aby fenomén trestní 

odpovědnosti mladistvých nebyl v rámci disertační práce pojat pouze juristicky, ale 

nebyly opomenuty ani aspekty kriminologické, sociologické, psychologické či 

medicínské. Tyto se projevují zejména v charakteristice jednotlivých typů 
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mladistvých pachatelů z pohledu vývojové kriminologie a ve formulaci rizikových 

faktorů zvyšujících pravděpodobnost spáchání trestné činnosti zejména násilného 

charakteru. Zároveň je nezbytné vnímat vývoj společnosti a její stále se zvětšující 

multikulturalitu, jež má rovněž dopad na vznik a vývoj juvenilní delikvence. 

Uvedené se promítá do vlivu migrace a přistěhovaleckého původu na trestnou 

činnost mladistvých pachatelů. V této souvislosti pojednávám o fenoménu trestné 

činnosti mladistvých imigrantů 2. generace a snažím se jej ukázat na příkladu 

mladistvých mužů s tureckými kořeny žijících ve Spolkové republice Německo. 

Disertační práce na základě provedené analýzy vybraných zahraničních 

právních úprav přináší jednak náměty de lege ferenda ke zdokonalení české právní 

úpravy soudnictví nad mládeží a současně ohledně přístupu k sankcionování 

mladistvých formuluje příklady dobré, ale i příklady špatné praxe, tj. sankce, které 

nejsou efektivní, popřípadě působí dokonce kontraproduktivně. V závěru práce 

jsou pro potřeby orgánů činných v trestním řízení také uvedeny konkrétní návrhy 

na zacházení s jednotlivými typy mladistvých pachatelů ve světle vývojové 

kriminologie.  
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2. Zvláštní přístup k zacházení s mladistvými delikventy 

v rámci trestního práva  

 

„Žádná civilizovaná společnost nepovažuje děti odpovědné za jejich jednání ve 

stejné míře jako dospělé. Přesvědčení, že děti musí být chráněny před silou 

trestního práva, je bezesporné. Potíž je však určit, kdy a za jakých podmínek by tato 

ochrana měla odpadnout.“5 

 

Myšlenku, že děti se v mnoha směrech liší od dospělých, a proto zasluhují 

odlišné zacházení, stojí-li před zákonem, můžeme vysledovat již v době před více 

než 4 000 lety, v prvním psaném díle, Chammurapiho zákoníku6, a následně ve 

většině právních i náboženských kodexech, a to napříč stoletími, společnostmi, 

kulturami i náboženstvími. 

V dávných starověkých společnostech se z dítěte stával rovnou dospělý, žádný 

mezistupeň v podobě statusu „mladistvého“ či chcete-li „nedospělce“ neexistoval a 

na děti se velmi brzy přenášely úkoly a práce dospělých. S dospělostí šla ruku 

v ruce i odpovědnost za své jednání a činy. S nedospělci bylo v případě provinění 

se proti uznávaným normám společnosti zásadně nakládáno stejně jako s dospělými 

pachateli včetně sankcionování.7 Již od nejstarších dob byl věk důležitým faktorem 

ovlivňujícím způsobilost člověka k právnímu jednání. Dospělost jedince se 

zjišťovala jeho tělesným ohledáním. Ve chvíli, kdy byl muž schopen plodit děti, 

byl považován za dospělého.  Až v době císařské byly do římského práva zavedeny 

pevné věkové hranice odlišující děti od nedospělců a nedospělce od dospělých.  

Vedle věku však měla pro vyvození odpovědnosti význam i  tzv. doli capacitas, 

která byla určitým předchůdcem současného institutu příčetnosti.  Římské právo 

rozlišovalo tři věkové kategorie, a to infantes – impuberes – minores. 

                                                 
5 H.-L. KRÖBER ... (HRSG.)., Psychopathologische Grundlagen und Praxis der forensischen 
Psychiatrie im Strafrecht. 11, 1. Aufl. Berlin [u.a.]: Springer, 2010, s. 565. ISBN 978-379-8514-
478. 
6 KURLYCHEK, M. a B. JOHNSON THE JUVENILE PENALTY. 2004, 42(2), s. 485-515. DOI: 
10.1111/j.1745-9125.2004.tb00527.x. ISSN 0011-1384. Dostupné také z: 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1745-9125.2004.tb00527.x. 
7 VÁLKOVÁ, H. Trestní zákonodárství nad mládeží v historické a srovnávací perspektivě. 1. vyd. 
Praha: Leges, 1992. Leges crimen. ISBN 80-856-3800-2. 
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Za „infans/infantes" byly označovány děti do dosažení věku 7 let8, jejichž jednání 

nemohlo mít žádné právní důsledky a byly tak absolutně neodpovědné za své 

jednání naplňující znaky trestného činu. Věková hranice ohraničující dosažení 

dospělosti byla 14 let pro chlapce a 12 let pro dívky. Tento věk byl vybrán 

s ohledem na tradiční koncepci tělesné zralosti.  Osoby nedospělé (impuberes) byly 

dále členěny podle toho, zda se blížily spíše věku dětí (infantiae proximi), nebo 

věku dospělých (pubertami proximi). Nedospělci odpovídali za delikt krádeže a 

poškození cizí věci, později byla jejich odpovědnost rozšířena i na jiné delikty. 

Zároveň se však u nedospělců, kteří se přibližovali stanovené hranici dospělosti, 

posuzovala jejich duševní vyspělost, tedy zda jsou schopni posoudit důsledky svého 

chování. Třetí a poslední věkovou skupinu (minores), tvořili jedinci ve věku 12/149 

– 25 let.  Ač dospělý, byl člověk do 25 let považován za nerozvážného a 

nezkušeného, což bylo důvodem zvláštní ochrany, především v oblasti 

soukromoprávních úkonů. 10 Jedinci do 25. roku života byli trestáni jako dospělí 

pachatelé. Jen v případě, že by se pachatel činu dopustil krátce po dosažení své 

zletilosti nebo v případě značné rozumové zaostalosti, bylo možné trest zmírnit. 

Postih trestných činů byl zásadně v pravomoci otce, hlavy patriarchální rodiny (tzv. 

moc otcovská, patrias potestas), který měl právo nad životem a smrtí svých synů i 

dcer. Před samotným potrestáním probíhal jakýsi domácí soud. V oblasti 

sankcionování se první omezení objevila až v době císařské, kdy těžší tresty 

vyžadovaly úřední schválení. Na druhou stranu byl však otec - patriarcha 

odpovědný za delikty spáchané osobami jemu podřízenými. Musel tak uhradit 

vzniklou škodu či zaplatit pokutu za spáchaný delikt. Této povinnosti se mohl 

zprostit tím, že pachatele vydal poškozenému, aby si u něj dluh tzv. odpracoval. 

Závislost na otcovské moci nebyla věkově žádným způsobem omezena.11 

                                                 
8 Pevné věková hranice ohraničující jednotlivé skupiny byly do římského práva zavedeny až v době 
císařské.  KINCL, J., M. SKŘEJPEK a V. URFUS Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. 
Beck dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997, s. 76. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-717-9031-
1. 
9 Ve 2. století př. n. l. byla věková hranice pro obě pohlaví sjednocena Plaetoriovým zákonem a 
stanovena ve věku 14 let. 
10 KINCL, J., M. SKŘEJPEK a V. URFUS Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. Beck 
dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997, s. 76-77. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-717-9031-1. 
11 KINCL, J., M. SKŘEJPEK a V. URFUS Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. Beck 
dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997, s. 143 n. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-717-9031-1. 
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V době raného středověku se rozlišovalo pouze období dětství a dospělosti. 

Období dětství končilo zpravidla mezi 10. a 15. rokem.12 Pouze výjimečně se 

v tehdejších právních dílech objevoval určitý mezistupeň podmiňující trestní 

odpovědnost jedince dosažením určité zralosti. Jednalo se o zřejmé ovlivnění 

římským právem. Nicméně na mladé pachatele byl brán ohled v oblasti ukládání 

sankcí. Obecně můžeme říci, že v době raného středověku vůči mladým pachatelům 

nebyly používány tresty zasahující život či zdraví. To se však změnilo v době 

pozdního středověku, kdy se mladí pachatelé nevyhnuli trestům mrzačícím, ani 

dokonce trestům smrti. Dětem a mladým provinilcům byl stále častěji vyslovován 

i trest vyhnanství (Ortsverweisung). Zostření trestů bylo reakcí na zřetelný nárůst 

kriminality, včetně kriminality mladých pachatelů, v důsledku válek, sociálních 

převratů a z toho plynoucí nouze. K výraznému zlepšení situace však zpřísnění 

trestů nevedlo.13 Zajímavostí, se kterou se můžeme setkat ve středověkém právu, 

jsou určité zkoušky, které stanovil zákon k určení duševní zralosti jedince. 

Ackermannová popisuje dění ve středověkém Lübecku v situacích, kdy 

dítě/nedospělec jiného usmrtil. V takovém případě soudce nabídl dítěti v jedné ruce 

jablko a ve druhé minci. V případě, že si dítě vybralo minci, bylo dostatečně 

duševně vyspělé a za trest bylo pověšeno.14  

Zvláštní přístup a zacházení s mladistvými v rámci trestní práva nemá příliš 

dlouhou historii. Ve všech právních kulturách došlo k vytvoření trestního práva 

mládeže (Jugendstrafrecht, Juvenile Criminal Law) až ve 20. století. Prvky 

zmírnění trestů, omezení, či dokonce nevyvození trestní odpovědnosti v souvislosti 

s dosud nevyvinutým nebo nikoli dostatečně vyvinutým rozumem15 jedince 

jednotlivá právní díla však zakotvovala již dávno předtím. Nicméně nový a 

komplexní přístup k řešení trestního jednání mladistvých provinilců se v právních 

řádech vznikajících moderních států objevil až na začátku minulého století. 

  

                                                 
12 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 24-25. ISBN 36-315-8026-6. 
13 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 59. ISBN 
978-372-7286-681. 
14 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 25. ISBN 36-315-8026-6. 
15 Pro omezenou rozumovou vyspělost se v průběhu času používala různá označení -  např. 
stupiditas/carentia intellectus/discernement. Poslední z pojmů se objevil ve francouzském Code 
Pénal. In: AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 58. 
ISBN 978-372-7286-681. 



13 
 

2.1 Základní modely juvenilního soudnictví 

 

V 19. století počalo reformní úsilí s cílem vytvořit zvláštní systém zacházení 

s mladistvými pachateli, který by zohledňoval specifika juvenilní delikvence. 

Postupně došlo ke vzniku různých modelů soudnictví ve věcech mládeže, které se 

odlišují zejména cílem intervence a účelem sankcionování, druhem ukládaných 

sankcí, formálností řízení, orgány příslušnými k rozhodnutí ve věci a mírou 

zapojení dalších orgánů na rozhodování. Právní úpravy regulující soudnictví 

ve věcech mládeže vycházejí ze dvou základních modelů juvenilní justice, jimiž 

jsou sociálně–opatrovnický model (welfare model) a justiční model (justice model). 

Na jejich základě došlo později k rozvoji dalších modelů juvenilního soudnictví. 

Konkrétní právní úpravy v sobě zpravidla kombinují prvky z více modelů. 

 

2.1.1 Sociálně–opatrovnický model (welfare model) 

 

V průběhu 19. století se odehrály dvě zásadní události v oblasti péče o juvenilní 

delikventy. První z nich bylo otevření House of Refuge16 v New Yorku v roce 1825, 

založeného členy hnutí Child savers, druhou zřízení zvláštního soudu pro mladistvé 

založeného na základě zákona z roku 1899 (Illinois Juvenile Court Act).17 Hybným 

momentem k založení House of Refuge byla reforma trestního práva spočívající 

v nahrazování trestu smrti a tělesných trestů tresty odnětí svobody vykonávanými 

v nově zřizovaných věznicích, založení škol pro chudé vrstvy obyvatelstva, 

charitativní činnost na podporu chudých komunit a zejména na podporu dětí. House 

of Refuge nabízel nejenom přístřeší a jídlo, ale též vzdělání opuštěné mládeži. 

Poskytnutím této péče mělo dojít ke snížení míry delikvence a tedy i počtu 

vězněných dětí. Důraz byl kladem především na prevenci, aby se z ohrožených dětí 

nestali skuteční zločinci. Nicméně tyto útulky nebyly pro každé dítě, ale pouze to, 

které bylo možné „zachránit“ a vést jej k nápravě. I oddělení od nenapravitelně 

                                                 
16 Označován někdy též jako první specializovaný ústav pro delikventní děti.  
    MATIAŠKO, M. Modely systémov súdnictva pre mládež. 2011, 10(8), s. 232-249. 
17 FOX, Sanford J. Juvenile Justice Reform. 1970, 22(6), s. 1187-1188. DOI: 10.2307/1227960. 
ISSN 00389765. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/1227960?origin=crossref. 
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kriminálních dětí měl být jistý proces očisty a ochrany.18 Mimo jiné se tedy 

reformátoři zabývali predikcí delikventního chování, kdy v této souvislosti 

zohledňovali především chudobu, předchozí drobné porušení zákona a další znaky 

antisociálního chování. Takto je na počátku 19. století prvně definován mladistvý 

pachatel.19 Výchozí myšlenka tedy spočívala ve výchově dětí v zařízení 

nahrazujícím rodinu. Ve skutečnosti však domy připomínaly spíše zařízení 

vězeňského typu s přísným režimem a tresty20 kombinující práci a vzdělávání 

za současného úplného oddělení chlapců a děvčat a nuceným náboženským 

smýšlením.21 První výroční zpráva předložená v roce 1825 odhadovala, že 

z celkového počtu 73 dětí, které byly v péči House of Refuge  během prvního roku 

fungování, se 1 dopustil závažné trestné činnosti, 9 se dopustilo krádeže a další byly 

potrestány pro potulování se, drobné krádeže a útěky.22  House of Refuge v New 

Yorku se stal vzorem pro vytvoření obdobných ústavů.23 Výše popsaný přístup 

vycházel z myšlenky parens patrie24, která je v moderním pojetí chápana jako 

pravomoc státu zasáhnout do vztahu mezi rodičem a dítětem, postupovat v jeho 

nejlepším zájmu, eliminovat škodlivé vlivy i odejmutím z rodinného prostředí, a 

nastoupit na místo rodiče.25 Původní úloha této doktríny v americkém soudním 

systému pro mladistvé zůstala nepochopena kvůli neschopnosti rozeznat rozdíl 

mezi zanedbaným a delikventním dítětem. V 19. století ještě reformátoři trestního 

práva nerozlišovali mezi dítětem bez domova, trpícím chudobou či dítětem 

delikventním. Chápali jako povinnost zasáhnout do života všech dětí, které mohly 

představovat pro společnost nebezpečí tím, že by se dopouštěly trestné činnosti. 

                                                 
18 FOX, Sanford J. Juvenile Justice Reform. 1970, 22(6), s. 1190. DOI: 10.2307/1227960. ISSN 
00389765. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/1227960?origin=crossref. 
19 FOX, Sanford J. Juvenile Justice Reform. 1970, 22(6), s. 1209. DOI: 10.2307/1227960. ISSN 
00389765. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/1227960?origin=crossref. 
20 Tresty spočívaly např. v bičování, samostatném umisťování do cel, snižování přídělů jídla, zákaz 
komunikace s ostatními osobami bez povolení atp. In FOX, Sanford J. Juvenile Justice Reform. 
1970, 22(6), s. 1195. DOI: 10.2307/1227960. ISSN 00389765. Dostupné také z: 
http://www.jstor.org/stable/1227960?origin=crossref. 
21 Většina reformátorů zakládajících House of Refuge byla protestanty a toto náboženské smýšlení 
prosazovala i v těchto zařízeních. In FOX, Sanford J. Juvenile Justice Reform. 1970, 22(6), s. 1195. 
DOI: 10.2307/1227960. ISSN 00389765. Dostupné také z: 
http://www.jstor.org/stable/1227960?origin=crossref. 
22 FOX, Sanford J. Juvenile Justice Reform. 1970, 22(6), s. 1192. DOI: 10.2307/1227960. ISSN 
00389765. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/1227960?origin=crossref. 
23 V roce 1826 byl otevřen ústav označovaný jako House of Reformation v Bostonu a roce v 1828 
ve Philadelphii. MATIAŠKO, M. Modely systémov súdnictva pre mládež. 2011, 10(8), s. 232-249. 
24 Kořeny této doktríny sahají do Anglie v 16. století, kdy vyjadřovala svrchovanou pravomoc 
panovníka nad jeho zemí a jejími obyvateli.  
25 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 1. Beckova 
edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
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Ve své podstatě se jednalo o ospravedlnění státní intervence v případech 

kriminalitou ohrožených a deviantních dětí. Rozlišení zanedbaného a delikventního 

dítěte se dostává do popředí zájmu až ve 20. století.26 

Zařízení označovaná jako House of Refuge se později stala terčem četné kritiky, 

která dala základ reformě v rámci zacházení s delikventními mladistvými. 

Kritizovány byly zejména nápravné postupy kvazitrestního charakteru, jakož i 

neformální přístup k trestné činnosti mladistvých a nedodržení garance 

spravedlivého procesu.27 Předmětem kritiky se stal i přístup k dětem z řad 

imigrantů. Cizinci byli charakterizováni jako chudí, amorální, se sklony 

ke kriminalitě, což mělo prokazovat, že zdrojem kriminality jsou právě 

přistěhovalci. Každé dítě s přistěhovaleckým původem umístěné v internačním 

zařízení pak bylo potvrzením toho, že americké děti byly dobře vychované, morální 

a vzorem ctnosti.28  

Přijetí zvláštního zákona o soudnictví ve věcech mládeže (Illinois Juvenile 

Court Act, 1899) bylo ve své podstatě pokračováním reformních snah započatých 

na počátku 19. století a na základě tohoto zákona došlo k vytvoření speciální soudní 

soustavy pro mladistvé vycházející z myšlenky upřednostnění rehabilitace a péče 

o mladistvé před potrestáním.29 Na tyto reformní snahy navázaly záhy i další státy 

– Holandsko (1901), Velká Británie i Irsko (1908), Německo (1923), Francie 

(1927), Rakousko (1928) a Československo (1931). První polovina 20. století je 

příznačná vývojem přístupu k zacházení s delikventní mládeží, kdy hlavní důvod je 

spatřován v zanedbání výchovy dítěte. Proto se pozornost soustředí zejména 

na prevenci trestné činnosti, ochranu a převýchovu jedince.30 

                                                 
26 FOX, Sanford J. Juvenile Justice Reform. 1970, 22(6), s. 1192. DOI: 10.2307/1227960. ISSN 
00389765. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/1227960?origin=crossref. 
27 MATIAŠKO, M. Modely systémov súdnictva pre mládež. 2011, 10(8), s. 232-249. 
V této souvislosti došlo i ke kritice rozhodnutí pensylvánského Nejvyššího soudu ve věci Ex Parte 
Crouse z roku 1839, který se stal základem uplatňování doktríny parens patrie. V daném případě 
soud nižšího stupně rozhodl o umístění dítěte do státního zařízení bez předchozího projednání a bez 
souhlasu otce dítěte. I přesto Nejvyšší soud dospěl k závěru, že rozhodnutí je v pořádku, neboť dítě 
bylo díky tomu vytrhnuto z nevhodného prostředí (srov.  FOX, Sanford J. Juvenile Justice Reform. 
1970, 22(6), s. 1204-1207. DOI: 10.2307/1227960. ISSN 00389765. Dostupné také z: 
http://www.jstor.org/stable/1227960?origin=crossref. 
28 FOX, Sanford J. Juvenile Justice Reform. 1970, 22(6), s. 1202. DOI: 10.2307/1227960. ISSN 
00389765. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/1227960?origin=crossref. 
29 KURLYCHEK, M. a B. JOHNSON THE JUVENILE PENALTY. 2004, 42(2), s. 485-515. DOI: 
10.1111/j.1745-9125.2004.tb00527.x. ISSN 0011-1384. Dostupné také z: 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1745-9125.2004.tb00527.x. 
30 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 4. Beckova 
edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
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Sociálně-opatrovnický systém se vyznačuje především tím, že:31 

- ve středu pozornosti stojí osoba pachatele, nikoli čin samotný; sleduje se 

především blaho dítěte,  

- potřeby nezletilého dítěte jsou odlišné od potřeb dospělého, proto je třeba 

zvláštního přístupu a odlišných nápravných opatření,  

- úlohou soudu není potrestání mladistvého delikventa, nýbrž jeho ochrana a 

opětovné zapojení do společnosti, 

- řízení a projednání věci se vyznačuje neformálností,32 

- pro ukládání sankcí je typická široká diskreční pravomoc příslušného 

orgánu při volbě vhodných sankcí, a to po důkladném uvážení učiněném na 

základě zjištěných osobních poměrů a potřeb dítěte,  

- sankce jsou charakteristické svou časovou neohraničeností, trvají, dokud to 

vyžaduje jejich účel, 

- princip proporcionality ve vztahu ke spáchanému činu je omezen,  

- nezřídka dochází k odebrání delikventního jedince z biologické rodiny, 

upřednostňuje umisťování do ústavních zařízení s cílem eliminovat 

negativní vliv sociálního okolí jedince,  

- klade důraz na prevenci kriminality prostřednictvím identifikace problémů 

vedoucích k delikvenci, jejich náprava a předcházení nepříznivým 

podmínkám, v nichž mladiství žijí,  

- kriminalita dětí i nedostatečná péče o nezletilé, byť nedelikventní, má stejné 

příčiny, a proto by mělo být s delikventními i nedelikventními avšak 

zanedbanými dětmi zacházeno v rámci jednoho systému.  

  

                                                 
31 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1519n. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354.; HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: 
C.H. Beck, 2013, s. 2-3. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6.; MATIAŠKO, 
M. Modely systémov súdnictva pre mládež. 2011, 10(8), s. 232-249. 
32 A to i případně na úkor práva na spravedlivý proces. Srov. MATIAŠKO, M. Modely systémov 
súdnictva pre mládež. 2011, 10(8), s. 232-249. 
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2.1.2 Justiční model  
 

Kritika sociálně-opatrovnického modelu během 60. let 20. století sílila a 

vyvrcholila přijetím rozhodnutí Nejvyššího soudu USA in re Gault (1967)33 

požadujícím vedení řádného procesu před soudy pro mladistvé. Nerovnost 

základních práv a svobod v rámci trestního řízení nad mládeží ve srovnání 

s obecným trestním procesem spočívaly např. v nepřítomnosti obhájce či omezené 

možnosti přezkumu rozhodnutí. Vedle toho byly kritice podrobeny výrazné zásahy 

do rodičovských práv nebo ukládání časově neurčených sankcí, a to i za jednání, 

která nebyla obecně trestně postižitelná.34 Druhý okruh námitek proti sociálně-

opatrovnickému modelu zacházení s delikventní mládeží představovala pochybnost 

o schopnosti nápravy pachatele na základě ukládaných sankcí35, a to vzhledem 

k vysoké recidivě mladistvých pachatelů. Výsledkem byl obrat v přístupu 

k delikventní mládeži a vytvoření takového modelu soudnictví ve věcech mládeže, 

který je na rozdíl od předchozího modelu založen na retributivním pojetí 

spravedlnosti. Současně vychází z předpokladu, že mezi obviněným mladistvým a 

dospělým neexistují zásadní rozdíly. 

Justiční model se vyznačuje zejména tím, že:36 

- jedinec, a to i dítě se rozhoduje racionálně, a proto musí nést odpovědnost 

za své činy, 

- ve středu pozornosti stojí spáchaný čin, nikoli osoba pachatele,  

- reakcí na jím spáchaný trestný čin je trest, 

- uložený trest v sobě obsahuje společenský odsudek a zároveň působí nejen, 

prostřednictvím individuální prevence, ale též prevence generální,  

                                                 
33 Vedené řízení proti patnáctiletému chlapci obviněnému z oplzlého chování podle Nejvyššího 
soudu USA trpělo vadami spočívajícími v porušení práva na obhajobu, konkrétně porušení práva 
být seznámen s obsahem obvinění, právo na obhájce, právo slyšet svědky, právo na opravný 
prostředek atd. K tomu více FOX, Sanford J. Juvenile Justice Reform. 1970, 22(6), s. 1221 n. DOI: 
10.2307/1227960. ISSN 00389765. Dostupné také z: 
http://www.jstor.org/stable/1227960?origin=crossref. 
34 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 5. Beckova 
edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
35 Tyto závěry o (ne)účinnosti sankcí jsou označovány pod pojmem „nothing works“. 
36 MATIAŠKO, M. Modely systémov súdnictva pre mládež. 2011, 10(8), s. 232-249., PRUIN, I. The 
scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: current situation and 
reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1519n. Schriften 
zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. ISSN 
0949-8354. ; HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, 
s. 4. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
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- při ukládání sankcí se uplatňuje zásada proporcionality ve vztahu ke 

spáchanému činu a jeho závažnosti, současně se uplatní zásada subsidiarity 

přísnější sankce, postačuje-li k dosažení cíle sankce méně přísná, 

- procesní práva mladistvého delikventa jsou plně zajištěna. 

 

2.1.3 Další členění modelů soudnictví nad mládeží 
 
 

Z justičního modelu se v průběhu 80. let 20. století vyvinul další typ soudnictví 

ve věcech mládeže. Tento se od základního justičního modelu odlišuje zejména 

vyšší mírou administrativního rozhodování, rozšířenou diskreční pravomocí 

rozhodujících orgánů, důrazem na resocializaci provinilce a větším zapojením 

nesoudních organizací majících vztah k trestní politice, čímž dochází ke stírání 

rozdílu mezi veřejnou a soukromou sférou. V oblasti trestání tento model vychází 

z principu uložení trestu v souladu se zásadami spravedlivého procesu a současně 

upřednostňuje alternativní sankce. 37 Uvedené znaky podle Pratta představují 

typické prvky korporativismu, proto tento model soudnictví ve věcech mládeže 

označil jako korporativní. 

Vedle výše uvedeného členění modelů soudnictví ve věcech mládeže podle 

Johna Pratta, který rozlišil sociálně-opatrovnický, justiční a korporativní model, 

existují další typy zacházení s delikventní mládeží. Winterdyk popsal šest modelů 

soudnictví ve věcech mládeže na základě zobecnění poznatků o zacházení 

s mladistvými delikventy v jednotlivých zemích světa. Kromě základního sociálně-

opatrovnického a justičního modelu rozlišuje justiční modifikovaný model, 

zúčastněný model, crime control model a korporativní model.  

 

• Zúčastněný model (participatory model) 

Pro zúčastněný model je příznačný neformální přístup, minimální intervence a 

důraz na resocializaci. Důležitou roli v tomto systému hrají vzdělávací organizace, 

komunitní spolky atp. Jako příklad států, jež vystavěly systém soudnictví nad 

mládeží na základě zúčastněného modelu, lze uvést Japonsko a Skotsko.38 

                                                 
37 MATIAŠKO, M. Modely systémov súdnictva pre mládež. 2011, 10(8), s. 232-249. 
38 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
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• Modifikovaný justi ční model (modified justice model) 

Ve srovnání s justičním modelem zohledňuje zvláštní potřeby mladých 

pachatelů, odráží prvky sociální péče a zmírňuje dopad odpovědnosti juvenilních 

delikventů. Za modifikovaný justiční model je považován právní systém zacházení 

s mládeží v Kanadě, Nizozemí či v Německu. 

 

• Crime control model 

Crime control model klade důraz na represivní přístup. Vychází z představy, že 

v zacházení s mladistvými a dospělými pachateli by neměl existovat velký rozdíl. 

Tento model se kromě USA uplatňuje například v Maďarsku. 

 

• Korporativní model (corporatist model) 

Korporativní model podle Winterdyka je založen na základě meziresortní 

spolupráce orgánů činných v trestním řízení a institucí péče o mládež. Podporuje 

zapojení většího počtu subjektů do rozhodování, například vytvořením tzv. týmů 

pro mládež skládajících se ze sociálních pracovníků, probačních úředníků a 

policejních orgánů. Vychází z toho, že spolupráce umožňuje lepší a efektivnější 

přístup k řešení delikvence mladistvých.39 Zdůrazňuje převýchovu mladistvého 

pachatele, který není dostatečně socializován.40 

 

Jiné členění modelů juvenilního soudnictví nabízí Cavadino a Dignan41, kteří 

vedle justičního modelu a modelu sociálně-opatrovnického rozlišují model 

                                                 
s. 1519n. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
39 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1519n. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
40 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 10. 
Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
41 Cavadino a Dignan vedle uvedeného členění vytvořili vymezení jednotlivých modelů juvenilního 
soudnictví z pohledu politické ekonomie, v jehož rámci rozlišují model neoliberální, konzervativní 
korporativizmus, sociálně demokratický korporativizmus a orientální korporativizmus. Uvedené 
členění zrcadlí zejména politickou orientaci, organizaci ekonomiky a sociální politiky, vedoucí 
trestněprávní ideologii a vztah mezi státem a občanem. MATIAŠKO, M. Modely systémov súdnictva 
pre mládež. 2011, 10(8), s. 232-249. 
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minimální intervence (minimum intervention model), model restorativní justice 

(restorative justice model) a neo-korekční model (neo-correctionalist model), které 

se rovněž promítají do evropských právních úprav.42 

 

• Model minimální intervence (minimum intervention model) 

Cílem tohoto přístupu je vyhnout se stigmatizaci mladistvého prostřednictvím 

přísných sankcí, proto klade důraz na dekriminalizaci, mimosoudní reakce, 

neformální přístupy k řešení delikvence, využívá zejména odklony43 a alternativní 

sankce ve vztahu ke stacionárním sankcím omezujícím osobní svobodu jedince.44 

Mezi státy, jejichž systém zacházení s delikventní mládeží vychází z modelů 

minimální intervence, náleží Kanada, Skotsko, Rakousko a Německo. 

 

• Model restorativní justice (restorative justice model),  

Juvenilní soudní systém vycházející z modelu restorativní justice zdůrazňuje 

zejména převzetí odpovědnosti jedince za jím spáchaný trestný čin, aktivní podílení 

se na odstranění jeho následků a obnovení sociálních vztahů činem narušených. 

Za přínosné jsou považovány jeho reintegrační účinky.45 Předmětný model se také 

vyznačuje jednoznačným upřednostněním mimosoudního vyřízení věci, zejména 

zapojením poškozeného, příp. širší společnosti, kdy způsoby řešení deviantních 

projevů jedince jsou úzce navázány na místní komunitu. Mezi klasické prvky 

modelu restorativní justice lze řadit institut mediace či rodinné konference. 

Modelový příklad systému restorativní justice představuje právní úprava Nového 

Zélandu.46 

                                                 
42 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1521-1522. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
43 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1519n. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
44 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 6. Beckova 
edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
45 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 10. 
Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
46 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1519n. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
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• Neo-korekční model (neo-correctionalist model).  

Neo-korekční model je často spojován s justičním modelem, neboť oba modely 

prosazují sblížení systému zacházení s dospělými a mladistvými pachateli trestné 

činnosti. Neo-korekční model se odráží v politice nulové tolerance, rané intervenci 

a prevenci trestné činnosti, snaze o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, 

zpřísnění ukládaných sankcí, zvláště pak v případě recidivy.47 Mladiství provinilci 

jsou vedeni k odpovědnosti za své chování. Vedle toho se však odpovědnost přenáší 

i na rodiče, kteří mohou být v některých případech také subjektem opatření a být 

zapojeni do intervence48. Mezi další typické znaky patří postih nejenom trestného 

jednání, ale též chování, které by se mohlo v trestné jednání později rozvinout.49  

Existence samostatné právní normy v jednotlivých státech signalizuje vytvoření 

zvláštního systému soudnictví ve věcech mládeže. Systémy juvenilního soudnictví 

může zjednodušeně rozlišit na ty zaměřené spíše „soudně“, nebo „sociálně“. Platné 

právní úpravy zacházení s juvenilními delikventy zpravidla kombinují prvky více 

modelů, nepředstavují čistě jeden z nich. Rysy daného systému pak odráží i 

působnost zvláštních zákonů. Většina systémů se soustředí na mladistvé pachatele, 

tj. ty osoby, jež porušily zákon a dopustily se trestného jednání. Jiné pak zahrnují i 

ty jedince, kteří vyžadují pomoc nebo mají určité potíže pramenící z dysfunkčního 

rodinného prostředí (např. Belgie, Bulharsko, Francie nebo Polsko).50 Některé 

postihují též tzv. statusové delikty (status offences), tedy chování považované 

za delikt pouze v případě, že je spáchán osobou mladistvou – záškoláctví, potulka, 

útěky (Anglie a Wales, Bulharsko, Estonsko, Finsko nebo Polsko). Objevují se 

i úpravy51, jež sankcionují jednání, které sice neporušuje trestní normy, avšak 

vybočuje z pravidel běžného a řádného života (tzv. antisociální chování). Jako 

nejčastější příklady antisociálního chování lze uvést záškoláctví, zneužívání 

alkoholu a návykových látek, prostituci. Například právní úprava Bulharska jej 

                                                 
47 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 9. Beckova 
edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
48 Například ve Velké Británii prostřednictvím tzv. parenting order. 
49 Prostřednictvím tzv. Anti-Social Behaviour Orders. In PRUIN, I. The scope of juvenile justice 
system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform developments. 
4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1513-1536. Schriften zum Strafvollzug, 
Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. ISSN 0949-8354. 
50 Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. Vyd. 1. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012, s. 53. Prameny (Institut pro kriminologii 
a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-126-4. 
51 Například Polsko, Anglie a Wales, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko. 
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definuje jako pro společnost nebezpečné chování nebo chování porušující morálku 

a dobré mravy. Bulharská právní úprava je typickým příkladem vágní definice 

postižitelného chování.  Vágní definice na jedné straně poskytuje velkou diskreční 

pravomoc příslušného orgánu při posuzování, jaké chování nezletilého je třeba již 

posoudit jako antisociální a je nezbytné přijmout potřebná opatření, na druhou 

stranu však podle mého názoru oslabuje právní jistotu jedince ohledně toho, jaké 

jednání již bude postihováno. K rozhodnutí ve věci je příslušný zpravidla soud nebo 

jiný orgán (např. Bulharsko). Jiné právní úpravy52 umožňují neformální vyřízení 

prostřednictvím policejního orgánu. Procesní postup ve věcech antisociálního 

chování může být regulován zvláštní úpravou soudnictví nad mládeží, kdy 

následkem bývá nejčastěji uložení některého z výchovných opatření (např. Polsko), 

nebo civilními předpisy (např. Litva, Estonsko, Lotyšsko). Negativní důsledky 

postihu antisociálního chování mladistvých spatřuji v tom, že v mnoha případech 

problémy v chování, které lze řešit, a byly dříve řešeny neformální cestou, jsou 

řešeny cestou formální, mnohdy navíc prostřednictvím trestního práva a ukládáním 

trestních sankcí.53 

Juvenilní justice v Rakousku, Německu i Švýcarsku vykazuje znaky především 

justičního modelu. Zároveň jej však kombinuje s dalšími prvky, které od sebe 

jednotlivé úpravy vzájemně odlišují. Např. v právní úpravě Švýcarska hrají 

významnou roli ochranná opatření, která lze ukládat bez ohledu na vinu pachatele 

a je možné je měnit s ohledem na aktuální poměry a potřeby mladistvého.54 

Podle členění Winterdyka rakouská právní úprava představuje model sociální, 

vyznačující se zejména neformálním přístupem a sankcemi ukládanými na dobu 

neurčitou.55 Německý systém juvenilního soudnictví bývá na základě členění dle 

Winterdyka označován jako tzv. modifikovaný justiční model, a to s ohledem 

na objevující se prvky sociální péče. V rámci rozlišování jednotlivých modelů 

                                                 
52 Příkladem toho je právní úprava Skotska, kde lze deviantní chování nezletilého jedince, které 
nenaplňuje znaky některého z trestných činů vyřešit např. schůzkou policejního orgány s dítětem a 
jeho rodiči, na kterém podepisují „dohodu o dobrém chování“. 
53 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1530-1533. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
54 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1522. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
55 MATIAŠKO, M. Modely systémov súdnictva pre mládež. 2011, 10(8), s. 232-249. 
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podle Cavadina a Dignana je způsob zacházení s delikventní mládeží v Německu i 

v Rakousku označován jako tzv. model minimální intervence, a to zejména 

pro hojné využívání odklonů či jiných postupů vedoucích k neformálnímu řešení 

delikvence a ukládání alternativních sankcí. Rovněž lze říci, že systém soudnictví 

ve věcech mládeže v České republice vychází primárně z justičního modelu, a to 

zejména v oblasti úpravy trestního řízení.56 Do české právní úpravy se však silně 

promítají i další prvky, zejména prvky restorativní justice, uplatnění odklonů 

od trestního řízení a v oblasti sankcionování je zřejmé promítnutí prvků 

rehabilitace. Silné postavení soudů a orgánů sociálně právní ochrany dětí, 

modifikace práva na spravedlivý proces prostřednictvím principu nejlepšího zájmu, 

omezený princip proporcionality sankcí ve vztahu k trestnému činu, ukládání 

časově neomezených opatření jsou prvky sociálního systému.57 Prvky 

korporativního modelu v českém soudnictví nad mládeží lze najít podle Matiaška 

zase v kooperaci justice, Probační a mediační služby a orgánů sociálně právní 

ochrany dětí. Ty vytvářejí vedle sebe stojící odlišné systémy vycházející jednak 

ze zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ze zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně dětí, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

zakotvující úpravu rodinného práva. Vzájemná konkurence těchto tří systémů podle 

Matiaška není vítaná, neboť podstatným způsobem zvyšuje náklady řízení. Zvláště 

znatelná je konkurence těchto systémů v řízení ve věcech dětí mladších 15 let.58  

Pro systém soudnictví ve věcech mládeže Rakouska, Německa, Švýcarska, 

jakož i České republiky pak shodně platí, že obsahují samotné právní úpravy 

regulující trestní odpovědnost juvenilních delikventů, mají zřízeny specializované 

orgány a postihují pouze jednání označené za trestné, nikoli za antisociální.   

  

                                                 
56 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 11. 
Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
57 MATIAŠKO, M. Modely systémov súdnictva pre mládež. 2011, 10(8), s. 232-249. 
58 MATIAŠKO, M. Modely systémov súdnictva pre mládež. 2011, 10(8), s. 232-249. 
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2.2 Get tough přístup v trestním zákonodárství nad mládeží 
 
 

Dospívající jedinci jsou myšlenkově schopni pouze méně závažných 

prohřešků, jestliže se dopustí závažného činu, značí to jejich zralost a mají být 

souzeni jako dospělí.59 Tento přístup zažil renesanci v přístupu k trestní 

odpovědnosti a sankcionování mladistvých v USA v 90. letech minulého století. 

Během 70. a 80. let došlo ve Spojených státech amerických ke zvýšení delikvence 

mladistvých, zejména násilné trestné činnosti. V reakci na výrazný nárůst 

kriminality mladistvých pachatelů došlo ke změnám nejen v politickém přístupu 

ke kriminalitě mládeže, ale i na poli legislativním. Nárůst násilné kriminality byl 

přisuzován neschopnosti soudů pro mladistvé účinně na pachatele působit. Téměř 

v každém ze států USA došlo ke zpřísnění soudnictví nad mládeží. Systém 

soudnictví nad mládeží, do té doby založený na neformálnosti, myšlence 

resocializace, výchovném přístupu a vysoce orientován na pachatele trestné 

činnosti, se stal mnohem formálnějším, tvrdším, přísnějším, orientovaným na oběť 

trestné činnosti. Nejvýznamnější ale zároveň i nejkontroverznější změnou bylo 

postavení mladistvých pachatelů před trestní soudy pro dospělé.60 Dělo se tak buď 

na základě tzv. zákonného vyloučení /statutory exclusion/, kdy určité trestné činy 

byly ex lege vyňaty z pravomoci soudů pro mladistvé nebo byla založena 

tzv. konkurenční soudní pravomoc, tj. k projednání vybraných trestných činů je 

příslušný jak soud pro mládež, tak soud pro dospělé. V takovém případě patří mezi 

oprávnění prokurátora zvolit, ke kterému ze soudů, bude obžaloba podána, zda 

k soudu pro mladistvé či k obecnému soudu /prosecutorial direct file/. Tento 

„transfer“ sledoval dva cíle. Jednak postavit ty mladistvé, u nichž selhal systém 

nápravy, před soud pro dospělé a dále sloužil jako prvek odstrašení. 

Hlavní slogan „If you are old enough to do the crime, you are old enough to 

do the time“ se objevoval nejen v médiích, ale stal se i heslem politické kampaně 

v průběhu 90. let. Výsledkem této změny byl dramatický nárůst počtu mladistvých, 

                                                 
59 ZIMRING, F. E. American youth violence. New York: Oxford University Press, 1998. ISBN 01-
951-2145-7. 
60 Podle právních úprav některých ze Spojených států amerických byla zakotvena možnost trestnou 
činnost mladistvého postoupit soudu pro dospělé již daleko dříve před rokem 1990 (např. Morris A. 
Kent, Jr., Petitioner v. United States, 383 U. S. 541 ze dne 21. 3. 1966). Předmětná ustanovení se 
týkala pachatelů starších 16 let, kteří se dopustili závažného trestného činu, příp. i mladších 
pachatelů spáchali-li čin, který se trestá smrtí či doživotním odnětím svobody. 
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kteří byli souzeni a potrestáni obecnými soudy pro dospělé (adult court).61 

Kurlychek a Johnson62 uvádí, že mezi roky 1996 a 1999 bylo „statusu mladistvého“ 

zbaveno několik tisíc pachatelů z řad mládeže. Hlavní tématem studie Kurlycheka 

a Johnsona se stalo srovnání rozhodnutí o trestných činech mladých pachatelů 

postavených před soudy pro dospělé ve vztahu k rozhodnutí o trestných činech 

spáchaných dospělými pachateli ve věku 18 – 24 let. Otázka, kterou si kladli, zněla, 

zda jsou tato rozhodnutí srovnatelná nebo status mladistvého pachatele zvýhodňuje 

nebo naopak znevýhodňuje při ukládání trestu? Ze závěru jejich studie vyplynulo, 

že status mladistvého zásadním způsobem ovlivňuje rozhodnutí soudu a odráží se 

ve výši trestu. Poměrně překvapivé však bylo zjištění, že tresty ukládané 

mladistvým pachatelům postaveným před obecné soudy nejenže vychází 

z nezmírněných sazeb jako pro dospělé pachatele, ale dokonce jsou jim ukládány 

tresty přísnější než mladým dospělým pachatelům.63 Status mladistvého se tak 

paradoxně stává okolností přitěžující na místo důvodu pro zvláštní zacházení. Tento 

závěr jako jedno z možných vysvětlení nabízí vedle Kurlycheka a Johnsona i další, 

např. Ruddell a Mays64. Současně má 34 států USA zavedeno pravidlo nazvané 

„once-waived, always waived“, podle kterého platí, že byl-li mladistvý jednou 

postaven před trestní soud pro dospělé pachatele, patří před něj i napříště.65 Podle 

Sickmunda, Sladkeho a Kanga mezi lety 1985 a 2009 bylo více než 250 000 

mladistvých pachatelů posláno soudy pro mladistvé před obecný trestní soud. Z 

toho 1. 488 obviněných bylo ve věku pouhých 12 let či mladších. Navíc se 

odhaduje, že zhruba stejný počet mladistvých byl souzen obecným trestním 

soudem, aniž by předtím stál před soudem pro mladistvé. Ať již pro to, že 

prokurátor podal obžalobu přímo k soudu pro dospělé pachatele, nebo se dopustil 

některého z trestných činů, u nichž vyplývá příslušnost ex lege. Je těžko 

                                                 
61 V roce 2003 byl transfer zakotven v trestním systému 48 států USA a v District of Columbia. 
62 KURLYCHEK, M. a B. JOHNSON THE JUVENILE PENALTY. 2004, 42(2), s. 485-515. DOI: 
10.1111/j.1745-9125.2004.tb00527.x. ISSN 0011-1384. Dostupné také z: 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1745-9125.2004.tb00527.x. 
63 KURLYCHEK, M. a B. JOHNSON THE JUVENILE PENALTY. 2004, 42(2), s. 485-515. DOI: 
10.1111/j.1745-9125.2004.tb00527.x. ISSN 0011-1384. Dostupné také z: 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1745-9125.2004.tb00527.x. 
64 RUDDELL, R. a G. MAYS Transferring Pre-Teens to Adult Criminal Courts. 2012, 63(4), s. 22-
36. DOI: 10.1111/j.1755-6988.2012.01082.x. ISSN 01617109. Dostupné také z: 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1755-6988.2012.01082.x. 
65 RUDDELL, R. a G. MAYS Transferring Pre-Teens to Adult Criminal Courts. 2012, 63(4), s. 22-
36. DOI: 10.1111/j.1755-6988.2012.01082.x. ISSN 01617109. Dostupné také z: 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1755-6988.2012.01082.x. 
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představitelné, že před trestním soudem pro dospělé pachatele stanuly teprve 

dvanáctileté děti, vezmeme-li v úvahu, že „transfer“ měl být volen jen 

v nejvážnějších případech. Ruddell a Mays však upozorňují, že některé 

z uskutečněných „transferů“ mladých pachatelů byly doslova rozmarné. Jednalo se 

např. o trestné činy v dopravě, nebo bylo rozhodnutí odůvodněno tím, že řízení by 

trvalo dlouhou dobu či šlo o beznadějný případ, jindy měl mladistvý špatný postoj 

k činu atd.  

Podle Liptaka a Petaka v roce 2011 bylo ve státních věznicích registrováno 

přes 70 odsouzených, kteří byli odsouzeni k doživotnímu trestu odnětí svobody bez 

možnosti podmíněného propuštění za trestné činy, kterých se dopustili ve věku 13 

– 14 let. Nutno podotknout, že následně Nejvyšší soud v roce 2012 v případu Miller 

v. Alabama rozhodl, že mladiství nemohou být odsouzeni k doživotním trestům 

bez možnosti propuštění, a to ani ti, kteří se dopustili úmyslného usmrcení. 

Postavení mladistvých pachatelů trestných činů před soud pro dospělé však 

není pouze záležitostí USA. Prvky tzv. transferu nalezneme i v trestněprávních 

úpravách evropských států (např. Anglie a Wales, Belgie, Nizozemí, Severní 

Irsko).66 Jedná se o situace, kdy pachatelé trestné činnosti, kteří podle věku náleží 

do kategorie mladistvých a aplikuje se na ně zásadně zvláštní právní úprava, jsou 

souzeni podle obecného trestního práva, byť třeba s určitými výjimkami. Některé 

státy spojují aplikaci obecného trestního práva v trestní věci mladistvého se 

spácháním závažné trestné činnosti. Jako příklad lze uvést Belgii, kde dopustil-li se 

mladistvý starší 16 let jednání naplňujícího znaky trestných činů např. znásilnění, 

loupeže se zbraní či úmyslného usmrcení, pak trestní věc projedná soud 

pro mladistvé, avšak aplikuje obecné trestní právo. Obdobná právní úprava existuje 

i v Nizozemí s tím, že o tom, zda bude aplikováno trestní právo dospělých, 

rozhoduje jednak závažnost trestného činu, ale také osobnost pachatele a okolnosti, 

za nichž byl čin spáchán.67 Ve výjimečných případech mohou být mladiství souzeni 

soudem pro dospělé rovněž ve Spolkové republice Německo68. Jedná se o situace, 

                                                 
66 Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. Vyd. 1. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012, s. 54. Prameny (Institut pro kriminologii 
a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-126-4. 
67 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1542. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
68 V takových případech trestní věc projedná Oberlandesgericht (Vrchní zemský soud). 
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kdy se mladistvý dopustil závažné trestné činnosti ve spolupachatelství s dospělou 

osobou starší 21 let nebo samostatně spáchal nejzávažnější trestnou činnost, 

konkrétně teroristický akt, který ohrožuje zachování demokracie a míru ve státě. 

Avšak i tehdy bude trestní řízení ovlivněno některými ustanoveními zvláštního 

zákona o soudnictví ve věcech mladistvých (srov. § 104 JGG). Naopak ve Francii 

se na mladistvé pachatele aplikuje obecná trestněprávní úprava v situacích, kdy se 

dopustili nejméně závažné trestné činnosti.69 Česká právní úprava možnost 

postavení mladistvých před soud pro dospělé nezakotvuje, avšak původní vládní 

návrh zákona o soudnictví ve věcech mládeže obsahoval prvek transferu 

pro věkovou kategorii mladých dospělých, jejichž trestní věc mohl soud pro mládež 

na návrh státního zástupce postoupit obecnému soudu, dopustil-li se mladý dospělý 

zvlášť závažného trestného činu a za splnění dalších podmínek.70 

Úprava zvláštního zacházení s mladistvými pachateli je založena na myšlence, 

že do určitého věku není jedinec dostatečně vyspělý, zralý a musí s ním být 

zacházeno jinak, bez ohledu na to, jakého trestného činu se dopustil, a teprve 

s dovršením určitého věku je připraven nést sankce určené dospělým. Zakotvení 

transferu však tuto myšlenku popírá. Pruinová k tomu uvádí, že takový přístup 

může teoreticky vytvářet paradoxní situaci, kdy jedinec by nebyl shledán trestně 

odpovědným pro nedostatečnou zralost při spáchání běžného trestného činu, avšak 

dopustí-li se závažného trestného čin, je považován za plně trestně odpovědného a 

jeho zralost se již nezkoumá. Avšak konkrétní jedinec bude mít v okamžiku 

spáchání činu pořád stejnou úroveň zralosti, bez ohledu na to, zda spáchá přečin či 

závažný zločin.71  

Aplikace obecného trestního práva na závažnou trestnou činnost mladistvých 

bývá nejčastěji odůvodňována tím, že se jedná o způsob ochrany společnosti, neboť 

trestní právo mládeže nezakotvuje dostatečně účinné a adekvátní sankce. 

Zahraniční odborníci se však shodují v tom, že neexistuje žádný empirický podklad 

                                                 
69 K tomu blíže PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems 
in Europe: current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag 
Godesberg, 2010, s. 1543. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 
36/1-4. ISBN 3936999759. ISSN 0949-8354. 
70 Srov. s § 97 vládního návrhu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Česká republika, Vládní 
návrh zákona o odpovědnosti mládeže. Sněmovní tisk 210/0, Poslanecká sněmovna, 4. volební 
období, 2002-2006. 
71 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1544. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
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pro závěr, že zpřísňováním trestněprávní politiky vůči mladistvým a ukládáním 

přísných sankcí bude spolehlivě zamezeno jejich další trestné činnosti. Účinky 

přísné trestní politiky provázené hesly „Getting Tough on Crime“, „Crime Does 

not Pay“, obligatorní ukládání trestů odnětí svobody („Mandatory Sentencing“, 

„Three Strikes“) v případě recidivy pachatele nebo za spáchání určitých trestných 

činů72 či ukládání krátkodobých odstrašujících trestů „Sharp Short Shock“, „Boot 

Camps“, „Scared Straight-Programme“, jsou přeceňovány. Ba naopak mohou 

působit kontraproduktivně a být příčinnou pokračování jedince v trestné činnosti. 

Ukázalo se, že mladiství postavení před soud pro dospělé, na které bylo působeno 

přísným trestem, mají vyšší sklon k recidivě ve srovnání s pachateli souzenými 

v rámci systému pro mladistvé.73 Rovněž Výbor OSN pro práva dětí doporučuje 

zrušit ustanovení umožňující výjimečnou aplikaci obecného trestního práva 

na mladistvé pachatele, neboť je považuje za diskriminační vzhledem k tomu, že se 

všemi osobami majícími status mladistvých není zacházeno stejně.74 Rovněž Rada 

Evropy a International Juvenile Justice Observatory se vyslovila v tom smyslu, že 

právě v případě závažných trestných činů spáchaných mladistvými by měla být 

aplikována zvláštní ustanovení o soudnictví ve věcech mládeže, neboť tyto vysoce 

sledované případy s sebou nesou rovněž velkou míru stigmatizace.75 Soudní 

statistiky ukazují, že k tzv. transferu mladistvých dochází stále v menší míře, např. 

zatímco v roce 1995 v Nizozemí bylo před obecný trestní soud pro dospělé 

postaveno 16 % mladistvých, v roce 2004 to bylo již jen 1,2 %.76 

  

                                                 
72 V USA jde typicky o drogové delikty. 
73 LAWRENCE W. SHERMAN .... UNIVERSITY OF MARYLAND, a DEPARTMENT OF 
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE. Preventing crime: what works, what doesn't, what's 
promising. College Park, MD: Univ. of Maryland, 1997. ISBN 978-078-8146-251. 
74 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1545. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
75 Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. Vyd. 1. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012, s. 54. Prameny (Institut pro kriminologii 
a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-126-4. 
76 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1545. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
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3. Právní úprava trestní odpovědnosti mladistvých 

v Rakousku 

 

3.1 Historický vývoj právní úpravy trestní odpovědnosti 

mladistvých na území současné Rakouské republiky  

 

Vývoj trestního soudnictví nad mládeží na území dnešní Rakouské republiky 

probíhal zřejmě obdobným způsobem jako historický vývoj v německých zemích. 

S ohledem na značnou roztříštěnost a rozdílnost trestněprávní úpravy zde 

existovalo vícero odlišných úprav i v otázce stanovení věkové hranice počínající 

trestní odpovědnosti. Velký význam ve 13. století měla sbírka středověkého práva 

zvaná Švábské zrcadlo (Schwabenspiegel), která rozlišovala dvě věkové hranice, a 

to 7. a 14. rok života. Plná trestní odpovědnost jedince byla spojena až s 14. rokem 

života. Do sedmi let bylo dítě absolutně trestně neodpovědné, mezi 7. a 14. rokem 

života byl jedinec za své provinění potrestán na majetku. 

Mezi partikulární prameny rakouského trestního zákonodárství patřil Tirol 

Malefizordnung, hrdelní řád vydaný roku 1499 tyrolským arcivévodou 

Maxmiliánem. Tento hrdelní řád představoval první kodifikaci trestního práva 

na německy mluvícím území. Hrdelní řád stanovoval tresty za trestné činy vraždy, 

loupeže, zrady, falšování mincí, bigamie, nevěry, odložení dítěte, křivopřísežnictví 

či např. kacířství. Pro zajímavost lze dodat, že podle tohoto hrdelního řádu byla 

méně závažná krádež (minderschwere Diebstahl) trestána postavením na pranýř, 

za těžkou krádež (schwere Diebstahl) byl pachatel pověšen. Pro pachatele těžké 

krádeže, který ještě nedosáhl osmnácti let, stanovil tyrolský hrdelní řád výjimku 

spočívající v tom, že na místo pověšení byl zloděj potrestán podle uvážení soudu 

nebo poroty. Výslovné zmírnění trestu i u dalších trestných činů, tyrolský hrdelní 

řád neobsahoval. Například za vraždu byli mladí pachatelé lámáni v kole stejně jako 

dospělí pachatelé, za loupež je čekalo stětí.77 Obecně lze konstatovat, že i pozdější 

rakouské zemské řády z 15. a 16. století78 považovaly nízký věk pachatele za důvod 

                                                 
77Tiroler Malefizordnung, 1499.  
Dostupné také z: http://www.koeblergerhard.de/Fontes/TirolerMalefizordnung1499.pdf. 
78 Dalšími prameny trestního práva na území Rakouska v 16. století byly tyrolské zemské řády 
(Tiroler Landesordnungen) z roku 1526, 1532 a 1576. 
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pro uložení mírnějšího trestu, zvláště hrozilo-li uložení trestu smrti. Navíc 

u konkrétních trestných činů byl mladistvý věk považován za polehčující 

okolnost.79 Zvláštní přístup k trestání mladých provinilců i zde, stejně jako 

na území Německa, zavedl hrdelní řád Karla V. z roku 1532. 

 

3.1.1 Právní úprava trestní odpovědnosti mladistvých na území 

současné Rakouské republiky v 18.–19. století  

 

V roce 1707 byl na území Habsburské monarchie zaveden hrdelní řád Josefa 

I. (Halsgerichtordnung Josefs I., označován též jako „Josefina“). Také tento trestní 

zákoník považoval nízký věk pachatele za důvod pro zmírnění trestu, neboť 

vycházel z myšlenky, že je-li pachatel mladý, nedostává se mu rozumu. Zvláštností 

této úpravy je odlišné stanovení věkové hranice určené pro dívky – 15 let, a 

pro chlapce – 18 let.80 Současně v článku XVI., nazvaném O právu útrpném, 

stanovuje Josefina výjimku pro nezletilé pachatele, kteří sice mohou být „útrpnou 

pohrůžkou“ postrašeni, avšak nemá na ně být skutečně „ruka vložena“.81 

I přes partikulární úpravu sledujeme v jednotlivých tehdy platných normách 

stejnou tendenci – téměř všechny zemské řády rakouských zemí považují nízký věk 

pachatele za důvod pro zmírnění trestu či dokonce pro vyloučení trestní 

odpovědnosti. 

 

3.1.1.1  Constitutio Criminalis Theresiana, 1768 

 

Z hlediska vývoje trestního soudnictví nad mládeží tvoří významný milník 

hrdelní řád císařovny Marie Terezie přijatý dne 31. 12. 1768 pod názvem 

Constitutio Criminalis Theresiana, který platil ve všech tzv. dědičných zemích 

                                                 
79 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 76. ISBN 36-315-8026-6. 
80 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 77. ISBN 36-315-8026-6.; shodně VÁLKOVÁ, H. Trestní 
zákonodárství nad mládeží v historické a srovnávací perspektivě. 1. vyd. Praha: Leges, 1992, s. 16. 
Leges crimen. ISBN 80-856-3800-2. 
81 ADAMOVÁ, K. a L. SOUKUP Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 187. Dokumenty (Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-271-4. 
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rakouských. Jeho význam spočívá také v tom, že je považován za výhradně platný 

a jednotný trestní zákoník.82 Nahrazuje tak dosavadní roztříštěnou úpravu, kdy 

v tzv. dědičných zemích rakouských platilo odlišné hrdelní právo, dílem podle 

Karolínského, Ferdynandského, Leopoldynského či Josefinského hrdelního řádu a 

na některých místech platily dokonce ještě staré zemské řády.83 Válková uvádí, že 

jde o první kodex platící v českých zemích, který vytváří věkové hranice pachatelů 

za účelem rozlišení jejich trestní odpovědnosti.84 Theresianou zavedené rozlišení 

věkových hranic bylo recipováno z římského práva, kde bylo vyvození trestní 

odpovědnosti či neodpovědnosti vázáno též na sedmý a čtrnáctý rok života.85 

Článek 11, § 6 Theresiany, nazvaný O okolnostech, které samotný skutek zmenšují, 

následně trest zmírňují, 86 rozlišoval postup při ukládání trestu právě na základě 

věku pachatele.  

První skupinu tvořili „infantum a infantiae proximorum“, tedy děti ve věku 

do sedmi let a nedospělci, kteří měli věkem blíže spíše sedmi letům, nežli čtrnácti. 

Těmto za jejich provinění nebyl zpravidla ukládán žádný trest, avšak zlé děti (böse 

Kinder), které si uvědomovaly spáchaný čin vyznačující se navíc zlovůlí, pak 

dokonce i děti tohoto věku87 byly na rozkaz rodiče nebo učitele, případně i soudu, 

„vyplaceny“ proutkem, což mělo fungovat jako odstrašení.88 Nemůžu proto 

souhlasit s Válkovou89, když uvádí, že u dětí do sedmi let byla trestní odpovědnost 

zcela vyloučena. Jak vyplývá z výše uvedeného, ani věková hranice sedmi let 

nebyla hranicí absolutní a trestu se mohly vyhnout i děti o něco starší, stejně jako 

mladší děti mohly být potrestány, vyžadovala-li to povaha spáchaného činu. 

Theresiana hovoří o proutku jako o formě potrestání, naopak např. Quistorp90 

                                                 
82 KALLAB, J. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. 1. vyd. Praha: 
Melantrich, 1935,   s. 15-16. Vysokoškolské rukověti. 
83 ADAMOVÁ, K. a L. SOUKUP Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 192. Dokumenty (Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-271-4. 
84 VÁLKOVÁ, H. Trestní zákonodárství nad mládeží v historické a srovnávací perspektivě. 1. 
vyd. Praha: Leges, 1992, s. 16. Leges crimen. ISBN 80-856-3800-2. 
85 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 77. ISBN 
978-372-7286-681. 
86 ADAMOVÁ, K. a L. SOUKUP Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 193. Dokumenty (Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-271-4. 
87 Podle Theresiany výslovně Kinderart, v doslovném překladu dětský druh. 
88 Constitutio Criminalis Theresiana, 1768. 
89 VÁLKOVÁ, H. Trestní zákonodárství nad mládeží v historické a srovnávací perspektivě. 1. vyd. 
Praha: Leges, 1992, s. 16. Leges crimen. ISBN 80-856-3800-2. 
90 Quistorp, 1783 In: AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 
2011, s. 59. ISBN 978-372-7286-681. 
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považuje proutek spíše za prostředek výchovy, aby se dítěti hluboce vtisklo 

do paměti, že takové jednání se nesmí.  

Nedospělcům, kteří se svým věkem blížili spíše věku dospělému (14 let), nežli 

dětskému, byly bez ohledu na pohlaví zpravidla ukládány méně přísné tresty – 

od pokárání přes tělesný trest až po žalář. Pouze ve velmi závažných případech byl 

provinilci uložen trest smrti. V takovém případě pak byla zpravidla zvolena 

rychlejší forma usmrcení – například stětí na místo upálení.91 

Ve 14 letech již byli jedinci považováni za dospělé. Z hlediska trestání 

Theresiana výslovně stanovila, že „další mladý věk92 neomlouvá od řádného 

trestu“. Jedinci již byli formálně dospělí, a podle toho s nimi bylo také nakládáno. 

Nicméně pachatelům, kteří hranici dospělosti nepřesáhli o více jak dva roky, mohl 

být trest zmírněn, pokud se u nich dalo očekávat polepšení. Tato věková skupina 

dospělých do 16. roku věku byla v Theresianě označena jako „minorum pubertati 

proximorum“ 93. Jedná se o pojem recipovaný z římského práva. Podle Válkové se 

zde poprvé setkáváme s označením „mladistvý“.94 Aebersold uvádí, že i přes toto 

ustanovení o mírnějším trestání, byli mnozí mladiství pachatelé dále popravováni.95  

Hrdelní řád Marie Terezie ponechal v trestním řízení institut tortury. Obdobně 

jako Josefina, i  Theresiana obsahovala zvláštní ustanovení týkající se užití 

útrpného práva ve vztahu k dětem a nedospělcům. V Theresianě se hovoří o tzv. 

útrpném dotazu. Podle článku 39, § 11 nebylo u dětí mladších 14 let dovoleno, aby 

„ostřeji tázány byly“ krom pohrůžek nebo několika švihů metlou. Jediná výjimka, 

kdy mohlo být podle uvážení soudu útrpné právo vykonáno i na jedinci mladším 

čtrnácti let, nastávala v případě, že „zlovůle věk přemáhala“.96 Nedospělci se tak 

vedle churavých, starších 60 let, těhotných žen či tzv. šestinedělek řadili mezi 

skupiny osob, u nichž platila zvláštní úprava pro užití útrpného dotazu. 

Ve srovnání s ostatními středověkými právními kodexy Theresiana podrobně 

popisuje zacházení s mladistvými, rozlišuje věkové hranice, nepřipouští až 

                                                 
91 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 60. ISBN 
978-372-7286-681. 
92 Myšleno nad 14. rok věku. 
93 Constitutio Criminalis Theresiana, 1768, Art. 11, § 6, Drittens. 
94 VÁLKOVÁ, H. Trestní zákonodárství nad mládeží v historické a srovnávací perspektivě. 1. vyd. 
Praha: Leges, 1992, s. 17. Leges crimen. ISBN 80-856-3800-2. 
95 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 60. ISBN 
978-372-7286-681. 
96 ADAMOVÁ, K. a L. SOUKUP Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2., upr. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 202. Dokumenty (Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-271-4. 
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na výjimky užití tortury. I přes skutečnost, že je založena na principu odplaty a 

odstrašení97, se jeví být liberální. Otázku potrestání mladých pachatelů a případný 

výběr druhu trestu hrdelní řád ponechával na volné úvaze soudce. Rozhodující 

význam měla především povaha činu. Ve výsledku však ani Theresiana nezavedla 

žádnou absolutně pevnou a nepřekročitelnou věkovou hranici98, pokud vezmeme-li 

v úvahu, že bez ohledu na věk, mohl být jedinec potrestán, pokud to vyžadovala 

„ohavnost, zlovolnost jeho činu“. Potrestání se odvíjelo především 

od individuálních znaků činu a jeho závažnosti, osoby pachatele, popř. aktuální 

trestněprávní politiky. 

  

3.1.1.2 Všeobecný zákoník o zločinech a jejich trestání (1787) 

 

Ve Všeobecném zákoníku o zločinech a jejich trestání 99 císaře Josefa II. z roku 

1787 se od viny za provinění hrdelní z důvodu nedostatku svobodné vůle podle § 5 

písm. d) zákoníku osvobozoval ten, kdo se činu dopustil ve věku dětinském, to jest 

před dovršením 12. roku života. Na rozdíl od předchozí úpravy nejen, že hranice 

trestní neodpovědnosti byla posunuta až do dosažení 12. roku věku, ale z této 

úpravy neexistovaly ani výjimky zohledňující povahu spáchaného činu, jako tomu 

bylo v Theresianě. Další věkové kategorie tento zákoník nevymezoval, nicméně 

§ 14 zákona ukládal soudci, aby při trestání přihlížel mimo jiné na „mladost věku 

zločince (…) i nerozvážlivost z toho pošlou“. 

 

3.1.1.3  O zločinech a těžkých policejních přestupcích (1803) 

 

Trestní zákon vyhlášený dne 3. září 1803 v době vlády Františka I. se skládal 

ze dvou částí, z části o zločinech a z části o policejních přestupcích. 100 Mládí 

                                                 
97 KALLAB, J. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. 1. vyd. Praha: 
Melantrich, 1935,    s. 16. Vysokoškolské rukověti. 
98 Shodně AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 60. 
ISBN 978-372-7286-681. 
99 V originále Allgemeines Gesetzbuch über Verbrechen und derselben Bestrafung, někdy 
označován též Josephinisches Strafgesetz, dostupné také z: 
http://www.koeblergerhard.de/Fontes/Fontes.htm. 
100 KALLAB, J. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. 1. vyd. Praha: 
Melantrich, 1935,  s. 17. Vysokoškolské rukověti.  
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pachatele do věku 20 let bylo považováno za polehčující okolnost. Ohledně trestání 

mladých provinilců pak například platilo, že mládenci a jinoši ve věku do 18 let 

nesměli býti biti holí, jen šviháni nebo mrskáni metlou (část I., hlava 2, § 20 

zákona). 

Dne 1. září roku 1852 byl trestní zákon z roku 1803 znovu vydán, tentokrát 

s platností nejen pro korunní země, ale též pro království Uherské, Chorvatské, 

Slavonské spolu s Přímořím Chorvatským, velkoknížectví Sedmihradské, 

vojvodství Srbské, banát Temešský  

a velkovévodství Krakovské. Podle tohoto zákona se za absolutně trestně 

neodpovědné považovaly pouze děti do dovršení 10. roku věku, jejichž případné 

jednání jinak trestné se ponechávalo pouze na domácím potrestání (häusliche 

Züchtigung, § 237 zákona).  

Další věkovou skupinu vymezenou v trestním zákoně z roku 1852 tvořili 

nedospělci ve věku od 10. do dosažení 14. roku věku. Potrestání nedospělců se lišilo 

podle toho, jak závažného činu se dopustili. Pokud se nedospělec dopustil pouze 

přečinu či přestupku, zpravidla následovalo domácí potrestání, avšak podle 

okolností mohlo být potrestání a přijetí preventivních opatření přenecháno 

příslušným úřadům (§ 273 zákona). V případě, že se nedospělec dopustil jednání, 

které mělo jinak znaky zločinu, označovalo se jako přestupek. Ustanovení § 237 

ve spojení s § 2 písm. d) trestního zákona z roku 1852 totiž stanovovalo, že konání 

nebo opomenutí pachatele, který dosud nedovršil 14 let, nelze považovat za zločin. 

Nedospělci v tomto případě hrozilo zavření ve zvláštní části věznice na dobu 

od jednoho dne101 do šesti měsíců (§ 270 zákona). Uvěznění nedospělce mohlo být 

s ohledem na okolnosti případu zpřísněno např. hladověním, těžší prací, držením 

v samovazbě či v temné cele, případně tělesným trestem (§ 253 zákona). Vedle 

povahy a závažnosti činu, hodnocení osoby pachatele včetně jeho napravitelnosti, 

byl věk pachatele kritériem, ke kterému měl soud přihlížet při ukládání trestu, 

zvláště pak, blížilo-li se stáří pachatele dospělosti (§ 271 zákona). Zároveň trestní 

zákon z roku 1852 stanovil, že nedospělcům je vhodné vedle trestu uložit povinnost 

pracovat podle jejich sil nebo povinnost duchovně se vzdělávat (§ 272 zákona). 

Ve 14 letech byl jedinec z pohledu trestního práva považován za dospělého a 

tedy plně trestně odpovědného. Až do 20. roku života však bylo mládí pachatele 

                                                 
101 odlišně VÁLKOVÁ, H. Trestní zákonodárství nad mládeží v historické a srovnávací perspektivě. 
1. vyd. Praha: Leges, 1992, s. 18. Leges crimen. ISBN 80-856-3800-2. 
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považováno za obecnou polehčující okolnost (§ 46 zákona). Konkrétně byl věk 

pachatele do dvaceti let zohledněn při ukládání trestu odnětí svobody, kdy bylo 

možné na místo trestu smrti nebo doživotního věznění uložit mladým dospělým 

těžký žalář na dobu od deseti do dvaceti let (§ 52 zákona). Poměrně překvapivé a 

neobvyklé bylo ustanovení, podle kterého se vedle věku a slabého rozumu 

za výslovnou polehčující okolnost podle tohoto zákona považovala i zanedbaná 

výchova. 

 

Úprava zacházení s mladými pachateli v trestním zákoně z roku 1852 byla 

v tehdejší době kritizována především pro nízké vymezení hranice relativní trestní 

odpovědnosti.102 Proto v roce 1874 došlo k vytvoření první osnovy nového trestní 

normy. Trestní odpovědnost podle návrhu začínala až s dovršením 12. roku věku, 

kdy navíc období až do dosažení osmnácti let bylo označeno jako „přechodná 

doba“. Podle této koncepce by za činy, které nezletilí v  tomto věku spáchali, nebyli 

trestně odpovědní, pokud si z důvodu nedostatečné rozumové vyspělosti nebyli 

trestnosti svého jednání vědomi. V tomto směru vycházela rakouská právní úprava 

z francouzského Code pénal, který byl založen na přesvědčení, že trestní 

odpovědnost může být vyvozována až tehdy, dosáhne-li pachatel určité mravní 

zralosti. Proto bylo v roce 1893 v rámci příprav nového trestního zákoníku 

stanoveno, že trestní odpovědnost nezletilého pachatele by se neměla odvíjet od 

schopnosti uvědomit si trestnost vlastního počínání, nýbrž od určité úrovně 

vyspělosti, zralosti. 

 

3.1.2 Právní úprava trestní odpovědnosti mladistvých v Rakousku ve 

20. století 

 

O tom, že zacházení s mladistvými pachateli vyžaduje jiný přístup, než je tomu 

u dospělých pachatelů, již nebylo na počátku 20. století pochyb. Byť původně 

probíhaly práce na právní úpravě trestní odpovědnosti mladistvých v rámci příprav 

nového trestního zákoníku, v roce 1907, konkrétně dne 5. prosince, předložil Dr. 

Franz Klein návrh samostatného zákona upravujícího trestněprávní jednání a 

                                                 
102 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 79. ISBN 36-315-8026-6. 
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trestněprávní ochranu mladistvých. Bylo to poprvé, kdy trestní odpovědnost 

mládeže měla být upravena v samostatné normě mimo trestní zákoník. Do konce 

zasedání Parlamentu se však novou právní úpravu přijmout nepodařilo, a poté co 

byl návrh zákona přepracován zvláštní komisí k tomu ustanovenou, byl návrh 

Parlamentu opět předložen v roce 1911. Nicméně do začátku první světové války 

nová právní úprava týkající se zacházení s delikventní mládeží v platnost 

nevstoupila. Uvádí se, že jedním z důvodů bylo současně probíhající schvalování 

zákona o sociální péči.103  

Po první světové válce došlo na území dnešního Rakouska k citelnému nárůstu 

trestných činů mládeže.104 I z tohoto důvodu se nová právní úprava v oblasti trestní 

odpovědnosti mládeže jevila jako nezbytně nutná. Prvním krokem k tomuto cíli 

bylo zřízení soudů pro mladistvé. I přes tento progres až do roku 1928 byl hlavním 

pramenem trestního práva na území dnešního Rakouska trestní zákoník z roku 

1852, v němž zakotvené představy o trestání nezletilců byly již dávno překonané. 

Vyvozování trestní odpovědnosti nezletilců, sankcionování mladistvých pachatelů 

stejně jako dospělých a trestání založené na principu odplaty, to byly tři nejvíce 

kritizované body stávajícího přístupu v zacházení s pachateli z řad mládeže. Tyto 

okolnosti včetně přijetí německého zákona o soudnictví ve věcech mládeže, 

k němuž došlo 1. 7. 1923, daly impuls k urychlenému přijetí nové právní úpravy. 

Rakousko (tehdy Výmarská republika) se účinnosti nové právní úpravy dočkalo dne 

1. 1. 1929 pod názvem Zákon o zacházení s mladistvými pachateli105. Již 

v samotném názvu právní úpravy se odráží nově zvolený přístup k trestání 

mladistvých provinilců, kdy na místo dosud uplatňované teorie odplaty nastupuje 

výchovně orientovaný smysl uloženého trestu. Děti mladší 14 let označené jako 

nezletilci (Unmündige) byly za své jednání absolutně trestně neodpovědné. Děti 

ve věku 14 až 18 let byly zákonnou úpravou nazváni mladiství (Jugendliche, § 1, § 

9 JGG). Ustanovení § 10 zákona pak zakotvovalo obecné přesvědčení, které panuje 

dosud nejen v právní úpravě rakouské, ale i v dalších zemích kontinentálního typu 

právní kultury včetně České republiky, že trestně odpovědný není ten mladistvý, 

který ze zvláštních důvodů není dostatečně vyspělý, aby rozpoznal protiprávnost 

                                                 
103 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 79-80. ISBN 36-315-8026-6.  
104 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 54. ISBN 36-315-3356-X. 
105 Gesetz über die Behandlung jugendlicher Rechtsbrecher. 
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svého jednání a podle tohoto poznatku jednal.106 V tomto ustanovení se kumulují 

dva požadavky. Jednak schopnost mladistvého poznat, že činí něco v rozporu se 

zákonem, a dále schopnost mladistvého na základě tohoto poznání se takového 

protiprávního chování zdržet. Za zvláštní důvody se považovaly abnormální 

rozumové či charakterové vlastnosti jako je projev rušivých vlivů, např. nemoci, 

vrozené defekty, zanedbaná péče atp., které ovšem musely současně dosáhnout 

určité intenzity, aby došlo k vyloučení trestní odpovědnosti. K posouzení stupně 

vyspělosti mladistvého se již tehdy vyžadovalo přibrání znalce, a to z oboru 

psychiatrie nebo sociální pedagogiky. Základní koncept, na kterém byl založen 

zákon o zacházení s mladistvými pachateli z roku 1928, se uplatňuje v Rakousku 

v zásadě dodnes.107 To platí, i pokud jde o sankcionování mladistvých pachatelů. 

Již v zákoně z roku 1928 se prosadil názor, že je třeba před trestem odnětí svobody 

a trestem peněžitých sankcí upřednostnit jiné druhy sankcí108, především 

výchovného rázu jako ustanovení dohledu nad výchovou (Erziehungsausicht), 

umístění do ústavního zařízení pro výchovu (Einweisung in eine Bundesanstalt für 

Erziehungsbedürftige) či umístění do rodiny nebo do domova pro mládež. Zákonná 

výměra trestu odnětí svobody se krátila u mladistvých pachatelů na polovinu 

a nejvýše bylo možné uložit trest odnětí svobody v trvání 10 let.109  

Přijetí zákona o zacházení s mladistvými pachateli znamenalo velký a 

významný obrat v přístupu k mladistvým delikventům. Nejenom že byla stanovena 

věková hranice vymezující dětský věk, ve kterém byly děti absolutně trestně 

nepostižitelné, ale zároveň bylo vytvořeno i určité přechodné období, během něhož 

vyvození trestní odpovědnosti záleželo na dosažení určité vyspělosti pachatele. 

Dále nelze přehlédnout změnu v přístupu k sankcionování mladistvých, tj. opuštění 

principu odplaty a kladení důrazu na převýchovu, což představovalo obrat o 180 

stupňů od dosavadního náhledu. Poprvé v právní historii Rakouska došlo také 

k vyčlenění ustanovení o zacházení s delikventní mládeží z trestního zákoníku 

do zvláštní normy, která byla k obecným ustanovením ve vtahu speciality. 

                                                 
106 „Jugendliche, die eine mit Strafe bedrohte Handlung begehen, sind nicht strafbar, wenn sie aus 
besonderen Gründen noch nicht reif genug sind, das Unrechtmässige der Tat einzusehen oder nach 
dieser Einsicht zu handeln.“ 
107 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 81-82. ISBN 36-315-8026-6. 
108 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 54. ISBN 36-315-3356-X.  
109 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 55. ISBN 36-315-3356-X.  
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To jednak usnadnilo orientaci v právních normách, umožnilo flexibilnější změnu 

právní úpravy v reakci na požadavky praxe a dále též mimo jiné zajistilo utváření 

specializované praxe.110 Již ve 20. letech minulého století se tak podařilo do právní 

úpravy Rakouska zavést principy, na kterých je přístup k juvenilním delikventům 

založen dodnes.  

Zákon z roku 1928 upravující zacházení s delikventní mládeží sice formálně 

zůstal v platnosti i po dobu anexe Rakouska k nacistickému Německu, nicméně 

prakticky byl nahrazen četnými německými předpisy. Pro výchovný účel v rámci 

soudnictví nad mládeží nebylo v této době místo. Za účelem sjednocení 

jednotlivých předpisů v oblasti soudnictví ve věcech mládeže byl s účinností od 1. 

1. 1944 vydán říšský zákon o mládeži, který ukončil platnost rakouské právní 

úpravy z roku 1928 také formálně.111 Příslušnost k projednání závažných deliktů 

byla přenesena ze soudů pro mládež na soudy obecné, příp. soudy zvláštní 

(Sonderngericht). Opětovného uvedení v platnost se zákon dočkal po skončení 

druhé světové války v rámci purizace od nacistického zákonodárství, kdy byl v roce 

1949 znovu uveřejněn pod názvem Zákon o soudnictví ve věcech mládeže.112 Dílčí 

novela zákona, která proběhla v roce 1961, pak svým heslem „Wo möglich 

Erziehung statt Strafe und Straffe nur als Mittel der Erziehung“113 ještě více posílila 

myšlenku výchovného působení na mladistvé delikventy.114 

 
  

                                                 
110 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
111 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
112 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 82. ISBN 36-315-8026-6. 
113 V překladu: „Na místo trestání vychovávat, a když trestat, tak pak pouze jako prostředek 
výchovy.“ 
114 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 55. ISBN 36-315-3356-X. 
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3.2  Trestní zákonodárství nad mládeží v platné právní úpravě 

 

Zcela nová právní úprava byla zavedena dne 20. 10. 1988 Spolkovým zákonem 

o soudnictví nad trestnými činy mladistvých115 (dále jen öJGG). Tento zákon, který 

nabyl účinnosti dne 1. 1. 1989, zůstal v účinnosti dodnes. Hlavním důvodem přijetí 

nové právní úpravy v roce 1988 nebyla rostoucí kriminalita mládeže, která měla 

naopak v té době spíše klesající tendenci, nýbrž praktický poznatek, že trestní 

sankce mají na mladistvé negativní dopad především v sociální sféře, ať už jde 

o získání vzdělání či zaměstnání.116 Zákonem z roku 1988 byly ještě více posíleny 

prostředky k nápravě mladého delikventa na místo uložení klasického trestu, a to 

především prostřednictvím nově vytvořeného systému odklonů a mimosoudního 

narovnání (aussergerichtliche Tatausgleich, zkráceně ATA).  

Základní myšlenkou, ze které reforma vycházela, bylo přesvědčení, že reakce 

na trestnou činnost mladistvého nemusí vždy nutně vyústit ve vyslovení viny a 

uložení trestu. Inspirací pro rakouské reformní snahy se stala právní úprava 

Spojených států amerických a Kanady, kde odklony v té době hrály významnou roli 

v přístupu k delikventní mládeži117, a také tzv. Brücke-Projekt probíhající 

v Mnichově 118. O prosazení odklonů do rakouského soudnictví ve věcech mládeže 

se zasadil především Udo Jesionek, tehdejší prezident soudního dvora pro mládež. 

První modelové projekty proběhly v roce 1985 v Linzu, Salzburgu a ve Vídni. 

Ve Vídni byl poprvé odklon využit u třech mladistvých, kteří si v přírodě na 

otevřeném ohni připravovali divoké kachny, čímž porušili zákon o myslivosti. 

Tento případ vešel ve známost pod označením „Wildenten-Fall,“ v překladu 

„Případ divokých kachen“. 119 

Za první formu odklonu v moderní rakouské právní úpravě se dá považovat 

ustanovení § 12 zákona o soudnictví ve věcech mládeže z roku 1961,120 které 

                                                 
115 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Bundesgesetz über die Rechtspflege bei Jugendstraftaten. Wien, 
1988, (599). 
116 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 55. ISBN 36-315-3356-X. 
117 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 83. ISBN 36-315-8026-6. 
118 MIKLAU, R. 25 Jahre Tatausgleich in Österreich [online]. 2011, s. 1-5 [cit. 2016-8-10].  
119 MIKLAU, R. 25 Jahre Tatausgleich in Österreich [online]. 2011, s. 1-5 [cit. 2016-8-10].  
120 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
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stanovilo, že „v případě, kdy pachateli za jeho čin hrozí nepatrný peněžitý trest 

nebo trest odnětí svobody, (…) lze se spokojit pouze s udělením napomenutí“. Státní 

zástupce tak na základě tohoto ustanovení mohl odstoupit od trestního řízení, pokud 

se dalo předpokládat, že soud obviněnému pouze udělí napomenutí. Požadavek 

nepatrného potrestání byl tehdy interpretován tak, že obviněnému hrozilo uložení 

trestu odnětí svobody ve výměře nejvýše 3 měsíce.121 

Od počátku měla myšlenka mimosoudního narovnání pozitivní odezvu jak 

ze strany obviněných, tak poškozených. Proto se tento institut dočkal právního 

zakotvení v novém návrhu zákona o soudnictví ve věcech mládeže v roce 1988. Pro 

své kladné přínosy a především efektivitu byl zahájen pilotní projekt ATA 

pro dospělé pachatele a následně s účinností od 1. 1. 2000 byly jednotlivé formy 

odklonů zakotveny i v obecném trestním právu.122 Tato změna přinesla i značný 

pokles počtu dospělých odsouzených.123 Ve výsledku tak bylo v roce 1989 pouze 

15 % ze všech mladistvých pachatelů, proti kterým bylo vedeno trestní řízení, 

odsouzeno v řízení před soudem.124 Kromě náhrady způsobené materiální škody 

přichází v úvahu i narovnání formou prosté omluvy či určité osobní služby ze strany 

obviněného.125 

 

3.2.1 Věková hranice trestní odpovědnosti  

 

Hranice trestní odpovědnosti zůstala od okamžiku přijetí öJGG v roce 1988 až 

do současné doby nezměněna. Podle Jesioneka nebyla otázka snížení věkové 

hranice trestní odpovědnosti ani předmětem odborné diskuse ani legislativních 

                                                 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
121 Projekt „Brücke München“ byl jedním ze základních kamenů alternativního zacházení 
s mladistvými delikventy v německé právní úpravě. Prvotní iniciativou v rámci projektu bylo 
bezplatné dodávání novin a časopisů do věznic. Pod záštitou tohoto projektu se též později rozvinul 
institut narovnání mezi pachatelem a obětí (Täter-Opfer-Ausgleich, TOA), který byl později 
zakotven jak v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, tak i v trestním zákoníku, nebo např. Projekt 
Graffiti München mířený na mladistvé delikventy poškozující cizí majetek posprejováním, u nichž 
je kladen důraz na aktivní přispění k nápravě formou uvedení v předešlý stav.  
MIKLAU, R. 25 Jahre Tatausgleich in Österreich [online]. 2011, s. 1-5 [cit. 2016-8-10].  
122 RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Strafprozessnovelle 1999. Wien, 1999, (55) Dostupné také z: 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_55_1/1999_55_1.pdf. 
123 HOFINGER, V. Legalbiografien von NEUSTART Klienten [online]. Wien: Institut für Rechts- 
und Kriminalsoziologie, 2008, s. 1-85 [cit. 2016-9-26].  
124 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 56. ISBN 36-315-3356-X. 
125 MIKLAU, R. 25 Jahre Tatausgleich in Österreich [online]. 2011, s. 1-5 [cit. 2016-8-10].  
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návrhů126, jak tomu bylo například v České republice. Naopak se projevilo úsilí 

o zvýšení této věkové hranice na 15 let127, a to v souvislosti s prodloužením 

povinné školní docházky.128 Počátek trestní odpovědnosti zpravidla bývá navázán 

na ukončení povinné školní docházky. To potvrzuje  Jesionek, který spojuje 

ukončení povinné školní docházky s dosažením pohlavní zralosti jedince. „Stát 

považuje rozvoj nedospělce (…) za neukončený, dokud se vzdělává a podrobuje se 

pedagogickému vlivu. Do té doby je pod ochranou zákona. Dokud tedy není 

výchova dítěte ze strany státu ukončena, nemělo by nést ani odpovědnost za své 

provinění proti zákonu.“129 Tento návrh byl s konečnou platností zamítnut. Ovšem 

jako kompromisní řešení130 byla přijata na tehdejší dobu poměrně inovativní úprava 

týkající se pachatelů, kteří sice překročili čtrnáctý rok věku, ale v době spáchání 

činu nedovršili šestnáct let. Trestní odpovědnost u této věkové skupiny pachatelů 

je vyvozována jen v nejzávažnějších případech. Právní úprava vychází z poznatku, 

že trestná činnost mladistvých je zpravidla bagatelní a má epizodický charakter. 

Na druhou stranu si však zákonodárce ponechal možnost potrestat i čtrnáctileté 

pachatele v případě, že se dopustili závažnějšího jednání, než je přečin. Byť tedy 

formálně byl počátek trestní odpovědnosti ponechán ve věku 14 let, fakticky došlo 

k poměrně rozsáhlé dekriminalizaci čtrnáctiletých i patnáctiletých. Jádrem celé 

rakouské právní úpravy trestní odpovědnosti mladistvých je soustava 

odstupňovaných prostředků reagujících na trestnou činnost mladistvých v čele 

s vyřízením věci prostřednictvím odklonu (viz níže). 

Velice ostrou diskusi131 však vyvolala otázka zachování či snížení horní 

hranice vymezující věk mladistvých v návaznosti na změnu civilněprávních 

                                                 
126 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
127 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 84. ISBN 36-315-8026-6.  
128 V roce 1962 vstoupila v účinnost novela rakouského školského zákona (Schulunterrichtsgesetz), 
která prodloužila povinnou školní docházku z 8 na 9 let. Povinné školní vzdělávání začíná 
v Rakousku stejně jako v České republice 1. září po dosažení věku 6 let a trvá 9 let. Končí zpravidla 
ve věku 15 let. 
129 VON U. JESIONEK a Ch. EDWARDS. Das österreichische Jugendgerichtsgesetz mit 
ausführlichem Kommentar, Rechtsprechung, Literatur und wichtigen Nebenbestimmungen. 4., 
komplett neu bearb. Aufl. Wien: Juridica, 2010, s. 71. ISBN 978-321-4175-443. 
130 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 86. ISBN 36-315-8026-6. 
131 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
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předpisů, podle které jedinec nově nabýval zletilosti již v osmnácti, nikoli 

v devatenácti letech. Podle původních návrhů se totiž tato změna dotknout öJGG 

neměla.132 Nová vláda však v souladu se snížením věku pro dosažení zletilosti, 

vyňala osmnáctileté jedince z působnosti öJGG , a to s účinností od 1. 7. 2001.133 

Vedle toho byl však dalším důvodem pro zahrnutí osmnáctiletých delikventů mezi 

dospělé pachatele také nárůst jejich trestné činnosti.134 Na základě důrazné 

intervence odborné veřejnosti byla tato změna částečně kompenzována tím, že 

do zákona o soudnictví ve věcech mládeže byla po vzoru Spolkové republiky 

Německo zavedena nová kategorie tzv. mladých dospělých zahrnující zletilé osoby 

až do dovršení 21. roku života. Tato změna byla považována za výrazné zpřísnění 

trestní politiky pro dospívající jedince, neboť jejich vyloučení z kategorie 

mladistvých znamenalo zpřísnění hrozících trestů, nemožnost využití zvláštních 

odklonů podle öJGG, prodloužení lhůt pro zahlazení odsouzení atd.135 

Změna vymezení kategorie mladistvých osob v souvislosti se změnou věku 

pro dosažení zletilosti podle mého názoru názorně dokládá, že hranice trestní 

odpovědnosti je pouhou uměle vytvořenou hranicí ze strany společnosti vázanou 

na jiné uměle stanovené mezníky ve vývoji jedince, jakým je např. dosažení 

zletilosti, a to bez odrazu reálného stupně vyspělosti jedince.136 Zacházení 

s delikventy z řad mladých dospělých v současné právní úpravě je řešeno 

nekomplexně, což představuje jeden z nedostatků rakouské právní úpravy.  

 

                                                 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
132 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
133 KREJČIŘÍKOVÁ, K. Hranice trestní odpovědnosti ve vybraných evropských zemích. Státní 

zastupitelství. 2008, 6.(5), 36 - 44. 
134 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 92. 
Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
135 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 97. 
Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
136 Ke změně došlo spolu s účinností nového rodinného práva (Kindschaftsrecht) od 1. července 
2001, kdy v návaznosti na to došlo k úpravám i v jiných právních oblastech včetně uvedení do 
souladu s trestněprávní úpravou. 
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3.2.2 Osobní působnost zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

 

Rakouský zákon o soudnictví ve věcech mládeže rozlišuje podle věku tři 

kategorie osob, jimiž jsou: 

a) nedospělci (Unmündiger)  

Nedospělcem se rozumí ten, kdo ještě nedosáhl 14. roku věku (§ 1 öJGG). 

Podle § 1 ve spojení s § 4 odst. 1 öJGG nejsou nedospělci za své jednání trestně 

odpovědní.  

b) mladiství (Jugendlicher)  

Mladistvým se ve smyslu § 1 öJGG rozumí ten, který dovršil 14. rok věku, ale 

ještě nedosáhl 18 let. Trestní odpovědnost mladistvých je podle § 4 odst. 2 öJGG  

koncipována jako odpovědnost relativní. Způsobilost být pachatelem je tedy vázána 

na další podmínky. Mladistvý není za své jednání trestně odpovědný tehdy:  

i. jestliže z určitých důvodů není dostatečně vyspělý, aby rozpoznal 

protiprávnost svého jednání nebo podle tohoto poznatku jednal 137, 

K vyvození trestní odpovědnosti se tedy mimo jiné vyžaduje, aby mladistvý byl 

schopen rozpoznat dobré od zlého a podle toho jednat. Míra opožděnosti 

ve srovnání s vrstevníky a jejich obvyklým vývojem přitom musí být značná, musí 

dosáhnout určité intenzity.138 Stejně jako v právní úpravě České republiky, se 

dostatečná vyspělost jedince předpokládá a ten se podrobuje znaleckému zkoumání 

jen tehdy, pokud v konkrétním případě o dosažení dostatečné zralosti vyvstanou 

pochybnosti. Toto ustanovení se vztahuje pouze na případy nedostatečné 

vyspělosti, zralosti jedince, nikoli na případy existence duševní poruchy či nemoci, 

neboť v takovém případě se pro vyloučení trestní odpovědnosti užije § 11 öStGB.139 

Při rozhodování, které ustanovení se bude aplikovat, je nutné vycházet z toho, co 

stav jedince zapříčinilo. Dostatečná vyspělost jedince se stejně jako v České 

republice zkoumá vždy ve vztahu ke konkrétnímu činu. 

 

                                                 
137 Ustanovení § 4 odst. 2 bod 1 öJGG zní „er aus bestimmten Gründen noch nicht reif genug ist, 
das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handlen“. 
138 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
139 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 85. ISBN 36-315-8026-6. 
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ii.  nebo jestliže se dopustil v době, kdy dosud nepřesáhl 16. rok věku, přečinu 

(Vergehen), a zároveň nejde o těžké zavinění a ze zvláštních důvodů není 

třeba užití trestního práva k odvrácení mladistvého od dalšího trestného 

jednání.140 

Podle § 17 öStGB se přečinem rozumí trestný čin, za který zákon stanoví trest 

odnětí svobody nepřevyšující 3 roky. Užití tohoto ustanovení je celkem široké, 

neboť se vztahuje na celou řadu trestných činů – např. na trestné činy týkající se 

ublížení na zdraví (nedošlo-li k těžké újmě na zdraví nebo smrtelnému následku), 

omezování osobní svobody, vydírání, porušování domovní svobody, poškození 

věci a další majetkové trestné činy (s výjimkou loupežné krádeže (räubische 

Diebstahl) nebo škodou vyšší než 40. 000 EUR atd.141 V důsledku toho jej lze 

aplikovat na většinu trestné činnosti spáchané čtrnáctiletými a patnáctiletými 

osobami. V praxi je toto ustanovení poměrně hojně využíváno (srov. kap. 3.3.5). 

Těžkou vinou se podle rakouské judikatury rozumí případy, kdy u konkrétního 

skutku byla míra bezpráví a zavinění významně překročena.142 Podmínka 

spočívající v tom, že užití trestněprávních norem není třeba k odvrácení 

mladistvého od dalšího jednání, značí, že v daném případě nesmí být dán důvod pro 

užití trestní sankce za účelem dosažení speciální prevence. Jsou-li tyto podmínky 

naplněny, pak je trestní odpovědnost jedince vyloučena. Nicméně státní zástupce je 

povinen upozornit soud, který může uložit vhodná opatření z oblasti rodinného 

práva.143  

Toto ustanovení zásadním způsobem rozšiřuje trestní neodpovědnost čtrnácti 

a patnáctiletých jedinců. Problém, který však v obou ustanoveních vylučujících 

                                                 
140 § 4 odst. 2 bod 2 öJGG: “er vor Vollendung des sechzehnten Lebensjahres ein Vergehen begeht, 
ihn kein schweres Verschulden trifft und nicht aus besonderen Gründen die Anwendung des 
Jugendstrafrechts geboten ist, um den Jugendlichen von strafbaren Handlungen abzuhalten.“ 
141 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
142 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
143 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
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trestní odpovědnost mladistvých spatřuji, se týká neurčitosti jejich formulace, resp. 

podmínek, za kterých mohou být užity jako „z určitých důvodů“, „ze zvláštních 

důvodů“  nebo „t ěžké zavinění“ , které s sebou nesou právní nejistotu. 

 

c) mladí dospělí (Junger Erwachsener) 

Podle § 46a öJGG se do kategorie mladých dospělých řadí ti, kteří již dosáhli 

18. roku věku, ale dosud nedovršili 21 let. Trestní řízení vůči mladým dospělým se 

řídí zvláštní úpravou pro mladistvé pachatele.144 Z hlediska hmotněprávního se 

však na pachatele spadající do této věkové skupiny užije obecná trestněprávní 

úprava, byť status mladého dospělého s sebou nese některá specifika ohledně 

trestání145: 

1. Věk pachatele do 21 let v době spáchání činu je považován za polehčující 

okolnost (§ 34 odst. 1 öStGB). 

2. Trestní sazby jsou modifikovány, a to tak, že: 

- na místo doživotního trestu odnětí svobody lze uložit trest odnětí svobody 

v trvání nejvýše 20 let, na místo trestu odnětí svobody ve výměře 10–20 let, 

činí výměra pro mladé dospělé 5–20 let (§ 36 öStGB, § 19 JGG),  

- stanoví-li trestní norma za trestný čin trest odnětí svobody, jehož spodní 

hranice přesahuje 1 rok, pro mladé dospělé činí spodní hranice trestu právě 

1 rok, 

- stanoví-li trestní norma za trestný čin trest odnětí svobody, jehož spodní 

hranice činí 1 rok, pro mladé dospělé je pouze 6 měsíců,  

- všude tam, kde horní hranice trestu odnětí svobody nepřevyšuje zákonnou 

výměru 5 let, spodní hranice trestu odnětí svobody v případě trestání 

mladých dospělých zcela odpadá. 

3. Pro mladé dospělé zčásti platí i zvláštní ustanovení týkající se podmíněného 

propuštění mladistvých z výkonu trestu odnětí svobody: 

- minimální délka výkonu trestu odnětí svobody činí pouze 1 měsíc, nikoli 3 

měsíce jako je tomu u dospělých pachatelů, 

                                                 
144 Na rozdíl od vzorové německé právní úpravy, kde řízení s mladým dospělým probíhá podle 
obecných procesních ustanovení (§ 105 JGG n.). 
145 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
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- na zkušební dobu podmíněného propuštění z výkonu trestu lze i mladému 

dospělému uložit zvláštní povinnosti a omezení za účelem jeho nápravy, 

- nad chováním mladého dospělého se po délku zkušební doby zásadně 

stanovuje probační dohled.  

 Také u kategorie mladých dospělých od 1. 1. 2000 platí přednost odklonů. 

Nelze však u nich užít zvláštní instituty odklonů pro mladistvé, pouze obecnou 

úpravu odklonů obsaženou v rakouském trestním řádu.146 

  

                                                 
146 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 97. 
Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
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3.3 Možnosti řešení trestné činnosti mladistvých 
v Rakousku 

 
 

Hlavním účelem rakouské úpravy soudnictví ve věcech mládeže není ani 

náprava pachatele, ani jeho převýchova, ale v prvé řadě se klade důraz na speciální 

prevenci. Převládá tedy snaha zajistit, aby se mladistvý trestné činnosti již 

nedopustil (§ 5 öJGG).  

V §§ 4 -13 öJGG je upravena škála sankcí a prostředků zacházení s delikventní 

mládeží – od vyvození beztrestnosti, zastavení trestního stíhání, upuštění či 

odstoupení od trestního stíhání, podmíněného zastavení trestního stíhání přes 

upuštění od potrestání až po modifikované podmínky pro uložení trestů včetně 

nepodmíněného trestu odnětí svobody. Nejenom trest odnětí svobody, ale i peněžitý 

trest je vnímán a používán jako poslední prostředek k nápravě mladistvého 

pachatele ve smyslu ultima ratio.147  

Rakouská právní úprava vytvořila širokou škálu reakcí na kriminální chování 

mladistvého tak, aby umožnila orgánům činným v trestním řízení v každém 

jednotlivém případě vážit a vybrat vhodné řešení s ohledem na konkrétní okolnosti 

případu a osobu pachatele včetně jeho motivace k trestnému jednání, jež má vést 

ke změně jeho dosavadního způsobu života a zamezení páchání trestné činnosti 

v budoucnu.148 Zásadním způsobem v trestněprávní úpravě zacházení s delikventní 

mládeží převažuje neformální reakce na kriminální chování, ať ve formě zastavení 

trestního řízení či využití některé z forem odklonu od trestního řízení, kterou je 

možné využít jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem.  

Strategie sankcionování mladistvých pachatelů vychází především z konceptu 

restorativní justice, která umožňuje rychle a efektivně reagovat na protiprávní 

jednání, uvědomění si vlastní odpovědnosti za spáchaný čin, dosažení potřebného 

preventivního a výchovného účinku. Represivní přístup k řešení delikvence 

mladistvých ustupuje do pozadí a aplikuje se jen v případech, kdy nepřichází 

                                                 
147 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
148 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
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v úvahu jiné řešení. Další přínosy představuje jednak snížení nákladů trestního 

řízení, menší míra zatížení orgánů činných v trestním řízení a prostor 

pro soustředění se na závažnou trestnou činnost. 

 

3.3.1 Úprava a aplikace odklonů od trestního řízení v rakouském 

soudnictví nad mládeží 

 

Pojetí odklonu od trestního řízení je v rakouské právní úpravě velmi široké a 

pod tento pojem se řadí veškeré způsoby reakce státu na trestnou činnost, kdy není 

vedeno klasické trestní řízení, které je zakončeno rozhodnutím o vině a o trestu. 

Jednotlivé právní prostředky lze odstupňovat podle závažnosti spáchaného činu149: 

 

1. Beztrestnost (§ 4 odst. 2, Z. 2 öJGG) – spáchání přečinu bez těžkého 

zavinění před dosažením 16. roku věku,  

2. Upuštění od trestního stíhání (§ 6 öJGG) – tzv. jednoduchý odklon, 

3. Odstoupení od trestního stíhání (§ 7 öJGG) – tzv. odklon s intervencí, 

4. Vyslovení viny bez uložení trestu (Schuldspruch ohne Strafe, § 12 öJGG), 

5. Vyslovení viny pod pohrůžkou trestu (Schuldspruch unter Vorbehalt der 

Strafe, § 13 öJGG), 

6. Uložení peněžitého trestu – jehož výkon může být podmíněně zcela či zčásti 

prominut, 

7. Uložení trestu odnětí svobody – jehož výkon může být podmíněně zcela či 

zčásti prominut. 

 

Alternativní způsoby řešení kriminality mládeže a mezi nimi především 

odklony, mají v rakouském systému sankcí velice významné postavení a mají 

přednost před ostatními způsoby reakce na delikvenci mladistvých. 

 

                                                 
149 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
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3.3.1.1 Beztrestnost mladistvých  

(§ 4 odst. 2 öJGG)  

 

Mladistvý za své jednání není trestně odpovědný, jestliže spáchal přečin 

bez těžkého zavinění před dosažením 16. roku věku. Uvedené ustanovení se však 

neužije, pokud vzhledem k okolnostem případu jsou dány zvláštní důvody, 

pro které je za účelem odvrácení od páchání trestné činnosti nezbytné vést trestní 

řízení nebo uložit trest (§ 14 öJGG). Rakouský Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 

sp. zn. TE OGH 1996/12/17 110s157/96 ze dne 17. 12. 1996 judikoval, že i když 

formálně byly naplněny podmínky pro postup podle § 4 odst. 2 öJGG, tedy 

pro vyloučení trestní odpovědnosti mladistvého, nemusí být využit. V daném 

případě argumentoval například tím, že mladistvý obviněný byl jedním ze členů 

gangu mladistvých, který po delší dobu různými činy terorizoval návštěvníky 

parku, nehledě na to, že se podílel na trestných činech zasahujících tělesnou 

integritu a svobodnou vůli jiného. Toto ustanovení opět používá formulaci „zvláštní 

důvody“, která se objevuje i v dalších ustanoveních öJGG. Na jedné straně zakládá 

značnou diskreční pravomoc státního zastupitelství a soudu tím, že umožňuje 

přihlédnout ke konkrétním okolnostem daného případu a zvolit nejvhodnější řešení, 

na druhou stranu neurčitost této formulace zeslabuje právní jistotu osoby, 

proti které je trestní řízení vedeno.  

 

3.3.1.2 Upuštění od trestního stíhání  

(Absehen von der Verfolgung, § 6 öJGG)150 

 

V odborné literatuře se také můžeme setkat s označením „jednoduchý odklon“ 

(schlichte Diversion, Non-intervention Diversion). Státní zástupce může 

bez dalšího upustit od trestního stíhání v případě, že  

- mladistvý se dopustil trestného činu, za nějž lze po modifikaci trestů podle § 5 

öJGG uložit pouze peněžitý trest nebo trest odnětí svobody nepřevyšující pět 

let 151, 

                                                 
150 Označení „Absehen von der Verfolgung“ se užívá s účinností od 1. 1. 2000, dříve nesl tento 
institut název „Verfolgungsverzicht der Staatsanwaltschaft“. 
151 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
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- čin neměl za následek smrt člověka, 

- není třeba jiného opatření k zamezení opakování trestné činnosti, 

- není na místě trestní stíhání zastavit pro jeho bezvýznamnost (postup podle §§ 

190 – 192 StPO). 

Podstata institutu spočívá v tom, že státní zástupce, případně na jeho návrh 

opatrovnický soud (Pflegschaftsgericht) vysvětlí mladistvému, v čem spočívá 

trestnost jeho jednání, jaké jsou možné trestněprávní důsledky jeho jednání, a 

uvede, proč bylo od jeho trestního stíhání upuštěno. O upuštění od trestního stíhání 

může rozhodnout i soud, a to po podání obžaloby do skončení hlavního líčení (§ 6 

öJGG). Podle Jesioneka152 při rozhodování o tom, zda je splněna podmínka 

speciální prevence a lze tedy očekávat, že mladistvý se již trestné činnosti 

nedopustí, by státní zástupce či soudce měl vzít v úvahu nejenom důsledky v rovině 

trestněprávní, ale také sociální důsledky jednání mladistvého. Z nich zejména uváží 

dopad odsouzení činu ze strany kamarádů nebo rodiny, negativní zkušenosti 

získané během vyšetřování a kontaktu s orgány činnými v trestním řízení atd. I tyto 

okolnosti totiž zpravidla mívají odstrašující účinek. Ustanovení o upuštění 

od potrestání má v praxi bohaté využití. Téměř polovina všech trestních řízení proti 

mladistvým končí právě upuštěním od potrestání.153 Tento druh odklonu se 

nejčastěji uplatňuje u mladistvých pachatelů bez vážnějších výchovných problémů, 

kteří se dopustili drobného přečinu.154  

Je však poměrně překvapivé, že zákonná úprava umožňuje tento druh odklonu 

využít nejen u bagatelních deliktů, ale i u trestných činů, za něž mladistvému 

pachateli hrozí trest odnětí svobody až ve výši pět let, což odpovídá výměře deseti 

let u dospělých pachatelů. V tomto směru se česká právní úprava zásadně liší, neboť 

využití odklonů je z hlediska závažnosti spáchaného činu vázáno na přečin, přičemž 

                                                 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
152 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
153 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 60. ISBN 36-315-3356-X. 
154 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
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se vychází z definice a tedy i trestní sazby vymezené trestním zákoníkem. Stejně je 

tomu i v případě institutu odstoupení od trestního stíhání podle § 70 ZSVM, kde je 

rozhodná horní hranice trestu odnětí svobody nepřevyšující 3 roky, ovšem určená 

trestním zákoníkem, nikoli modifikovaná dle speciální normy. Lze si jen těžko 

představit, že by u jednání, za které hrozí tak vysoká trestní sazba (např. provinění 

loupeže nebo znásilnění), došlo jednoduše k upuštění od trestního stíhání 

bez dalšího. 

 

3.3.1.3 Odstoupení od trestního stíhání  

(Rücktritt von der Verfolgung; intervenierende Diversion, §§ 7 –8 öJGG ) 

 

V případě, že není na místě bez dalšího upustit od trestního stíhání, ale zároveň 

není nutné vést klasické trestní řízení, má státní zástupce nebo soudce možnost 

vyřídit trestní věc prostřednictvím odstoupení od trestního stíhání. Na rozdíl od 

upuštění od trestního stíhání, je užití institutu odstoupení od trestního stíhání 

podmíněno splněním některého z těchto předpokladů: 

- zaplacením peněžité částky, 

- vykonáním obecně prospěšné práce,  

- stanovením zkušební doby, 

- narovnáním. 

Ve své podstatě se jedná o 4 samostatné druhy odklonů.  Jejich vzájemná 

kombinace je nepřípustná.155 V případě, že je mediace úspěšná, trestní řízení do 

stadia řízení před soudem nedospěje. V roce 2015 bylo v průměru úspěšných 80 % 

odklonů, tj. v 80 % trestních věcí mladistvých, u nichž bylo rozhodnuto o využití 

odklonu, došlo k odstoupení od trestního stíhání v souladu se § 7 öJGG. Nejvyšší 

úspěšnost v tomto směru vykazuje uložení zkušební doby bez dalších povinností, 

které skončí odstoupením od trestního stíhání v 95 %.156 

Zároveň § 7 öJGG vymezuje podmínky pro využití tohoto mimosoudního řešení: 

- skutkový stav věci byl dostatečně prokázán,  

- mladistvý se k činu formálně doznal, 

                                                 
155 KREJČIŘÍKOVÁ, K. Sankcionování mladistvých v Rakousku. 2009, 8(9), s. 284-290. 
156 BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ. Sicherheitsbericht 2015. 2016, 260 s. Dostupné také z: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848525f84a630132fdbd2cc85c91.de.html. 
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- mladistvý s odklonem souhlasí,157  

- uložení trestu není třeba k odvrácení osoby mladistvého od páchání další 

trestné činnosti158, 

- ze strany mladistvého se nejedná o těžkou vinu, 

- činem nedošlo k usmrcení jiného, s výjimkou případu, kdy v důsledku činu 

došlo, k nedbalostnímu usmrcení příbuzného podezřelého/obviněného, a 

potrestání s ohledem na velkou psychickou zátěž ze zapříčiněné smrti není 

třeba159 (§ 7 odst. 2 öJGG).160  

Za splnění týchž podmínek může tento druh odklonu využít také soud, a to až 

do okamžiku skončení hlavního líčení, ovšem s jedním významným rozdílem. 

Soud, na rozdíl od státního zástupce, může odstoupit od trestního stíhání i v daleko 

závažnějších případech, není limitován maximální výší trestní sazby pět let. Podle 

převládajícího názoru může soud odstoupit od trestního stíhání dokonce i 

v případech, kdy následkem trestného činu byla smrt.161  

 

Jednotlivé formy odstoupení od trestního stíhání 

 

Na rozdíl od předcházejícího institutu upuštění od potrestání, je užití tohoto 

druhu odklonu podmíněno splněním některého z těchto předpokladů: 

 

a) zaplacení peněžité částky (Zahlung eines Geldbetrags) 

 

Po zaplacení peněžité částky státní zástupce odstoupí od trestního stíhání. 

Výměra peněžité částky smí odpovídat nejvýše 180 denním sazbám peněžitého 

trestu. Platba může být odložena nebo rozložena na splátky tak, aby byla celá 

                                                 
157 Svůj souhlas může vzít až do skončení řízení o odklonu zpět.  
158 Generální prevence se v soudnictví ve věcech mládeže používá pouze výjimečně a subsidiárně. 
159 Jedná se například o situace, kdy vlivem dopravní nehody zemřel příbuzný viníka. 
160 Do 31. 7. 2012 byla jednou z podmínek odklonu horní hranice trestní sazby spáchaného trestného 
činu, která nesměla přesahovat 5 let. Tato podmínka byla odstraněna novelou č. 93/2007 öJGG 
s účinností od 1. 1. 2008, čímž došlo i k výraznému rozšíření možnosti ukládání odklonů. 
161 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
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uhrazena nejpozději po 6 měsících.162 Podle § 8 odst. 1 öJGG  lze zaplacení peněžité 

částky ve prospěch státu mladistvému uložit jen tehdy, pokud lze předpokládat, že 

bude uhrazena z prostředků náležejících mladistvému a zároveň to neohrozí jeho 

životní poměry. Vzhledem k této podmínce je tato forma odklonu využívána 

v soudnictví ve věcech mládeže jen zřídka.163  Současně s tím může být provinilci 

uložena povinnost během 6 měsíců odčinit škodu, kterou svým činem způsobil. 

 

b) vykonání obecně prospěšné práce (Gemeinnützige Leistungen),  

 

Rakouský zákon o soudnictví ve věcech mládeže v § 8 odst. 2 omezuje celkový 

rozsah obecně prospěšných prací na maximální výměru 120 hodin. Současně platí, 

že nesmí mladistvý vykonávat obecně prospěšné práce déle jak 6 hodin denně a 

nejvýše 20 hodin týdně. Zároveň s tímto druhem odklonu může být provinilci 

uložena povinnost během 6 měsíců odčinit škodu, kterou svým činem způsobil. 

Výkon obecně prospěšných prací nemusí být spojen pouze s úklidem veřejných 

prostranství. Naopak k nápravě pachatele daleko lépe přispěje, je-li místo a náplň 

obecně prospěšných prácí vybráno s ohledem na spáchaný čin, případně s ohledem 

na osobu pachatele – např. výkon obecně prospěšné práce na hřbitově nebo jiném 

místě, kde došlo k vandalství; v nemocnici, došlo-li ke zranění osoby; v záchranné 

stanici, je-li projednávanou věcí týrání zvířat atp.  Dalšími vhodnými místy 

k výkonu obecně prospěšných prací jsou Červený kříž, nemocnice, domovy 

důchodců, školy a centra pro mládež, neziskové organizace zaměřené na pomoc 

lidem bez domova, fary a náboženské spolky, ale i hasičské záchranné stanice, 

sportovní centra atd. Obdobou české Probační a mediační služby je v Rakousku 

instituce s názvem Neustart, která obecně prospěšné práce zprostředkovává. 

  

                                                 
162 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 62. ISBN 36-315-3356-X. 
163 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
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Počty trestních věcí, v nichž došlo k odklonu ve formě obecně prospěšných 

prací v letech 2005–2015 : 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mladiství  1062 1044 1512 1702 1572 1600 1314 1280 1230 1070 975 
Dospělí 1382 1441 1459 1317 1617 1595 1541 1760 1907 1921 1812 
Celkem 2444 2485 2971 3019 3188 3195 2855 3040 3137 2991 2787 
Zdroj: Sicherheitsbericht 2015 
 

V roce 2015 byl tento druh odklonu nejčastěji využit v trestní věci vedené 

pro trestný čin krádeže podle § 127 StGB (21,4 %) nebo trestný čin poškození cizí 

věci podle § 125 StGB (11,9 %). V roce 2015 bylo 70 % klientů Neustart, u nichž 

byl aplikován odklon formou uložení povinnosti vykonat obecně prospěšné práce 

mladších 25 let.164 

 

c) stanovení zkušební doby (Probezeit),  

 

Další alternativou odstoupení od trestního stíhání je vyslovení zkušební doby 

v trvání 1 – 2 let. Mladistvému může být současně uloženo, aby během této 

zkušební doby: 

- uhradil podle svých sil vzniklou škodu, příp. odstranil následky svého činu,  

- podrobil se omezením či povinnostem vymezeným v § 51 öStGB a/nebo 

- spolupracoval se sociálním pracovníkem (Bewährungshelfer). 

Podle § 8 öJGG ve spojení s § 51 öStGB lze mladistvému jako povinnost či 

omezení na zkušební dobu uložit, např. aby bydlel na určitém místě, u konkrétní 

rodiny, v konkrétním ústavu nebo v konkrétním obydlí, vyhnul se určitým místům, 

zdržel se požívání alkoholických nápojů, vykonával nebo se učil povolání 

odpovídajícímu jeho znalostem a schopnostem, hlásil každou změnu místa pobytu 

nebo práce a v určitém čase se hlásil u soudu nebo na jiném určeném místě.  

Tato forma odklonu je vhodným řešením především v těch situacích, kdy 

na trestnou činnost mladistvého měly vliv jeho psychické či sociální problémy – 

nejenom zneužívání alkoholu či drog ale jakékoli psychické poruchy, deviace 

včetně nezvládnuté agrese.165 

                                                 
164 BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ. Sicherheitsbericht 2015. 2016, 260 s. Dostupné také z: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848525f84a630132fdbd2cc85c91.de.html. 
165 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
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Počty trestních věcí, v nichž došlo k odklonu formou stanovení zkušební doby 

v letech 2005–2015: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013166 2014 2015 

Mladiství  148 131 173 179 126 131 131 98 100 96 97 

Dospělí   74   92 122 155 130 135 123 117 125 139 140 

Celkem 222 223 295 334 256 266 254 215 225 236 237 
Zdroj: Sicherheitsbericht 2015 
 

d) (mimosoudní) narovnání (Aussergerichtlicher Tatausgleich, zkr. ATA) 

 

Cílem mimosoudního narovnání je především urovnat vztahy mezi 

delikventem a poškozeným narušené spácháním trestného činu.  Zprostředkování 

narovnání má smysl především u těch trestných činů, jejichž příčinnou byl určitý 

sociální či situační konflikt. Poškozenému má být dána příležitost vyjádřit svůj 

pohled na spáchaný čin, kterým byla zasažena jeho integrita, a vysvětlit, jaké 

důsledky pro něho čin měl. Zprostředkování tohoto pohledu je pro obě strany velmi 

důležité. I z tohoto důvodu sehrává významnou roli při narovnání mediátor, jehož 

úkolem je vytvořit takové prostředí, které by obě strany dovedlo ke vzájemné 

dohodě. Následně mediátor podá státnímu zastupitelství nebo soudu zprávu 

o průběhu mimosoudního narovnání. 

V čem se však institut narovnání v rakouském pojetí od pojetí narovnání 

v rámci právní úpravy České republiky zásadně liší, je možnost jeho využití i 

v případech, kdy oběť trestného činu není známa, případně se nejedná o fyzickou 

osobu (poškozeným je stát, územněsprávní celek, právnická osoba atp. – např. u 

krádeže v obchodě), popř. byl porušen veřejný zájem. Další odlišnost spočívá 

v tom, že byť má jít o narovnání vztahů mezi pachatelem a poškozeným, které byly 

narušeny trestným činem, souhlas poškozeného nepodmiňuje využití tohoto 

institutu. Odmítne-li se poškozený účastnit narovnání, lze např. částku odpovídající 

způsobené škodě deponovat u soudu.167 V tomto směru mám však za to, že 

v případech, kdy poškozený s řešením věci formou narovnání nesouhlasí, dochází 

                                                 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
166 Veřejně prospěšné práce byly v roce 2013 uloženy nejčastěji za trestnou činnost proti majetku 
(63, 2 %), v roce 2015 to bylo již 39,4 %. 
167 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 64. ISBN 36-315-3356-X. 
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k popření samotného smyslu a účelu institutu, jímž je především urovnání 

vzniklého konfliktu, nikoli pouhá reparace majetkové škody, příp. vydání 

bezdůvodného obohacení. Na druhou stranu případný nesouhlas poškozeného 

neznemožňuje trestní věc vyřešit formou odklonu. V tomto ohledu lze narovnání 

připodobnit k české úpravě podmíněného zastavení trestního stíhání (§ 307 tr.ř.), 

příp. podmíněného odložení návrhu na potrestání (§ 179g tr. ř.), u nichž souhlas 

poškozeného též není zákonnou podmínkou. Avšak na rozdíl od situace v České 

republice, kdy institut narovnání zůstává téměř nevyužit, jsou v Rakousku 

poškození ve velké míře ochotni spolupracovat a narovnání se účastnit. 

Pro poměrně značnou akceptaci této formy odklonu, a to právě zejména ze strany 

poškozených, se tento institut s účinností od 1. 1. 2000 využívá i u dospělých 

pachatelů.168 

 

Počty trestních věcí, v nichž došlo k odklonu formou mimosoudního narovnání 

v letech 2005–2015: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
mladiství 1591 1474 1498 1448 1395 1286 1062 911 705 699 686 
dospělí 7382 7028 6898 6650 6444 6181 5798 5795 5649 5257 5628 
celkem 8973 8502 8396 8098 7839 7467 6850 6696 6354 5956 6314 
Zdroj: Sicherheitsbericht 2015 
 

3.3.1.4 Odklon od trestního řízení vedeného pro drogovou trestnou činnost 

 

Rakouský právní řád zná ještě další, zvláštní formu odklonu, spojenou 

výhradně s drogovou trestnou činností, v níž je reflektována zásada „léčba na místo 

trestu“169. Tato forma odklonu není upravena v trestním zákoníku, nýbrž 

ve zvláštním zákoně o návykových látkách (Suchtmittelgesetz, zkr. öSMG ), který 

vstoupil v účinnost 1. 1. 1998. Princip upřednostnění terapie před potrestáním 

uživatelů návykových látek se stal základním kamenem rakouské protidrogové 

politiky, která byla zavedena do rakouského právního řádu prostřednictvím novely 

z roku 1971 a poprvé umožnila na místo trestu uživatelům návykových látek uložit 

                                                 
168 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
169 „Therapie statt Strafe“. 
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nezbytné léčení nebo dohled.170 Rakouský zákon o návykových látkách v platném 

znění upravuje v §§ 35, 37 dva alternativní postupy ve vztahu k formálnímu 

sankcionování.  

Státní zástupce může odstoupit od trestního stíhání a uložit obviněnému 

zkušební dobu v trvání 1–2 roky v případě, že se obviněný dopustil trestného činu 

tím, že držel malé množství návykové látky pro svou vlastní potřebu nebo trestný 

čin spáchal, aby měl peníze na nákup návykových látek (§ 35 öSMG). Jedním 

z předpokladů využití této formy odklonu je informování Ministerstva 

zdravotnictví, rodiny a dále vyžádání stanoviska lokálního zdravotnického zařízení 

k tomu, zda obviněný musí podstoupit odvykací léčbu, případně v jaké formě a 

rozsahu – např. kontrola ze strany lékaře, účast na rehabilitacích, substituční 

odvykací léčba či podstoupení psychoterapie.171 Po podání obžaloby může soud 

za stejných podmínek trestní stíhání zastavit (§ 37 öSMG). 

Rakouský zákon o návykových látkách upravuje v §§ 39 a 40 i formu odkladu 

výkonu trestu. Toto ustanovení sice neupravuje odklon od trestního řízení, neboť 

dopadá až na vykonávací řízení. Představuje však další alternativu v sankcionování. 

V případě, že již byl odsouzenému uložen peněžitý trest nebo trest odnětí svobody 

nepřesahující tři roky za některých z drogových trestných činů nebo za trestný čin, 

prostřednictvím něhož si opatřil přístup k droze, lze výkon trestu odložit nejdéle 

o dva roky, pokud se odsouzený zároveň zaváže k podstoupení léčby (k tomu blíže 

§ 39 öSMG). Od postupu podle § 35 öSMG se odlišuje v tom, že k odkladu výkonu 

trestu může dojít i u závažnějších trestných činů. Druhá odlišnost pak spočívá 

v tom, že odsouzeným musí být osoba na návykových látkách závislá.172 Tato 

úprava se vztahuje jak na dospělé, tak na mladistvé pachatele. Zatímco v roce 2005 

došlo k propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na základě § 40 öSMG pouze 

52 odsouzených, v roce 2015 to bylo již 257 odsouzených173. 

                                                 
170 HOFINGER, V. (Keine) Wiederverurteilung nach Therapie statt Strafe. 2010, 65(10), s. 451-
458. ISSN 0029-9251. 
171 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
172 HOFINGER, V. (Keine) Wiederverurteilung nach Therapie statt Strafe. 2010, 65(10), s. 451-
458. ISSN 0029-9251. 
173 Tento počet zahrnuje jak mladistvé, mladé dospělé, tak odsouzené pachatele. Statistický údaj o 
počtu propuštěných mladistvých odsouzených není dostupný. In: BUNDESMINISTERIUM FÜR 
JUSTIZ. Sicherheitsbericht 2015. 2016, 260 s. Dostupné také z: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848525f84a630132fdbd2cc85c91.de.html. 
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Drogové trestné činy patří obecně mezi skupinu deliktů s vysokou recidivou, 

což dokládají níže uvedené závěry studie. Podle analýzy Hofingerové z let 2004–

2008 zahrnující 4 596 osob, které byly v roce 2004 odsouzeny pro drogovou 

trestnou činnost či propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody, bylo 43 % z nich 

v průběhu 4–5 let znovu odsouzeno pro trestný čin, u 26,6 % z nich se jednalo 

o speciální recidivu.174 Nejčastěji se pachatelé dopouští trestného činu 

nedovoleného nakládání s návykovými látkami (§ 27 öSMG) a trestných činů 

v oblasti obchodování s návykovými látkami (§ 28 öSMG). Míra recidivy 

mladistvých odsouzených nebo propuštěných v roce 2004175 pro drogovou trestnou 

činnost dosáhla ve sledovaném období míry 58,9 %. 

 

Přehled mladistvých odsouzených pro drogovou trestnou činnost v letech 

2012–2015: 

 2012 2013 2014 2015 
§ 27 öSMG 187 172 215 246 
§28,28a 
öSMG 

  22   24   46   35 

celkem 209 196 261 281 
Zdroj: Sicherheitsbericht 2015 
 

3.3.1.5 Efektivita odklonů od trestních řízení podle § 7 öJGG vedených 

proti mladistvým pachatelům 

 

Více jak polovinu uskutečněných odklonů v trestních věcech mladistvých 

v roce 2015 tvořil postup podle § 35 nebo § 37 öSMG (54 %). Druhou nejhojněji 

využívanou formou byla povinnost vykonat obecně prospěšné práce (21,3 %) a 

následně mimosoudní narovnání (ATA, 12,1 %), (viz Příloha č. 1). Naopak odklony 

formou uhrazení peněžité částky nebo uložení zkušební doby bez dalších povinností 

byly využity jen zřídka. Naopak v případě řešení trestní věci odklonem dospělých 

pachatelů obě posledně zmiňované formy odklonu mají významné zastoupení (viz 

Příloha č. 2).176 Obecně 80 % ze všech učiněných odklonů, končí úspěchem 

                                                 
174 HOFINGER, V. (Keine) Wiederverurteilung nach Therapie statt Strafe. 2010, 65(10), s. 451-
458. ISSN 0029-9251. 
175 Podíl mladistvých odsouzených či propuštěných v roce 2004 činil 17,5 % na trestné činnnosti 
podle § 27 öSMG a 6,9 % na trestné činnosti podle § 28 öSMG. 
176  Míra využití odklonu formou uhrazení peněžité částky v trestních věcech dospělých činila 29,6 
% a stanovení zkušební doby bez uložení dalších povinností 18,1 %. BUNDESMINISTERIUM 
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a v trestním stíhání se dál nepokračuje. To platí i v případě mladistvých 

pachatelů.177 

V roce 2008 Hofingerová a Neuman vypracovali analýzu týkající se míry 

recidivy delikventů poté, co jejich trestní věc byla vyřízena odklonem, a to buď 

ve formě mimosoudního narovnání, uložením povinnosti vykonat obecně 

prospěšné práce či uložením zkušební doby. Ve vybraném vzorku byli zastoupeni 

jak mladiství, tak dospělí pachatelé, jejichž trestní věc v roce 2005 skončila 

některou z výše uvedených forem odklonu.178  

Výsledky ukázaly, že míra recidivy u jednotlivých forem odklonů se značně 

odlišuje. Zatímco u osob, jejichž trestní věc byla vyřešena mimosoudním 

narovnáním, byla míra recidivy 16 %, u osob, které vykonávaly v rámci odklonu 

obecně prospěšné práce, byla míra recidivy 34 %, a ty, nad kterými byla stanovena 

zkušební doba, se znovu dopustily trestné činnosti ve 43 % případů.179  

 

Míra recidivy po vyřešení trestní věci formou odklonu dle analýzy Hofingerové 

a Neumana:180 

 recidiva bez recidivy 
Mimosoudní 
narovnání 

16 % 84 % 

Obecně prospěšné 
práce 

29 % 71 % 

Zkušební doba 43 % 57 % 
Celkem  24 % 76 % 

 

                                                 
FÜR JUSTIZ. Sicherheitsbericht 2015. 2016, s. 64. Dostupné také z: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848525f84a630132fdbd2cc85c91.de.html. 
177 V roce 2013 pouze 18, 3 % z celkového počtu trestních věcí, které skončily odklonem, bylo 
neúspěšných, což znamená, že obviněný nedodržel uložené podmínky a v trestním stíhání proti 
němu se pokračovalo. BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ. Sicherheitsbericht 2015. 2016, s. 
65. Dostupné také z: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848525f84a630132fdbd2cc85c91.de.html. 
178  Pro účely analýzy byl vybrán vzorek celkem 3.659 osob, kdy zhruba 1/3 z celkového počtu osob 
připadala na jednu z forem odklonu. Do studie byli zahrnuti jak mladiství, mladí dospělí, tak dospělí, 
přičemž převážnou většinu tvořily osoby právě z řad mladistvých a mladých dospělých. Obecně byl 
podíl mladistvých v roce 2005 velmi vysoký (zkušební doba: 38 %, obecně prospěšné práce: 46 %, 
ATA:12 %). Ženy jako pachatelky trestné činnosti tvořily ve vzorku 18 %. Doba sledování činila 
nejvýše 3,5 roku, tj. od počátku roku 2005 do poloviny roku 2008. HOFINGER, V. Legalbiografien 
von NEUSTART Klienten [online]. Wien: Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, 2008, s. 1-85 
[cit. 2016-9-26].  
179 HOFINGER, V. Legalbiografien von NEUSTART Klienten [online]. Wien: Institut für Rechts- 
und Kriminalsoziologie, 2008, s. 1-85 [cit. 2016-9-26].  
180 HOFINGER, V. Legalbiografien von NEUSTART Klienten [online]. Wien: Institut für Rechts- 
und Kriminalsoziologie, 2008, s. 1-85 [cit. 2016-9-26].  
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Tabulka ukazuje, že míra recidivy mezi jednotlivými druhy odklonu se značně 

liší. V případech, kdy byla trestní věc vyřešena odklonem ve formě vykonání 

obecně prospěných prací, je opětovné spáchání trestné činnosti téměř dvakrát 

častější než v případě odklonu ve formě mimosoudního narovnání, a tento rozdíl je 

ještě větší ve vztahu k odklonu s uložením zkušební doby. Tyto rozdílné výsledky 

však nejsou důsledkem vyšší či nižší efektivity jednotlivých forem odklonu, nýbrž 

odvisí od mnoha faktorů vztahujících se k osobě pachatele. Omezíme-li totiž 

analýzu pouze na údaje vztahující se k mladistvým osobám a odklony uložené 

podle rakouského zákona o soudnictví ve věcech mládeže, míra recidivy roste a 

rovněž rozdíly v recidivě mezi jednotlivými formami odklonů se více stírají. Tento 

jev lze vysvětlit právě tím, že u mladistvých mužů, obecně existuje vyšší míra 

pravděpodobnosti, že se znovu dopustí trestné činnosti. Na pravděpodobnosti 

znovu spáchání trestné činnosti tak hraje větší roli věk a pohlaví delikventa nežli 

druh odklonu. Naopak celkem 81 % ze zkoumaného vzorku potrestaných z řad 

dospělých a mladých dospělých se po vyřešení jejich trestní věci formou odklonu 

znovu trestné činnosti již nedopustilo.181  

 

Recidiva po vyřešení trestní věci formou odklonu u mladistvých mužů (2008): 
 recidiva bez recidivy 
Mimosoudní narovnání 37 % 63 % 
Obecně prospěšné 
práce 

36 % 64 % 

Zkušební doba 50 % 50 % 
Celkem  38 % 62 % 

 

Recidiva po vyřešení trestní věci formou odklonu u mladých dospělých a 
dospělých mužů (2008): 

 recidiva bez recidivy 
Mimosoudní narovnání 13 % 87 % 
Obecně prospěšné 
práce 

26 % 74 % 

Zkušební doba 50 % 50 % 
Celkem  19 % 81 % 

 

                                                 
181 HOFINGER, V. Legalbiografien von NEUSTART Klienten [online]. Wien: Institut für Rechts- 
und Kriminalsoziologie, 2008, s. 1-85 [cit. 2016-9-26].  
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Pravděpodobnost, že se jedinec znovu dopustí trestné činnosti, ovlivňuje 

mnoho faktorů, mezi nimiž má významné postavení zejména věk, pohlaví, dosažené 

vzdělání, zaměstnanost a existence předchozího odsouzení.182 Při srovnávání 

efektivity a tedy i úspěšnosti jednotlivých forem odklonu, je proto nezbytné vzít 

v úvahu i tu skutečnost, že některé typy odklonů se užívají více pro některé skupiny 

osob. Stejným způsobem lze vysvětlit např. i odlišnosti při srovnání míry recidivy 

mezi jednotlivými regiony.183 Např. se ukázalo, že delikventi, jejichž trestní věc je 

řešena formou mimosoudního narovnání, jsou starší, lépe vzdělaní, s vyšším 

příjmem. Z hlediska druhu trestné činnosti, u které se využívá ATA, převládají 

méně závažné trestné činy proti životu a zdraví, zásahy do osobní integrity, typicky 

ublížení na zdraví. Naopak uložení povinnosti vykonat určité obecně prospěšné 

práce jako předpoklad následného odklonu od trestního řízení a jeho zastavení je 

daleko častěji ukládáno osobám výrazně mladším, zpravidla mladistvým, rovněž 

uložení zkušební doby a výkon dohledu je zpravidla vyslovován nad osobami do 21 

let.184  

Soudy a státní zastupitelství inklinují k vyřízení věci prostřednictvím ATA či 

výkonem obecně prospěšných prací v případech prvopachatelů. Velice často soudy 

i státní zástupci ukládají mladistvým odsouzeným povinnost vykonat obecně 

prospěšné práce jako první sankci.185 Z hlediska četnosti bývá tento druh odklonu 

aplikován nejvíce v případě majetkové trestné činnosti, zejména u trestného činu 

krádeže. A právě majetkové trestné činnosti se mladiství pachatelé dopouštějí 

nejčastěji. 

Naopak klienty probačního dohledu bývají nejčastěji muži s nízkým 

vzděláním, 3/4 z nich mají stěží ukončenu povinnou školní docházku, více než 1/3 

před uložením probačního dohledu měla záznam v rejstříku trestů, a obdobná část 

                                                 
182 HOFINGER, V. Legalbiografien von NEUSTART Klienten [online]. Wien: Institut für Rechts- 
und Kriminalsoziologie, 2008, s. 1-85 [cit. 2016-9-26].  
183 Kupříkladu nejvyšší úspěšnost ATA z hlediska osvědčení se má obvod Oberlandesgericht ve 
Vídni (88 %). To je však možné vysvětlit nízkým počtem mladistvých a mladých dospělých ve 
Vídni, kteří obecně mají vyšší sklon k opakovanému kriminálnímu jednání. Pokud se však vytvoří 
regionální srovnání pouze pro dospělé pachatele, či naopak pouze pro mladistvé, tyto rozdíly se 
stírají. Zatímco z dospělých pachatelů, jejichž trestní věc byla vyřízena formou ATA, se trestné 
činnosti znovu dopustí 8 % z nich, u mladistvých pachatelů je to až 37 %. In: HOFINGER, V. 
Legalbiografien von NEUSTART Klienten [online]. Wien: Institut für Rechts- und 
Kriminalsoziologie, 2008, s. 1-85 [cit. 2016-9-26].  
184 HOFINGER, V. Legalbiografien von NEUSTART Klienten [online]. Wien: Institut für Rechts- 
und Kriminalsoziologie, 2008, s. 1-85 [cit. 2016-9-26].  
185 HOFINGER, V. Legalbiografien von NEUSTART Klienten [online]. Wien: Institut für Rechts- 
und Kriminalsoziologie, 2008, s. 1-85 [cit. 2016-9-26].  
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typických klientů má problém se závislostí na návykových látkách. Probační dohled 

se využívá zejména u trestných činů proti majetku, následují trestné činy proti 

životu a zdraví či porušení zákona o návykových látkách.186 

Závěrem shrnuji, že jako efektivní forma odklonu od trestního řízení vedeného 

proti mladistvým mužům se jeví především vykonání obecně prospěšných prací či 

mimosoudní narovnání, tedy takové formy, při nichž je třeba aktivního konání 

mladistvého – vyžaduje se jeho aktivní přístup, ať už v podobě nahrazení škody, 

uvedení v předešlý stav, omluvy, vykonávání určité činnosti atd. Naopak z výše 

uvedené analýzy plyne, že uložení zkušební doby, příp. za současného probačního 

dohledu, kdy po mladistvém není vyžadováno žádné aktivní konání, vyjma 

poskytnutí dostatečné součinnosti, má procentuální míru recidivy daleko vyšší a 

kriminálního chování se znovu dopustí každý druhý mladistvý potrestaný. Stejný 

vliv má odklon se stanovením zkušební doby i u zletilých delikventů. Zde se 

jednoznačně ukázalo být nejefektivnější formou odklonu mimosoudní narovnání.  

 

 

3.3.2 Další způsoby reakce na trestnou činnost mladistvých 

 

3.3.2.1 Vyslovení viny bez uložení trestu a vyslovení viny pod pohrůžkou 

trestu 

(Schuldspruch ohne Strafe, § 12 öJGG; Schuldspruch unter Vorbehalt der 

Strafe, § 13 öJGG) 

 

U prvního z obou institutů se rozsudek vyčerpá již samotným vyslovením viny, 

u druhého se vysloví vina i případný trest, který nad mladistvým visí jako hrozba 

po zkušební dobu trvající 1–3 roky. Původně nesl institut vyslovení viny bez 

uložení trestu název „Ermahnung“ – v překladu napomenutí, s účinností 

současného öJGG byl přejmenován. Maleczky k tomu však uvádí, že funkce této 

sankce zůstala v podstatě nezměněna.187  

                                                 
186 HOFINGER, V. Legalbiografien von NEUSTART Klienten [online]. Wien: Institut für Rechts- 
und Kriminalsoziologie, 2008, s. 1-85 [cit. 2016-9-26].  
187 Citováno z RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 64. ISBN 36-315-3356-
X. 



63 
 

Obě formy rozhodnutí byly hojně využívány v reakci na bagatelní trestnou 

činnost mladistvých. V roce 1990 však využívání obou typů sankcí oproti 

předchozím létům značně pokleslo. Důvodem této změny bylo přijetí nového 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže v roce 1988, kterým byl zaveden systém 

odklonů. Od té doby se tyto instituty využívají spíše výjimečně,188 a to i 

s přihlédnutím k tomu, že pro využití jednoduchého odklonu podle § 6 öJGG jsou 

vymezeny obdobné podmínky. Na rozdíl od odklonů podle §§ 6 a 7 öJGG mají tato 

rozhodnutí formu odsuzujícího rozsudku a zaznamenávají se v rejstříku trestů.189  

 
Využití postupu podle §§ 12, 13 öJGG v trestních věcech mladistvých v letech 
1980-2015: 
sankce/rok 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 
Vyslovení 
viny bez 
trestu190 

1038 907 
 

224 98 106 57 30 31 22 31 21 

Vyslovení 
viny pod 
pohrůžkou 
trestu191 

3 717 2 937 986 772 824 426 291 245 211 196 197 

Zdroj: Statistik Austria, Verurteilungsstatistik 1980 - 2013192, Sicherheitsbericht 2015 

 

  

                                                 
188 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
189 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 64. ISBN 36-315-3356-X. 
190 Schuldspruch ohne Strafe, § 12 öJGG. 
191 Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe, § 13 öJGG. 
192 Dostupné také z: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/kriminalitaet/022485.html. 
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3.3.3 Tresty ukládané mladistvým pachatelům 

 

Rakouský zákon o soudnictví ve věcech mládeže rozeznává dva tresty, a to 

peněžitý trest a trest odnětí svobody. Ustanovení § 5 öJGG upravuje zvláštní 

podmínky ukládání trestů oproti dospělým pachatelům. 

3.3.3.1 Peněžitý trest 

 
Stejně jako je tomu v České republice i v Rakousku je ukládání peněžitého 

trestu založeno na systému denních sazeb. Výše jedné denní sazby se vypočítává 

z výše příjmu odsouzeného, s přihlédnutím k částce existenčního minima a 

nezbytným výdajům, např. na chod domácnosti, přepočtených na 1 den. 

U mladistvých pachatelů, kteří zpravidla ještě nemají vlastní příjem, se stanovení 

denní sazby odvíjí od výše způsobené škody, získané hodnoty či prospěchu (§ 5 

öJGG). Množství denních sazeb včetně jejich výše vychází z obecné trestněprávní 

úpravy. Minimální počet denních sazeb tedy činí 2, nejvyšší přípustný počet 

denních sazeb zákonem obecně určen není. Výše jedné denní sazby je stejně jako 

u dospělých nejméně 2 eura, maximálně pak 5 000 euro (§ 19 odst. 2 öStGB). Zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže však v ustanovení § 5 öJGG zakotvuje některé 

výjimečné odchylky od obecné úpravy. Pokud tedy v některých situacích trestní 

zákoník stanoví nejvyšší přípustnou výměru denních sazeb, u mladistvých 

odsouzených se tyto krátí na polovinu (např. ustanovení § 37 öJGG, upravující 

ukládání peněžitého trestu na místo trestu odnětí svobody, stanovuje maximální 

rozsah denních sazeb na 720).  

Rakouské trestní právo upravuje systém tzv. částečně podmíněných peněžitých 

trestů, který lze aplikovat i vůči mladistvým pachatelům (§§ 43, 43a öStGB, § 5 

öJGG). Soudce může peněžitý trest či jeho část podmíněně odložit. Jaká část sankce 

bude vykonána nepodmíněně, a která bude podmíněně odložena na zkušební dobu, 

je ponecháno na úvaze soudu. Vedle toho existuje i možnost kombinovat 

nepodmíněný peněžitý trest a podmíněný trest odnětí svobody. Uložení peněžitého 

trestu je současně podmíněno tím, že mladistvý disponuje vlastními příjmy a 
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uložený trest neohrozí jeho životní poměry (§ 5 öJGG). V důsledku toho je peněžitý 

trest mladistvým pachatelům ukládán spíše sporadicky193. 

 

3.3.3.2 Trest odnětí svobody 

 
Obecně se horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody snižují na polovinu 

(§ 5 Z. 4 öJGG). Spodní hranice zpravidla odpadá. Výjimku představují přísné 

trestní sazby, např. trest odnětí svobody ve výměře 10-20 let se u mladistvých 

pachatelů snižuje na 6 měsíců až 10 let (§ 5 Z. 3 öJGG). Rakouská právní úprava 

při vymezení nejvyšší přípustné výměry trestu odnětí svobody zohledňuje také věk 

pachatele. Dopustil-li se mladistvý činu, za který je stanoven doživotní trest odnětí 

svobody, v době, kdy dosud nedovršil 16. rok, je ohrožen trestní sazbou 1–10 let, 

byl-li pachatel již starší než 16 let, pak trest může být uložen v rozsahu 1–15 let (§ 

5 Z. 2 öJGG). Současně je však možné v souladu s § 41 öStGB, upravujícím 

podmínky pro mimořádné snížení zákonné výměry trestu i v těchto případech 

spodní hranici trestu odnětí svobody snížit až na nejnižší možnou hranici. 

 

Podmíněný a částečně podmíněný trest odnětí svobody  

 

Pod pojmem bedingte Strafansicht se skrývá sankce odpovídající trestu odnětí 

svobody podmíněně odloženému na zkušební dobu v české právní úpravě 

(v německém trestním právu nese název Strafaussetzung zur Bewährung). 

Co však česká právní úprava nezná, je možnost trest odnětí svobody odložit 

pouze částečně. V rakouském trestním právu proto rozlišujeme trest odnětí svobody 

podmíněný – částečně podmíněný a nepodmíněný. U dospělých pachatelů lze 

podmíněně odložit trest odnětí svobody nepřesahující dva (případně tři roky) či jeho 

část, existuje-li vysoká pravděpodobnost, že se nedopustí další trestné činnosti (§ 

43a StGB). Toto omezení u mladistvých pachatelů neplatí (§ 5 Z. 9 öJGG) a 

podmíněně či částečně podmíněně odložen může být trest odnětí svobody v jakékoli 

výměře, např. i desetiletý trest, což se však prakticky neděje.194 

                                                 
193 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 67. ISBN 36-315-3356-X. 
194 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
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Uložený trest odnětí svobody lze rozdělit na dvě části tak, že jedna část 

uloženého trestu se nepodmíněně vykoná (tato doba nesmí být kratší než 1 měsíc a 

současně nesmí přesahovat více jak 1/3 z celkového rozsahu uloženého trestu) a 

zbylá část se podmíněně odloží. Částečně podmíněně odložen může být trest odnětí 

svobody v trvání alespoň šest měsíců (§ 43a öStGB). 

Současně s podmíněným, případně s částečně podmíněným, odložením trestu 

odnětí svobody se mladistvému pachateli uloží zkušební doba v trvání od 1 do 3 let. 

Je-li to účelné, může soudce mladistvému nařídit, aby se po dobu trvání zkušební 

doby podrobil určitým povinnostem či omezením vymezených v § 51 öStGB. 

Rakouská právní úprava sankcionování delikventní mládeže připouští, stejně jako 

u dospělých pachatelů, kombinaci podmíněně odloženého trestu odnětí svobody 

s uložením peněžitého trestu.  

Částečně podmíněný trest odnětí svobody se může podle mne prakticky 

uplatnit v případě sankcionování mladistvého delikventa, který se trestného činu 

dopustil opakovaně a k zamezení páchání další trestné činnosti není možné uložení 

jiného než nepodmíněného trestu odnětí svobody, zároveň však lze předpokládat, 

že k jeho nápravě postačí výkon pouze části uloženého trestu a zbylá část trestu se 

podmíněně odloží.195 Vzhledem ke statistickým údajům není využití částečně 

podmíněného trestu odnětí svobody v praxi příliš významné.196 

 

Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody  

 

Nepodmíněný trest odnětí svobody vykonávají mladiství odděleně 

od dospělých, a to ve zvláštních věznicích či samostatných odděleních obecných 

věznic. Ve věznicích pro mladistvé mohou trest odnětí svobody vykonávat i osoby 

starší 18 let, nejvýše však do dosažení věku 27 let. 

                                                 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
195 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
196 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 68. ISBN 36-315-3356-X.  
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Jediné zařízení v Rakousku, které je specializováno na výkon trestu odnětí 

svobody a vazby mladistvých a mladých dospělých, je Věznice pro mladistvé 

Gerasdorf. Kapacita zařízení je 122 osob. S ohledem na aktuální poznatky 

z pedagogiky, sociologie, psychologie a psychiatrie se zacházení s odsouzenými 

zaměřuje především na 3 priority v oblasti péče o dospívající odsouzené, jimiž jsou 

vzdělání, terapie a smysluplné využívání volného času. V rámci vězeňského 

zařízení je odsouzeným umožněno dokončení středoškolského vzdělání, vyučení 

v některém z 15 nabízených učebních oborů, návštěva jazykových kurzů či kurzů 

práce na počítači. Terapeutická opatření mají formu skupinové či individuální 

psychoterapie, léčby závislosti na návykových látkách, kurzů zvládání agrese. 

Ve volném čase je mladistvým k dispozici posilovna i krytý bazén.197 Pro výkon 

trestu odnětí svobody či vazby mladistvými muži je rovněž uzpůsobeno např. 

vězeňské zařízení v Eisenstadtu, ve Feldkirchu, v Innsbrucku, v Klagenfurt, 

v Linzu, v Salzburgu, ve Vídni-Josefstadt a -Neustadt. Mladistvé ženy jsou 

internovány ve zvláštním vězeňském zařízení ve Schwarzau, kde vykonávají trest 

odnětí svobody rovněž matky s dětmi.198 

V roce 2015 se ve výkonu trestu odnětí svobody nacházelo 136 osob, což je 

výrazný nárůst oproti předcházejícímu roku, kdy počet uvězněných mladistvých 

činil 99 osob.199 Přesto mladistvých v loňském roce činil pouze 1,5% z celkového 

počtu vězněných osob. 

 

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

 

Mladistvý odsouzený může být podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí 

svobody poté, co vykonal dvě třetiny z uloženého trestu, případně již po uplynutí 

poloviny délky trestu, lze-li očekávat, že se již dalšího trestného činu nedopustí. 

Z výkonu trestu odnětí svobody však nemůže být propuštěn dříve než po 1 měsíci 

(§ 17 öJGG, § 46 öStGB). Zkušební doba podmíněného propuštění je stanovena 

v rozmezí 1–3 let. Zároveň s tím může soud mladistvému po dobu trvání zkušební 

                                                 
197 BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ. Strafvollzug in Österreich. Wien: Bundesministerium 
für Justiz, 2013, 78 s. 
198 BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ. Strafvollzug in Österreich. Wien: Bundesministerium 
für Justiz, 2013, 78 s.  
199 BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ. Sicherheitsbericht 2015. 2016, s. 3, 260 s. Dostupné 
také z: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848525f84a630132fdbd2cc85c91.de.html. 
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doby uložit povinnosti a omezení vymezená v § 51 öStGB, např. zdržovat se na 

určitém místě, u určité rodiny, v určitém zařízení, zdržet se užívání alkoholických 

nápojů nebo jiných návykových látek, vyučit se v určitém oboru nebo jinak rozvíjet 

své znalosti a schopnosti, hlásit změnu pobytu nebo místa výkonu zaměstnání, 

dostavit se v určitém čase k soudu nebo k jinému orgánu. 

 

3.3.3.3 Elektronicky monitorované domácí vězení 

 

S účinností od 1. září roku 2010 v Rakousku funguje elektronicky 

monitorované domácí vězení jako prostředek nahrazující výkon nepodmíněného 

trestu odnětí svobody a vazbu. Tento institut byl do rakouského právního řádu 

zaveden zákonem BGBl. I Nr. 64/2010, který novelizoval trestní řád, zákon 

o výkonu trestu odnětí svobody a další související normy. Úprava se vztahuje jak 

na mladistvé, mladé dospělé i dospělé odsouzené. Od zavedení této formy výkonu 

rozhodnutí do konce roku 2015 bylo využito u 3 152 osob.200 Významný element 

představuje především v zacházení s delikventní mládeží. Aktuálně se zvažuje 

zřízení zvláštního vnějšího zařízení s několika bytovými jednotkami, které by 

formálně tvořilo součást Věznice Vídeň-Josefstadt a sloužilo k dohledu, ale i péči 

o mladistvé odsouzené. Podle zamýšleného návrhu by mladiství odsouzení zprvu 

vykonali část uloženého trestu ve věznici a následně by byli umístěni do těchto 

zvláštních bytových jednotek, odkud by volně docházeli do školy či zaměstnání a 

současně by jejich pohyb byl kontrolován prostřednictvím elektronického 

monitoringu fungujícího na principu GPS.201 

  

                                                 
200 BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ. Sicherheitsbericht 2015. 2016, s. 3. Dostupné také z: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848525f84a630132fdbd2cc85c91.de.html. 
201 HAMMERSCHICK, Walter, Alexander NEUMANN a Norbert LEONHARDMAIR. INSTITUT 
FÜR RECHTS- UND KRIMINALSOZIOLOGIE. Evaluation des Elektronisch Überwachten 
Hausarrests 2011 (EÜH). 1. ed. Wien: Bundesministerium für Justiz, 2012, 26 s. Dostupné také z: 
http://www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsbericht/IRKS_EÜH_ExecSum.pdf. 
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3.3.4 Omezující opatření a zvláštní ustanovení o trestání mladistvých 

pachatelů v rakouské právní úpravě 

 

Rakouská právní úprava zná dva druhy opatření, které představují obdobu 

ochranných opatření vymezených v úpravě České republiky. Tato opatření nejsou 

obsažena ve zvláštním zákoně, nýbrž pro mladistvé platí obecná právní úprava 

obsažená v trestním zákoníku (§§ 21–22 öStGB). Mezi omezující opatření podle 

rakouského trestního zákoníku patří: 

- umístnění v zařízení pro duševně nemocné (Unterbringung in einer Anstalt 

für geistige abnorme Rechtsbrecher, § 21 öStGB), 

- umístění v zařízení pro osoby závislé na návykových látkách 

(Unterbringung in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher, 

§ 22 öStGB). 

Omezující opatření nemají v rámci zacházení s mladistvými příliš velké využití.202  

Vedle těchto dvou omezujících opatření obsahuje rakouský trestní zákoník 

v ustanovení 23 öStGB rovněž úpravu zacházení s nebezpečnými recidivisty. 

Do zvláštních zařízení pro nebezpečné recidivisty je však možné umístit pachatele, 

kteří byli odsouzeni až po dovršení věku 24 let, k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody v trvání nejméně 2 let (§ 23 odst. 1 öStGB). 

Rakouský zákon o soudnictví ve věcech mládeže obsahuje rovněž zvláštní 

ustanovení o trestání mladistvých pachatelů, mezi něž patří: 

- nespojování dalších právních následků s odsouzením, 

Spojuje-li trestní zákon s odsouzením nějaké právní následky (§ 27 öStGB), pak 

tyto na mladistvé odsouzené nedopadají (§ 5 Z. 10 öJGG). Toto opatření má 

zabránit působení dalších negativních vlivů na mladistvého. Kupříkladu odsouzený, 

který se dopustil trestného činu ve věku mladistvých, nemůže pozbýt volební 

právo.203 

- možnost uložení zamezujících opatření, 

- sociální péče. 

                                                 
202 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
203 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 71. ISBN 36-315-3356-X. 
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3.3.5 Přístup k řešení trestné činnosti mladistvých  

 
V roce 2015 bylo pravomocně odsouzeno celkem 2 149 mladistvých, což proti 

předchozímu roku tvoří nárůst cca o 3 %. Celkový počet odsouzených mladistvých 

v roce 2015 činil 3 948 mladistvých. Téměř polovinu mladistvých odsouzených 

tvořili pachatelé majetkové trestné činnosti. Drobný nárůst v počtu odsouzených 

byl zaznamenán ve srovnání s předchozím rokem u trestných činů majetkových a 

drogových.204 Bližší přehled nejčastěji páchaných trestných činů mladistvými a 

ukládaných sankcí je znázorněn v tabulkách a grafech označených jako přílohy 

č. 3–5. 

Jak je vidět z níže uvedeného grafu, více jak polovina trestních řízení vedených 

proti mladistvým pachatelům byla v roce 2015 zastavena (57, 2 %), nejčastěji právě 

na základě § 4 odst. 2 öJGG (16 %) nebo § 6 öJGG (31 %), tj. buď nebyly naplněny 

podmínky pro vyvození trestní odpovědnosti mladistvého, nebo nastala situace, kdy 

se mladistvý dopustil méně závažného trestného činu a k jeho nápravě nebylo třeba 

uložení další sankce. Zbylá trestní řízení proti mladistvým byla v převážné většině 

zastavena na základě ustanovení § 190 StPO, zejména podle § 190 odst. 2 StPO (30 

%). Ustanovení § 191 StPO jako důvod zastavení trestního stíhání hrálo 

u mladistvých jen nepatrnou roli (7 %). Pouze ve 22,6 % trestních věcí mladistvých 

byla podána obžaloba a zbylé případy byly vyřešeny odklonem (17,7%). Srovnáme-

li počty věcí, které byly vyřízeny podáním obžaloby nebo návrhu na potrestání a 

počty trestních věcí, které skončily odklonem, zjistíme, že u mladistvých tento 

poměr činil 2,5 : 1, u mladých dospělých se tento poměr blíží 1 : 1 a u dospělých 

tento poměr činí 2 : 1. Zásadní způsobem ve všech třech věkových kategoriích 

dominuje zastavení trestního řízení jako převažující způsob vyřízení trestní věci.205 

Pro všechny věkové skupiny platí také to, že před soud se dostane pouze menší část 

z celkového nápadu trestních věcí, u mladistvých je to dokonce pouze 1/4 .  

 

 

 

                                                 
204 BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ. Sicherheitsbericht 2015. 2016, s. 52. Dostupné také z: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848525f84a630132fdbd2cc85c91.de.html. 
205 BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ. Sicherheitsbericht 2015. 2016, 260 s. Dostupné také z: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848525f84a630132fdbd2cc85c91.de.html. 
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Graf č. 1206 

 
 

3.4 Dílčí shrnutí 

 

Jak již bylo opakovaně zmíněno, účelem zacházení s mladistvými delikventy 

podle účelu vymezeného v rakouském zákoně o soudnictví ve věcech mládeže není 

výchova delikventa,207 resp. není jeho primárním účelem. Tím je zamezení 

mladistvému v páchání další trestné činnosti (§ 5 Z. 1 öJGG). Důraz je v prvé řadě 

                                                 
206 * Zastavením trestního řízení (Einstellung) se rozumí postup: 

a) podle § 190 Z. 1öStPO - ve věci nejde o trestný čin, 
b) podle § 190 Z. 2 öStPO - nebyly zjištěny důvodné skutečnosti zakládající důvodnost 

dalšího stíhání obviněného, tj. je pravděpodobnější, že by došlo ke zproštění obvinění nežli 
k odsouzení, chybí důkazy pro další úspěšné vedení vyšetřování, 

c) podle § 191 odst. 1 StPO – spáchaný čin má nízkou společenskou škodlivost (geringe 
Störtwert der Tat), 

d) podle § 4 odst. 1 öJGG - nejde o trestně odpovědnou osobu pro nedostatek věku, 
e) podle § 4 odst. 2 öJGG - nejde o trestně odpovědnou osobu pro nedostatečnou zralost nebo 

o případ, kdy je mladistvý mladší 16 let a přijetí dalšího opatření není třeba k jeho 
odvrácení od trestné činnosti,  

f) podle § 6 öJGG- upuštění od trestního stíhání (jednoduchý odklon). 
207 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 7-35 [cit. 2016-04-02]. ISBN 
978-3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
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kladen na speciální prevenci, generálně preventivní působení se uplatní jen 

výjimečně – pokud je to nezbytné „ze zvláštních důvodů“ (§ 14 öJGG). Pokud je 

nezbytné přijmout výchovná opatření, děje se tak prostřednictvím opatrovnického 

soudu (Vormundschaft- und Pflegeschaftsgericht) v rámci rodinného práva, nikoli 

v rámci trestního řízení. 

Pro rakouskou úpravu přístupu k delikventní mládeži je výchozí myšlenkou 

minimální intervence, řešení spáchané trestné činnosti především mimosoudní 

cestou prostřednictvím odklonů. To vysvětluje i skutečnost, proč ve srovnání 

s Německem a Švýcarskem rakouský zákon o soudnictví ve věcech mládeže má 

pouze velmi omezenou škálu trestů. Tresty v tradičním pojetí zakotvuje pouze dva, 

a to peněžitý trest a trest odnětí svobody. Rakousko vychází z myšlenky, že 

bagatelní, lehká i středně závažná trestná činnost se dá řešit prostřednictvím 

odklonů. Tresty mají nastoupit až v případě závažnější trestné činnosti. 

Rakouská právní úprava se ve srovnání s českou úpravou mnohem více orientuje 

na oběť trestného činu, aktivně zapojuje poškozeného do řešení vzniklé situace, 

klade důraz na aktivní urovnání vztahů ze strany pachatele vůči oběti trestného činu, 

náhradu škody. Takovýmto zapojením pachatele do řešení následků jeho trestné 

činnosti, může být i prevence účinnější než formální odsouzení a uložení trestu, 

které je navíc zvláště v případě mladistvých pachatelů doprovázeno značnou 

stigmatizací. Na druhou stranu nelze přehlížet, že s sebou nese tento institut i určitá 

negativa, např. prodloužení trestního řízení v jinak jednoduchých trestních věcech. 

Proti plošnému zavedení odklonů bylo z řad odborné veřejnosti, zejména 

advokacie, namítáno, že rozhodovací činnost bude koncentrována v rukou státního 

zastupitelství a obhájci tím naopak budou vyloučeni z trestního řízení, resp. klesne 

počet jimi prováděných úkonů. 208 

  

                                                 
208 MIKLAU, R. 25 Jahre Tatausgleich in Österreich [online]. 2011, s. 1-5 [cit. 2016-8-10].  
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4. Právní úprava trestní odpovědnosti mladistvých 

v Německu  

 

4.1 Historický vývoj právní úpravy trestní odpovědnosti 

mladistvých na území současné Spolkové republiky Německo 

 

Významné právní dílo Constitutio Criminalis Carolina, Hrdelní řád císaře 

Karla V., vydané v Německu v roce 1532, bylo inspirováno bamberským hrdelním 

řádem z roku 1507. Samo se následně stalo vzorem pro zemské hrdelní řády v 16. 

a 17. století, mimo jiné i pro hrdelní řád Josefa I. z roku 1707, a položilo základy 

pro vývoj trestního práva ve střední Evropě. Základní myšlenkou tohoto právního 

díla bylo vymýtit libovůli a naopak zakotvit řád, zákonnost a spravedlnost do 

rozhodování o činech porušujících normy.209 Carolina určila i jednoznačný impulz 

pokud jde o trestněprávní úpravu mladých pachatelů. Vycházela z myšlenky, resp. 

Se spíše vrátila k myšlence, humanizace trestů a zohlednění dosaženého stupně 

vývoje jednotlivého mladého provinilce při ukládání trestů, zejména pokud jde 

o uložení mírnějšího trestu. Dokladem toho byla ustanovení článku 164 Caroliny, 

podle kterého mladý zloděj, jenž nedosáhl věku 14 let, neměl být potrestán trestem 

smrti, nýbrž mu měl být na místo toho uložen trest tělesný. Dané pravidlo ohledně 

zohlednění věku mladého zloděje se však neuplatňovalo v případě, že pachatel byl 

ve věku blízkém 14. roku života a zároveň zlý, zkažený, doslovně vyjádřeno „nahe 

bei 14 Jahren und die Bosheit das alter erfüllen möcht“.210 Současně byla 

v Carolině upravena i myšlenka nedostatečné rozumové vyspělosti provinilce, 

konkrétně článek 179 Caroliny stanovil, že pokud pachatel nedosáhl z důvodu 

svého nízkého věku dostatečné rozumové vyspělosti, měl být za účelem uložení 

trestu odborně posouzen.211 Ani tento hrdelní řád z roku 1532 však neurčoval 

pevnou věkovou hranici, kdy by pachatel byl absolutně trestně neodpovědný. 

                                                 
209 KALLAB, J. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. 1. vyd. Praha: 
Melantrich, 1935, s. 15. Vysokoškolské rukověti.Kallab, J. Trestní právo. 
210 Podle Aebersolda tato myšlenka zažila renesanci v USA pod označením „adult time for adult 
crime“. In: AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 
59. ISBN 978-372-7286-681.  
211 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 26. ISBN 36-315-8026-6. 
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4.1.1 Právní úprava trestní odpovědnosti mladistvých na území 

současné Spolkové republiky Německo v 18. - 19. století 

 

Otázka věkové hranice trestní odpovědnosti byla mimo jiné předmětem většiny 

návrhů na novelizaci trestních norem v jednotlivých německých partikulárních 

státech. Úprava věkové hranice absolutní trestněprávní neodpovědnosti se lišila, 

avšak zpravidla byla stanovena mezi 8. a 14. rokem života.  Kupříkladu Bavorsko 

jako první z německých států přijalo roku 1751 vlastní trestněprávní normu zvanou 

Codex Iuris Bavarici Criminalis. Podle tohoto kodexu byl ve věku mezi 7. a 14. 

rokem jedinec trestně odpovědný, avšak existovala možnost zmírnění trestu. Pokud 

se však pachatel dopustil těžkého zločinu, blížil se svým věkem 14. roku a jeho 

zkaženost se i přes jeho nízký věk prosadila, tato výhoda mírnějšího trestu odpadla. 

Dosažením 14 let se jedinec považoval za dospělého. I po dosažení 14. roku věku 

existovala možnost zmírnění trestu pro nyní již dospělého pachatele, a to tehdy, 

pokud jeho věk byl blíže 14. nežli 18. roku života a existovala zde vysoká naděje 

na jeho nápravu. Současně tento kodex zakotvoval, že ten, kdo nemá dostatečný 

rozum nebo svobodnou vůli, nepáchá trestný čin. Stejně tak se nedopustil trestného 

činu ten, kdo spáchal čin ve spánku, v opilosti nebo jednal v omylu, v nevědomosti 

nebo jej k činu donutila bída.212 

Pruské všeobecné zemské právo (Preussische Allgemeine Landrecht) od roku 

1794 rozlišovalo dvě věkové skupiny. První z nich tvořily děti, tedy absolutně 

trestně neodpovědní jedinci do 7. roku života, a druhou nedospělci, osoby do věku 

13 let, které mohly být za svůj čin potrestány, avšak mírněji. Liberální přístup vůči 

nedospělcům se v Prusku v první polovině 19. století projevoval tím, že byli 

posíláni do „Spolku pro výchovu mravně zpustlých dětí“ 213. Následně se objevily 

i první oddělené prostory pro mladistvé pachatele ve výkonu trestu, například 

v Hamburgu a ve Württembergu. 214 

V roce 1851 Prusko a následně v roce 1861 i Bavorsko se při tvorbě trestního 

zákoníku inspirovalo francouzskou normou Code pénal z roku 1810. Tento systém 

vycházel z toho, že dosažením 16 let se jedinec stával plně trestně odpovědným. 

                                                 
212 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 26-27. ISBN 36-315-8026-6. 
213 V němčině „Berliner Verein zur Erziehung sittlich verwarhloster Kinder“. 
214 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 27. ISBN 36-315-8026-6. 
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U mladších pachatelů vyvození trestní odpovědnosti odviselo od toho, zda jim 

jejich rozumová vyspělost (ve francouzštině „discernement“) umožňovala rozeznat 

právo od bezpráví. Věková hranice, která by ohraničovala absolutní trestní 

neodpovědnost, však neexistovala. Přijetí tohoto právního systému bylo poměrně 

neobvyklé, neboť návrhy pruského trestního zákoníku z roku 1827 i z roku 1833 

v sobě zakotvovaly absolutní trestní neodpovědnost jedince do jeho 10., resp. 

později 12. roku věku. 215 

Říšský trestní zákoník z roku 1871 (dále jen RStGB), první jednotný trestní 

zákoník, opět rozlišoval fázi relativní a absolutní trestní odpovědnosti. Do dosažení 

věku 12 let byl jedinec absolutně trestně neodpovědný (§ 55 RStGB), mezi 12. a 

18. rokem života nastupovala fáze relativní trestní odpovědnosti (§ 56 RStGB), tak 

jak je chápána v současných právních úpravách. V tomto směru říšský trestní 

zákoník vycházel z francouzské právní úpravy a výkladu jejího pojmu 

„discernement“. Pokud tedy jedinec v době spáchání činu měl potřebný vhled na 

své jednání a dokázal poznat, zda jedná po právu či nikoli, byl trestně odpovědný. 

Trest byl však oproti zacházení s dospělými pachateli obligatorně zmírněn.  Zásadní 

rozdíl oproti současnému pojetí relativní trestní odpovědnosti spočíval v tom, že 

k vyvození trestní odpovědnosti stačilo zjištění, že jedinec je schopen rozlišit, zda 

koná v souladu s právem či nikoli, avšak již nezáleželo na tom, zda také byl schopen 

v souladu s náhledem na svůj čin jednat, řečeno dnešní terminologií, zda byl také 

schopen své jednání ovládnout.  

V roce 1874 byla v říšském parlamentu také diskutována otázka snížení věkové 

hranice pod 12 let. K tomuto kroku sice nedošlo, avšak v roce 1876 bylo 

novelizováno ustanovení říšského trestního zákoníku (§ 55 RStGB), kterým byla 

zavedena opatření k nápravě a dohledu nad nezletilým mladším 12 let, který se 

dopustil jednání, které by jinak naplňovalo znaky trestného činu. Zároveň došlo 

k odborné diskuzi nad tím, zda vyvození trestní neodpovědnosti má za následek 

pouze vyloučení možnosti uložení trestu nebo vylučuje vinu. Již tehdy však podle 

převažujícího mínění šlo o okolnost, která vylučovala vinu nedospělého. 

                                                 
215 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 27. ISBN 36-315-8026-6. 
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V důsledku toho tak nebylo možné postihnout ani účastenství na takovém 

jednání.216  

 

4.1.2 Právní úprava trestní odpovědnosti mladistvých v Německu 

ve 20. století 

 

Již na počátku 20. století, konkrétně od roku 1908, byly na soudech ve větších 

městech zakládány zvláštní soudní senáty, které projednávaly trestnou činnost 

mladistvých pachatelů.217 Myšlenku vzniku samostatné právní úpravy zacházení 

s mladistvými pachateli a péče o mladistvé se podařilo prosadit až po první světové 

válce, kdy byl v roce 1922 vydán zákon upravující péči o mladistvé osoby 

(Jugendwohlfahrtgesetz), o rok později byl přijat zvláštní zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže (Jugendgerichtsgesetz, dále jen JGG 1923). S přijetím nového 

zákona došlo současně i ke změně trestní odpovědnosti, kdy její věková hranice 

byla zvýšena z dosavadních 12 na 14 let.  Další změna spočívala v rozšíření sankcí, 

které bylo možné mladistvému pachateli uložit. Zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže z roku 1923 v otázce trestání vycházel z myšlenky „Erziehung statt 

Strafe“, tj. přístupu, který upřednostňoval výchovné prostředky k nápravě 

mladistvého provinilce na místo uložení trestu, tím spíše trest odnětí svobody.218 

Vedle trestů, jejichž výměra byla oproti sankcím ukládaným dospělým nižší, šlo 

o výchovná opatření a podmíněné odložení trestu (Strafaussetzung zur 

Bewährung). Podle § 5 odst. 1 JGG 1923 bylo povinností soudu prověřit, zda je 

potřebné mladistvému provinilci uložit některé z výchovných opatření:   

- výstraha /Verwarnung/, 

- svěření do péče osoby odpovědné za výchovu nebo školy /Überweisung in 

die Zucht der Erziehungsberechtigten oder der Schule/, 

- uložení zvláštních povinností /Auferlegung besonderer Verpflichtungen/, 

- stacionární umístění /Unterbringung/, 

                                                 
216 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 28. ISBN 36-315-8026-6. 
217 DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 547-622. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
218 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 3. ISBN 36-315-3356-X. 
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- dohled /Schutzaufsicht/. 

Jestliže trestní soud došel k závěru, že je uložení výchovných opatření na místě, 

pak sice sám stanovil, že je uložení výchovných opatření potřebné, avšak výběr 

konkrétních opatření a jejich nařízení příslušelo opatrovnickému soudu (§ 5 odst. 2 

JGG 1923). Výchovná opatření bylo možné uložit nejenom trestně odpovědným 

pachatelům, ale i těm mladistvým, kteří podle § 3 JGG 1923 nebyli trestně 

odpovědní, jestliže v době činu vzhledem ke svému rozumovému a duševnímu 

vývoji nebyli schopni pochopit jeho nezákonnost219, nebo podle toho jednat. 

Nejednalo se tedy o formu trestu. Dospěl-li soud k závěru, že uložení některého 

z výchovných opatření je dostačující, bylo možné v souladu s § 6 tohoto zákona od 

uložení trestu upustit. Zcela upustit od potrestání bylo možné i v případě, dopustil-

li se provinilec jednání nízké závažnosti kvalifikovaného jako přestupek či drobný 

přečin (§ 9 JGG 1923).  

Jen tehdy, pokud výchovná opatření nepřicházela v úvahu nebo se nejevila jako 

dostačující, byl jedinci uložen trest. Zvláštní modifikace při ukládání trestu oproti 

dospělým pachatelům upravoval § 9 zákona. Na místo trestu smrti či doživotního 

odnětí svobody byl mladistvému uložen trest odnětí svobody v rozmezí 1–10 let.  

V ostatních případech platila pro mladistvé spodní zákonná hranice trestní sazby, 

zatímco horní hranice se snižovala na polovinu. Stejně tak nebylo možné 

mladistvého umístit do káznice. Byl-li mu uložen trest odnětí svobody, vykonal jej 

ve věznici. 

Vymezení trestných činů, za které bylo možné mladistvé pachatele postihnout, 

bylo stejné jako v případě dospělých osob. Ani zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže z roku 1923 neznal tzv. statusové delikty.220 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže z roku 1923 platil i v době nacistické 

éry až do roku 1943, kdy byl nahrazen novou úpravou. Na ochranu před 

mladistvými pachateli závažných trestných činů bylo dne 4. 10. 1939 přijato 

nařízení, dle kterého bylo možné potrestat mladistvého staršího 16 let jako osobu 

dospělou ještě před dosažením zletilosti, pokud jeho rozumová a mravní vyspělost 

                                                 
219  Zde zákon o soudnictví ve věcech mládeže z roku 1923 hovoří výslovně o „nezákonnosti“ 
(ungesetzlich). 
220 DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 547-622. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
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dosahovala úrovně vyspělosti osmnáctileté osoby a jím spáchaný trestný čin 

vykazoval znaky zvláště zavrženíhodného jednání nebo jeho potrestání vyžadovala 

ochrana národa. Druhé nařízení z roku 1941 na ochranu před mladistvými pachateli 

závažných trestných činů umožňovalo potrestání i nezletilých mladších čtrnácti let, 

kteří jinak nebyli trestně odpovědní, pokud dosáhli stejné rozumové a mravní 

úrovně jako mladiství. Všeobecně lze říci, že opatření ukládaná v období 

nacionálního socialismu se stále méně opírala o zákonná ustanovení a řídila se spíše 

svévolí ve jménu ochrany národa. Trestnost nezletilých osob již nebyla posuzována 

podle věku, nýbrž pouze na základě úrovně jejich duševního a mravního vývoje, a 

to ve jménu ochrany národa. Myšlenka výchovy mladistvého pachatele vyjádřená 

v právní úpravě z roku 1923 sice přetrvala i v době nacismu až do roku 1943, avšak 

dostala zcela jiné rozměry. Heslo „vychovávat na místo trestat“ bylo přetvořeno ve 

„vychovávat skrze trest“ a bylo spojeno se zavedením nových „výchovných“ 

prostředků, například detence v rozsahu 4 týdnů jako krátké šokové terapie.221 

V roce 1943 byl v Německu vydán nový zákon upravující trestní odpovědnost 

mladistvých pachatelů pod názvem Reichsjugendgerichtgesetz (dále jen RJGG). 

Nová právní úprava s sebou přinesla několik zásadních změn v chápání trestní 

odpovědnosti mladistvých. V nové právní úpravě sice i nadále existovala hranice 

trestní odpovědnosti spojovaná s dosažením věku 14 let, avšak nově byla pro 

vyvození trestní odpovědnosti na místo věku rozhodná úroveň mravní a rozumové 

vyspělosti (§ 3 odst. 1 RJGG). Podle této právní úpravy tak mohl být trestně 

odpovědný i nezletilý ve věku 12.–14. let za podmínky, že jeho mravní a rozumový 

vývoj dosahoval úrovně vyspělosti mladistvého, a současně jeho potrestání 

požadovala ochrana národa nebo jeho zavrženíhodné zločinné smýšlení (§ 3 odst. 

2 RJGG).222 Rozhodnutí o tom, zda bude nezletilý delikvent ve věku mezi 12. a 14. 

rokem trestně stíhán, náleželo výhradně říšskému ministru spravedlnosti 

(Reichsjustizminister).223  

                                                 
221 DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 547-622. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
222 § 3 odst. 2 RJGG: „Wer noch nicht vierzehn Jahre alt, aber in seiner sittlichen und geistigen 
Entiwicklung einem Jugendlichen gleichzuachten ist, kann wie ein Jugendlicher strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden, wenn der Schutz des Volkes oder die verwerfliche verbrecherische 
Gesinnung des Täter eine strafrechtliche Ahndung fordert.“  
223 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 33. ISBN 36-315-8026-6. 
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Další změnou oproti úpravě z roku 1923 byla ta skutečnost, že podmínka trestní 

odpovědnosti vztahující se k dostatečné mravní a rozumové vyspělosti jedince již 

nadále nebyla vymezována negativně, tj. formulací ve smyslu „trestně odpovědný 

není ten, kdo…“, nýbrž pozitivně, což odpovídá i platné německé právní úpravě. 

Němečtí autoři224 také upozorňují na další, spíše formální změnu, že od roku 1943 

se již v liteře zákona hovoří o mravní a rozumové vyspělosti, nikoli o rozumové a 

mravní vyspělosti jako tomu bylo v zákoně z roku 1923, kdy tuto změnu v pořadí 

jednotlivých složek hodnocení vyspělosti nezletilého jedince dávají do souvislosti 

s kladením důrazu na morální a citové složky při hodnocení vývoje jedince. 

Za podstatnou změnu považuji tu skutečnost, že dle říšského zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže z roku 1943 nebyla pro vyvození trestní 

odpovědnosti rozhodné, zda si byl jedinec schopen uvědomit nezákonnost, nýbrž 

bezprávnost svého jednání, tj. již nemusel z hlediska subjektivní stránky vědět, že 

jeho jednání je v rozporu se zákonem.225 Stačilo, že měl jedinec povědomost o tom, 

že to, co činí, je v rozporu s právem obecně. 

Vedle výše uvedených změn Říšský zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

z roku 1943 zavedl formální členění sankcí, jež bylo možné uložit mladistvým 

pachatelům do tří kategorií, a to na výchovná opatření (Erziehungsmassregeln), 

výchovné prostředky (Zuchtmittel) a tresty (Jugendstrafe). 

 

Po 2. světové válce probíhal vývoj právní úpravy regulující zacházení 

s mladistvými pachateli ve Spolkové republice Německo a v Německé 

demokratické republice odlišně. Zatímco ve Spolkové republice Německo vstoupil 

v roce 1953 v účinnost nový zákon o soudnictví ve věcech mládeže, základ 

trestněprávní úpravy v Německé demokratické republice tvořil zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže z roku 1923, a to až do roku 1968, kdy byl v rámci reformy 

trestního práva zrušen. Pro srovnání je na místě uvést, že podle této úpravy kategorii 

mladistvých tvořily osoby ve věku v rozmezí 14–18 let. Zvláštní systém 

sankcionování, vyjma ustanovení týkajících se zmírnění trestů ukládaných 

dospělým odsouzeným, neexistoval a mladiství tak podléhali obecným normám 

                                                 
224 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, 2009, s. 33. ISBN 36-315-8026-6. 
225 Srov. § 3 JGG z roku 1923: „Ein Jugendlicher, der eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht, 
ist nicht strafbar, wenn er zur Zeit der Tat nach seiner geistigen oder sittlichen Entwicklung unfähig 
war, das Ungesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht gemäß zu bestimmen.“ 
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trestního práva.226 Kategorie tzv. mladých dospělých neexistovala a s osobami 

staršími 19 let, bylo proto nakládáno jako s dospělými pachateli. 

Reformy, a to jak v oblasti úpravy zacházení s mladistvými pachateli, tak i 

v oblasti sociální péče, počaly v Německu v 70. letech 20. století. První reformní 

snahy směřovaly ke sjednocení systému soudnictví ve věcech mládeže a systému 

péče o nezletilé, avšak tento model vylučoval klasické soudní sankce, a proto byl 

záhy opuštěn.227 Legislativní snahy následně vyústily v úpravu dvou oddělených 

systémů.  

Reformní proces v zacházení s mladistvými pachateli se vyznačoval především 

novými inovativními projekty vytvářenými sociálními pracovníky, státními 

zástupci a soudci.228 V důsledku toho došlo ke snížení počtu ukládaných trestů 

odnětí svobody, které byly nahrazeny novými projekty komunitního charakteru. 

Jednalo se především o rozšíření palety trestněprávních sankcí o výchovná opatření 

a tresty.229 Přijaté reformy vycházely především z poznatků, které přinášela praxe. 

Doslova bylo reformní úsilí vyjádřeno heslem „Jugendstrafrechtreform durch die 

Praxis“.230 Na základě nich došlo k významné a rozsáhlé novele zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže s účinností od 1. 12. 1990.231 Podle důvodové zprávy 

k návrhu zákona došlo na základě kriminologických výzkumů232 k vymezení 

několika problémových oblastí, k jejichž úpravě návrh směřoval. Jednalo se 

zejména o posílení neformálních možností reakce na trestnou činnost mladistvých 

ze strany soudu a státního zastupitelství, rozšíření výchovných opatření, omezení 

                                                 
226 Pro srovnání obou systému lze rovněž uvést, že v Německé demokratické republice došlo již 
v roce 1952 ke zrušení tzv. Jugendarrestu jako nacistického přežitku. Naopak však došlo k zavedení 
tzv. Jugendhaft – tj. krátkodobého výchovného opatření v rozsahu 1 – 6 týdnů. RIES, M. 
Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Schweiz und den 
USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 4. ISBN 36-315-3356-X. 
227 DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 547-622. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
228 V odborné literatuře se setkáme s označením tohoto procesu též jako tzv. reforma zdola, neboť 
ke změně v zacházení s mladistvými pachateli cestou realizace jednotlivých projektů a neformálního 
zacházení docházelo primárně ze strany orgánů činných v trestním řízení a sociálních pracovníků 
dříve než došlo k jejich legislativnímu zakotvení. Srov. HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní 
mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 84. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-
7400-450-6. 
229 DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 547-622. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
230 Heslo reformního snažení v 2. polovině 80. let. Významem hesla je reforma trestního práva 
mládeže prostřednictvím praxe. 
231 Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes (1. JGGÄndG). 
232 Expertiza Kriminologického výzkumného institutu Niedersachsen.  
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časového rozsahu jednoho z druhů Arrestu, tzv. Freizeitarrestu. Dále došlo 

k rozšíření podmínek pro odklad výkonu trestu odnětí svobody, úpravu vztahu mezi 

výchovnými opatřeními a kázeňskými prostředky, podmínky pro odložení trestu 

odnětí svobody, zlepšení fungování péče o mladistvé (Jugendgerichtshilfe) atd.233 

Rovněž byly touto novelou zavedeny nové výchovné prostředky, zejména péče a 

dohled nad mladistvým (Betreuungsweisung), kurz sociálních dovedností (Sozialer 

Trainingskurs) a narovnání (Täter-Opfer Ausgleich). 

Z hlediska navrhovaných změn zacházení s mladistvými pachateli se objevilo 

několik legislativních návrhů234 na zpřísnění právní úpravy, resp. zpřísnění a 

rozšíření palety sankcí ukládaných mladistvým pachatelům. Tyto legislativní 

návrhy byly zpravidla reakcí na konkrétní trestnou činnost mladistvých, zejména 

násilného charakteru.235 V roce 2003 a znovu pak v roce 2006 se objevil téměř 

totožný legislativní návrh, podle kterého z důvodu rostoucí kriminality 

mladistvých, zejména násilné trestné činnosti, mělo dojít k rozšíření počtu sankcí 

za účelem dosažení jejich nápravy. Konkrétně šlo o návrhy dvou politických 

stran236 včetně tehdejšího prezidenta a spolkové kancléřky, která se vyslovila pro 

zavedení tzv. výchovného tábora (Erziehungscamp) a tzv. Warnschussarrest237. 

Dále bylo jak v roce 2003, tak v roce 2006 navrhováno zvýšení horní hranice trestu 

odnětí svobody z 10 na 15 let. 238 Tato změna se v právní úpravě zacházení 

s mladistvými pachateli neprosadila, nicméně ke změně došlo v případě mladých 

dospělých, kde tento návrh našel odezvu a podporu u široké odborné veřejnosti.239 

Novela se dotkla i sankce zákazu řízení (Fahrverbot), kdy použitelnost tohoto 

                                                 
233 Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes (1. JGGÄndG), 
Deutscher Bundestag, 11. Wahlperiode, Drucksache 11/5829, s. 2, 14. 
234 Návrhy na změnu zákona ze dne 6. 8. 2003 (Drucksache 15/1472, 15. Wahlperiode), ze dne 23. 
3. 2006 (Drucksache 16/1027, 16. Wahlperiode) a odpověď spolkové vlády v rámci debaty trestné 
činnosti mladistvých a změně právní úpravy ze dne 7. 2. 2008 (Drucksache 16/7991, 16. 
Wahlperiode). 
235 Jako konkrétní příklad lze uvést čin mladistvého, který se odehrál ve Spolkové republice 
Německo v dubnu roku 2002, kdy usmrtil 13 učitelů, dva studenty a jednoho policistu. Dále 20. 
listopadu 2006 student ve věku 18 let v Realschule  v Kleinstadtu ve Westfalsku zranil 37 lidí a pak 
se sám zastřelil; v prosinci roku 2007 se v Mnichově odehrál brutální útok dvou mladistvých na 
důchodce.   
236 Politické strany CDU a CSU. 
237Warnschussarrest je dalším druhem Arrestu ukládaný současně s podmíněným odložením trestu 
odnětí svobody, jehož účelem bylo vést mladistvého k tomu, aby si uvědomil vážnost situace a 
nezbytnost změny ve svém chování. 
238Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung der Jugenddelinquenz. Drucksache 
15/1472.Deutscher Bundestag. 15. Wahlperiode. 
239 Mimo jiné byl podpořen i závěry přijatými 64. Deutschen Juristentagen. 
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druhu opatření byla rozšířena i na případy, kdy se mladistvý nedopustil trestného 

činu v dopravě. A aby tak více vnímal odpovědnost za své chování.  Další ze z nově 

zavedených sankčních opatření – Meldepflicht – spočívala v povinnosti se v době 

konání určité akce hlásit se na policii, u soudu příp. u jiného určeného orgánu. 

Typicky se mělo dotýkat akcí např. pravicových extremistů, stoupenců Hooligan na 

fotbalových zápasech apod. Tímto způsobem mělo být dosaženo výchovného 

působení a ovlivnění způsobu trávení volného času mladistvým. Je zřejmé, že se ve 

své podstatě jedná o sankci, která je obsahově shodná s trestem, resp. trestním 

opatřením zákazu vstupu na sportovní, kulturní či jiné společenské akce (§ 76 

trestního zákoníku České republiky), která byla do právního řádu České republiky 

zavedena zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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4.2 Struktura kriminality ve Spolkové republice Německo 

 

 
Zdroj: Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland Jahrbuch 2014  

 

Od roku 1955 měla kriminalita mladistvých i mladých dospělých ve Spolkové 

republice Německo dlouhodobě vzrůstající tendenci. Např. podíl mladistvých na 

celkovém počtu spáchaných trestných činů vzrostl z 9,8 % v roce 1965 na 14,6 % 

v roce 1982. Obdobný vývoj prodělal i počet registrovaných trestných činů 

spáchaný mladými dospělými. Až do roku 1992 byl podíl mladistvých na celkové 

trestné činnosti stabilní, poté však míra juvenilní kriminality začala opět růst. Trvalá 

klesající tendence počtu trestných činů ročně spáchaných mladistvými byla 

zaznamenána až od roku 2004.240Přitom podíl mladistvých pachatelů na celkovém 

počtu obyvatel byl dle údajů z let 1987–2008 téměř stabilní, a to v rozmezí 4 – 5 

%.241 Počet trestných činů spáchaných nezletilými, tj. osobami mladšími 14 let, má 

již od roku 2000 klesající tendenci, nejvýraznější pokles je zaznamenán od roku 

2012. Rovněž počet registrovaných pachatelů trestné činnosti z řad mladých 

dospělých má od roku 2007 trvale klesající charakter.  

                                                 
240 BUNDESKRIMINALAMT (HG.). Polizeiliche Kriminalstatistik, Bundesrepublik Deutschland 
Jahrbuch 2014. Wiesbaden: Bundeskriminalamt, Kriminalistisches Institut, b.r., 345 s. 
241 LAUBENTHAL, K., H. BAIER a N. NESTLER Jugendstrafrecht. 2., aktualisierte und 
überarbeitete Aufl. Heidelberg: Springer, 2010, s. 5. ISBN 978-364-2130-045. 
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Z hlediska druhu trestné činnosti u mladistvých pachatelů jednoznačně 

dominují krádeže v obchodech, poškození věci a úmyslné ublížení zdraví. 

U mladých dospělých převládá drogová trestná činnost a úmyslné ublížení na 

zdraví (viz Příloha č. 7).242  

Z policejních statistik týkajících se míry zastoupení věkových skupin 

u jednotlivých trestných činů či jejich skupin vyplývá, že skupina dospělých (tj. 

osob starších 21 let) dominuje u všech druhů trestné činnosti (viz Příloha č. 6). 

Kategorie mladistvých pachatelů pak ve srovnání s ostatními věkovými skupinami 

pachatelů vykazuje nejvyšší podíl na loupežných přepadeních (Raubdelikte, 19,9 

%) a poškození věci (Sachbeschädigung, 16,4 %). U mladých dospělých je rovněž 

vykazován nejvyšší podíl na loupežných přepadeních (17,3 %) a u drogových 

trestných činů (Rauschgiftdelikte, 16,5 %). U nezletilců se jedná o žhářství 

(Brandstiftung und Herbeiführen einer Brandgefahr, 11,5 %).243 Více než polovina 

trestných činů je zásadně spáchána prvopachateli. Existuje však skupina, kterou 

tvoří zhruba 5 % registrovaných mladistvých pachatelů, kteří spáchají 2/3 všech 

policejním orgánem zaznamenaných trestných činů v daném roce.244 

  

                                                 
242 BUNDESKRIMINALAMT (HG.). Polizeiliche Kriminalstatistik, Bundesrepublik Deutschland 
Jahrbuch 2014. Wiesbaden: Bundeskriminalamt, Kriminalistisches Institut, b.r., 345 s.  
243 BUNDESKRIMINALAMT (HG.). Polizeiliche Kriminalstatistik, Bundesrepublik Deutschland 
Jahrbuch 2014. Wiesbaden: Bundeskriminalamt, Kriminalistisches Institut, b.r., 345 s.  
244 LAUBENTHAL, K., H. BAIER a N. NESTLER Jugendstrafrecht. 2., aktualisierte und 
überarbeitete Aufl. Heidelberg: Springer, 2010, s. 9. ISBN 978-364-2130-045.  
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4.3 Trestní soudnictví ve věcech mladistvých v platné právní 

úpravě 

 

Zacházení s delikventní mládeží ve Spolkové republice Německo dle platné 

právní úpravy upravuje zákon o soudnictví mládeže, který byl přijat dne 4. 8. 1953 

(Jugendgerichtsgesetz, dále jen „JGG“) ve znění novel.245 Přijetím tohoto zákona 

byla trestní odpovědnost opět spojena s dosažením věku 14 let, na rozdíl od 

předchozí právní úpravy, bezvýjimečně. Vedle toho byla nově vymezena kategorie 

tzv. mladých dospělých. Stejně jako v České republice se uplatňuje zásada 

speciality zvláštní právní úpravy ve vztahu k obecným trestněprávním normám (§ 

2 odst. 2 JGG, § 10 StGB). Německý systém soudnictví ve věcech mládeže tvoří 

specializované soudy246, státní zástupci a někde též i specializovaní policisté.247 

 

4.3.1 Osobní působnost zákona 

 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Spolkové republiky Německo se 

vztahuje na dvě kategorie osob (§ 1 JGG), a to: 

a) mladistvé (Jugendliche) – tj. osoby, které v době spáchání činu dosáhly 

věku 14 let, avšak dosud nepřekročily 18 let, 

b) mladé dospělé (Heranwachsende)248 – tj. osoby, které v době spáchání činu 

dovršily 18 let, avšak nepřekročily 21 let. 

Zatímco na mladistvé osoby se užijí ustanovení zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže vždy, když se dopustí činu, za který podle obecných trestněprávních norem 

                                                 
245 Plná citace zákona: Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
Dezember 1974 (BGBI. I S. 3472). 
246  Specializované policejní orgány bývají zpravidla na úrovni velkých měst jako např. v Berlíně, v 
Hamburku nebo ve Stuttgartu. 
247 Podle Dünkela bývá specializace soudců a státních zástupců na trestní řízení ve věcech mládeže 
často chápána pouze jako počáteční fáze profesní kariéry, což vede k tomu, že je na těchto pozicích 
vysoká fluktuace. Navíc v některých mimoměstských oblastech, kde není tak vysoký nápad trestné 
činnosti spáchané mladistvými omezuje rozvoj specializace nedostatek případů a soudci pro mládež 
tak zároveň rozhodují případy i z jiných oblastí práva, ať trestního nebo i civilního. Proto by podle 
Dünkela bylo v tomto směru přínosem, pokud by do jejich specializace spadala nejenom kategorie 
mladistvých, ale i mladých dospělých, což se osvědčilo i v zahraničních právních úpravách.  
248 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže z roku 1923 znal pouze kategorii mladistvých, tj. osob ve 
věku 14 – 18 let. Až s přijetím zákona o soudnictví ve věcech mládeže v roce 1953 došlo k rozšíření 
věcné působnosti zvláštní právní úpravy i na mladé dospělé. 
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hrozí trest, v případě pachatele spadajícího do kategorie mladých dospělých, se 

zvláštní ustanovení tohoto zákona podle § 105 odst. 1 JGG aplikují pouze tehdy, 

pokud  

1. celkové hodnocení osoby pachatele, s přihlédnutím k životním podmínkám, 

ukazuje, že v době spáchání činu, jeho rozumový a mravní vývoj odpovídal 

úrovni mladistvého, nebo 

2.  se dopustil činu typického pro mladistvé pachatele (s ohledem na druh, 

okolnosti a motivy činu). 

Osoby patřící do kategorie mladých dospělých jsou již plně trestně odpovědné 

a jejich odpovědnost se tedy posuzuje podle obecné trestněprávní úpravy. 

Nedostatečný vývoj takového jedince nebo jím spáchaný čin však může 

odůvodňovat uložení některé trestněprávní sankce pro mladistvé. Německá právní 

úprava vychází z poznatků vývojové psychologie, sociologie a speciální 

pedagogiky, které se přiklání k tomu, že aplikace trestních norem upravujících 

soudnictví ve věcech mládeže je vhodná též na kategorii osob zvanou mladí dospělí. 

Odůvodňuje to tím, že fáze dospívání u mnoha jedinců trvá i po 20. roku jejich 

života. Právě široká škála sankcí a různorodých reakcí na trestnou činnost umožňuje 

zohlednit zvláštnosti, specifické životní okolnosti a problémy konkrétní osoby a tím 

snížit riziko negativních dopadů na další vývoj dospívajícího jedince.249 Na základě 

analýzy250, kterou provedl Heinz v roce 2012, znázorňující podřazení mladých 

dospělých pod JGG s ohledem na druh spáchané trestné činnosti, můžeme sledovat 

určitý trend – a sice, že (bez ohledu na podmínky stanovené v § 105 JGG) je 

aplikace JGG častější u závažných trestných činů. Heinz to vysvětluje různorodější 

paletou sankcí, větší flexibilitou v rámci sankcionování, zmírněním trestních sazeb 

atd. Naopak pokud jde o trestné činy v dopravě (typicky řízení pod vlivem alkoholu, 

řízení bez řidičského oprávnění), tyto jsou především z důvodu procesní ekonomiky 

řízení řešeny podle obecných trestních norem.251 

                                                 
249 HEINZ, W. Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionierungspraxis in Deutschland 
1882 – 2010 [online]. Version 1/2012. Konstanz: Universität Konstanz, 2012, s. 117n. [cit. 2016-
09-05]. Dostupné z: www.uni-konstanz.de/rtf/kis/Sanktionierungspraxis-in-Deutschland-Stand-
2010.pdf.  
250 HEINZ, W. Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionierungspraxis in Deutschland 
1882 – 2010 [online]. Version 1/2012. Konstanz: Universität Konstanz, 2012, s. 118-119 [cit. 2016-
09-05]. Dostupné z: www.uni-konstanz.de/rtf/kis/Sanktionierungspraxis-in-Deutschland-Stand-
2010.pdf. 
251 HEINZ, Wolfgang. Das deutsche Jugendstrafrecht: Ziel, Handhabung, Wirkungen. b.r., 37 s. 
Dostupné také z: http://www.uni-konstanz.de/rtf/kis/DasDeutscheJugendstrafrecht.pdf. 
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Převzato z: HEINZ, W. Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionierungspraxis in 
Deutschland 1882 – 2010: Berichtsjahr 2010. Version 1/2012. 
 
 
 

4.3.2 Koncepce trestní odpovědnosti mladistvých 

 

Podle § 3 JGG je trestní odpovědnost mladistvých pachatelů koncipována jako 

relativní. Stejně jako dle české právní úpravy je k vyvození trestní odpovědnosti 

mladistvého nezbytné nejen dosažení potřebného věku, ale též i dostatečné úrovně 

vyspělosti. Ustanovení § 3 JGG formuluje tuto podmínku konkrétně tak, že trestně 

odpovědný je ten mladistvý, který v době spáchání činu dosáhl prostřednictvím 

rozumového a mravního vývoje dostatečné zralosti k tomu, aby rozpoznal 

protiprávnost činu a podle toho jednal.252 Podle stejného ustanovení lze 

                                                 
252 V tomto směru lze upozornit, že německá právní úprava oproti české vyjadřuje relativnost trestní 
odpovědnosti mladistvého pozitivní formulací. 
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mladistvému, který v době činu nedosáhl takové zralosti, aby mohla být vyvozena 

jeho trestní odpovědnost, za účelem jeho výchovy uložit tatáž opatření, které by 

mohl uložit soud v rámci civilního řízení. Jedná se především o opatření v podobě 

příkazů a zákazů, zejména příkaz dodržovat povinnou školní docházku, zákaz 

navštěvovat konkrétní místa, navazovat styk s dítětem, omezení či odnětí 

rodičovské odpovědnosti atd. (§ 1666 BGB). 

Z hlediska věcné příslušnosti se zvláštní zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

použije vždy, dopustí-li se mladistvý, příp. mladý dospělý činu, který naplňuje 

znaky skutkové podstaty některého z trestných činů dle obecných předpisů (§ 1 

odst. 1 JGG). V Německu tedy stejně jako v České republice neexistují trestné činy, 

kterých by se mohly dopustit výhradně osoby mladistvé (tzv. statusové delikty), 

mezi které bývá typicky řazeno záškoláctví apod.  
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4.4 Možnosti řešení trestné činnosti mladistvých v Německu 

 

Německý zákon o soudnictví ve věcech mládeže rozlišuje 3 hlavní druhy 

sankcí, a to výchovná opatření, kázeňské prostředky a tresty, resp. trest odnětí 

svobody. Škála sankcí je dále doplněna o ochranná a jiná opatření a vedlejší sankce 

(Nebenfolgen). Německá právní úprava zakotvuje rovněž čtyři druhy odklonů, které 

lze za podmínek stanovených v JGG aplikovat v trestních věcech mladistvých.  

 

Systém trestních sankcí v rámci soudnictví ve věcech mládeže253: 

1) Upuštění od potrestání (Absehen von Strafe, § 60 StGB ) 

2) Hlavní sankce (Hauptfolgen) 

• Výchovná opatření (Erziehungsmaßregeln, § 9 JGG ) 

- Pokyny (Weisung, § 10 JGG)  

- Pomoc při výchově (Hilfe zur Erziehung § 12 JGG)  

• Kázeňské prostředky (Zuchtmittel, § 13 JGG)  

- Napomenutí (Verwarnung, § 14 JGG) 

- Příkazy (Auflagen, § 15 JGG) 

- Jugendarrest (§ 16 JGG) 

• Trest odnětí svobody pro mladistvé (Jugendstrafe, § 17 JGG) 

 
3) Vedlejší sankce (Nebenfolgen)  

• Zákaz řízení (Fahrverbot, § 44 StGB)  

 
4) Opatření (Maßnahmen, § 11 odst. 1 Nr. 8 StGB, Maßregeln der Besserung 

und Sicherung §§ 7 JGG, 61 ff StGB)  

• Opatření spojená s odnětím osobní svobody (Freiheitsentziehende 

Maßregeln):  

- umístění v psychiatrické léčebně (Unterbringung in einem 

psychiatrischen   Krankenhaus, § 63 StGB),  

                                                 
253 HEINZ, W. Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionierungspraxis in Deutschland 
1882 – 2010 [online]. Version 1/2012. Konstanz: Universität Konstanz, 2012, s. 34 [cit. 2016-09-
05]. Dostupné z: www.uni-konstanz.de/rtf/kis/Sanktionierungspraxis-in-Deutschland-Stand-
2010.pdf. 
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- umístnění v detoxikačním zařízení (Unterbringung in einer 

Entziehungsanstalt, § 64 StGB)  

- umístění v zabezpečovací detenci (Unterbringung in (nachträglich 

angeordneter) Sicherungsverwahrung (§§ 7 II, III JGG)  

• Opatření nespojená s odnětím osobní svobody (Maßregeln ohne 

Freiheitsentzug):  

- stanovení dohledu nad chováním (Führungsaufsicht, §§ 68-68g 

StGB)  

- odnětí řidičského oprávnění (Entziehung der Fahrerlaubnis, §§ 69-

69b StGB)  

• Jiná opatření (Andere Maßnahmen) : 

- Propadnutí věci (Verfall, §§ 6 JGG, 73-73e StGB)  

- Odnětí věci (Einziehung, §§ 6 JGG, 74, 75 StGB) 

- Učinění věci nepoužitelnou (Unbrauchbarmachung §§ 6 JGG, 74d 

StGB)  

 

 

4.4.1 Účel sankcionování a cíl intervence 

 

Ustanovení § 2 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže jednoznačně 

vyjadřuje, že primárním cílem zákona je individuální prevence.254 Předcházení 

páchání další trestné činnosti mladistvými nebo mladými dospělými má být 

dosaženo především jeho výchovou.255 Důvodová zpráva navíc předpokládá, že 

sankce budou mladistvým pachatelům ukládány na základě empirických poznatků 

o efektivnosti jednotlivých sankcí.256 Hodnocení efektivity jednotlivých sankcí a 

                                                 
254 Podle důvodové zprávy nebyly jiné cíle, jako je generální prevence a ochrana veřejnosti 
zvažovány. In DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and 
reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 547-622. Schriften 
zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
255 K explicitnímu zákonnému vyjádření cíle zákona o soudnictví ve věcech mládeže došlo 
prostřednictví novely z roku 2008. 
256 Jedná se o jedno z doporučení přijatých Výborem ministrů Rady Evropy v roce 2003 
(Recommendation Rec(2003)20) formulované pod bodem 5: Intervention with juvenile offenders 
should, as much as possible, be based on scientific evidence on what works, with whom and what 
under circumstances. DÜNKEL, F. Germany. 1.ed. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 547-622. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
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plnění jejich účelu bývá v odborné zahraniční literatuře označováno pojmem „what 

works“. Za tímto účelem jsou ve Spolkové republice Německo v pravidelných 

cyklech vytvářeny statistiky zaměřené na zjištění míry recidivy v závislosti na 

druhu dříve uložené sankce (k tomu podrobněji níže). 

Německá trestní politika ve věcech mladistvých pachatelů vychází z principu 

„minimální intervence“257, což znamená, že v naprosté většině případů je trestní věc 

mladistvého vyřešena odklonem. Pokud již soud přistoupí k uložení sankce, pak 

přednostně volí výchovná nebo kázeňská opatření.258 Stejně jako v České republice 

platí mezi jednotlivými druhy sankcí zásada subsidiarity. 259 Objevil se však i 

názor260, že sankcionování mladistvých se ve svém důsledku žádným významným 

způsobem neliší od ukládání trestů dospělým pachatelům, kdy v obou případech 

dochází při spáchání dalšího trestného činu k uložení přísnější sankce, což však 

nemusí současně odpovídat povaze a závažnosti trestného činu.261 Podle závěrů 

studie Wolfganga Heinze zaměřené na míru recidivy existuje u mladistvých 

pachatelů pravděpodobnost, že další čin spáchaný mladistvým bude tím přísněji 

potrestán, čím přísnější byla prvotní sankce. Současně výsledky studie ukazují, že 

čím přísnější je sankce uložená za prvotní delikt, tím vyšší je riziko recidivy.262  

Ustanovení § 5 odst. 2 JGG stanoví závazné pořadí užití sankčních prostředků 

vztahujících se na trestnou činnost mladistvého. Mladistvému soud uloží za jeho 

delikventní jednání primárně výchovné prostředky. Teprve pokud se uložení 

výchovných prostředků nejeví jako dostačující, volí citelnější sankce. Podle § 5 

odst. 3 JGG soud neuloží kázeňská opatření ani trest odnětí svobody v případě, že 

to vzhledem k umístnění do psychiatrického nebo jiného léčebného zařízení 

nepovažuje za nezbytné. Zákon umožňuje uložit více výchovných prostředků, jakož 

                                                 
257 JUNGER-TAS, J. Juvenile delinquency in Europe and beyond: results of the second international 
self-report delinquency study. New York, N.Y.: Springer, c2010, s. 49. ISBN 978-038-7959-825. 
258 DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 547-622. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
259 DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 547-622. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
260 ALBRECHT, H.J. Youth Justice in Germany. Youth crime and youth justice: comparative and 
cross-national perspectives. Chicago, Ill.: The University of Chicago Press, c2004, s. 443-493. 
Crime and justice (Chicago, Ill.), v. 31. ISBN 0226808661. 
261 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 79. 
Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
262 HEINZ, W. Rückfall- und Wirkungsforschung - Ergebnisse aus Deutschland. Universität 
Konstanz, 2007,     s. 17. Dostupné také z: http://www.uni-konstanz.de/rtf/kis/Heinz_Rueckfall-
und_Wirkungsforschung_he308.pdf. 
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i kázeňských opatření vedle sebe. Stejně tak lze současně uložit výchovný i 

kázeňský prostředek. Je však nepřípustné současně uložit pomoc při výchově (Hilfe 

zur Erziehung) a Jugendarrest263 (§ 8 odst. 1 JGG). 

Další omezení při ukládání sankcí obsahuje ustanovení § 8 odst. 2 JGG, podle 

kterého lze vedle trestu odnětí svobody uložit pouze pokyny (§10 JGG), příkazy 

(§ 15 JGG) nebo nařídit výchovnou podporu (Erziehungbeistandschaft). Absolutní 

zákaz současného uložení Jugendarrestu a trestu odnětí svobody byl novelou z roku 

2012264 částečně zrušen. Stále zásadně platí, že mladistvému nesmí být uložen 

současně Jugendarrest a nepodmíněný trest odnětí svobody. Avšak podle 

novelizované úpravy existují tři situace, ve kterých lze výjimečně mladistvému 

pachateli tyto sankce uložit vedle sebe. Prvním případem je podmíněné odložení 

trestu odnětí svobody na zkušební dobu (§ 57 JGG).  Dále jde o zvláštní situaci, 

kterou česká právní řád nezná, tj. soud si ve svém rozhodnutí explicitně vymíní, že 

rozhodnutí o trestu odnětí svobody odloží na pozdější dobu (§ 61 JGG). To se děje 

například tehdy, pokud v době rozhodování panuje nejistota ohledně existence 

tzv. negativních sklonů k páchání trestné činnosti u mladistvého jedince. Třetí 

možnou alternativu předpokládá § 27 JGG. Současné uložení sankcí je možné, 

pokud se mladistvému na ukládaný trest odnětí svobody zcela započte jeho 

předchozí výkon. Důvodem této změny bylo dosažení širších možností jak nakládat 

s mladistvými pachateli. Stojí za zmínku, že v § 16a JGG je vytyčen zvláštní cíl pro 

současné uložení obou trestů. Zde je obecné odvrácení mladistvého pachatele od 

další trestné činnosti konkretizováno jako zlepšení možnosti výchovného působení 

na mladistvého během zkušební doby.  

Na rozdíl od dospělých pachatelů, v případě mladistvých nejsou s odsouzením 

pro trestný čin spojovány další důsledky, tj. nemožnost zastávat veřejnou funkci a 

užívat svých volebních, příp. hlasovacích práv. 

Sankce vůči mladistvému by měla následovat v co možná nejkratší době po 

spáchání činu, neboť zvyšuje výchovný efekt. Tato myšlenka našla svůj odraz i 

v procesním právu, neboť ve Spolkové republice, na rozdíl od české právní úpravy 

platí, že mladistvý může v trestní věci vznést opravný prostředek pouze jednou, a 

                                                 
263 Vzhledem k tomu, že v českém jazyce neexistuje vhodný ekvivalent, je nadále používáno 
označení sankce v původním jazyce. 
264 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP, 24. 4. 2012. Drucksache 17/9389. 
Deutscher   Bundestag. 17. Wahlperiode. Dostupné také z: 
http://dipbt.bundesta.de/doc/btd/17/093/1709389.pdf ). 
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to buď u odvolacího soudu (zpravidla Landesgericht) za účelem dosažení dalšího 

slyšení, znovu projednání věci, nebo u Oberlandesgericht za účelem posouzení 

právní otázky, což má urychlit soudní řízení a přinést tak kýžený výchovný efekt. 

Mladistvý si tedy může zvolit pouze jeden z těchto dvou opravných prostředků (§ 

55 odst. 2 JGG). Právě v tomto bývá spatřována nevýhoda trestního řízení 

mladistvých ve srovnání s trestním procesem proti dospělým osobám.265 

 

4.4.2  Výchovná opatření 

 

Mezi výchovná opatření (Erziehungsmaßregeln) podle JGG patří jednak 

pokyny (Weisung) a vedle nich pomoc k výchově (Hilfe zur Erziehung). Smysl 

výchovných opatření spočívá v pomoci mladistvému uvědomit si, že se dopustil 

něčeho protiprávního, nalézt příčinu jeho činu a v tomto směru cíleně usměrnit jeho 

život. Rovněž lze prostřednictvím výchovných opatření poskytnout podporu při 

zvládání každodenních problémů či při nápravě zásadně zanedbané výchovy 

delikventního jedince. 

Zajímavostí německé úpravy ve srovnání s českou právní úpravou výchovných 

opatření je, že mladistvý nemůže podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu 

jen z toho důvodu, aby dosáhl uložení jiného výchovného opatření. Podle Dünkela 

toto omezení může v některých případech znamenat porušení principu 

proporcionality, zvláště vezmeme-li v úvahu, že v Německu na rozdíl od České 

republiky nebo Rakouska není stanovena žádná maximální výměra pro uložení 

sankce spočívající ve vykonání obecně prospěných prací, resp. jiné sankce tohoto 

charakteru266 (community service), a lze tak uložit i povinnost vykonat tuto činnost 

v rozsahu několika stovek hodin bez možnosti dosáhnout změny rozhodnutí 

prostřednictvím opravného prostředku.267 Výchovná opatření jsou v praxi hojně 

                                                 
265 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
266 Např. společensky prospěšná činnosti jako jedna z výchovných povinností ve smyslu § 18 odst. 
1 písm. c) ZSVM. 
267 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
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využívána. V roce 2014 bylo uloženo celkem 13 929 výchovných opatření, z toho 

v 99 % právě tvořily pokyny.268 

 

4.4.2.1 Pokyny 

 

Pokyny (Weisung) se rozumí jednotlivé příkazy a zákazy, kterými se mladistvý 

musí řídit a které tak usměrní jeho chování a životní styl. Zákon o soudnictví 

mládeže v § 10 JGG výslovně vyjmenovává následující pokyny: 

- nastěhovat se na určité místo, 

- bydlet s rodinou nebo v určité domácnosti, 

- přijmout určité zaměstnání nebo se vzdělávat, 

- vykonat určité práce, 

- podrobit se dohledu konkrétní osoby, 

- povinnost účastnit se kurzu sociálního tréninku, 

- usilovat o narovnání s poškozeným, 

- nestýkat se s určitou osobou nebo nenavštěvovat restaurační a podobná 

zařízení, 

- účastnit se kurzu řidičských dovedností. 

Uvedený výčet je demonstrativní. Z vymezených povinností a omezení bývá 

nejčastěji ukládán pokyn vykonat určité práce. Podle Spolkového soudního dvora 

je možné tuto povinnost uložit jen tehdy, pokud to může přispět k pozitivnímu 

ovlivnění postoje mladistvého k práci. O to výchovněji působí, jestliže uložení této 

povinnosti přispěje k nápravě škody, kterou pachatel způsobil nebo pokud slouží 

prospěšným účelům. Výkon sankce není časově omezen, nicméně zpravidla soud 

vyměří tuto povinnost v řádu hodin. Mladistvý práce vykonává ve svém volném 

čase, nesmí tím být však současně příprava na budoucí povolání. Denně pak nesmí 

výkon těchto prací přesáhnout 4 hodiny. V průměru bývá tato povinnost ukládána 

                                                 
268 STATISTISCHES BUNDESAMT (HG.). Strafverfolgung 2014. Wiesbaden: Statistisches 
Bundesamt, 2016. Dostupné také z: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/StrafverfolgungVollzug/Straf
verfolgung2100300147004.pdf?__blob=publicationFile. 



95 
 

přibližně v rozsahu 20–30 hodin.269 Riesová270 upozorňuje na to, že v praxi soudy 

poměrně často nesprávně ukládají mladistvým pachatelům na místo pokynu 

vykonat určité práce (Arbeitsweisung) příkaz, jehož podstatou je rovněž vykonání 

určitých prací (Arbeitsleistung) podle § 15 odst. 3 JGG (k otázce odlišení obou 

institutů dále viz níže).  

Podle § 10 odst. 2 JGG lze uložit pokynem rovněž povinnost podstoupit 

odvykací léčbu (Entziehungskur) nebo jinou léčebnou kůru (Heilerzieherischen 

Behandlung). Jejich účel je výlučně výchovného charakteru. Neslouží jako forma 

trestu za spáchaný čin, ten je pouze podnětem pro jejich uložení.271 Odplatná funkce 

trestu tedy v tomto směru ustupuje do pozadí. Smyslem je odhalit důvod 

spáchaného činu a pomoci mladistvému si uvědomit, že se dopustil něčeho 

protiprávního a z jakého důvodu. Velice častým důvodem pro využití těchto 

opatření jsou projevy zvyšující se agrese u mladistvého, která nemá zdánlivě 

žádnou příčinu, žhářství, sexuální delikty atd.272 Může mít podobu skupinové nebo 

samostatné terapie, ať už formou rozhovorů nebo rozboru chování atp. Protože toto 

opatření představuje poměrně významný zásah do života provinilce, je nezbytné, 

aby s uložením obou uvedených opatření vyslovil souhlas zákonný zástupce 

mladistvého. Jde-li o mladistvého staršího 16 let, vyžaduje se i jeho souhlas (§ 10 

odst. 2 JGG). 

Podstata  Entziehungskur spočívá v dobrovolné léčbě pachatelovy alkoholové 

nebo drogové závislosti. Jedná se především o případy, kdy se mladistvý pachatel 

dopustil drogové trestné činnosti, příp. jiného trestného činu, avšak pod vlivem 

návykové látky. Toto opatření však může mít zcela neformální povahu jako např. 

účast na terapii skupiny anonymních alkoholiků, případně terapie v rámci společné 

soužití několika osob (therapeutische Wohngemeinschaft). Jedná-li se 

o mladistvého staršího 16 let, je uložení povinnosti podstoupit odvykací léčbu 

podmíněno jeho souhlasem (§ 10 odst. 2 JGG, ad fine).  

                                                 
269 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 9. ISBN 36-315-3356-X. 
270 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 9-10. ISBN 36-315-3356-X. 
271 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 9-10. ISBN 36-315-3356-X. 
272 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 10. ISBN 36-315-3356-X. 
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Soud může uložit i jiné pokyny než ty, které jsou vyjmenovány v § 10 JGG. Za 

neobvyklé, avšak účelné považuji např. povinnost nezadlužit se, nekupovat věci na 

splátky, plnit školní povinnosti nebo povinnost odevzdat věci, jejichž užívání by mu 

bránilo v dalším rozvoji.273 

4.4.2.2  Pomoc při výchově  

 

Tento druh výchovného opatření (Hilfe zur Erziehung) nemá v současné praxi 

téměř žádný význam274, neboť je nahrazeno opatřeními v rámci péče o mládež, 

tj. předpisy civilního práva (Jugendwohlpflecht), na které zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže přímo odkazuje.275 Uložení těchto opatření má svůj přínos tehdy, 

pokud není dospívajícímu jedinci zajištěna odpovídající výchova nebo není 

vytvořeno prostředí pro jeho další rozvoj, a v důsledku toho mu hrozí zpustnutí, a 

zároveň není jím spáchaná trestná činnost natolik závažná, aby bylo nutné využít 

některé z přísnějších opatření. 

 

 

4.4.3  Kázeňské prostředky  

 

Uložení kázeňských prostředků (Zuchtmittel) je na místě tehdy, pokud podle 

soudu již k působení na pachatele a odvrácení jej od další trestné činnosti 

nepostačuje uložení výchovných opatření, a zároveň situace nevyžaduje uložení 

trestu. V tomto směru jsou jednotlivé formy sankcí v poměru subsidiarity. 

Ustanovení § 13 odst. 3 JGG stanoví, že s uložením kázeňských prostředků nejsou 

spojeny žádné právní účinky trestu, tedy ani veřejný odsudek pachatele ani odplata 

za spáchaný čin. Kázeňské prostředky se nezapisují do rejstříku trestů, nýbrž do 

zvláštního rejstříku výchovných opatření (Erziehungsregister). Ukládáním 

kázeňských prostředků je sledována především individuální prevence. Na rozdíl od 

výchovných opatření a trestů, kázeňské prostředky nejsou ukládány dlouhodobě, 

                                                 
273 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 10. ISBN 36-315-3356-X. 
274 V roce 2014 byla opatření tohoto typu využita pouze v 0,85 % případů.  
275 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v ustanovení § 12 odkazuje na Sozialgesetzbuch (Achtes 
Buch – Kinder und Jugendhilfe), konkrétně na ustanovení § 30 a §34, kde je zakotvena výchovná 
podpora (Erziehungsbeistandschaft) a ústavní výchova (Heimerziehung). 
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aby nedošlo k negativnímu ovlivnění mladistvého ve škole, příp. v zaměstnání. 

V kázeňských opatřeních se mísí jak represivní, tak preventivní působení. Jedná se 

o nejhojněji využívanou kategorii sankcí vůbec. V roce 2014 bylo uloženo 

mladistvým celkem 37 665 kázeňských opatření, kdy celkový počet uložených 

trestněprávních sankcí pro mladistvé v daném roce dosáhl 55 549.276 

Mezi kázeňské prostředky podle § 13 JGG patří: 

4.4.3.1 Napomenutí 

 

Podstata spočívá v tom, že mladistvému pachateli je důrazně vytknuto jeho 

protiprávní chování, je upozorněn na možné důsledky svého jednání a současně je 

na něj apelováno, aby se obdobného jednání v budoucnu již nedopouštěl. 

Napomenutí (Verwarnung) má podobu formálního rozsudku.277 Bývá ukládáno 

zejména u bagatelní trestné činnosti a zpravidla v kombinaci s dalšími ať již 

výchovnými nebo kázeňskými prostředky, aby došlo k efektivnímu působení na 

mladistvého provinilce. Zatímco v České republice se obdobná sankce v praxi 

téměř nepoužívá, v Německu bylo v roce 2014 aplikováno v 10 597 případech, tj. 

v 20 % z celkového počtu uložených sankcí. 278 Zpravidla jsou však ukládána 

v kombinaci s další sankcí.  

4.4.3.2 Uložení příkazu 

 

Obecně se má za to, že příkazy (Auflagen) představují přísnější formu 

napomenutí. Uložení příkazu je v praxi nejenom nejužívanějším kázeňským 

prostředkem, ale nejužívanější sankcí pro mladistvé vůbec.279 Vedle uvědomění si 

protiprávnosti vlastního počínání, lze prostřednictvím uvedených příkazů 

                                                 
276 STATISTISCHES BUNDESAMT (HG.). Strafverfolgung 2014. Wiesbaden: Statistisches 
Bundesamt, 2016. Dostupné také z: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/StrafverfolgungVollzug/Straf
verfolgung2100300147004.pdf?__blob=publicationFile.  
277 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 14. ISBN 36-315-3356-X. 
278 STATISTISCHES BUNDESAMT (HG.). Strafverfolgung 2014. Wiesbaden: Statistisches 
Bundesamt, 2016. Dostupné také z: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/StrafverfolgungVollzug/Straf
verfolgung2100300147004.pdf?__blob=publicationFile). 
279 V roce 2014 soudy uložily mladistvým celkem 20 278 příkazů, což tvoří 36.5 % z celkového 
počtu uložených sankcí v daném roce. V roce 2002 to bylo dokonce 56, 4 %. STATISTISCHES 
BUNDESAMT (HG.). Strafverfolgung 2014. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2016.  
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dosáhnout též určité represe vůči mladistvému a zároveň poskytnout satisfakci 

poškozenému. 

Příkazem lze podle § 15 JGG mladistvému uložit: 

- nahradit škodu podle svých sil (Schadenswiedergutmachung); 

Předpokladem pro využití tohoto institutu je existence civilněprávního 

nároku na náhradu škody a stanovení výše způsobené škody. Daleko častěji 

než uložení povinnosti nahradit škodu ve smyslu § 15 JGG je v praxi 

používán institut narovnání mezi pachatelem a obětí trestného činu (Täter-

Opfer-Ausgleich) dle § 45 odst. 2 JGG.280 

- osobně se omluvit poškozenému (Entschuldigung); 

Musí se jednat o osobní omluvu pachatele poškozenému, uskutečněnou 

pokud možno přímo před zraky soudce. Zprostředkovaná nebo písemná 

omluva v takovém případě nestačí, v praxi využíváno toto ustanovení zcela 

minimálně281.282 

- vykonat určené práce (Arbeitsleistung); 

Je na místě upozornit na skutečnost, že povinnost vykonat určité práce lze 

uložit jednak jako pokyn (Weisung) podle § 10 odst. 1 JGG, ale též jako 

příkaz v rámci kázeňských prostředků a je tedy na místě si klást otázku, jaký 

je rozdíl mezi oběma ustanoveními. Určité vodítko by mohl poskytnout 

existující vztah subsidiarity mezi výchovnými a kázeňskými prostředky. 

Tomuto vztahu by měla odpovídat i výměra a druh vykonávaných prací 

ukládaných podle jednotlivých ustanovení. Příkaz vykonat určené práce 

patří nejenom mezi nejčastěji ukládaný kázeňský prostředek, ale je 

nejpoužívanější sankcí vůči mladistvým pachatelům vůbec. V roce 2014 se 

tak stalo ve více než 30 % případů.283 V rámci diskuse nad reformou tohoto 

druhu příkazu vznikaly návrhy na vymezení minimálního a maximálního 

rozsahu povinnosti vykonat určité společensky prospěšné práce, kdy nejvíce 

                                                 
280 Proto byl příkaz nahradit škodu v roce 2014 uložen jen v 779 případech. STATISTISCHES 
BUNDESAMT (HG.). Strafverfolgung 2014. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2016.   
281 V roce 2014 byla uložena povinnost omluvit se poškozenému v 80 případech. STATISTISCHES 
BUNDESAMT (HG.). Strafverfolgung 2014. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2016. 
282 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 16. ISBN 36-315-3356-X. 
283 STATISTISCHES BUNDESAMT (HG.). Strafverfolgung 2014. Wiesbaden: Statistisches 
Bundesamt, 2016. Dostupné také z: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/StrafverfolgungVollzug/Straf
verfolgung2100300147004.pdf?__blob=publicationFile. 
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podporovaným návrhem bylo omezit možnost maximální možné výměry na 

120 hodin,284 jako tomu je v právní úpravě Rakouské republiky. K přijetí 

tohoto omezení však dosud nedošlo a rozsah ukládané sankce tak není nijak 

omezen.  

 

- zaplatit příspěvek na obecně prospěšné účely (Geldauflagen); 

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od české právní úpravy nelze podle JGG 

mladistvému pachateli uložit peněžitý trest, supluje jeho funkci právě příkaz 

zaplatit příspěvek na obecně prospěšné účely. Jak bude podrobněji 

rozebráno níže, německá právní úprava zná jediný druh trestu pro mladistvé 

pachatele, a tím je trest odnětí svobody. Předpokladem uložení této sankce 

je skutečnost, že mladistvý má vlastní příjem. I proto bývá ve Spolkové 

republice Německo tato sankce využívána v nepříliš velké míře, v roce 2014 

se tak stalo v počtu 2 709 případů, tj. cca 5 % z celkového počtu uložených 

sankcí.285 Z hlediska zákonem stanoveného účelu, kterého má být 

ukládáním sankcí mladistvým pachatelům dosaženo, se v tomto směru 

vymyká, neboť žádným způsobem nepřispívá k rozvoji osobnosti 

mladistvého. Panuje také obava, že peněžitý trest by v mladistvých 

odsouzených mohl vzbuzovat domněnku, že vše lze urovnat penězi. 286 

 

4.4.3.3 Krátkodobé uvěznění (Jugendarrest) 

 

Jugendarrest (dále je pro snazší orientaci používán německý název 

„Jugendarrest“, příp. „Arrest“) je kázeňským prostředkem svého druhu. Jedná se o 

specifickou sankci pouze pro mladistvé pachatele, v obecném trestním právu nemá 

žádný ekvivalent. Česká právní úprava tento druh sankce nezná. Podstata 

Jugendarrestu spočívá v omezení mladistvého na svobodě a jeho umístění v ústavu. 

Prostřednictvím této „krátké šokové terapie“ má být mladistvý odrazen od páchání 

                                                 
284 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 41. ISBN 36-315-3356-X. 
285 STATISTISCHES BUNDESAMT (HG.). Strafverfolgung 2014. Wiesbaden: Statistisches 
Bundesamt, 2016. Dostupné také z: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/StrafverfolgungVollzug/Straf
verfolgung2100300147004.pdf?__blob=publicationFile. 
286 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 18. ISBN 36-315-3356-X. 
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další trestné činnosti. Je všeobecně přijímáno, že Jugendarrest by měl být ukládán 

pouze těm mladistvým pachatelů, kteří dosáhli určité rozumové úrovně. Eisenberg 

uvádí, že Arrest není vhodný pro ty mladistvé, jejichž duševní vyspělost je tak 

nedostatečná nebo opožděná, že by nepochopili význam tohoto prostředku. 

Zpravidla by se mohlo jednat o jedince ve věku 14 a 15 let.287 Naopak přichází 

v úvahu právě tehdy, pokud se u mladistvého projevuje vzdorovitost, nepozornost, 

nízká schopnost sebeovládání a zdrženlivost. V praxi bývá Arrest ukládán 

zpravidla pachatelům závažnější trestné činnosti, tj. loupeží, závažnější formy 

krádeží nebo ublížení na zdraví. Shoda panuje v tom, že soud by měl důkladně 

vážit, zda je uložení Arrestu pro mladistvého vhodné, zvláště jedná-li se 

o prvopachatele. I v případě pachatelů opětovně páchajících bagatelní trestnou 

činnost se prosazuje tendence využívat spíše jiné prostředky k nápravě, méně 

invazivního charakteru, zejména prospěšné práce, kurzy sociálního tréninku, 

výchovné povinnosti nebo některý z odklonů.288 Výkon této sankce směřuje k tomu, 

aby si mladistvý uvědomil, že protiprávní chování má své důsledky – v odborné 

literatuře se setkáme též s označením „Denkzettel“. Ustanovení § 16 JGG rozlišuje 

tři formy Jugendarrestu, a to Freizeitarrest, Kurzarrest, Dauerarrest. 289 

Freizeitarrest spočívá v uzavření mladistvého v zařízeních pro výkon Arrestu 

v době jeho volna. Výkon Freizeitarrestu probíhá ve speciálních zařízeních, která 

jsou striktně oddělena od výkonu trestu pro mladistvé. Samotný výkon může mít 

dvě podoby. Zpravidla se Freizeitarrest realizuje během víkendu, kdy začíná v 

sobotu a končí v pondělí brzy ráno tak, aby jedinec stihl opět nastoupit do školy 

nebo do práce. Tento způsob výkonu sankce má zamezit případné stigmatizaci 

mladistvého. Může být však vykonáván i ve volném čase mladistvého během týdne. 

Přestože je podle německé odborné veřejnosti přínos Freizeitarrestu velice 

                                                 
287 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 19. ISBN 36-315-3356-X. 
288 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 19. ISBN 36-315-3356-X. 
V tomto ohledu je třeba upozornit na skutečnost, že původně byl arrest určen právě pro mladistvé 
pachatele méně závažné trestné činnosti, na které měl působit svým odstrašujícím účinkem. 
Nicméně s rozšiřováním typů sankcí došlo i ke změně cílové skupiny pachatelů. Nyní funguje Arrest 
jako předěl mezi kázeňskými prostředky a trestem odnětí svobody.  
289 JGG zná i tzv. Ungehorsamarrest/Beugearrest. Nejedná se však na rozdíl od výše uvedených 
druhů Arrestu o kázeňský prostředek, nýbrž o sankci v případech, kdy mladistvý odsouzený neplní 
soudem uložené povinnosti. Tento prostředek se však neřadí mezi formy Jugendarrestu podle § 16 
JGG, neboť jeho podstata je naprosto odlišná. 
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diskusní290 a objevily se legislativní návrhy na jeho zrušení, stále se poměrně hojně 

využívá. 

Kurzarrest je pouze náhradním opatřením ve vztahu k Freizeitarrestu ve chvíli, 

kdy tento nemůže být realizován. Zejména v případech, kdy by došlo k zásahu do 

vzdělávání mladistvého nebo do výkonu jeho zaměstnání. Ustanovení § 16 JGG 

stanoví přepočet, podle kterého se dva celé dny Kurzarrestu rovnají Freizeitarrestu. 

V praxi je Kurzarrest využíván spíše minimálně.291 

Podstatou Dauerarrestu je celodenní uzavření v rozsahu jednoho až čtyř týdnů, 

kdy délka trvání se odvíjí od závažnosti činu a míry škodlivosti jednání. Podle 

empirických studií však Arrest trvající déle než dva týdny má naopak zpravidla 

negativní vliv na rozvoj mladistvého.292 

 

Právě ukládání Jugendarrestu mladistvým pachatelům a vliv této sankce je 

nejvíce diskutovanou otázku již od okamžiku zavedení tohoto institutu do právní 

úpravy. Dokladem toho je skutečnost, že se v průběhu doby objevilo několik 

legislativních návrhů týkajících se tohoto institutu.  Jejich podstata spočívala 

v úplném zrušení293, zrušení některé z jeho forem (konkrétně Freizeitarrestu a 

Kurzarrestu), přes přeměnu v krátkodobé tresty odnětí svobody294 až po vytvoření 

stacionárních výchovných/sociálních kurzů. Nicméně ke zrušení nakonec i přes 

značnou kritiku toho institutu nedošlo, neboť by tím vznikla významná mezera 

v sankcích ukládaných mladistvým pachatelům, která by tvořila předěl mezi 

výchovnými a kázeňskými prostředky na jedné straně a trestem odnětí svobody na 

straně druhé. V souvislosti s tím si však lze klást otázku, proč ukládat mladistvým 

sankci, která nejenže neplní svůj účel, když míra recidivy dosahuje až 70 %295, ale 

                                                 
290 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 20. ISBN 36-315-3356-X. 
291 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 20. ISBN 36-315-3356-X. 
292 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 21. ISBN 36-315-3356-X. 
293 Zrušení Jugendarrestu se objevilo již v rámci návrhu 1. změny JGG, a to na základě přesvědčení, 
že výkon tohoto druhu sankce má na mladistvé negativní vliv a tedy více škodí, nežli by vedl 
k nápravě. 
294 Podporoval Albrecht, Feltes. 
295 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 98 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
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její využívání je tedy dokonce kontraproduktivní? V roce 2014 byl Jugendarrest 

uložen 6 790 mladistvým, v polovině případů se jednalo o vykonání 

Dauerarrestu.296 Za negativní považuji rovněž dlouhou „čekací dobu“ na samotný 

výkon sankce. Uběhnutí značně dlouhé doby od chvíle, kdy se mladistvý trestné 

činnosti dopustil, do doby, než dojde k uložení a výkonu Arrestu, ještě více snižuje 

efektivnost této sankce.297 Ve chvíli, kdy konečně dojde k výkonu Arrestu, již 

bývají osobní poměry a životní situace mladistvého značně odlišné a v důsledku 

toho se oslabuje výchovné a pedagogické působení, které má sankce přinášet.298 

 

4.4.4 Trest odnětí svobody 

 

Trest odnětí svobody je jediným trestem v pravém slova smyslu, který lze 

podle německé právní úpravy mladistvému pachateli uložit. Uložení trestu odnětí 

svobody přichází na řadu tehdy, jestliže jsou výchovná opatření nebo kázeňské 

prostředky k dosažení výchovy pachatele naprosto nedostačující a z hlediska 

závažnosti činu i nezbytné.299 Stejně jako v české právní úpravě samozřejmě platí, 

že trest odnětí svobody představuje nejpřísnější sankci, nejzazší možný prostředek 

k nápravě mladistvého pachatele. Výkon trestu odnětí svobody mladistvých 

probíhá ve zvláštních věznicích pro mladistvé. Minimální výměra trestu odnětí 

svobody pro mladistvé (14–17 let) činí 6 měsíců300, maximálně však 5 let. 

Výjimečně může soud vyměřit mladistvému i trest odnětí svobody až do výše 10 

let301, a to v případě, že se dopustil závažného trestného činu, za který zákon ukládá 

                                                 
296 Nejčastější formou Jugendarrestu je právě Dauerarrest, který byl v roce 2014 uložen ve 3 292 
případech, a Freizeitarrest s počtem 2 685. STATISTISCHES BUNDESAMT (HG.). 
Strafverfolgung 2014. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2016. 
297 Srov. HEISIG, K. Das Ende der Geduld. 1. Aufl. Freiburg im Breisgau: Herder, 2010. ISBN 34-
513-0204-7. 
298 BOSSI, R. Die gemachten Mörder. Originalausg. Bergisch Gladbach: Lübbe, 2007, s. 39. ISBN 
978-378-5722-794. 
299 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 22. ISBN 36-315-3356-X. 
300 Podle některých reformních návrhů mělo dojít ke změně v tom smyslu, že uložení 
nepodmíněného trestu odnětí svobody by bylo možné pouze pachatelům, kteří v době spáchání činu 
dosáhli 16. rok věku, jako tomu je v trestněprávní úpravě Rakouské republiky, zatímco na mladší 
pachatele by bylo možné působit pouze výchovnými a kázeňskými prostředky. Proti tomuto návrhu 
se však prosadily hlasy upozorňující na to, že by 14 – 15leté pachatele nejzávažnější trestné činnosti 
nebylo možné žádným zásadním způsobem potrestat.  
RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 47-48. ISBN 36-315-3356-X. 
301 Objevily se však i návrhy na výšení maximální možné výměry trestu na 15 let. 
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dospělým pachatelům trest odnětí svobody převyšující 10 let (§ 18 JGG). 

Ve srovnání s právní úpravou České republiky, Rakouska či Švýcarska je 

ustanovení německého zákona o soudnictví ve věcech mládeže zakotvující 

minimální dobu trvání trestu odnětí svobody naprosto ojedinělé. Nejnižší možná 

výměra trestu odnětí svobody pro mladistvé byla stanovena na hranici 6 měsíců302, 

a to z toho důvodu, že kratší doba strávená ve výkonu trestu odnětí svobody by 

podle německého zákonodárce nemohla přinést zamýšlený výchovný účinek.303 

Podle § 52a JGG dokonce doba strávená v detenci v době předsoudního stadia 

řízení nemusí být započítána do délky trestu, pokud rozsudkem byla mladistvému 

uložena sankce spojená s omezením osobní svobody v délce trvání nepřesahujícím 

6 měsíců, a z tohoto důvodu by fakticky vykonávaná délka trestu odnětí svobody 

nebyla dostačující z hlediska reintegrace mladistvého jedince. Toto rozhodnutí je 

v diskreční pravomoci soudu. Na předmětná ustanovení rovněž navazuje i úprava 

podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, které lze před uplynutím 

doby 6 měsíců učinit jen zcela výjimečně (dále viz níže). 

Vedle obecné formulace užití trestu odnětí svobody jako ultima ratio ve chvíli, 

kdy nepostačuje uložení mírnějších sankcí, zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

v § 17 odst. 2 jednoznačně formuluje další podmínky pro jeho uložení. Uložení 

nepodmíněného trestu svobody mladistvému je podmíněno buď existencí 

nebezpečných sklonů jedince (Schädliche Neigungen304/dangerous tendencies) 

nebo závažností zavinění (Schwere der Schuld).305 Nebezpečný sklon k páchání 

trestné činnosti podle výkladu Spolkového soudního dvora je dán v situacích, kdy 

nedostatek výchovy zakládá důvodnou obavu, že pokud nebude zasaženo, 

mladistvý bude dál pokračovat v páchání závažnější trestné činnosti. Nejde tedy 

                                                 
302 Vzhledem k tomu, že nejnižší možná výměra trestu odnětí svobody činí pro mladistvé nejméně 
6 měsíců, odborná veřejnost se shoduje v tom, že mladistvému je možné uložit trest odnětí svobody 
jen tehdy, pokud by soud, trestal-li by dospělého pachatele, uložil trest odnětí svobody nejméně ve 
výměře 6 měsíců. 
303 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 22-23. ISBN 36-315-3356-X. 
304 Pojem „schädliche Neigungen“ byl kritizován například Bohmem pro svůj stigmatizační efekt. 
V rámci legislativního procesu bylo proto navrhováno, aby došlo k přeformulování pojmu, 
konkrétně na „Gefährderung einer Störung der Persönlichkeitsentwicklung“, avšak pro nepřesnost 
dané terminologie byla tato změna odmítnuta. In RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der 
Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 
2005, s. 47-48. ISBN 36-315-3356-X. 
305 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
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o případy, kdy se mladistvý dopustí příležitostného trestného činu 

(Gelegenheitskriminalität), případně je trestný čin vyústěním vztahového konfliktu 

(Konfliktkriminalität) nebo byl spáchán v tísni jako vidina jediného možného řešení 

nastalé situace (Notkriminalität).306 Tyto podmínky tedy zpravidla nebude splňovat 

prvopachatel, ani pachatel drobných krádeží v obchodě nebo jiné bagatelní trestné 

činnosti. Spolkový soudní dvůr sice konstatoval, že i v jednání prvopachatelů se 

mohou projevit „nebezpečné sklony“, to však vyžaduje, aby se tyto nedostatky 

v osobnosti pachatele projevily již před činem a odůvodňovaly obavu z páchání 

další trestné činnosti (např. loupež s některou ze zvláště přitěžujících okolností).307 

Německý zákonodárce klade velký důraz na jistotu ohledně zjištění existence či 

neexistence nebezpečných sklonů jako jedné z podmínek pro uložení 

nepodmíněného trestu odnětí svobody. To podle mne plyne z ustanovení § 27 JGG, 

podle kterého může soud po vyčerpání všech prostředků, dojde-li k závěru, že nelze 

s jistotou určit, zda u mladistvého existují nebezpečné sklony k trestné činnosti 

(schädliche Neigungen), vyslovit vinu mladistvého a rozhodnutí o trestu odložit 

na jím určenou zkušební dobu (§ 27 JGG). 

Druhou, alternativní, podmínkou pro uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody mladistvému pachateli, je závažnost jeho zavinění (Schwere der Schuld). 

Závažnost zavinění se posuzuje nikoli pouze dle typové závažnosti trestného činu 

nebo objektivních okolností činu, ale též dle subjektivního vztahu mladistvého 

ke spáchanému činu. Předpokládá tedy nejen spáchání závažného trestného činu, 

ale především existenci zavinění určité intenzity. U úmyslných trestných činů je 

proto významný především následek trestného činu, resp. psychický vztah 

pachatele k následkům činu, na jehož základě je možné vyvodit závěr o závažnosti 

jeho zavinění. Naopak u nedbalostních trestných činů z tohoto hlediska vycházet 

nelze, neboť z konstrukce nedbalostního zavinění je zřejmé, že pachatel nechce, 

aby následek činu nastal, ani s ním není srozuměn. U nedbalostních trestných činů 

proto může být oním ukazatelem rozsah porušení uložené povinnosti.308 Obecně lze 

vycházet z toho, že uložení trestu odnětí svobody je na místě, pokud by uložení 

                                                 
306 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 23. ISBN 36-315-3356-X. 
307 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora Spolkové republiky Německo ze dne 29. 9. 1961, sp. 
zn. 4 StR 301/61. Dostupné také z: http://opinioiuris.de/entscheidung/900. 
308 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 24. ISBN 36-315-3356-X. 
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výchovných nebo disciplinárních opatření v takovém případě bylo v naprostém 

rozporu se smyslem pro spravedlnost. Dále lze obecně vycházet například z postoje 

pachatele k činu, z motivace k jednání či účelu, kterého tím chtěl dosáhnout. 

Při výměře trestu odnětí svobody by měla opět převládat myšlenka výchovného 

působení na mladistvého jedince a soud musí mít na paměti v první řadě blaho 

provinilce.309 Obecný odkaz na výchovné působení však v odůvodnění nestačí.310 

V tomto směru musí být soud ve svém zdůvodnění vždy konkrétní a vysvětlit, 

jakým způsobem hodnotil povahu konkrétního činu na jedné straně a důsledky 

trestu ve vztahu k dalšímu vývoji mladistvého na straně druhé. Současně Spolkový 

soudní dvůr dodává, že výchovné hledisko není to jediné, k čemu nalézací soud 

musí přihlížet, zejména v případě násilných trestných činů je nutné vzít v úvahu i 

závažnost následků pro oběť trestného činu (teorie vyrovnání dluhu, 

Schuldausgleich).311 Z judikatury Spolkového soudního dvora vyplývají konkrétní 

kritéria, která by měl soud při vyměřování délky trestu zohledňovat a eliminovat 

tím nebezpečí spojená s uložením příliš přísného trestu. Uložení neadekvátně 

přísného trestu odnětí svobody by mohlo být naopak kontraproduktivní a vést 

k jakémusi otupění mladistvého a jeho navyknutí na institucionální způsob života. 

Jedná se zejména o zohlednění dalšího vzdělávání mladistvého a jeho přípravy na 

budoucí povolání, předchozí vedení řádného života, charakter a osobnostní 

vlastnosti mladistvého. Například jeho ovlivnitelnost, která vedla ke spáchání 

trestné činnosti, zejména jednal-li pod vlivem dalšího spolupachatele312, dále postoj 

ke spáchané trestné činnosti atd.313 V roce 2014 byl trest odnětí svobody uložen 

3 909 mladistvým, z toho ve 37 % případů se jednalo o přímý výkon trestu odnětí 

                                                 
309 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora Spolkové republiky Německo ze dne 11. 11. 1960 sp. 
zn. 4 StR 387/60. Dostupné také z: http://opinioiuris.de/entscheidung/894. 
310 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora Spolkové republiky Německo ze dne 28. 2. 2012, sp. 
zn. 3 StR 14/12. Dostupné také z: http://hrr-strafrecht.de/hrr/3/12/3-14-12.php. 
311 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora Spolkové republiky Německo ze dne 31. 6. 2013, sp. 
zn. 2 StR 38/13. Dostupné také z:  http://hrr-strafrecht.de/hrr/2/13/2-38-13.php. 
312 Např. Spolkový soudní dvůr Spolkové republiky Německo v rozhodnutí ze dne 22. 10. 1980  sp. 
zn. 4 StR 570/80 vytkl soudu nižšího stupně, že při vyměřování trestu nevzal v úvahu jako 
polehčující  tu okolnost, že mladistvý byl při páchání trestné činnosti veden tou myšlenkou, aby 
neztratil přátelství svého spolupachatele. Dostupné také z: 
https://www.jurion.de/Urteile/BGH/1980-10-22/4-StR-570_80. 
313 Srov. rozhodnutí Spolkového soudního dvora Spolkové republiky Německo ze dne 22. 10. 1980  
sp. zn. 4 StR 570/80. 
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svobody. Více jak polovina uložených trestů314 byla vyměřena v rozsahu od 6 

měsíců do 1 roku.315 

 

Podmíněné odložení výkonu trestu odnětí svobody 

Trest odnětí svobody uložený ve výměře do 1 roku může soud podmíněně 

odložit na zkušební dobu, pokud vzhledem k osobě mladistvého, jeho předchozímu 

způsobu života, okolnostem, za kterých byl trestný čin spáchán, jakož i vzhledem 

k chování mladistvého po činu lze očekávat, že se v budoucnu již trestného činu 

nedopustí a povede řádný život (§ 21 odst. 1 JGG). Stejně tak soud může podmíněně 

odložit i výkon trestu nepřesahujícího 2 roky, pokud jeho výkon s ohledem na 

rozvoj mladistvého provinilce není nezbytný (§ 21 odst. 2 JGG). Zkušební doba 

přitom nesmí být kratší než 2 roky a současně nesmí přesáhnout 3 léta. Následně 

však může být již uložená zkušební doba rozhodnutím soudu zkrácena na 1 rok, 

nebo naopak prodloužena až na 4 roky (§ 22 odst. 1 JGG). Pokud byl však 

mladistvému vyměřen trest odnětí svobody v rozsahu 1–2 let, pak platí, že zkušební 

doba nesmí být kratší než 2 roky (§ 22 odst. 2 JGG). V roce 2014 bylo podmíněně 

odloženo 63 % z celkového počtu uložených trestů odnětí svobody.316  

 

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

Mladistvý může být podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, 

pokud s ohledem na rozvoj jeho osoby i s přihlédnutím k ochraně společnosti není 

jeho dalšího věznění třeba. Před vykonáním šesti měsíců trestu odnětí svobody lze 

mladistvého propustit jen zcela výjimečně, existují-li pro to závažné důvody (§ 88 

odst. 1 JGG). Pokud byl mladistvému uložen trest na dobu delší jednoho roku, může 

být mladistvý propuštěn nejdříve po vykonání 1/3 z celkové délky trestu (§ 88 odst. 

2 JGG).  V souvislosti s podmíněným propuštěním přímo zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže stanoví, že rozhodnutí o podmíněném propuštění by mělo být 

učiněno s dostatečným předstihem tak, aby ve věznici mohly být provedeny 

                                                 
314 2 109 případů. 
315 Justiz. Statistisches Jahrbuch 2016. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2016, 305 - 318. 
ISBN 978-3-8246-1049-5. 
316 Justiz. Statistisches Jahrbuch 2016. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2016, 305 - 318. ISBN 
978-3-8246-1049-5. 
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nezbytné kroky k přípravě odsouzeného mladistvého na život po propuštění (§ 88 

odst. 3 JGG). 

Ze shora uvedeného je zřejmé, že zákonodárce připouští jen zcela výjimečně, 

aby výkon trestu odnětí svobody trval méně než 6 měsíců, neboť při kratší výměře 

by nebylo možné dosáhnout výchovného působení na mladistvého odsouzeného. 

Z tohoto hlediska existuje poměrně značný rozdíl mezi Arrestem, jako 

nejpřísnějším kázeňským prostředkem, který může trvat nejdéle čtyři týdny, na 

jedné straně a trestem odnětí svobody v délce trvání nejméně 6 měsíců, na straně 

druhé. Soud by měl proto při úvaze o druhu a výměře trestu o to pečlivěji vážit, zda 

v konkrétním případě postačí na mladistvého působit výchovnými či kázeňskými 

prostředky, nebo je na místě již uložení trestu odnětí svobody.   

Otázka horní i dolní hranice výměry trestu odnětí svobody byla v rámci 

reformních návrhů opakovaně diskutována. Konkrétně bylo obsahem legislativních 

návrhů snížení dolní hranice trestu odnětí svobody pro mladistvé na dobu 3 měsíců 

nebo zavedení shodné úpravy jako u dospělých pachatelů, tj. nejnižší výměru 1 

měsíce. Změnu nejnižší dolní výměry trestu odnětí svobody však zákonodárce 

odmítl. Hlavní argument spočíval v tom, že umožnění uložení nižší výměry trestu 

odnětí svobody by vedlo k nežádoucímu zvýšení počtu nepodmíněných trestů 

odnětí svobody ukládaných mladistvým pachatelům.317 Ani ke zvýšení horní 

hranice výměry trestu odnětí svobody ukládaného mladistvým na základě 

legislativního návrhu z roku 2002 (na rozdíl od mladých dospělých) nedošlo. 

Zákonodárce svou argumentaci opřel jednak o zjištění, že trest odnětí svobody 

v rozmezí do 5 do 10 let bývá ukládán jen velice zřídka, a dále o okolnost, že touto 

změnou by došlo k vymizení výchovného charakteru a pedagogického působení 

trestu a zůstala by jen složka represivní jako sankce za nejzávažnější trestné činy.318 

 

4.4.4.1 Efektivita trestu odnětí svobody  

 

S ohledem na skutečnost, že v rámci legislativního procesu se objevují návrhy 

na zvýšení horní hranice výměru trestu odnětí svobody, v jejichž intencích může 

                                                 
317 Kleine Anfragge der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS/Linke Liste ze dne 16. 
7. 1991. Deutscher Bundstag. 12. Walhperiode. Drucksache 12/964, s. 5. 
318 Vorschläge für eine Reform des Jugendstrafrecht. Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und 
Jugendhilfe: DVJJ-Journal EXTRA. 2002, (5), s. 90n. 
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být mladistvým delikventům trest ukládán, je na místě se zabývat otázkou, zda 

skutečně dlouhodobé odnětí svobody přináší žádoucí účinek a je schopno odvrátit 

mladistvého pachatele od další trestné činnosti? Podle Heinze bylo v posledních 15 

letech ve Spolkové republice Německo provedeno jen několik málo takových 

hodnotících studií. Jednou z nich je studie Jehle a Grindela z roku 2013 zaměřená 

na recidivu mladistvých a mladých dospělých, kteří prošli přímým výkonem trestu 

odnětí svobody. Do své studie zahrnuli mladistvé a mladé dospělé odsouzené za 

násilnou nebo sexuálně motivovanou trestnou činnost k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody v rozsahu přesahujícím pět let a byli propuštěni v letech 2002–

2007. Z 240 osob zařazených do studie se 67 % z nich ve sledovaném období 3 let 

po propuštění dopustilo další trestné činnosti.319 Výsledná míra recidivy po 

propuštění z výkonu trestu odnětí by se mohla zdát vysoká, avšak aby bylo 

hodnocení efektivity vypovídající, je podle mne třeba do výsledků promítnout také 

závažnost následně spáchaného trestného činu. Závažné recidivy, která pro potřeby 

studie byla definována jako opětovné spáchání násilného či sexuálně motivovaného 

trestného činu, za který byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody přesahující 2 

roky, se dopustilo pouze 15 % zkoumaných osob.320 Z toho vyplývá, že celá 1/3 

odsouzených se ve sledovaném období nedopustila žádného trestného činu. Další 

polovina zkoumaných osob sice spáchala trestnou činnost, avšak nebyla natolik 

závažná, aby vedla k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody přesahujícího 

2 léta. Závažné trestné činnosti se po výkonu trestu odnětí svobody znovu dopustilo 

jen 15 % odsouzených.321 

K vlivům resocializačních a vzdělávacích opatření uvnitř věznic byla ve 

Spolkové republice Německo zveřejněna pouze jediná studie. Její výsledky však 

                                                 
319 Statistiky věznice pro mladistvé v Mecklenburgu dokonce ukazují, že z 230 mladých osob 
propuštěných v letech 1994 – 1996, jich v horizontu 3 – 4 let 90 % z nich znovu spáchalo trestný 
čin a 59 % z nich byl znovu uložen trest odnětí svobody. HEINZ, W. Der Erfolg 
jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was wirkt nicht?. 
In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung für 
Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 119 [cit. 
2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
320 V 12 % případů šlo o trestný čin s následkem smrti, v 18 % případů loupežné přepadení. 
321HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 145 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
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neukázaly, že by tato opatření měla prokazatelný efekt322, resp. zjišťovaná 

schopnost zařadit se do pracovního procesu po propuštění na svobodu, žít 

v partnerském vztahu, oprostit se od závislosti na alkoholu a návykových látkách, 

se u odsouzených, kteří absolvovali resocializační kurzy, na rozdíl od odsouzených, 

kteří tak neučinili, lišila jen nepatrným způsobem.323 Na druhou stranu to však není 

důvod pro upuštění od realizace obdobných programů.324 

Pozitivně hodnocen byl tzv. Projekt Chance, tj. projekt věznění v otevřené 

formě, který z hlediska recidivy odsouzených nevykazoval horší výsledky ve 

srovnání s klasickým výkonem odnětí svobody. Nespornou výhodu otevřených 

typů věznic představuje skutečnosti, že se svými podmínkami přibližuje běžnému 

způsobu života (pracovní činnost, práce s počítačem, sport), čímž omezuje negativa 

spojená s klasickým výkonem trestu a jeho subkulturou.325 

 

 

4.4.5 Vedlejší sankce 

 

Jako tzv. vedlejší sankci (Nebenfolgen) lze mladistvému, který se dopustil 

trestné činnosti v souvislosti s řízením motorových vozidel nebo porušil povinnosti 

řidiče motorového vozidla, uložit zákaz řízení a to na dobu jednoho až tří měsíců 

(Fahrverbot, § 44 StGB). Rozdíl mezi opatřením v podobě odnětí řidičského 

oprávnění (§ 69 StGB, dále viz níže) a zákazem řízení (§ 44 StGB), který patří do 

kategorie tzv. vedlejších sankcí a plní funkci „upomínací“ (Denkzettelstrafe), 

                                                 
322 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 121 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
323 Rozdíl mezi skupinou, která absolvovala kurz a srovnávací skupinou nikdy nečinil více jak 11 
%.  
324 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 145-
146 [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
325 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 122-
124 [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
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spočívá v tom, že odsouzený, jemuž je uložen trest dle § 44 StGB zůstává i nadále 

držitelem řidičského oprávnění.326 Zákonodárce vychází z předpokladu, že mladá 

generace klade velký důraz na mobilitu, a proto tato sankce představuje pro 

mladistvé citelnou újmu. 

 

 

4.4.6 Jiná opatření  

 

Vedle výše uvedených sankcí lze na mladistvé pachatele327 působit ochrannými 

opatřeními (Maßregeln der Besserung und Sicherung) zakotvenými v obecném 

trestním právu (§ 61 a následující StGB).   

Opatření lze rozdělit do dvou kategorií: 

1. Opatření spojená s odnětím osobní svobody: 

- umístění v psychiatrické léčebně, 

- umístnění v ústavu odvykací léčby, 

- umístění v zabezpečovací detenci (nachträgliche bzw. vorbehaltene 

Sicherungsverwahrung). 

2. Opatření nespojená s odnětím osobní svobody: 

- stanovení ochranného dohledu nad chováním (Führungsaufsicht), 

- odnětí řidičského oprávnění (Entziehung der Fahrerlaubnis). 

 

Umístění v zabezpečovací detenci (nachträgliche bzw. vorbehaltene 

Sicherungsverwahrung) 

 

Do zákona o soudnictví ve věcech mládeže byl institut zabezpečovací detence 

zakotven v roce 2004 po vzoru obecného trestního práva (§ 66, § 66a StGB). 

Vztahuje se jak na mladistvé pachatele, tak na mladé dospělé souzené dle JGG, kteří 

se dopustili nejzávažnějších zločinů proti životu, zdraví, násilných trestných činů 

                                                 
326 HEINZ, W. Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionierungspraxis in Deutschland 
1882 - 2012 [online]. Konstanz: Universität Konstanz, 2014, Version 1/2014 [cit. 2016-03-22], s. 
34. Dostupné z: <www.uni-konstanz.de/rtf/kis/Sanktionierungspraxis-in-Deutschland-Stand-
2012.pdf> 
327 Tato ustanovení lze aplikovat též na osoby spadající do kategorie mladých dospělých, kteří jsou 
souzeni podle JGG. 
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nebo lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Mezi zákonné předpoklady pro uložení 

zabezpečovací detence podle § 7 odst. 2 JGG patří jednak odsouzení pro závažný 

trestný čin, konkrétně odsouzení k trestu odnětí svobody ve výměře nejméně 7 let 

pro některý z trestných činů proti životu, tělesné integritě, proti svobodě 

rozhodování v sexuální oblasti nebo pro trestný čin loupeže, loupežného vydírání, 

případně krádeže s následným užitím násilí, v jehož důsledku došlo k těžké duševní 

nebo fyzické újmě poškozeného nebo takový následek hrozil. Dále musí být 

kumulativně splněna podmínka, že s ohledem na osobu pachatele a jím spáchaný 

čin, popř. činy, existuje vysoká pravděpodobnost opětovného spáchání některého 

z výše uvedených trestných činů. 

JGG obsahuje též zvláštní ustanovení ohledně současného uložení trestu odnětí 

svobody a zabezpečovací detence, kdy stanoví, že v případě odsouzeného, který 

dosud nedosáhl věku 27 let, soud určí, že výkon trestu odnětí svobody započne již 

v sociálně-terapeutickém zařízení, čímž je podpořena resocializace odsouzeného. 

Do doby než odsouzený dosáhne věku 24 let je soud povinen každých 6 měsíců 

přezkoumat důvodnost dalšího výkonu zabezpečovací detence (§ 7 odst. 5 JGG). 

 

Odnětí řidičského oprávnění 

 

Dojde-li k odsouzení pro protiprávní čin, který spáchal jedinec při řízení nebo 

v souvislosti s řízením motorového vozidla nebo za porušení některé z povinností 

řidiče motorového vozidla nebo pro takový čin nebyl odsouzen jen proto, že nebyla 

prokázána jeho vina, soud odejme mladistvému řidičské oprávnění, jestliže z činu 

vyplývá, že není způsobilý k řízení motorových vozidel (§ 69 odst. 1 StGB). Na 

pachatele se hledí jako na nezpůsobilého k řízení motorových vozidel vždy, 

spáchal-li přečin ohrožení silničního provozu (§ 315c StGB), opilost v provozu (§ 

316 StGB), nedovolené vzdálení se z místa nehody (§ 142 StGB) nebo přečin 

úplného opojení (opilství, § 323a StGB). Současně s odejmutím řidičského 

oprávnění soud v souladu s § 69a StGB  rozhodne o tzv. blokaci udělení řidičského 

oprávnění, tj. stanoví dobu v rozmezí 6 měsíců – 5 let, po kterou nesmí být 

odsouzenému vydáno nové řidičské oprávnění. V roce 2014 byl řidičský průkaz 
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odebrán 577 mladistvým pachatelům, v téměř totožném počtu případů byl 

mladistvým uložen zákaz řízení.328 

 

4.4.7 Úprava a aplikace odklonů od trestního řízení v německém 

soudnictví nad mládeží 

 

Procesní instituty označované jako odklony (Diversion)329 již dle svého názvu 

evokují odklonění/přesměrování od systému formální sociální kontroly 

k jednoduššímu, rychlejšímu, flexibilnějšímu a méně formalizovanému postupu, 

který s sebou nese i menší míru stigmatizace mladistvého provinilce. 

Odklony v trestních věcech mladistvých pachatelů, příp. mladých dospělých, 

jsou upraveny v ustanoveních §§ 45, 47 JGG.330 Do německé právní úpravy byly 

tyto instituty vtěleny tzv. 1. velkou novelou JGG v roce 1990. O vyřízení trestní 

věci formou odklonu rozhoduje vždy státní zástupce nebo soud, nikoli policejní 

orgán, ten je striktně vázán principem legality. Pro užití odklonů v případě 

mladistvých neexistují žádná omezení týkající se závažnosti spáchaného trestného 

činu (s výjimkou postupu dle § 45 odst. 1 JGG). Za určitých okolností tak na rozdíl 

od právní úpravy České republiky může být odkloněno i trestní řízení vedené pro 

zločin (např. loupež), za podmínky, že pachatel uhradí oběti činu způsobenou škodu 

nebo jiným způsobem zajistí její reparaci, věc uvede v předchozí stav atp.331 

Jednotlivé druhy odklonů:332 

1) Odklon dle § 45 odst. 1 JGG („Non-intervention diversion“)  

Postup podle § 45 odst. 1 JGG je možný pouze u bagatelní trestné činnosti. O 

odklonu od trestního řízení podle § 45 odst. 1 JGG může státní zástupce rozhodnout, 

                                                 
328 Justiz. Statistisches Jahrbuch 2016. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2016, 305 - 318. ISBN 
978-3-8246-1049-5. 
329 Pojem a koncept odklonu pod označením Diversion se stal tématem trestněprávní politiky v 60 
letech 20. století. 
330 Ustanovení § 109 JGG upravuje odklon v případě vedení trestního řízení proti pachateli 
z kategorie mladých dospělých. 
331 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
332 PILGRAM, A., K. BRUCKMÜLLER a G. STUMMVOLL. Austria. Juvenile justice systems in 
Europe: current situation and reform developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, s. 41-98. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. 
ISBN 3936999759. 
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a to i bez souhlasu soudu333, dopustil-li se mladistvý přečinu334 a zároveň vina 

pachatele je nízká a na pokračování v trestním řízení není veřejný zájem. 

 

2) Odklon podle § 45 odst. 2 JGG („Diversion with education“ – odklon 

s intervencí jiných institucí (školy, rodičů) nebo v kombinaci s mediací) 

Jestliže mladistvému již bylo uloženo některé z výchovných opatření nebo jeho 

uložení považuje státní zástupce za nutné, avšak zároveň jsou splněny 

podmínky pro rozhodnutí ve věci odklonem, postupuje státní zástupce, příp. 

soudce, podle § 45 odst. 2 JGG. Na rozdíl od předchozího ustanovení, postupem 

dle § 45 odst. 2 JGG může být rozhodnuto i ve věci vedené pro zločin. Toto 

ustanovení tak podporuje neformální sociální kontrolu ze strany rodičů, 

sousedů, učitelů a jiných autorit, jež může být ekvivalentem formální kontroly 

ze strany orgánů činných v trestním řízení. 

 

3) Odklon podle § 45 odst. 3 JGG (Diversion with intervention – odklon s 

intervencí) 

Ustanovení § 45 odst. 3 JGG se vztahuje na situace, kdy státní zástupce nebo 

soudce považuje za nezbytné k nápravě mladistvého, který se dopustil jednání 

naplňujícího znaky přečinu nebo zločinu, uložení méně citelné sankce. Typicky 

bývá na mladistvého působeno např. varováním, uložením výkon obecně 

prospěšné práce (obvykle mezi 10–40 hodinami), narovnáním (Täter-Opfer 

Ausgleich), účastí na kurzu určeném pro pachatele trestné činnosti v dopravě 

(Verkehrsunterricht) nebo stanovením povinnosti k náhradě škody, uvedení 

v předešlý stav, povinnosti omluvit se oběti trestného činu, zaplatit pokutu atp. 

O upuštění od trestního stíhání však státní zástupce nebo soudce rozhodne až 

poté, co je uložená sankce splněna.   

 

                                                 
333 O odklonu od trestního řízení vedeného proti dospělému pachateli, může státní zástupce 
rozhodnout jen se souhlasem soudu (§ 153 StPO). 
334 Pojem přečin je v německém trestním právu vymezen negativně. Zatímco zločiny jsou 
protiprávní činy, za něž hrozí trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku nebo trest vyšší, 
přečiny jsou protiprávní činy, které jsou v nejnižší sazbě ohroženy menším trestem odnětí svobody 
nebo peněžitým trestem (§ 12 odst. 1, odst. 2 StGB). 
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4) Upuštění od trestního stíhání dle § 47 JGG (Absehen von der 

Verfolgung): 

Poté, co již byla podána obžaloba k soudu, může o upuštění od trestního stíhání 

rozhodnout pouze soud, a to tehdy, je-li současně splněna některá z výše 

uvedených podmínek (body 1–3). Takto může postupovat i v případě není-li 

mladistvý pro nedostatek zralosti trestně odpovědný (§ 47 odst. 4 JGG). 

Postupem podle § 47 odst. 1, odst. 2 nebo odst. 3 JGG může soud se souhlasem 

státního zástupce ještě před konečným rozhodnutím o tom, že se od trestního 

stíhání mladistvého upouští, uložit mladistvému zkušební dobu v trvání 6 

měsíců, během níž musí splnit uložené pokyny nebo jiná opatření. Poté, co 

mladistvý uložené splní, soud rozhodne o upuštění od dalšího trestního stíhání. 

 

4.4.7.1 Odklon pro léčebné účely 

 

Další formu odklonu od standardního průběhu trestního řízení zakotvuje vedle 

shora uvedených ustanovení též zákon o návykových látkách 

(Betäubungsmittelgesetz, dále jen BtMG), konkrétně § 37 a následující 

předmětného zákona (Diversion zu Therapiezwecken). Podmínkou postupu podle 

§ 37 BtMG je podezření ze spáchání trestné činnosti v důsledku drogové závislosti, 

kdy nelze očekávat, že obviněný bude potrestán trestem odnětí svobody 

převyšujícím 2 roky. Státní zástupce může rozhodnout o odložení podání žalobního 

návrhu, podstoupí-li obvinění léčbu své závislosti na návykových látkách. 

Na základě § 38 odst. 2 BtMG lze předmětný institut užít i v trestních věcech 

mladistvých a mladých dospělých.  

 

4.4.7.2 Využívání odklonů ve Spolkové republice Německo 

 

Podle Spiesse v roce 2004 došlo k aplikaci ustanovení §§ 45, 47 JGG 

na trestnou činnost mladistvých naplňující znaky trestných činů krádeže podle 

§§ 242, 248a StGB u prvního provinění průměrně v rámci Spolkové republiky 

Německo v 93,9 % případů, u druhého provinění ve 74,3 % případů, u třetího 

provinění v 50,8 % případů a v případě vyššího počtu opětovných odsouzení 
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ve 43,6 % případů. Současně však také výsledky studie ukázaly, že v jednotlivých 

spolkových zemích existuje poměrně rozdílná praxe v postupu ve věcech 

mladistvých recidivistů, kteří se opětovně dopustí této méně závažné majetkové 

trestné činnosti. Zatímco v případě spáchání prvního provinění, je trestní věc 

mladistvého vyřešena v cca 90 % odklonem, a to ve všech spolkových zemích, 

v případě spáchání druhého, příp. dalšího provinění, se reakce v jednotlivých 

spolkových zemích značně liší, kdy užití odklonu se pohybuje v rozmezí 47,5 % – 

98,5 % u druhého provinění, 25,0 % – 96,7 % u třetího provinění, 0 % – 76 % 

u čtvrtého a dalšího provinění. V nejvyšší míře vůbec je odklon využíván ve 

spolkové zemi Brémy.335   

 

 
* údaje o míře využívání odklonů v letech 2010 - 2015 nebyly dosud k dispozici 

 

Z uvedeného je zřejmé, že při řešení trestních věcí mladistvých delikventů ve 

Spolkové republice Německo zásadním způsobem převažuje neformální reakce na 

jejich kriminální chování. Míra využívání institutů umožňujících odchýlení se od 

trestního řízení v praxi je značná a od roku 2000 se prostřednictvím odklonů vyřeší 

až 70 % trestních věcí mladistvých. I proto bývá německý modem soudnictví nad 

                                                 
335 Citováno z: HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt 
vielleicht, was wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 
2014, s. 94 (Schaubild 8) [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
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mládeží označován jako model intervenční (srov. kapitola 2.). Neformální vyřízení 

trestních věcí vycházející z konceptu restorativní justice umožňuje nejenom rychle 

a flexibilně reagovat na kriminální projevy, ale rovněž je efektivní. Represivní 

přístup k řešení delikvence mladistvých ustupuje do pozadí a aplikuje se jen 

v případech, kdy nepřichází v úvahu jiné řešení. Aplikace odklonů naopak není na 

místě tam, kde by trestná činnost jedince měla stupňující se charakter, zvyšující se 

intenzitu a závažnost nebo chování jedince by už od dětského věku signalizovalo 

výchovné problémy, neboť s ohledem na tyto rizikové faktory existuje vysoká 

pravděpodobnost, že se jedná o mladistvého chronického pachatele, u něhož trestná 

činnost s věkem spontánně nevymizí a opakovaný proaktivní přístup není schopen 

jej odradit od páchání trestné činnost a dosáhnout změny jeho chování (k tomu blíže 

viz kapitola 7.) 

 

 

4.4.8 Uskutečněné projekty v rámci soudnictví ve věcech mládeže ve 

Spolkové republice Německo a jejich efektivita 

 

Narovnání (Täter-Opfer Ausgleich)  

Na základě dosud provedené studie nebylo možné jednoznačně prokázat, že 

narovnání vztahů mezi pachatelem a obětí trestné činnosti má speciálně preventivní 

účinky. Nicméně nespornou výhodou tohoto institutu je skutečnost, že poškození 

dosáhnou rychlejší a jednodušší cestou náhradu škody, která jim byla spáchaným 

činem způsobena, a na druhé straně obviněný může touto cestou dosáhnout uložení 

mírnějšího trestu.336 

 

Kurz na podporu sociálně kognitivních schopností a posílení sebevědomí (Denkzeit 

für delinquente Jugendliche)  

Cílem tohoto programu je naučit nezletilé, aby v situacích, ve kterých si neví 

rady a jsou pro ně nepřehledné, promysleli své jednání, a to i s ohledem na jeho 

                                                 
336 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 107 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
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možné důsledky, zvážili jiné možnosti řešení a reakce na danou situaci.337 Sociální 

kurz se skládá z cca 40 setkání, ve kterých „trenér“ pracuje s mladistvým, popř. 

mladým dospělým. O výsledcích tohoto programu existuje doposud jedna hodnotící 

zpráva. V letech 2001–2004 absolvovalo na území Berlína tento kurz 67 účastníků, 

42 jich kurz dokončilo. Byť podle závěrů studie je tento kurz ve srovnání s dalšími 

opatřeními jako je např. trénink sociálního výcviku nebo kurátorský dohled 

(Bewährungshilfe), efektivnější, nelze činit podle Heinze žádné kategorické 

závěry.338 

 

Studentské soudy (Schülgerichte) 

Studentský soud, projekt založený na myšlence, že mladiství jsou snáze 

ovlivnitelní svými vrstevníky, nežli dospělými, byl po vzoru amerických „teen 

courts“ zaveden nejdříve ve spolkové zemi Bayern a následně se rozšířil i do dalších 

spolkových zemí. Postavení před studentský soud (Schülergerichtsverfahren) 

představuje zvláštní formu jednoduchého odklonu v rámci řízení ve věcech 

mládeže, jež se může konat v bagatelních věcech, např. v případech drobných 

krádeží. Speciálně preventivní účinky tohoto kvazisoudního řízení se však prokázat 

nepodařilo.339 

 

„Projekt Graffiti München“   

Podstatou projektu založeného v roce 2001 bylo dosažení narovnání vztahů 

mezi pachatelem trestné činnosti a poškozeným prostřednictvím odčinění vzniklé 

škody (postup podle § 45 odst. 2 JGG). V rámci evaluace projektu bylo zjištěno, že 

v rozmezí jednoho roku došlo u 19 % mladistvých z celkového počtu 84 účastníků 

                                                 
337 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 107 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
338 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 109 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
339 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 103 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
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projektu k recidivě. V časovém horizontu tří let to bylo 40,7 % z 54 posuzovaných 

osob. Vzhledem k nedostatečnému reprezentativnímu vzorku zkoumaných osob 

však nelze s jistou rozhodnout o tom, zda projekt splnil očekávání či nikoli.340 

 

Státní zástupce pro danou oblast (Staatsanwalt für den Ort) 

 „Státní zástupce pro danou oblast“, projekt realizovaný ve spolkové zemi Severní 

Porýní – Vestfálsko, funguje tak, že trestní věci mladistvých pachatelů spáchané 

v určité lokalitě řeší konkrétní státní zástupce, což zajistí, že dobře zná dané 

prostředí, sociální poměry a rovněž funguje lépe propojení mezi jednotlivými 

orgány činnými v trestním řízení. Rovněž však nelze jako v předešlých případech 

učinit jednoznačný závěr o efektivitě programu z hlediska odrazení mladých 

delikventů od další trestné činnosti.341 

 

Na obdobném principu je založen i tzv. Neuköllner Modell vytvořený Kirsten 

Heisig, soudkyní pro mládež u Okresního soudu Berlin – Tiergarten, jehož podstata 

spočívá ve vytvoření „týmů“ složených ze soudců, státních zástupců, policejních 

orgánů a úředníků orgánu péče o mládež (Jugendgerichtshilfe), kteří jsou příslušní 

pro určitou část obvodu, v němž působí. To umožňuje jednak rychlejší a 

efektivnější spolupráci, a to i díky místní a osobní znalosti.342 Právě rychlost 

procesu a uložení sankce v co možná nejkratší době po spáchání činu je podle 

Heisig důležitější než její přísnost. Neuköllner Modell je blíže popsán v kapitole 7. 

 

Kurzy zvládání agresivity 

Ani opatření zaměřená na zvládání agrese, konfrontace s jinými osobami, 

zvládání stresových životních situací (Anti-Aggressivitäts-Training, Coolness-

                                                 
340 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 92 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
341 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 105 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
342 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 178. ISBN 34-513-0204-7. 
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Training) podle Heinze prokazatelně nevykazují speciálně preventivní účinky.343 

Chybí totiž dostatečný počet evaluačních studií. Existující studie se přitom často 

omezují pouze na zjištění snížení agresivity z hlediska vlastního sebehodnocení. 

Zda došlo ke skutečné změně v chování, nezjišťují. Zajímavé výsledky však přinesl 

výzkum Ohlemachera344, který srovnával skupinu prvovězněných osob ve věku 15–

24 let podstoupivší kurz zvládání agresivity se skupinou, která se daného kurzu 

neúčastnila. Z hlediska míry následné recidivy a počtu spáchaných násilných 

trestných činů nebyly výsledky nijak výrazně odlišné, na rozdíl od závažnosti 

spáchané násilné trestné činnosti.  Osoby ve skupině, která nepodstoupila kurz 

zvládání agrese, spáchaly následně výrazně vyšší množství závažných násilných 

deliktů.345 

 

4.4.8.1 Projekt Trainingcamp Lothar Kannenberg 

 

Projekt Trainingcamp Lothar Kannenberg346 (Erziehungscamp Lothar 

Kannenberg) byl založen v roce 2004. Od roku 2004 do roku 2008 absolvovalo 

tento výchovný kurz 257 mladistvých chlapců pocházejících ze všech spolkových 

zemí i ze zahraničí (počet zahraničních klientů např. z Lucemburska tvoří cca 6 

%).347 Cílovou skupinou jsou chlapci ve věku 14–18 let, v jejichž chování se 

                                                 
343 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 144 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
344 OHLEMACHER, T., D. SÖGDING, T. HÖYNCK, N. ETHÉ a G. WELTE. Anti-Aggressivitäts-
Training und Legalbewährung: Versuch einer Evaluation. Hannover: Kriminologisches 
Forschungsinstitut Niedersachsen, 2001, 41 s. 
345 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 114-
116 [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
346 Tréninkový kemp je pojmenován po svém zakladateli, Lotharu Kannenbergovi, boxerovi těžké 
váhy, který poté, co sám absolvoval léčení ze závislosti na návykových látkách, začal působit jako 
sociální pracovník. Vedle Trainingscamp Lothar Kannenberg založil další projekty podporující 
výchovu problémové mládeže např. Boxcamp Philippinenhof Kassel nebo Durchboxen im Leben. 
V roce 2009 získal v Německu cenu za prevenci kriminality. 
347 GALUSKE, M. a A. BÖHLE. Erster Zwischenbericht der Evaluation des Trainingscamps Lothar 
Kannenberg. Ergänzte und korrigierte Fassung. Kassel: Universität Kassel, 2009, s. 20. Dostupné 
také z: https://www.uni-
kassel.de/fb01/fileadmin/datas/fb01/Institut_fuer_Sozialwesen/SozPäd/Zwischenbericht_Gesamtfa
ssung_download_Version.pdf. 
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v důsledku narušené socializace projevují sklony k delikvenci, násilí, užívání 

návykových látek, nedodržování školní docházky atp. Pobyt v tréninkovém kempu 

trvá zpravidla 6 měsíců. Z hlediska charakteristiky mladistvých tvoří přibližně 40 

% z nich osoby s tzv. migračním pozadím348, avšak naprostá většina349 se jich 

narodila již ve Spolkové republice Německo. Téměř 70 % klientů pochází 

z neúplných rodin, popř. bývají rodinné vztahy značně napjaté. Dalším společným 

znakem je též dosažení nižší úrovně vzdělání350, nejméně 1 chlapec z 5 patří mezi 

tzv. záškoláky. Zpravidla ještě předtím než došlo k uložení povinnosti absolvovat 

pobyt v tréninkovém táboře, na ně bylo působeno i jinými druhy sankčních opatření 

dle JGG, nejčastěji se jednalo o výchovnou pomoc351 (Erziehungshilfe).352 Avšak 

poté, co z hlediska speciální prevence nebyla účinná předešlá opatření, dostali 

nálepku „nereformovatelní“. 

Kapacitně je zařízení uzpůsobeno pro 20 chlapců. Jedná se o areálový komplex 

tvořený několika budovami sloužících jako ubytovací prostory, administrativní 

zázemí, sportoviště, posilovna, dílny, kuchyň atd. 

 

 „Naučil jsem se disciplíně, vytrvalosti, získal jsem kondici“ 

 

Pobyt v tréninkovém kempu trvá zpravidla 6 měsíců. Šestiměsíční pobyt se dělí 

do 3 fází každé o délce 2 měsíce. První fáze se nazývá zahajovací. Prvních šest 

týdnů platí zákaz jakéhokoli kontaktu zvenčí, vyjma dopisů. Zahajovací fázi po 

uplynutí dvou měsíců zakončí tzv. hrobový rituál spočívající ve vykopání „hrobu“, 

ve kterém symbolicky pohřbí předměty spojené s jeho dřívějšími problémy (např. 

věci spojené s jeho závislostí na návykových látkách). Následuje tzv. fáze hledání 

vlastní identity. Poslední dva měsíce se mladistvý připravuje na dobu po opuštění 

                                                 
348 Tzn. jeden nebo oba rodiče mladistvého nepochází z Německa. 
349 Jedná se cca o 80 % z nich. 
350 GALUSKE, M. a A. BÖHLE. Erster Zwischenbericht der Evaluation des Trainingscamps Lothar 
Kannenberg. Ergänzte und korrigierte Fassung. Kassel: Universität Kassel, 2009, s. 25. 
351 Více než na 80 % z chlapců bylo za jejich předcházející trestnou činnost působeno 
prostřednictvím výchovné pomoci (Erziehungshilfe), 50 % z nich ji absolvovalo ve stacionární 
formě. 
352GALUSKE, M. a A. BÖHLE. Erster Zwischenbericht der Evaluation des Trainingscamps Lothar 
Kannenberg. Ergänzte und korrigierte Fassung. Kassel: Universität Kassel, 2009, s. 44 – 45. 
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kempu a zvažuje možné perspektivy jeho dalšího života. Pobyt mladistvého 

v tréninkovém kempu je zakončen tzv. rozlučkovým rituálem353. 

Každodenní život v táboře se řídí pevně strukturovaným denním rozvrhem354, 

který zahrnuje jak kurzy sociálního výcviku zaměřené na zvládání agrese, 

respektování ostatních, uvědomění si sebe sama a získání zdravého sebevědomí, 

tak bohatou sportovní náplň.355 Každý večer si chlapci do svého deníku zapisují 

vyhodnocení uplynulého dne.  

Jedná se o zvláštní výchovný koncept, který kombinuje sportovní aktivity, 

fyzickou práci, učení se zvládání agrese, reakce a řešení konfrontačních životních 

situací sociálně akceptovatelným způsobem za pomoci sociálních pedagogů – 

„Respekttrainer“. Pobyt v kempu s sebou nese omezení osobního života a naopak 

podporuje soužití ve skupině, nutnost osvojení si norem kempu a jejich dodržování. 

Očekává se, že zkušenosti a návyky získané během pobytu v tréninkovém táboře si 

s sebou dospívající následně odnesou do svého běžného života. Za porušení 

pravidel kempu následuje sankce v podobě slovního napomenutí, individuálního 

rozhovoru, tělesného cvičení (např. vykonání 30 kliků), absolvování dalšího školení 

atd. Při vytváření koncepce programu se vychází z toho, že násilné chování 

mladistvého je často výsledkem sociální deprivace. Ta posiluje pocit vyloučení 

a znevýhodnění. Vyloučení dále zostřuje představu, že k sebeprosazení se v daném 

prostředí je nezbytné užití síly. Takoví jedinci se pak zaměřují především 

na uspokojení vlastních potřeb a to bez ohledu na druhé. Přitom neúcta k sobě 

samému legitimizuje neúctu k druhému člověku. 

Sportovní aktivity představují velmi významnou náplň pobytu v tréninkovém 

kempu, mohou tvořit i 1/3 dne. Sport a cvičení přitom plní různé funkce – 

od samostatných aktivit přes kolektivní sporty, příp. i druh sankce za porušení 

norem. Mladiství se tak učí disciplíně, vytrvalosti, sport jim přináší pocit hrdosti a 

povzbuzuje jejich sebevědomí. Dokladem toho je vyjádření jednoho z mladistvých 

absolventů projektu: „Nikdy jsem ničeho nedosáhl, a když jsem přišel do kempu a 

                                                 
353 Chlapec, který kemp opouští je obstoupen skupinou ostatních hochů, kteří zvolají: „Zvládl jsi 
to!“ Na znamení překonání jeho problému a osobního vítězství. Současně dostává certifikát o 
absolvování programu. 
354 Den v táboře začíná budíčkem v 5:55 hodin a je přesně rozplánován až do 22:30 hodin, kdy 
nastává noční klid.  
355 V rámci každodenního programu je zařazena jak ranní rozcvička, tak následně běh na 10 km a 
500 kliků, vyjma neděle, kdy jsou tyto aktivity nahrazeny fotbalem nebo jinou kolektivní hrou. Mezi 
sportovní aktivity jsou zařazeny jednotlivé kurzy sociálního výcviku.  
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poprvé uběhl 10 kilometrů, byl jsem na sebe opravdu hrdý.“356  Rovněž jde o způsob 

vytváření zážitků skrze různé aktivity, např. účast na půl maratonu, třídenní 

putování s přespání pod širým nebem atp. Podstata a přínos těchto aktivit spočívají 

v tom, že pokud chlapci dosáhnout úspěchu v této oblasti, přenesou si tento pocit a 

zkušenost do dalšího života. 

Z rozhovorů s absolventy kempu vyplynulo, že se velice silně orientují 

na přítomnost. Prožívají pocit nejistoty ohledně budoucnosti, a proto si tvoří jen 

minimum plánů do budoucna. Jejich cíle jsou orientovány zpravidla stereotypně. 

Touží po nezávislém normálním poklidném životu bez větších problémů ve smyslu 

najít si zaměstnání, partnerku a založit rodinu. Ve chvíli kdy opouští kemp, mají 

pocit, že toho mohou dosáhnout. 

Přestože vytyčení cílů, kterých chtějí mladiství v budoucnu dosáhnout, lze 

obecně vnímat pozitivně, otázka zní, do jaké míry je dosažení oněch cílů reálné 

ve chvíli, kdy kemp opustí a nebude se jim dostávat náležité podpory a pomoci jako 

v době pobytu v kempu?357 Rovněž nelze přehlédnout existenci rizik v podobě 

sociální a prostorové izolace zařízení358 a tedy i jejich klientů. Tuto sociální izolaci 

ještě podporuje skutečnost, že po dobu pobytu v tréninkovém kempu jsou mladiství 

osvobozeni od povinné školní docházky. Nemají tedy v podstatě žádný sociální 

kontakt s vnějším světem. Navíc jsou pod značnou sociální kontrolou ze strany 

pedagogů. Nelze proto předvídat, jak se mladiství vyrovnávají s každodenními 

záležitostmi běžného života v době po opuštění kempu, zejména pokud jde 

o dosažení určitého stupně vzdělání, řešení konfliktů, zvládnutí násilných projevů 

v chování, neopakovaní trestné činnosti, a to ve chvíli, kdy se jim již nedostává 

podpory a pomoci ze strany pedagogů.359 Jak budou reagovat na omezenou možnost 

vlastní seberealizace, nedosažení vytyčených cílů, omezenou možnost pracovních 

příležitosti a na sociální nerovnosti, se kterými se musí vyrovnat v běžném životě, 

když tyto problémy zůstávají po dobu pobytu v tréninkovém kempu skryty? 

 

                                                 
356 GALUSKE, M. a A. BÖHLE. Erster Zwischenbericht der Evaluation des Trainingscamps Lothar 
Kannenberg. Ergänzte und korrigierte Fassung. Kassel: Universität Kassel, 2009, s. 135. 
357 BÖHLE, A. a M. GALUSKE et al. Zusammenfassung des Abschlussberichts der Evaluation des 
Trainingscamps Lothar Kannenberg. Universität Kassel, 2014, s. 7. 
358 Zařízení Trainingscamp Lothar Kannenberg se rozkládá na odlehlém místě v blízkosti řeky Rýn, 
nejbližší obec se nachází ve vzdálenosti 3, 5 km. 
359 BÖHLE, A. a M. GALUSKE et al. Zusammenfassung des Abschlussberichts der Evaluation des 
Trainingscamps Lothar Kannenberg. Universität Kassel, 2014, s. 6. 
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Efektivnost pobytu v Trainingscamp Lothar Kannenberg z hlediska speciální 

prevence360 

 

Trestná činnost mladistvých před nástupem do tréninkového kempu 

 

V letech 2005–2007 absolvovalo tréninkový kemp Lothar Kannenberg celkem 

171 mladistvých.361 Pouze 1/5 z nich neměla před nástupem do kempu záznam 

v rejstříku pro spáchání trestného činu. Naopak více jak 2/3 z celkového počtu 

mladistvých mělo 2 a více záznamů v  rejstříku výchovných opatření 362. To 

znamená, že na odsouzené mladistvé bylo dříve již působeno jinými převážně 

výchovnými či kázeňskými sankcemi, avšak bez úspěšného odrazení od páchání 

další trestné činnosti. Za trestnou činnost před absolvováním pobytu v tréninkovém 

kempu byly nejčastěji odsouzeným v minulosti uloženy příkazy (39 %), trest odnětí 

svobody – podmíněně odložený – (30 %), přímý výkon trestu (6 %), Arrest (28 %), 

varování (17,5 %).363 Z hlediska druhu trestné činnosti, které se dopustili mladiství 

před nástupem do tréninkového kempu, nejsou výsledky studie nikterak 

překvapivé.  Nejčastěji se jednalo o trestnou činnost majetkového charakteru (62 

%) a o násilnou trestnou činnost (60 %).  U těchto dvou druhů trestné činnosti byla 

zkoumána rovněž její závažnost a intenzita, kdy se projevila její rostoucí tendence 

(v obou případech tvořily cca polovinu trestné činy středně závažné364 a 

závažné).365 Naopak v minimu případů se mladiství klienti kempu dopustili trestné 

činnosti v dopravě (15 %), příp. drogové trestné činnosti (6 %).366 

 

                                                 
360 Vyhodnocení projektu Trainingcamp Lothar Kannenberg provedl tým University Kassel pod 
vedením prof. Galuska. Vyhodnocení probíhalo ve dvou fázích. Mezi užité metody patří zúčastněné 
pozorování, data z registru, rozhovory s umístněnými, bývalými klienty, trenéry. 
361 V roce 2005 to bylo 64 mladistvých, v roce 2006: 56 mladistvých a v roce 2007: 51 mladistvých. 
362 Bundeszentraltregister/Erziehungsregister. 
363 GALUSKE, M. a A. BÖHLE. Erster Zwischenbericht der Evaluation des Trainingscamps Lothar 
Kannenberg. Ergänzte und korrigierte Fassung. Kassel: Universität Kassel, 2009, s. 90-91. 
364 Středně závažnými majetkovými činy se v rámci studie rozumí krádež, zpronevěra, padělání 
veřejné listiny, těžké formy krádeže, loupežná přepadení, vydírání). V případě násilné trestné 
činnosti jde o (těžké) ublížení na zdraví, účast na rvačce, sexuální delikty, žhářství atd. 
 
 
366 Míra recidivy byla vyhodnocena na základě dat poskytnutých Bundesamt für Justiz v polovině 
roku 2009. S ohledem na tuto skutečnost je nutno vzít v úvahu, že zatímco u mladistvých, kteří 
absolvovali kemp v roce 2005, byla doba, po kterou byli sledováni 3 – 3, 5 roku, v případě 
absolventů kempu v roce 2007 se jednalo pouze o časový úsek 1 – 1, 5 roku, což se může promítnout 
do výsledků studie. 
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Z uvedeného vyplývá, že z celkového počtu 171 osob, které v letech 2005–

2007 absolvovaly pobyt v tréninkovém kempu Lothar Kannenberg se 

ve sledovaném období, tj. do poloviny roku 2009, nedopustilo žádného dalšího 

trestného činu přibližně 21 % z nich, což odpovídá počtu 35 osob. U dalších 10 

osob nebylo možné údaje z rejstříku zjistit. Zbývajících cca 73 % účastníků kurzu 

se ve sledovaném období dopustila dalšího trestného činu.367 Za pozornost však 

stojí také ta skutečnost, že z účastníků kempu v roce 2005 se následně nedopustilo 

ve sledovaném období žádné další trestné činnosti zhruba 14 % z nich, v roce 2006 

pak 12,5 % z nich, v roce 2007 se již další trestné činnosti nedopustilo přibližně 39 

% účastníků kempu.  

Autoři studie došli mimo jiné k závěru, že mladiství, kteří dokončili tréninkový 

kemp, byť se v dalším sledovaném období dopustili další trestné činnosti, počet 

trestných činů ani jejich závažnost nedosahovala stejné míry jako v době před 

nástupem do kempu. Naopak ti jedinci, kteří kemp v jeho průběhu přerušili, 

vykazovali posléze vyšší počet trestných činů včetně jejich závažnosti a na tuto 

trestnou činnost bylo také častěji reagováno trestem odnětí svobody (podmíněně 

odloženým i spojeným s přímým výkonem). Opětovné spáchání závažného 

                                                 
367  V případě absolventů, tj. osob, které kurz plně dokončily, činí míra recidivy cca 59 %. U osob, 
které se kurzu účastnily, avšak předčasně jej opustily, činí míra recidivy cca 75 %. In: GALUSKE, 
M. a A. BÖHLE. Erster Zwischenbericht der Evaluation des Trainingscamps Lothar Kannenberg. 
Ergänzte und korrigierte Fassung. Kassel: Universität Kassel, 2009, s. 95. 
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násilného nebo majetkového deliktu dosahuje zhruba 30 %.368 Heinz však 

upozorňuje, že i přes jisté úspěchy tohoto opatření, nelze, vzhledem k tomu, že 

v rámci hodnocení efektivity tohoto opatření chybí evaluace ve vztahu ke 

srovnávací skupině, o prokazatelné účinnosti tohoto opatření ve směru speciální 

prevence jednoznačně hovořit.369  

 

 
 

 

4.4.9 Ukládané sankce a riziko recidivy 

 

Míra recidivy stejně tak jako zatížení kriminalitou se odvíjí od věku pachatele. 

Podle obecných kriminologických poznatků jsou dospívající daleko více zatíženi 

kriminalitou než dospělí. Tento závěr lze podle Heinze370 vztáhnout i na riziko 

recidivy, které je u mladých pachatelů vyšší nežli u dospělých a s přibývajícím 

věkem se riziko snižuje. Proto je podle něj míra recidivy spojena spíše s věkem, než 

                                                 
368 GALUSKE, M. a A. BÖHLE. Erster Zwischenbericht der Evaluation des Trainingscamps Lothar 
Kannenberg. Ergänzte und korrigierte Fassung. Kassel: Universität Kassel, 2009, s. 109-110. 
369 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 144 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
370 HEINZ, Wolfgang. Rückfall- und Wirkungsforschung - Ergebnisse aus Deutschland: Vortrag, 
gehalten am 5. April 2007, Kansai Universität, Osaka. Universität Konstanz, 2007, s. 17. 
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s druhem uložené sankce. Z hlediska druhu opakující se trestné činnosti převažuje 

ve Spolkové republice Německo zejména závažné formy krádeže (§§ 243, 244 

StGB; 59 %), loupež, loupežné vydírání (58,5 %), naopak nejméně dochází 

ke znovuspáchání trestných činů proti životu a zdraví (27 %).371 

Spiess372 ve své studii srovnával různé strategie sankcionování mládeže 

u srovnatelných skupin delikventů, kteří se dopustili obdobné trestné činnosti. 

Konkrétně se jednalo o všechny mladistvé, jimž byla v roce 2004 uložena některá 

ze sankcí, resp. jim v tom roce byla zanesena do registru. Z celkového počtu 54 001 

registrovaných mladistvých delikventů, kteří spáchali prostou krádež (dle § 242, 

248a StGB) bylo 84 % prvopachatelů, u 11 % z nich šlo o osoby recidivisty se 

dvěma záznamy, 3 % z celkového počtu tvořily osoby se třemi záznamy v registru, 

2 % vícečetní mladiství recidivisté. Spiessova studie ukázala, že s rostoucím počtem 

spáchaných skutků roste i míra recidivy. Zatímco po spáchání prvního provinění se 

další trestné činnosti stejného druhu dopustilo 31 % procent pachatelů, po spáchání 

druhé krádeže míra recidivy dosahovala již 51 %, a po třetím činu se další trestné 

činnosti dopustilo dokonce 66 %.373 Se spácháním dalšího trestného činu se přitom 

měnil i druh ukládané sankce mladistvým, kdy na místo neformálního postupu 

cestou odklonu bylo na mladistvé působeno formálními sankcemi (ambulantní a 

stacionární sankce), tj. sankcemi intenzivnějšího charakteru (viz Příloha č. 8). 

Nejvyšší míry recidivy v porovnání s ambulantními opatřeními přitom dosahovali 

ti pachatelé, kterým byl uložen Jugendarrest, bez rozdílu, zda šlo o prvopachatele 

či recidivisty.374 Jestliže tedy německý zákonodárce předpokládal, že Jugendarrest 

bude mít roli tzv. Denkzettel, tj. jakéhosi varování, upomínky, pak tuto funkci 

zjevně nesplňuje. V souvislosti s tímto zjištěním se proto nabízí otázka, zda 

                                                 
371 HEINZ, Wolfgang. Rückfall- und Wirkungsforschung - Ergebnisse aus Deutschland: Vortrag, 
gehalten am 5. April 2007, Kansai Universität, Osaka. Universität Konstanz, 2007, s. 7. 
372 SPIESS, G. Wenn nicht mehr, wenn nicht härtere Strafen – was dann?: Die Modernisierung des 
deutschen Sanktionensystems und die Beunde der Sanktions- und Rückfallforschung. Soziale 
Probleme. 2013, 24(1), s. 87-117. 
373 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 95 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
374 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 98 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
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využívání formálních – intenzivnějších sankcí při spáchaní další trestné činnosti, 

skutečně přispívá k odrazení mladistvých pachatelů od další trestné činnosti? 

Spiess i Heinz došli k závěru, že čím dříve, formálněji a přísněji bude na 

trestnou činnost mladistvého reagováno, tím vyšší existuje pravděpodobnost, že 

jeho kriminální kariéra bude delší.375 Tyto závěry potvrzují i kriminologické 

výzkumy provedené ve Spojených státech amerických, které ukazují, že politika 

zpřísnění trestů („tough on crime“) nepřináší z hlediska speciální prevence žádné 

pozitivní výsledky (srov. kapitola 2). Naopak se ukazuje, že užití opatření ve formě 

tzv. šokové terapie, kam náleží boot campy, scared straight programy apod., působí 

kontraproduktivně.376 

 

V tomto směru tedy nestačí neustále rozšiřování palety opatření k zacházení 

s mladistvými pachateli a zpřísňování sankcí vůči nim, ale musí být v prvé řadě 

průběžně hodnoceno, zda stávající sankce jsou schopné dosáhnout daného cíle, tj. 

odradit mladistvého pachatele od další trestné činnosti, a mohou být považovány za 

efektivní. Spolkový ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 31. 5. 2006 stanovil, 

že právní úprava a praxe by v péči o delikventní mládež měla vycházet jednak 

z teoretických poznatků a dále by se měla opírat především o výsledky empirických 

zkoumání.377 Bohužel, jak již bylo výše uvedeno, ve Spolkové republice Německo 

nebyl proveden dostatek hodnotících studií na to, aby bylo možné s jistotou potvrdit 

či vyvrátit, zda určitá sankce přináší předpokládaný efekt či nikoli. Tento 

nedostatek však není problémem pouze Spolkové republiky Německo, ale všech 

států, jejichž srovnání provádím, včetně České republiky.  

  

                                                 
375 HEINZ, W. Kriminalprävention auf justitieller Ebene: Hilft weniger mehr?: Alternativen zu 
”klassischen” Sanktionen – Erfahrungen aus Deutschland. In: [VOLKSWAGENSTIFTUNG]. 
HELMUT KURY UND ELMAR KARIMOV (HRSG.). Kriminalität und Kriminalprävention in 
Ländern des Umbruchs Beiträge einer internationalen Konferenz in Baku/Aserbaidschan: Beiträge 
einer Internationalen Konferenz in Baku /Aserbaidschan. Bochum: Brockmeyer, 2006, s. 303-304. 
ISBN 978-3819606724. Dostupné také z: 
http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/516261886.pdf. 
376 HEINZ, W. Kriminalprävention auf justitieller Ebene: Hilft weniger mehr?: Alternativen zu 
”klassischen” Sanktionen – Erfahrungen aus Deutschland. In: [VOLKSWAGENSTIFTUNG]. 
HELMUT KURY UND ELMAR KARIMOV (HRSG.). Kriminalität und Kriminalprävention in 
Ländern des Umbruchs Beiträge einer internationalen Konferenz in Baku/Aserbaidschan: Beiträge 
einer Internationalen Konferenz in Baku /Aserbaidschan. Bochum: Brockmeyer, 2006, s. 311. ISBN 
978-3819606724. Dostupné také z: http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/516261886.pdf. 
377 Povinnost vyhodnocovat efektivitu jednotlivých programů a dalších prostředků zacházení 
s delikventní mládeží byla zavedena např. ve Velké Británii v roce 1999. Rovněž v ústavě Švýcarské 
konfederace je s účinností od 1. 1. 2000 zakotvena povinnost evaluace opatření. 



128 
 

5. Trestní odpovědnost mladistvých v právní úpravě 

Švýcarska 

 

5.1 Historický vývoj zacházení s delikventní mládeží  

 

Od středověku až do konce 18. století se právní úprava zacházení s nezletilými 

pachateli vyvíjela obdobným způsobem jako v Rakousku či v Německu. Žádná 

specifická úprava týkající se zacházení s nezletilými pachateli trestné činnosti 

neexistovala, nízký věk byl pouze důvodem pro zmírnění sankcí. Ale ani v tom není 

odborná literatura za jedno.378 Středověké městské právo na většině míst spojovalo 

dosažení plné zletilosti s 12. roku věku a tím okamžikem také končil mírnější 

náhled a mírnější postih provinilce. S rostoucími sociálními nepokoji, válkami a 

převraty, jež byly příčinou chudoby a strádání obyvatelstva, zásadním způsobem 

narůstala i kriminalita, zejména majetková. V reakci na nárůst kriminality 

docházelo i ke zpřísňování trestů, a to i vůči dětem a nezletilým osobám, které byly 

trestány tělesnými tresty, zmrzačením či přímo popraveny. Ani tyto přísné sankce 

však ke snížení kriminality nepřispěly.379  

I na švýcarském území došlo k recepci římského práva a od roku 1532 se 

uplatňovalo dílo Constitutio Criminalis Carolina. Podle něj byl pro posouzení 

schopnosti nést následky za své jednání výchozí pojem „doli capacitas“, určitý 

předstupeň dnešní příčetnosti (Schuldfähigkeit). Podle věku pak byly rozlišovány 

tři stupně, a infantes, impuberes, minores. 

Ještě v 17. století bylo mnoho nezletilých pachatelů ve věku 10 a 11 let trestáno 

popravou. O tom, že by na území Švýcarska došlo k popravě i mladších dětí, nejsou 

žádné záznamy.380 Až v 18. století trest smrti začaly nahrazovat tresty postihující 

svobodu. V 18. století vychází známé dílo Cesare Beccaria – O zločinech a 

                                                 
378 Zatímco např. Aebersold či Stark uvádějí, že nízký věk pachatele byl důvodem pro mírnější 
postih. Denzler je naopak toho názoru, že švýcarské kantony byly daleko toho vytvářet specifickou 
úpravu či alespoň mírnější sankce pro pachatele nízkého věku. In: ACKERMANN, L. Die 
Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. New York: P. Lang, 
c2009, s. 100. ISBN 36-315-8026-6. 
379 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 82n. ISBN 
978-372-7286-681. 
380 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 101. ISBN 36-315-8026-6. 



129 
 

trestech381. V tehdejší době tak začaly vznikat první káznice (Zuchthäuser). Jejich 

primárním cílem nebyla převýchova, náprava delikventa, nýbrž generálně 

preventivní účinek trestu.382 Prvopočátky moderního vězeňství nalezneme již na 

konci 16. a počátku 17. století v Nizozemí.383 Po nizozemském vzoru vznikaly 

káznice po celé západní Evropě, avšak zpravidla bez zvláštní části vyhrazené 

nezletilým delikventům. Ve Švýcarsku byly tyto káznice označovány názvem 

„Schallenwerke“  384 nebo „Schelenwerke“. Za první zařízení, které upřednostňovalo 

výchovné působení na mladé pachatele je považováno San Michele otevřené v roce 

1703 v Římě papežem Clementem XI. Převýchova probíhala formou povinné 

práce, povinnosti mlčení a náboženské výuky.385 Myšlenka ústavní výchovy a 

převýchovy se ve Švýcarsku prosadila v 19. století. Věznice tvořily zpravidla 

stavební součástí chudobinců. Do nich byli umísťováni i nezletilí pachatelé. V 19. 

století došlo ve Švýcarsku k založení 152 takových domů386. Podle Aebersolda tím 

započal koncept ústavní výchovy a výchovných opatření. 

  

                                                 
381 Cesario Beccaria: Dei delicti e delle pene, 1794. 
382 Prvopočátky káznic, resp. obdobných ústavů, však můžeme objevit daleko dříve, např. anglický 
král Edvard VI. dal k dispozici hrad Bridewell, kde byli internováni mladí delikventi a vedeni 
k práci. Již v roce 1555 byly otevřeny první ústavy tohoto typu nazývané zprvu „workhouse“ 
(pracovní domy), později „ house of correction“ (nápravné domy).  
383 V tomto směru další vývoj trestání ovlivnilo i Nizozemsko. Aebersold popisuje případ, kdy 
v roce 1588 soudci z lidu odmítli nad šestnáctiletým zlodějem vyslovit trest smrti a namísto toho 
mu uložili, aby svůj čin odčinil prací a dosáhl tak nápravy i poučení. Následně na to byla zřízena 
káznice v prostorách kláštera. V roce 1595 pak bylo otevřeno další zařízení považované za počátky 
moderního vězeňství. V roce 1603 bylo dokonce zřízeno zvláštní oddělení pro nezletilé pachatele. 
In: AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 84. ISBN 
978-372-7286-681. 
384 Toto označení je odvozováno od německého pojmu „Schelle“, což v překladu znamená pouta, 
okovy, které museli vězni nosit a jimiž byli spoutáni, vykonávali-li práci na veřejných prostranstvích 
či pracovali na stavbách. In: AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: 
Stämpfli, 2011. ISBN 978-372-7286-681. 
385 Ve francouzsky mluvící oblasti byla tato zařízení označována jako „maisons de force“. Tato 
zařízení a myšlenky výchovného, pedagogického působení na delikventní mládež byly dále 
rozvíjeny, z pozdější doby lze zmínit např. Neuhof in Birr založený roku 1774 J. H. Pestalozzi nebo 
Rauhen Haus v Hamburku J. H. Wicherna založený roku 1833. In: AEBERSOLD, 
P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011. ISBN 978-372-7286-681.  
386 Jedním z nich byl např. i Hofwil nedaleko Bernu založený roku 1804 Philippem E. von 
Fellenbergem.  



130 
 

5.1.1 Právní úprava trestní odpovědnosti mladistvých na území 

současného Švýcarska v 18.–19. století 

 
Od konce 18. století měla významný vliv na právní vývoj ve 

Švýcarsku  francouzská právní úprava, a to nejen v oblasti trestního práva. V této 

době se rovněž ze švýcarských kantonů stává Helvétská republika (1798) a kantony 

zůstávají po francouzském vzoru pouze správními jednotkami. Dne 4. 5. 1799 je 

vydán první švýcarský trestní zákoník (Peinliches Gesetzbuch), o němž odborná 

literatura uvádí, že je pouhým špatným a provizorním přepisem prvního 

francouzského trestního zákoníku z roku 1791.387 Jeho přijetím však došlo mimo 

jiné ke zrušení tortury a tělesných trestů. Většina švýcarských kantonů se však i 

poté nadále řídila předchozími sekulárními úpravami a nově přijatý trestní zákoník 

aplikovaly pouze subsidiárně. Postupně však v průběhu 19. století většina 

jednotlivých kantonů přijala vlastní trestní zákony vycházející z francouzského 

Code Pénal (1810).388 

Code Pénal spojoval plnou trestní odpovědnost s dosažením věku 16 let a 

současně zavedl pojem „discernement“ – intelektuální schopnost jedince rozlišovat 

mezi právem (Recht) a bezprávím (Unrecht), kdy odpovědnost jedince mladšího 16 

let odvisela právě od této schopnosti. Většina švýcarských kantonů po 

francouzském vzoru do své právní úpravy pojem „discernement“ převzala. I přesto 

zůstala trestněprávní úprava roztříštěná, neboť každý kanton upravoval trestní 

odpovědnost nezletilých jedinců odlišně a podle různých vzorů.389 Proto také při 

přijímání nové spolkové ústavy v roce 1848 byla rovněž diskutována otázka 

rozdělení kompetencí v rámci trestního práva na spolkové a kantonální úrovni.390 

Většina kantonů se však řídila německým a francouzským vzorem. Podle nich pak 

rozlišovala dvě věkové hranice, a to spodní věkovou hranici určující absolutní 

trestní neodpovědnost, zpravidla spojenou s dosažením věku 12 let a horní věkovou 

                                                 
387 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 101. ISBN 36-315-8026-6. 
388 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 101. ISBN 36-315-8026-6. 
389 Německy hovořící část Švýcarska se orientovala především na německou úpravu, nejprve 
německé zemské zákony a později na německý říšský trestní zákoník vydaný roku 1871. In: 
ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
New York: P. Lang, c2009, s. 102. ISBN 36-315-8026-6. 
390 Do legislativní kompetence na spolkové úrovni náležely např. trestné činy proti státu, státnímu 
zřízení a orgánů. 
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hranici stanovující absolutní trestní odpovědnost, zpravidla v 16. roku věku. Trestní 

odpovědnost jedince mezi 12. a 16. rokem věku byla koncipována jako 

odpovědnost relativní, kdy rozhodnutí, zda bude určitý jedinec potrestán, se 

odvíjela právě od jeho schopnosti rozlišit mezi právem a bezprávím. Vedle toho pro 

plně trestně odpovědné, avšak dosud nikoli zletilé pachatele, existovala možnost 

zmírnění sankcí.391 

 

 

5.1.2 Právní úprava trestní odpovědnosti ve Švýcarsku ve 20. století 

 

Konec 19. a začátek 20. století s sebou nesl rozvoj psychologie a sociologie. 

Tyto nové poznatky byly využity i v souvislosti s novým přístupem k delikvenci 

mládeže a reformnímu hnutí v této oblasti. Moderní státy přijaly do svých právních 

úprav samostatné normy regulující zacházení s pachateli z řad mládeže a 

zakotvující zvláštní přístup a zacházení s nimi. Jednalo se např. o Velkou Británii, 

USA, Německo, Rakousko, Československo. Toto reformní hnutí se projevilo 

rovněž ve Švýcarsku v podobě novelizujících návrhů obecného trestního práva. 

Avšak k přijetí samostatné zvláštní zákonné normy upravující soudnictví ve věcech 

mládeže ve Švýcarsku došlo až na začátku 21. století.  

Již od roku 1889 se však profesor Stoos věnoval přípravě návrhů nového 

švýcarského trestního zákoníku. Vytvořil dva návrhy, a první z roku 1893, druhý 

pak v roce 1916. Skutečného přijetí se však nová trestněprávní úprava dočkala až 

v roce 1942. V obou návrzích trestního zákona se objevila samostatná část 

upravující zacházení s nezletilými pachateli. V návrhu z roku 1893 byla příčetnost 

(Zurechnungsfähigkeit) nezletilých, jako jedna z podmínek pro vyvození trestní 

odpovědnosti, upravena podle francouzského vzoru vycházejícího z pojmu 

„discernement“. Pojem „discernement“ se však v původním francouzském pojetí 

vztahoval pouze k rozumové schopnosti (geistige Fähigkeit) jedince.392  Stoos však 

při formulaci podmínek příčetnosti nezletilého pachatele na rozdíl od francouzské 

úpravy nevyšel pouze z tohoto rozumového kritéria, nýbrž jej dal ještě 

                                                 
391 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 64n. ISBN 
978-372-7286-681. 
392 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 102. ISBN 36-315-8026-6. 
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do souvislosti s úrovní mravní vyspělosti (sittliche Reife). Podle jeho názoru totiž 

mladistvý musí být nejen schopen rozumově rozlišit co je a co není po právu, ale 

současně podle toho musí být schopen též jednat.393 Toto odchýlení se od tradičního 

vnímání pojmu „discernement“ po vzoru francouzské právní úpravy bylo 

počátečním impulsem pro výchovné pojetí trestního práva mládeže, neboť základní 

otázka, kterou bylo nutné si podle Stoose klást, zněla, zda je třeba nezletilce dále 

vychovávat. Tato změna však nezůstala bez kritiky. Kritika se vztahovala zejména 

k obtížnosti rozpoznání soudem, zda jedinec dosáhl určité potřebné úrovně 

vyspělosti či nikoli.394 Toto nové pojetí příčetnosti mladistvých většina švýcarských 

kantonů395 převzala, nikoli však všechny, což jen posílilo již existující roztříštěnosti 

jednotlivých kantonálních úprav.396  

V druhém Stoosově návrhu z roku 1916 bylo zacházení s delikventní mládeží 

(Jugendstrafrecht) poprvé uceleně upraveno v samostatné části s názvem 

„Behandlung der Kinder, Jugendlichen, und der Personen im  Übergangsalter“, 

což značí, že zvláštní zacházení a sankcionování se mělo týkat nejen dětí, 

mladistvých, ale též osob ve věku tomuto blízkém. Úprava byla stále součástí 

trestního zákoníku. I přes kritické ohlasy397 byla trestní odpovědnost mladistvých i 

v tomto návrhu koncipována jako relativní, kdy za mladistvé se považovaly osoby 

ve věku od 14. do dosažení 18. roku věku. Sankce byly rozděleny na opatření398  a 

tresty.399 V oblasti sankcionování byl švýcarský návrh zákona značně ovlivněn 

reformami probíhajícími v té době ve Spojených státech amerických vycházejících 

z myšlenky, že pro zacházení s mladistvými pachateli by měly být vytvořeny 

                                                 
393 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 65. ISBN 
978-372-7286-681. 
394 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 104. ISBN 36-315-8026-6. 
395 Jednalo se o Bern, Zürich, Freiburg, Basel-Stadt, Appenzell AR, Thurgau, St. Galen, Waadt, 
Neuenburg a Ženevu. 
 
 
397 Např. Brunner-Kirschbaum v tomto směru navrhoval, aby na místo relativní trestní odpovědnosti 
byla u osob, které dovršily 16. rok věku vyvozena trestní odpovědnost vždy. In: ACKERMANN, 
L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. New York: P. 
Lang, c2009, s. 106. ISBN 36-315-8026-6. 
398 Dětem a mladistvým byla jako opatření ukládána např. určité formy rodinné či ústavní výchovy. 
Trestány byly napomenutím či poškoláctvím. Mladiství pak mohli být též potrestáni napomenutím, 
či omezením svobody, pachatelům závažných trestných činů pak byl ukládán trest spočívající 
v pobytu v nápravném zařízení (Korrektionsanstalt) po dobu nejméně tří let.  
399 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 66. ISBN 
978-372-7286-681. 
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zvláštní orgány a sankce musí mít výchovný charakter.400 Tato myšlenka pak byla 

promítnuta i do švýcarského trestního zákoníku účinného od roku 1942.  

V roce 1918 byl Stoosův druhý návrh nově pozměněn v otázce věkové hranice 

trestní odpovědnosti, konkrétně byly vytvořeny dvě věkové skupiny. Za děti se 

ve smyslu trestního práva považovali nezletilí od 6 let do dovršení 14. roku věku. 

U nich bylo trestní stíhání vyloučeno, nicméně mohla být přijata opatření v oblasti 

jejich další výchovy. Až do dovršení 18 let se takové osoby označovaly jako 

mladiství (k tomu více viz níže).  

Do přijetí švýcarského trestního zákoníku v roce 1942 však zůstala 

trestněprávní úprava zacházení s nezletilými stále na kantonální úrovni, což vedlo 

k roztříštěnosti jak otázky příčetnosti, hranic trestní odpovědnosti, tak ukládání 

sankcí. Například v Zürichu byla v roce 1919 věková hranice trestní odpovědnosti 

stanovena na 16 let, mladší pachatelé mohli být sankcionování pouze výchovnými 

opatřeními (erzieherische Massnahmen).401 V Baselu platila relativní trestní 

odpovědnost pro mladistvé ve věku 12–18 let. V kantonu Thurgau byly věkové 

hranice vymezující mladistvé osoby stanoveny shodně jako v kantonu Basel. Zde 

však zpustlé, mravně zaostalé či ohrožené mladistvé osoby byly předány 

příslušným opatrovnickým orgánům (Vormundschaftsbehörden). V kantonu 

St. Galen zase platila absolutní trestní odpovědnost spjata s 12. rokem věku. Podle 

ženevské trestněprávní úpravy nesla odpovědnost již osoba od 10. roku věku. 

Obligatorně byla zkoumána jednak osoba pachatele a jednak jeho poměry. Méně 

závažné trestné činy však byly řešeny na úrovni policejního orgánu (Polizeigericht), 

závažnější pak soudem pro mladistvé (Jugendgericht).402 Bernská trestněprávní 

úprava z roku 1930 (Jugendrechtspflegegesetz) pak zase stanovila, že tzv. zpustlým 

dětem a dětem ohrožených nedostatkem řádné výchovy budou uložena výchovná 

opatření, dětem zkaženým a těm, co se dopustily závažného zločinu, bude uložen 

trest. 403  

 

                                                 
400 RIES, Melanie. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 84. ISBN 36-315-3356-X. 
401 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 66. ISBN 
978-372-7286-681. 
402 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 107. ISBN 36-315-8026-6. 
403 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 66. ISBN 
978-372-7286-681. 
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5.1.2.1 Zacházení s nezletilými delikventy podle trestního zákoníku z roku 

1942 

 

V roce 1942 vstoupil v účinnost švýcarský trestní zákoník404 (dále jen schStGB 

1942), jehož součástí byla rovněž úprava zacházení s nezletilými delikventy. 

Konkrétně se jednalo o ustanovení čl. 82– 99 švýcarského trestního zákoníku. 

Trestní zákoník nahradil trestní zákony v jednotlivých kantonech a sjednotil tak 

právní úpravu trestního práva hmotného.405 Pro jednotlivé kantony to však 

do budoucna znamenalo omezení legislativní pravomoci v oblasti trestního práva 

hmotného. 406 

Jako primární cíl právní úpravy a zacházení s nezletilými delikventy 

zákonodárce vytyčil dosažení nápravy pachatele prostřednictvím výchovného 

působení. Jednalo se tedy o normy cílené na osobu pachatele činu, nikoli na čin 

jako takový, jak tomu bylo u obecné úpravy pro dospělé pachatele.  

Švýcarský trestní zákoník z roku 1942 v souladu s dříve vytvořeným návrhem 

spojil hranici trestní odpovědnosti s dosažením věku 6 let. Nejenom že ve srovnání 

s ostatními demokratickými státy se jednalo o nejnižší věkovou hranici trestní 

odpovědnosti vůbec,407 ale navíc byl tento rozdíl markantní. Důvodem pro spojení 

trestní odpovědnosti s tak nízkým věkem však bylo zajištění ochrany dětí, neboť 

civilněprávní úprava a tedy i opatření vedoucí k usměrnění výchovy a vývoje dítěte 

v rámci péče o nezletilé stále chyběla (k tomu dále viz níže).408 Trestní zákoník 

proto ani nepřipouštěl, byť formálně šlo o osoby trestně odpovědné, uložení jiného 

než výchovného opatření, čímž prakticky suploval chybějící civilní úpravu v oblasti 

                                                 
404 Švýcarský trestní zákoník byl přijat již dne 3. června 1938, a to na základě hlasování v referendu. 
Výsledky referenda byly poměrně těsné, neboť pro přijetí zákona hlasovalo 358. 000 občanů proti 
312.000. V účinnost vstoupil až 1. 1. 1942. Tento zákon ve znění novel je platný dodnes. Znění 
zákona je dostupné například zde: https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19370083/201607010000/311.0.pdf. 
In: ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 108. ISBN 36-315-8026-6. 
405 HEBEISEN, D. Switzerland. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Band 3. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1363. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
406 RIES, Melanie. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 84. ISBN 36-315-3356-X. 
407 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 108. ISBN 36-315-8026-6. 
408 Ke zvýšení spodní věkové hranice trestní odpovědnosti dětí došlo až novelou s účinností od 1. 7. 
1971. 
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sociální péče o nezletilé. Věk šesti let bývá okamžikem počátku povinné školní 

docházky a tedy určité minimální rozumové úrovně. Pokud již švýcarský 

zákonodárce měl důvod pro stanovení takto nízkého věku pro počátek trestní 

odpovědnosti, nabízelo se jej jako určitý přelom spojit právě se zahájením povinné 

školní docházky. Toto spojení však vývojoví psychologové kritizovali, neboť 

poukazovali na to, že zahájení školní docházky je již samo o sobě obtížnou 

přechodovou fází, která s sebou nese značnou duševní zátěž vedoucí často 

k neuváženému chování. Proto se zasazovali o zvýšení této hranice na sedmý či 

osmý rok věku.  

Zákon rozlišoval dvě zvláštní věkové skupiny. Do první z nich patřily děti 

ve věku 6–13 let (čl. 82 schStGB 1942). Druhou tvořili  mladiství ve věku 14–18 let 

(čl. 89 schStGB 1942). Hranice pro rozlišení mezi dítětem a mladistvým byla zprvu 

stanovena na 14. rok věku. Záhy však došlo k jejímu posunutí na 15. rok právě 

proto, že v tomto věku zpravidla končila povinná školní docházka a předpokládalo 

se, že jedinec dosáhl určité zralosti a samostatnosti.409 Navíc tím byla odstraněna 

určitá nerovnost v případech, kdy se např. trestné činnosti dopustili 

ve spolupachatelství spolužáci ve věku 14 a 15 let. Zatímco s jedním bylo 

nakládáno jako s „dítětem“, druhý byl sankcionován dle trestněprávních ustanovení 

pro mladistvé pachatele. Psychologové pak doporučovali posunout tuto hranici 

ještě o rok výše, tedy na 16. rok věku, a to s ohledem na tělesné a duševní změny, 

které jedinec v době kolem 15. roku prodělává, a častěji tak hrozí, že se dopustí 

určitého prohřešku.410 Zákon ukládal příslušným orgánům povinnost v průběhu 

řízení zjišťovat dosavadní vývoj chování dítěte či mladistvého, jeho životní 

podmínky a průběh školního vzdělání tak, aby si mohly učinit názor na jeho duševní 

a fyzický stav a vývoj (čl. 83, čl. 90 schStGB 1942). 

Trestní zákoník zakotvoval dva paralelní systémy sankcí, jeden samostatný 

pro děti (Kinder), druhý pro mladistvé (Jugend). Při ukládání sankce se přitom 

vycházelo ze zásady monismu (gesetzliche Monismus). Tato zásada se ve švýcarské 

právní úpravě projevovala tak, že provinilci bylo možné za jeho čin uložit buď 

opatření, nebo trest, nikoli však tyto sankce vedle sebe. Platilo, že přednostně bylo 

                                                 
409 RIES, Melanie. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 88-89. ISBN 36-315-3356-X. 
410 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 109. ISBN 36-315-8026-6. 
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provinilci uloženo výchovné opatření, a to tehdy, jestliže to vyžadovalo jeho tzv. 

mravní zpustnutí411 (sittlich verwahrlost), zkaženost (sittlich verdorben), 

ohrožení412 (gefährdet) nebo byla nezbytná zvláštní léčba (čl. 84–92). 

 

Švýcarský trestní zákoník z roku 1942 umožňoval dětem i mladistvým uložit 

tato výchovná opatření (Erziehungsmassnahmen): 

- předání do výchovy důvěryhodné rodiny za současného dohledu (die 

Übergabe an eine vertrauenswürdige Familie zur Erziehung unter 

Aufsicht), 

- ponechání ve výchově vlastní rodiny za současného dohledu (die 

Überlassung an die eigene Familie zur Erziehung unter Aufsicht),  

- umístnění ve výchovném ústavu (die Einweisung in eine 

Erziehungsanstalt). 

 

Umístění ve výchovném ústavu bylo ukládáno nezletilým pachatelům 

s ohledem na zásadu ultima ratio, neboť představovalo největší zásah do jeho 

integrity. K jeho uložení se přistupovalo v závažných případech, kdy nezletilý byl 

těžko vychovatelný, zpustlý či jeho výchova bylo ohrožena natolik, že to 

vyžadovalo jeho umístění v ústavu a péči odborného personálu. Uložená opatření 

trvala, dokud nebylo dosaženo jejich účelu, nejpozději však do dosažení 20. roku 

věku (čl. 84 schStGB 1942).413 Kdykoli v průběhu jejich výkonu mohlo být uložené 

opatření nahrazeno jiným (čl. 86 schStGB 1942). 

Ustanovení čl. 87 švýcarského trestního zákoníku ve znění z roku 1942414 pak 

stanovilo, že u činů nepatrné závažnosti mohl příslušný orgán od uložení opatření 

upustit a přenechat postih na rodiči dítěte. Pokud nositel rodičovské autority již 

přijal dostatečné opatření, bylo možné v souladu s čl. 88 schStGB 1942 od uložení 

opatření upustit.  Dalším důvodem pro upuštění od uložení sankce pak byla 

skutečnost, že sankce nepřišla do doby tří měsíců od činu. To jen zdůrazňovalo 

rychlost postihu dítěte. V případě mladistvých bylo důvodem pro upuštění 

                                                 
411 Zpustnutím se rozumí stav dítěte nebo mladistvého vzniklý v důsledku nedostatečné péče, kdy 
nerespektuje hodnoty, ostatní osoby ani sebe.  
412 Za ohrožené se považuje takové dítě, jehož vývoj z určitých důvodů vážně narušen. 
413Jestliže v mezidobí dítě dovršilo věku mladistvého, a stále existovala nutnost pokračování 
v uloženém opatření, řídil se další postup ustanoveními upravujícími zacházení s mladistvými 
pachateli (čl. 84 schStGB 1942). 
414 Dostupné z: http://www.koeblergerhard.de/Fontes/StGBSchweiz1942.pdf. 
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od uložení sankce uplynutí doby odpovídající polovině promlčení lhůty (čl. 98 

schStGB 1942). 

 

Sankcionování mladistvých pachatelů upravoval švýcarský trestní zákoník 

v ustanoveních    čl. 89–99. Mladistvým mohla být uložena stejná výchovná 

opatření jako dětem. Pokud jde o nejpřísnější výchovné opatření, tedy umístění 

ve výchovném ústavu, pro mladistvé platilo, že umístění trvalo nejméně po dobu 

jednoho roku, nejdéle však do dovršení 22 let. Ti jedinci, kteří byli zvláště zkažení 

či se dopustili závažného činu, byli umístěni do ústavu, odděleně od ostatních, a to 

na dobu nejméně 3, nejvýše na dobu 10 let, nebo do dosažení 25. roku (čl. 91 odst. 

3 schStGB 1942). Pokud mladistvý odsouzený strávil v ústavu nejméně 1 rok, příp. 

nejméně 3 roky, mohl být podmíněně propuštěn. Současně s propuštěním byla 

odsouzenému stanovena zkušební doba v délce nejméně 1 roku, příp. též určité 

příkazy – např. povinnost získat vzdělání, zdržovat se na určitém místě, neužívat 

alkohol apod. Nevyhověl-li uloženým podmínkám, byl umístěn zpět do ústavu 

(čl. 94 schStGB 1942). 

Stejně jako u dětí platilo, že pokud byl mladistvý mravně zpustlý, zkažený či 

ohrožený a nepostačovalo tedy uložení výchovného opatření, mohl mu za jeho čin 

být uložen trest. Na mladistvé bylo možné působit trestem pokárání (Verweis), 

peněžitým trestem (Geldbusse) nebo odnětím svobody (Einschliessung) v rozsahu 

od jednoho dne po nejvýše jeden rok (čl. 95 schStGB 1942). Peněžitý trest a trest 

odnětí svobody mohl být podle čl. 96 schStGB 1942 podmíněně odložen 

na zkušební dobu v rozmezí 6 měsíců až 3 let, pokud bylo možné z chování a 

vlastností mladistvého usuzovat, že se dalšího trestného činu nedopustí. Zejména 

nebyl-li do té doby soudně trestán nebo se dopustil pouze méně závažného trestného 

činu (čl 96 schStGB 1942). Trestněprávní úprava z roku 1942 však pamatovala 

např. i na situace, kdy provinilé dítě či mladistvý byli duševně nemocní, 

slabomyslní, ale i např. hluchoněmí či epileptičtí. V těchto případech zákon stanovil 

obligatorní uložení nezbytné léčby (čl. 85 schStGB 1942). 

Z dnešního pohledu a srovnání se stávající úpravou byly velice přísně 

formulovány podmínky pro výmaz uložených opatření z rejstříku trestů. V souladu 

s čl. 99 schStGB 1942 mohl odsouzený požádat o výmaz nejdříve po 10 letech 

od doby, co sankci vykonal, pokud to odůvodňovalo jeho řádné chování a nahradil-

li činem způsobenou škodu, pokud se to od něj očekávalo.   
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Dovršením 18. roku věku nabýval jedinec zletilosti a zvláštní ustanovení 

týkající se dětí a mladistvých se na něj nevztahovala. Výjimku však představovala 

oblast sankcionování, neboť čl. 100 schStGB 1942 pro pachatele ve věku 18–20 let 

zakotvoval zmírnění sankcí spočívající v tom, že namísto doživotního trestu odnětí 

svobody se uložil trest odnětí svobody v rozmezí trestní sazby 5–20 let. Dále se 

soud při ukládání trestu nemusel řídit nejnižší možnou výměrou trestní sazby a 

mohl uložit trest i pod touto hranicí. I tito odsouzení měli být podle zákona 

ve věznicích umisťováni odděleně od dospělých pachatelů. 

 

Negativa této právní úpravy podle Aebersolda spočívala jednak v extrémně 

nízké věkové hranici 6 let, kdy již bylo možné dítěti uložit sankci podle trestního 

zákona. Dále pak v široce formulovaných podmínkách pro ukládání opatření, které 

v podstatě znamenaly, že při prvním deliktu bylo nezbytné na pachatele působit 

opatřením a teprve při spáchání dalších provinění bylo možné ukládat tresty. 

Rovněž negativně byla vnímána skutečnost, že soudy a státní zastupitelství 

specializované na problematiku delikventní mládeže byly zprvu zřízeny pouze 

v některých kantonech.415 

 

5.1.2.2 Vývoj právní úpravy v letech 1971–2006 

 

Dílčí změny v právní úpravě trestní odpovědnosti mládeže pak proběhly 

na začátku 80. let 20. století.416 Mezi zásadní změny patřilo jednak zvýšení spodní 

věkové hranice trestní odpovědnosti dětí, možnost ukládat vedle sebe opatření a 

tresty, byť pouze omezeně417, úprava pojmosloví zákona418 a zavedení diferenciace 

výchovných ústavů včetně nových typů419 (např. terapie). Novela posunula 

věkovou hranici trestní odpovědnosti, byť pouze o jeden rok, ze 6 na 7 let. Současně 

do kategorie dětí zařadila i osoby čtrnáctileté. Tím byly věkové hranice 

                                                 
415  AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 68-69. 
ISBN 978-372-7286-681.  
416  Novela nabyla dílčí účinnosti dne 1. 7. 1971 a zbylá ustanovení dne 1. 1. 1974. 
417 Zákonodárce ve srovnání s předchozí úpravou umožnil, aby dětem mohl být vedle opatření 
v podobě pomoci s výchovou (Erziehungshilfe) uložen trest, a to buď pokuta nebo omezení svobody 
(Einschliessung) až na dobu 14 dní.  
418  Pojmy nesoucí v sobě pejorativní nádech byly nahrazeny novými. Konkrétně se jednalo např. o 
nahrazení pojmu zkažený (sittlich verdorben) pojmem obtížně vychovatelný (schwererziehbar). 
419  Např. Therapieheim,  Anstalt für Nacherziehung. 
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pro vymezení trestní odpovědnosti uvedeny do souladu jednak s dobou zahájení 

povinné školní docházky, a jednak s jejím ukončením.420 V praxi však byly děti 

mladší 10 let sankcionovány jen zřídka421, a pokud, tak jen symbolicky, což 

zmírňovalo tvrdost právní úpravy a příliš nízký věk pro vyvození trestní 

odpovědnosti. 422 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Odsouzení 
nezletilí 
celkem 

12 209 11449 12623 13630 13365 14146 13958 13844 

Mladší 10 let 138 116 113 114 115 121 121 95 
 

Novelou došlo též k rozšíření katalogu sankcí. Jako nový druh trestu byla 

zavedena např. povinnost vykonat určité pro společnost prospěšné práce 

(Verpflichtung zur Arbeitsleistung). Nové opatření, tzv. Erziehungshilfe (čl. 84 

schStGB), výchovná podpora, pak nahradilo opatření spočívající v ponechání 

delikventa ve výchově jeho vlastní rodiny za současného uložení dohledu (die 

Überlassung an die eigene Familie zur Erziehung unter Aufsicht). Rozdíl spočíval 

v tom, že nové opatření mělo výchovu provinilce aktivně podpořit, nikoli na ni 

pouze pasivně dohlížet. Toto opatření bylo z výchovných opatření 

nejvyužívanější.423  

Mladistvým pachatelům mohly být vedle výchovných opatření současně 

ukládány příkazy (Weisungen). Tyto byly v zákoně vyjmenovány pouze 

demonstrativně (např. vyučit se v určitém povolání, nepožívat alkoholické nápoje, 

nahradit v určité lhůtě způsobenou škodu atp.). Mladistvým pachatelům bylo 

možné podle tehdejší úpravy uložit i jiné povinnosti, avšak tyto nesměly svou 

podstatou nahrazovat tresty a obcházet tímto způsobem zákon. Švýcarská právní 

                                                 
420 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 111. ISBN 36-315-8026-6. 
421 Děti mladší 10 let byly až do přijetí nové samostatné právní úpravy, která s sebou přinesla i 
zvýšení trestní odpovědnosti na 10. rok věku, trestně stíhány pouze zřídka. Zpravidla tato skupina 
netvořila více než 1 % z celkového počtu odsouzených nezletilých. 
422  AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 73. ISBN 
978-372-7286-681.  
423 RIES, Melanie. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 96-97. ISBN 36-315-3356-X. 
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úprava však umožňovala kdykoli uložit či změnit uložený příkaz, a to i poté, co byl 

mladistvý již odsouzen a vykonával uloženou sankci. 

Rovněž byla prodloužena doba, po kterou mohli být mladí pachatelé závažné 

trestné činnosti umístěni ve výchovném ústavu. Nejkratší doba pobytu byla 

prodloužena z jednoho na dva roky. Nejdéle mohl být mladistvý umístěn ve 

výchovném ústavu do doby dovršení 25. roku (do té doby nejvýše do 22 let).424  

Oproti právní úpravě z roku 1942 byl rovněž rozšířen výčet okolností, za nichž 

bylo možné upustit od uložení opatření. Nově se jednalo o případy, kdy dítě učinilo 

upřímné pokání, zejména tím, že vlastním úsilím uhradilo způsobenou škodu (čl. 

88 schStGB).  

Kategorie tzv. mladých dospělých, pro něž platila zvláštní ustanovení týkající 

se sankcionování, byla oproti předchozí úpravě rozšířena. Po účinnosti novely, tj. 

od 1. 7. 1971, se do zvláštní kategorie tzv. mladých dospělých řadily osoby ve věku 

od 18 až do 25 let (dříve jen do 20 let). Zákon mimo jiné u této věkové skupiny 

pachatelů nově umožňoval nahradit výkon trestu odnětí svobody pobytem 

v pracovně výchovném zařízení (Arbeitserziehungsanstalt, čl. 100 odst. 1 

schStGB).425 

Novou formou výkonu trestu odnětí svobody byl tzv. Halbgefangenschaft. 

Tato forma výkonu trestu odnětí svobody spočívala v tom, že mladistvý přes den 

docházel do školy či zaměstnání a večery, noci, víkendy či svátky trávil ve věznici. 

Nespornou výhodou tohoto způsobu výkonu odnětí svobody bylo zachování 

kontaktu se sociálním okolím.426  Posun byl zaznamenán rovněž v tom, že ve všech 

švýcarských kantonech byla zřízena specializovaná státní zastupitelství a soudy.427 

Naopak i přesto, že zákonodárce výslovně stanovil, že ve výkonu trestu odnětí 

svobody či v ústavech mají být mladiství odděleni od dospělých odsouzených, 

v praxi se tento požadavek naplnit nedařilo.428 

 

                                                 
424 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 71. ISBN 
978-372-7286-681. 
425 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 72. ISBN 
978-372-7286-681. 
426 Dostupné z: 
http://www.justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/strafen_haft/freiheitsstrafen/halbgefa
ngenschaft.html. 
427 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 73. ISBN 
978-372-7286-681. 
428 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 72. ISBN 
978-372-7286-681. 
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Systém sankcí pro mladistvé po novele z roku 1971  

 

Systém sankcí pro nezletilé pachatele upravený ve zvláštním oddíle trestního 

zákoníku se vyznačoval především svým důrazem na speciálně preventivní účinek 

sankcí. Hlavním úkolem soudu při ukládání trestu bylo určit, zda pachatel vyžaduje 

zvláštní výchovnou péči nebo zvláštní zacházení. Od tohoto zjištění se následně 

odvíjel výběr ukládané sankce, neboť stále platil monistický systém sankcí, který 

zásadně kombinaci trestů a opatření nepřipouštěl.429  

Podstatou sankčního systému švýcarského trestního zákoníku bylo zařazení 

konkrétních provinilců z řad dětí a mládeže (jakož i dospělých pachatelů) do tří 

neformálních skupin dle potřeby zacházení:430 

1) pachatelé s potřebou výchovy, vzdělání (besonders Erziehungsbedürftige), 

2) pachatelé s potřebou léčby (besonders Behandlungsbedürftige), 

3) ostatní pachatelé.  

S ohledem na toto zařazení byla následně zvolena adekvátní sankce. 

 

Zákon pojem zvláštní výchovná péče (besondere erzieherische Betreuung) 

nedefinoval. Vyjmenovával však tři alternativní podmínky, při jejichž splnění bylo 

uložení některého z výchovných opatření obligatorní. Jednalo se o těžkou 

vychovatelnost (schwer erziehbarkeit), zpustlost (verwahrlost) a závažné ohrožení 

(erheblich gefährdet). Tento výčet však nebyl konečný. K uložení výchovných 

opatření se přistupovalo zejména v případech, kdy se chování nezletilého pachatele 

výrazným způsobem odchylovalo od chování ostatních vrstevníků právě 

v důsledku chybějící výchovy. Vycházelo se přitom z předpokladu, že každý 

nezletilý je vychovatelný, vzdělavatelný.431 

  

                                                 
429 Naprostou většinu ukládaných sankcí pravidelně představovaly tresty  (až 85 – 89 %). 
430 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 117. ISBN 36-315-8026-6. 
431 RIES, Melanie. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 93-94. ISBN 36-315-3356-X. 
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Systém sankcí po novele z roku 1971 tedy vypadal následovně (viz Příloha č. 9)432:  

1) Výchovná opatření (Erziehungsmassnahmen) : 

- Výchovná podpora (Erziehungshilfe),  

Toto výchovné opatření má zajistit, že dítěti bude poskytnuta přiměřená 

péče, výchova a vzdělání (čl. 84 odst. 2 schStGB). U mladistvých je cíl 

opatření širší, neboť se vztahuje i na dosažení odborné přípravy na budoucí 

povolání (beruflich ausbilden, čl. 91 schStGB). 

- Umístnění v jiné vhodné rodině (Unterbringung in einer Pflegefamilie); 

- Umístění ve výchovném ústavu (Einweisung in Erziehungsheim).   

Mladiství pachatelé, kteří se dopustili zločinu nebo závažného přečinu 

vyznačujícího se vyšším stupněm nebezpečnosti nebo obtížné vychovatelnosti se 

v souladu s ustanovením čl. 91 odst. 2 zákona obligatorně umisťovali do 

výchovných ústavů na dobu nejméně dvou let. Při dovršení 17. roku věku pak mohl 

být mladistvý přeřazen do pracovně-výchovného zařízení 

(Arbeitserziehungsanstalt, čl. 93bis 81 schStGB). 

 

2) Zvláštní léčebná opatření (Besondere Behandlungsmassnahmen, čl. 85, čl. 92 

schStGB)   

Zvláštní léčebná opatření se ukládala dětem i mladistvým v situacích, kdy 

jejich stav vyžadoval zvláštní zacházení. Oproti právní úpravě z roku 1942 

zákonodárce zohledňoval širší spektrum zvláštní stavů, nejen tedy duševní nemoc, 

slabomyslnost, hluchoněmost, epileptické stavy, ale též oslepnutí, výraznou 

poruchu řeči, závislost na alkoholu či jiných návykových látkách či značně 

narušený duševní nebo mravní vývoj. Trvání těchto zvláštních opatření se odvíjelo 

od dosažení účelu, resp. vymizení důvodu, pro který bylo nařízeno (čl. 94 

schStGB). Léčebná opatření se rozlišovala na ambulantní a stacionární.   

 

3) Tresty (Strafen) 

Došel-li orgán rozhodující ve věci k závěru, že dítě nepotřebuje výchovné 

opatření ani zvláštní léčebné opatření, uložil mu trest. Podmínkou pro uložení trestu 

byla skutečnost, že u nezletilého není dán žádný důvod pro uložení výchovného 

                                                 
432 Stav právní úprav k 1. 1. 2006. 
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opatření či zvláštní léčby. Zákon rozlišoval škálu trestů určených dětem a škálu 

trestů určenou mladistvým. 

 

• Tresty ukládané dětem: 

- napomenutí (Verweis), 

- povinnost vykonat veřejně prospěšnou činnost (Arbeitsleistung), 

- povinnost zůstat po škole (v rozsahu 1–6 půl dne, Schularrest)433.  

Děti byly nejčastěji trestány napomenutím či povinností vykonat veřejně 

prospěšnou činnost. Povinnost zůstat po škole měla jen marginální význam (0,1–

0,2 %).434 

 

• Tresty ukládané mladistvým: 

- napomenutí (Verweis), 

- povinnost vykonat veřejně prospěšnou činnost (Arbeitsleistung), 

- pokuta (Busse), 

- odnětí osobní svobody, a to až na 1 rok (Einschliessung)435. 

Trest odnětí svobody, stejně tak jako trest pokuty bylo možno podmíněně 

odložit na zkušební dobu (čl. 95 odst. 1 schStGB). Podle statistických údajů 

nejčastěji ukládaným trestem mladistvým odsouzeným v letech 1988–1998 byla 

povinnost vykonat veřejně prospěšnou činnost, jenž tvořila pravidelně až 30 % 

všech odsuzujících rozhodnutí. Většího praktického významu dosáhl trest pokuty, 

u něhož se dále rozlišovalo, zda šlo o trest podmíněně odložený na zkušební dobu 

(5–12 %) či nepodmíněný (18–24 %) a trest napomenutí (14–21 %). Pokud byl 

mladistvému ukládán trest odnětí svobody, pak zpravidla podmíněný, nepodmíněný 

                                                 
433 Tyto tři druhy trestů se rovněž v odborné literatuře označovaly jako disciplinární tresty 
(Disziplinarstrafe). In: ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 117. ISBN 36-315-8026-6. 
434 RIES, Melanie. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 129. ISBN 36-315-3356-X. 
435 Omezení svobody uložené v délce přesahující jeden měsíc se u mladistvých pachatelů do doby 
dovršení jejich 18 let vykonávala ve výchovných ústavech. Pokud mladistvý odsouzený v mezidobí 
dosáhl zletilosti, výkon trestu delší než jeden měsíc probíhal v pracovně-výchovných zařízeních (čl. 
95 odst. 3 schStGB). Po dvou třetinách výkonu trestu avšak minimálně po uplynutí jednoho měsíce 
mohl být mladistvý propuštěn za současného stanovení zkušební doby ve výměře 6 měsíců až 3 let 
a dohledu. 
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trest byl ukládán jen sporadicky a zpravidla ve výměře do 30 dnů.436 Až 90 % všech 

ukládaných sankcí tvořily tresty, zbytek ochranná opatření. Zvláštní ochranná 

opatření nepředstavovala více než 1 % ukládaných sankcí.437  

 

Praktické problémy trestněprávní úpravy zacházení s mladistvými delikventy   

 

Problémy dané trestněprávní úpravy z pohledu praxe spočívaly ve 

zkostnatělém rozdělení sankcí na opatření a tresty, resp. nemožnosti jejich 

současného uložení až na zákonem stanovené výjimky. V tomto směru se jednalo 

především o nesnadné posouzení, zda konkrétní jedinec ještě splňuje podmínky, za 

něž mu má být uloženo opatření, či je na místě na něj působit některým z trestů, 

zvláště jednalo-li se o hraniční případy.  

V neposlední řadě pak byla odbornou veřejností438 kritizována nejvyšší možná 

výměra trestu odnětí svobody, jež činila 1 rok. Zejména v případech, kdy se 

mladistvý pachatel dopustil závažné trestné činnosti především násilného 

charakteru, se jevila tato sankce jako nedostačující.439 O to zřetelnější pak byl rozdíl 

mezi sankcí ukládanou mladistvému pachateli a pachateli, který spáchal trestný čin 

krátce poté, co dovršil 18. rok věku, neboť v takovém případě mohl být rázem 

potrestán až doživotním trestem odnětí svobody. Právě tento propastný rozdíl mezi 

výměrami sankcí, odvíjející se od překročení určité společností uměle stanovené 

hranice, se stal předmětem kritiky.440 Na druhou stranu, např. Gürber namítal, že 

pokud dojde ke zvýšení výměry trestu odnětí svobody, bude to znamenat popření 

dosavadního výchovného účelu normy.441 

  

                                                 
436 RIES, Melanie. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 126-127. ISBN 36-315-3356-X. 
437 RIES, Melanie. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 131. ISBN 36-315-3356-X. 
438 RIES, Melanie. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 85. ISBN 36-315-3356-X. 
439 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 73. ISBN 
978-372-7286-681. 
440 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 73. ISBN 
978-372-7286-681. 
441ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 112. ISBN 36-315-8026-6. 
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5.2 Trestní soudnictví ve věcech mladistvých v platné právní 

úpravě 

 

Na počátku 80. let 20. století bylo započato s revizí trestního práva hmotného, 

jehož součástí byla i úprava zacházení s delikventní mládeží. V souvislosti s tím se 

konečně podařilo prosadit myšlenku, že soudnictví ve věcech mládeže by mělo být 

upraveno v samostatném právním předpise. Přípravou návrhu zákona Justiz- und 

Polizeidepartment roku 1983 pověřil prof. Stettlera.442 Návrh, který předložil, se 

však namísto na mladistvého pachatele trestného činu orientoval spíše na čin 

samotný, což odporovalo koncepci švýcarského pojetí443 a přístupu k zacházení 

s delikventní mládeží. Stettlerův návrh byl proto později přepracován k tomu 

ustanovenou komisí.444 Výsledkem byl jednak návrh zákona z roku 1993, který byl 

však Justiz- und Polizeidepartment vrácen k přepracování, a následně vznikl dne 

21. 9. 1998 návrh Spolkového zákona o soudnictví nad mládeží (Bundesgesetz über 

Jugendstrafrecht).445 Mezi zásadní změny patřilo například zvýšení horní hranice 

trestní sazby trestu odnětí svobody pro pachatele zločinů či zvýšení spodní věkové 

hranice trestní odpovědnosti na 12 let.446 Důvodem pro zvýšení věkové hranice 

určující počátek trestní odpovědnosti z původních 7 let byla jednak ta skutečnost, 

že děti této věkové skupiny se dopouštěly trestné činnosti jen minimálně, a pokud, 

jednalo se o bagatelní delikty. Dalším důvodem pak byla skutečnost, že s ohledem 

na nízký věk dítěte zde existovaly určité pochybnosti o úrovni jejich vyspělosti.447 

Trestí zákon mládeže (Jugendstrafgesetz, dále jen JStG) byl přijat dne 20. 3. 

2003, v účinnost však vešel až 1. 1. 2007, a to z důvodu vyčkání dokončení revize 

                                                 
442 RIES, Melanie. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 85. ISBN 36-315-3356-X.  
443 Podle této koncepce se sankcionování mladistvých nemá odvíjet od závažnosti činu, nýbrž 
primárně od osoby pachatele. 
444 Přepracování návrhu bylo expertní třicetičlennou komisí dokončeno v roce 1993. In: 
AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 74. ISBN 
978-372-7286-681. 
445 RIES, Melanie. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 84. ISBN 36-315-3356-X. 
446 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 75. ISBN 
978-372-7286-681. 
447 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter Lang, c2005, s. 
89. ISBN 36-315-3356-X. 
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obecného trestního práva hmotného. Přijetím nového zákona došlo poprvé 

k vyčlenění úpravy zacházení s juvenilními pachateli do samostatného zákona. Tím 

byla ještě posílena myšlenka odchylného zacházení s delikventní mládeží a jeho 

pojetí jako zvláštní právní úpravy, lex specialis. Původně zákon448 obsahoval jak 

hmotněprávní, tak procesní normy, které byly ve vztahu k obecnému trestnímu 

právu v poměru speciality. Přijetím nového zákona došlo konečně ke sjednocení 

procesněprávní úpravy na konfederační úrovni, neboť do té doby úprava trestního 

řízení spadala do pravomoci jednotlivých kantonů.449 Trestní řízení ve věcech 

mládeže v jednotlivých kantonech do té doby vycházelo zpravidla z jednoho ze 

dvou rozšížených modelů. Zatímco v německy mluvící části Švýcarska450 se 

prosadil Jugendanwaltsmodell451, v západní části Švýcarska právní úprava 

vycházela zásadně z modelu označovaného jako Jugendrichtermodell. Avšak 

s účinností od 1. 1. 2011 byla celá kapitola 5. zákona obsahující procesněprávní 

úpravu přejata do nového samostatného zákona – Jugendstrafprozessordnung452 

(dále jen JStPO).  

Přehled hlavních změn oproti předchozí právní úpravě453: 

                                                 
448 Procesní normy byly obsaženy v 5. kapitole zákona o soudnictví ve věcech mládeže, která byla 
později celá přejata do nového zákona.  
449 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter Lang, c2005, s. 
86. ISBN 36-315-3356-X. 
450 S výjimkou kantonů Thurgau a Bern. U druhého ze jmenovaných kantonů platil 
Jugendrichtermodell až do 1. ledna 2011, kdy byl přijat nový kantonální trestní řád. Nově tedy 
procesní úprava vychází z Jugendanwaltmodell.  
451 Jugendgerichtermodell je systém soudnictví nad mládeží založený na principu vyšetřujícího 
soudce, jehož úloha spočívá jak ve vyšetřování spáchaného činu, tak v následném rozhodování o 
vině a trestu. Naopak trestní řízení vycházející z Jugendanwaltmodell se liší v tom, že spáchaný čin 
vyšetřuje státní zástupce, který v řízení před soudem zaujímá roli žalobce. V závislosti na daném 
modelu se liší i orgány vykonávacího řízení, neboť v souladu s čl. 42 JStPO vykonávací orgán je 
ten, který je oprávněn konat vyšetřování, tedy buď soud, nebo státní zástupce. Z tohoto důvodu 
v textu užívám zpravidla pojmy příslušný orgán/orgán rozhodující ve věci.   
K tomu blíže: RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich, Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, c2005, s. 86-87. ISBN 36-315-3356-X. 
452 Zákon byl vytvořen 20. 3. 2009. 
453 HEBEISEN, D. Switzerland. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Band 3. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1366. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759.; Dále 
HEBEISEN, D. a R. STÜBI. Das schweizerische Jugendstrafrecht. In: Wie geht Europa mit 
Jugendkriminalität um?: Tagung vom 16. bis 18. Februar 2004 in Springe [online]. Hannover, 2005 
[cit. 2016-08-25]. Dostupné z: 
http://www.dvjj.de/sites/default/files/medien/imce/documente/veranstaltungen/dokumentationen/p
olizei2/stuebi.pdf. 
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- posunutí věkových hranic, a to jak spodní věkové hranice trestní 

odpovědnosti ze 7 na 10 let, tak věkové hranice pro nejzazší dobu trvání 

opatření (z 22 na 25 let), 

- explicitní zakotvení výchovného cíle jako hlavní myšlenky normy, 

- zásada monismu v otázce sankcionování nahrazena zásadou dualismu 

(tzv. dualistic-vicarious system),  

- harmonizace ochranných opatření s opatřeními ukládanými v rámci 

civilního řízení,  

- zpřísnění trestu osobní služby,  

- zvýšení nejvyšší možné výměry trestu odnětí svobody,  

- nová diferenciace ochranného opatření nazývaného „umístění“ 

(Unterbringung) na ambulantní a stacionární,  

- rozšíření důvodů pro upuštění od potrestání, 

- zavedení mediačního procesu, 

- restrikce podmínek účasti veřejnosti u soudního řízení, 

- úprava řízení vedených proti tzv. Übergangstäter, tj. pachatelům, kteří se 

dopustili trestného činu jednak jako mladiství a jednak po dosažení věku 18 

let,  

- rozšíření práva na obhajobu, 

- užší spolupráce mezi civilními orgány a orgány činnými v trestním řízení. 

Stávající zákon o soudnictví ve věcech mládeže obsahuje 48 článků 

rozdělených do 6 kapitol upravujících základní zásady zacházení s juvenilní 

mládeží, zjišťování osobních poměrů nezletilých pachatelů, sankce, zvláštní 

ustanovení o promlčení a závěrečná a přechodná ustanovení. 

Stejně jako Rakousko, Německo a Česká republika, ani Švýcarsko nezakotvuje 

pro nezletilé pachatele zvláštní skutkové podstaty trestných činů a vychází tak ze 

skutkových podstat formulovaných v trestním zákoníku.454 Fakticky tak budou 

vyloučeny pouze ty trestné činy, jichž se mladiství nemohou dopustit již z podstaty 

věci, neboť zpravidla nemají jako požadovanou vlastnost či postavení vyžadované 

danou skutkovou podstatou (např. trestné činy úředních osob atd.). Jedinou výjimku 

v tomto ohledu představuje trestný čin podle čl. 187 švýcarského trestního 

zákoníku zakazující pohlavní styk v širším slova smyslu (sexuelle Handlung) 

                                                 
454 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 109. ISBN 
978-372-7286-681. 



148 
 

s dětmi mladšími 16 let, odpovídající skutkové podstatě trestného činu pohlavního 

zneužití podle § 187 českého trestního zákoníku. Švýcarský zákonodárce totiž 

explicitně v čl. 187 schStGB stanoví, že není trestně odpovědný takový pachatel, 

resp. mladistvý, kde věkový rozdíl mezi osobami není vyšší než tři roky. 

 

5.2.1 Základní zásady zákona o soudnictví ve věcech mládeže a cíle 

intervence 

 

Švýcarský zákon o soudnictví ve věcech mládeže je vystaven na dvou 

základních zásadách, na základě nichž je tvořena, aplikována a interpretována 

právní úprava. Těmi jsou ochrana (Schutz) a výchova (Erziehung), (čl. 2 odst. 1 

JStG). Zásadou ochrany se rozumí jednak odstranění rizikových faktorů, snaha 

o nápravu nedostatků v dosavadním vývoji mladistvého, vytvoření podmínek pro 

další rozvoj. Současně zásada ochrany terminologicky navazuje na pojmosloví 

švýcarského občanského zákoníku455 a na zvláštní opatření podle civilní úpravy.456  

Sankce předvídané zákonem o soudnictví ve věcech mládeže pak vycházejí 

právě z principu ochrany mladistvého. Stejně jako v případě Spolkové republiky 

Německo, hovoří švýcarský zákonodárce o sankcích jako o varování či připomínce 

protiprávního jednání, které není možné akceptovat (Warn-/Denkzettelstrafen). 

Na rozdíl od sankcionování dospělých, kde základním, byť nikoli jediným, 

výchozím bodem pro ukládání sankcí je adekvátnost ve vztahu ke spáchanému činu. 

V případě sankcionování mladistvých pachatelů tahle rovnice zásadně neplatí. Zde 

vstupují do popředí zejména speciálně preventivní a speciálně pedagogická 

hlediska a mezi nimi pak rozvoj konkrétního jedince a jeho osobní poměry. Naopak 

čin samotný a zavinění ustupují.457 Určité vybočení z této zásady může 

představovat ustanovení čl. 25 odst. 2 JStG, které stanovuje předpoklady pro 

ukládání trestu odnětí svobody. Podle tohoto ustanovení mladistvý starší 16 let bude 

potrestán trestem odnětí svobody až do výměry 4 let, jestliže se dopustil trestného 

činu ublížení na zdraví či loupeže a jeho jednání bylo zvláště bezohledné, zejména 

                                                 
455 Kindsschutz – v překladu ochrana dětí. 
456 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 109. ISBN 
978-372-7286-681. 
457 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 110. ISBN 
978-372-7286-681. 
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jsou-li motiv činu nebo způsob jeho provedení zvláště zavrženíhodné (čl. 25 odst. 

2 JStG). 

V návaznosti na takto stanovené principy zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže zákon ukládá povinnost ozřejmit osobní a rodinné poměry mladistvého, 

stejně jako jeho osobnostní vývoj, zejména s ohledem na rodinu, školu, vzdělání a 

zaměstnání (čl. 2 odst. 2, čl. 9 schStGB). Právě z tohoto důvodu je, stejně jako 

v České republice, příslušnost orgánů činných v trestním řízení proti mladistvým 

pachatelům určována dle místa obvyklého pobytu mladistvého v době zahájení 

řízení (čl. 10 odst. 1 JStPO). Pouze v případě, že místo obvyklého pobytu 

mladistvého je v cizině, nastupují další kritéria.  

 

 

5.2.2 Věková hranice a počátek trestní odpovědnosti  

 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy, která rozlišovala dvě věkové kategorie 

pachatelů, tj. děti ve věku 7–14 let a mladistvé ve věku 15–18 let, stávající právní 

úprava vyčleňuje pouze jednu věkovou kategorii, a to mladistvých. Švýcarský 

zákon o soudnictví mládeže se vztahuje na osoby, které se dopustily trestného činu 

v době mezi jejich 10. a 18. rokem (čl. 3 odst. 1 JStG). S přijetím nového 

samostatného zákona došlo i ke zvýšení věkové hranice, s níž je spojena trestní 

odpovědnost, z původních 7 let na 10. roku věku. Švýcarsko mělo a stále má 

věkovou hranici trestní odpovědnosti stanovenu nejníže ve srovnání s ostatními 

evropskými státy.458 Jak bylo popsáno již shora, v dřívějších švýcarských právních 

úpravách byla tato věková hranice spojena se 7., a dokonce 6. rokem věku.  

Na první pohled, bez dalšího hlubšího historického kontextu se může jevit 

švýcarská právní úprava jako velice přísná. Důvod, pro který švýcarský 

zákonodárce určil tuto spodní věkovou hranici trestní odpovědnosti tak nízko, se 

může v porovnání se současným trendem snižovat počátek trestní odpovědnosti 

jevit až překvapivým. Tímto důvodem byla totiž ochrana dětí, nikoli možnost 

dřívějšího postihu, represe, jak by se na první pohled mohlo zdát. Věková hranice 

                                                 
458 Srovnání věkových hranic trestní odpovědnosti v právních úpravách jednotlivých evropských 
států nalezneme např. zde:  KREJČIŘÍKOVÁ, K. Hranice trestní odpovědnosti ve vybraných 
evropských zemích. Státní zastupitelství. 2008, 6.(5), s. 36 - 44.; VÁLKOVÁ, H. Věk a jeho význam 
pro stanovení dolní hranice trestní odpovědnosti. Právní rozhledy. 1997, (6), s. 289 - 294. 
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byla stanovena takto nízko, neboť v té době dosud neexistovala odpovídající 

civilněprávní ochrana dětí. Švýcarské civilní právo v té době neupravovalo opatření 

v rámci péče o nezletilé. Cesta trestněprávní tedy byla určitou oklikou, jak této 

ochrany dosáhnout. Poté, co v roce 1976 proběhla revize civilněprávní úpravy, a 

tyto nedostatky byly odstraněny, již nebyl dál důvod setrvávat na takto nízké hranici 

trestní odpovědnosti.459 Případné excesy pachatele velmi nízkého věku mohly být 

řešeny cestou civilněprávní, nikoli nezbytně trestněprávní.  

Jedním z navrhovaných řešení bylo rovněž přesunutí veškerých trestních 

opatření do oblasti civilního práva. Tato myšlenka byla brzy zavrhnuta, neboť 

na rozdíl od trestních opatření financovaných z celostátního rozpočtu opatření 

ukládaná podle civilního práva jsou však financována z kantonálních prostředků, 

což by pro jednotlivé kantony znamenalo neúnosnou finanční zátěž.460 

Dalším z uváděných důvodů pro vyvozování trestní odpovědnosti až 

od vyššího věku byla obava z možné stigmatizace dítěte samotným průběhem 

trestního řízení. Vedle toho postihování bagatelních deliktů spáchaných dětmi takto 

nízkého věku mohlo rovněž přispět k vytváření obrazu o rozsahu dětské 

kriminality, který neodpovídal realitě.461 

Další diskuse ohledně této otázky proběhla v souvislosti s přijímáním 

samostatného zákona o soudnictví ve věcech mládeže. V původním návrhu 

samostatného zákona byla tato hranice posunuta na 12. rok věku. V mezidobí 

od vytvoření návrhu a přijetí zákona však došlo ke změně, kdy spodní věková 

hranice trestní odpovědnosti byla snížena na 10. rok věku. Tato změna byla 

důsledkem reakce na konkrétní čin, který se odehrál ve Velké Británii, kde dva 

desetiletí chlapci úmyslně usmrtili tříleté dítě.462 Tento čin vyvolal značné emotivní 

                                                 
459 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 24. ISBN 978-371-
9022-938. 
460 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 134. ISBN 36-315-8026-6. 
461 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 121. ISBN 36-315-8026-6. 
462  Dne 12. února 1993 byl tříletý James Patrick Bulger úmyslně usmrcen chlapci Jonem 
Venablesem a Robertem Thomsonem. Média popisovala děj tak, že oba chlapci toho dne byli za 
školou a potloukali se po nákupním středisku, kde potkali tříletého Jamese s jeho matkou. Toho 
v nestřeženém okamžiku odvedli z nákupního střediska pryč. Prvotním úmyslem chlapců bylo hodit 
Jamese do vody a utopit jej, avšak to se jim nepodařilo, neboť chlapec měl z vody strach. Proto 
pokračovali v cestě dál, dovedli jej k vlakovým kolejím, kde jej bili a kopali do hlavy a celého těla, 
házeli po něm cihlami a bili jej železnou tyčí. Celkem utrpěl 42 různých poranění hlavy a těla, vše 
v době, kdy byl stále na živu. Následně položili jeho tělo přes koleje, aby to vypadalo jako nehoda.  
Více informací k případu zde: https://de.wikipedia.org/wiki/Mord_an_James_Bulger#cite_note-13; 
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reakce nejen ve Velké Británii a médii je mu věnována pozornost i po více než 

deseti letech od činu.463 Švýcarskou právní úpravu tedy můžeme považovat 

za typickou ukázku toho, jak se společenský a politický tlak vyvolaný medializací 

jedné události i navzdory vědeckým poznatkům a doporučením odborníků z řad 

kriminologů a vývojových psychologů, kteří naopak navrhovali věkovou hranici 

pro počátek trestnosti ještě zvýšit, promítá do legislativní tvorby a ovlivňuje ji. 

Často je tak počátek trestní odpovědnosti spíše kompromisem utvářeným 

na základě juristických, kriminologických, politických či sociologických úvah, 

rozdílných názorů a zájmů. Rovněž Výbor OSN pro práva dětí464 kritizuje takto 

nízkou věkovou hranici a doporučuje počátek trestní odpovědnosti spojovat 

nejdříve s dosažením 12. roku věku. 

 

 

5.2.3 Koncepce trestní odpovědnosti 

 

Na rozdíl od trestněprávní koncepce České republiky, ale i Rakouské republiky 

a Spolkové republiky Německo, kde je podmínkou pro vyvození odpovědnosti za 

jednání, které naplňuje znaky trestného činu, mimo jiné i dosažení určité úrovně 

rozumové a mravní vyspělosti, trestní odpovědnost mladistvých ve Švýcarsku je 

konstruována jako odpovědnost absolutní (článek 3 JStG). Nepředpokládá se, že 

každý jedinec starší deseti let je schopen odlišit, co je správné a co nikoli (die 

Fähigkeit der Urechtseinsicht).465 Dopad této konstrukce švýcarská právní úprava 

koriguje až v rámci ukládání trestů. Ustanovení článku 11 odst. 1 JStG podmiňuje 

uložení trestu tím, že mladistvý musí jednat zaviněně. A zaviněně jedná ten 

mladistvý, který je schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání (das Unrecht 

                                                 
http://www.welt.de/vermischtes/article6699175/Horror-Mord-laesst-England-nach-17-Jahren-
nicht-los.html. 
463 Média se k události vrací i po letech, např. zde: http://www.mirror.co.uk/news/uk-
news/sickening-murder-james-bulger-still-7358753. 
464 PRUIN, I. The scope of juvenile justice system in Europe. Juvenile justice systems in Europe: 
current situation and reform developments. 4. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, 
s. 1545. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 
3936999759. ISSN 0949-8354. 
465 ACKERMANN, L. Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. New York: P. Lang, c2009, s. 121. ISBN 36-315-8026-6. 
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seiner Tat einsehen) a podle toho vhledu také jednat (článek 11 odst. 2 JStG). 

V tomto ohledu se tedy také jedná o kombinaci rozpoznávací a ovládací schopnosti.  

Děti mladší 10 let nejsou vůbec trestně odpovědné. Avšak jejich případné 

protiprávní jednání, které by naplňovalo znaky některého z trestných činů, může 

být důvodem pro přijetí opatření z oblasti civilního práva. Příslušný orgán činný 

v trestním řízení, zpravidla policejní orgán, je v takovém případě povinen v souladu 

čl. 4 JStG oznámit spáchání činu právnímu zástupci dítěte (zpravidla se jedná 

o rodiče, opatrovníky či zákonné zástupce atp.). Povinnost oznámit čin též státním 

orgánům zajišťujícím ochranu dítěte (ve Švýcarsku se jedná především o 

tzv. Vormundschaftsbehörde) nevzniká na rozdíl od české právní úpravy466 

automaticky, ale pouze v těch případech, kdy spáchaný čin značí nutnost 

poskytnout mladistvému zvláštní pomoc či péči. Může se jednat např. o situace, 

kdy dítě spáchalo čin se starším spolupachatelem.467 V tomto ohledu vychází 

švýcarská právní úprava z myšlenky, že adekvátní na reakce na protiprávní čin 

v tomto věku má být přenechána primárně rodičům, popř. příslušným civilním 

orgánům. 

 

Dřívější věková hranice odlišující děti a mladistvé ve věku 15 let se promítla 

do roviny sankcionování, neboť peněžitý trest a trest odnětí svobody nesmí být 

uložen mladistvým mladším 15 let. Ti mohou být potrestáni buď napomenutím 

(Verweis), příp. současně se stanovením zkušební doby (Probezeit). Případně může 

být mladistvým mladším 15 let uložena povinnost osobně vykonat nějakou obecně 

prospěšnou službu (persönliche Leistung), nejvýše však v délce 10 dnů. 

U mladistvých starších 15 let se délka výkonu služby prodlužuje až na 3 měsíce 

(čl. 23 odst. 3 JStG).  

S ohledem na omezenou škálu trestů pro mladistvé mladší 15 let se nabízí 

otázka, jakým způsobem sankcionovat tyto mladistvé, dopustí-li se závažného 

zločinu. V tomto směru švýcarský zákonodárce dospěl k závěru, že je na místě 

v takových případech využít některé z ochranných opatření (Schutzmassnahmen), 

                                                 
466 Ustanovení § 90 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. 
467 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 28. ISBN 978-371-
9022-938. 
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zejména umístnění ve výchovném zařízení.468 Svým způsobem se v tomto ohledu 

švýcarská právní úprava příliš neodlišuje od české, neboť přestože děti ve věku 

do 15 let nenesou podle českého práva trestní odpovědnost, možnosti, jakým 

způsobem reagovat na jím spáchaný čin jinak naplňující znaky některé 

ze skutkových podstat, se zásadně neliší469. Přestože věková hranice, s kterou je 

spojován počátek trestní odpovědnosti ve Švýcarsku, je ve srovnání s ostatními 

evropskými státy stanovena daleko níže, je třeba při tomto srovnání vzít v úvahu 

primárně škálu sankcí, jež lze vůči takto mladým pachatelům užít, nikoli pouhou 

věkovou hranici. 

 

Dovrší-li jedinec 18. roku věku, platí pro něj obecná trestněprávní úprava. I tato 

věková hranice byla v souvislosti s přijímáním nové právní úpravy zákonodárcem 

diskutována. Konkrétně zda by neměla být posunuta až na 20. rok věku nebo ještě 

výše. Nakonec však zákonodárce upřednostnil uvedení věkové hranice oddělující 

kategorii mladistvých a dospělých do  souladu s civilní právem. S účinností od 1. 

1. 1996 došlo v rámci civilního práva ke snížení věku potřebného pro nabytí 

zletilosti na 18 let470 (čl. 14 Zivilgesetzbuch).471 Švýcarská právní úprava 

nezakotvuje stejně jako právní úprava České republiky žádný přechodný věk 

v podobě např. kategorie mladých dospělých nebo možnost posoudit konkrétní 

osobu pachatele nebo jeho jednání jako „mladické pochybení“ (Jugendverfehlung) 

jako tomu je ve Spolkové republice Německo. Přesto zakotvuje možnost 

pachatelům ve věku 18–25 let uložit opatření podle čl. 61 StGB, aby tak zmírnila 

dopady rozdílů sankcionování mladistvých a dospělých. Rovněž Rada Evropy 

                                                 
468 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 113. ISBN 
978-372-7286-681. 
469 Srov. § 93 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. 
470 Aebersold popisuje v souvislosti s vymezením horní věkové hranice kategorie mladistvých 
pachatelů problém vyskytující se v praxi, kdy pachatelé záměrně uvádí jiné datum narození, aby 
byli posuzováni stále jako mladiství a dostalo se jim tedy mírnějšího postihu. Rovněž popisuje 
metody, jakými se v praxi dochází k určení skutečného věku jedince, konkrétně pak např. 
rentgenologické vyšetření levé ruky, posouzení stavu zubů či antropologické měření určitých částí 
těla. In: AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 114. 
ISBN 978-372-7286-681. 
471 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, 24. ISBN 978-371-
9022-938. 
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doporučuje do soudnictví ve věcech mládeže zahrnout kategorii mladých dospělých 

ve věku do 21 let.472 

 

Jestliže se pachatel dopustil trestného činu jednak jako mladistvý a další čin 

spáchal jako dospělý, hovoří odborná literatura německy mluvících zemí o tzv. 

gemischte Fälle. V takových případech, je-li o těchto činech vedeno společné 

řízení, bude jednání mladistvého posuzováno podle obecného trestního práva (čl. 3 

odst. 2 JStG). Podle této normy bude ukládán i trest a to i bez ohledu na to, že čin, 

kterého se dopustil jako mladistvý by byl závažnější.473 Naopak v případě ukládání 

opatření lze postupovat podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže.474 Pokud jde 

o procesní postup, pak z tohoto hlediska je rozhodné, zda je řízení zahájeno před 

dovršením 18. roku nebo až poté.  

Vedle dosažení potřebného věku fyzické osoby a její příčetnosti 

(Schuldfähigkeit)475, je další podmínkou pro vyvození trestní odpovědnosti 

mladistvého spáchání trestem postižitelného činu, doslova „mit Strafe bedrohte 

Tat“. To znamená, že se musí jednat o protiprávní zaviněné jednání naplňující 

znaky skutkové podstaty (tatbestandsmässiges, rechtswidriges, schuldhaftes 

Verhalten). Tyto znaky musí být naplněny kumulativně – s jedinou výjimkou. 

Pro uložení výchovných opatření se nemusí ke spáchanému následku vztahovat 

zavinění mladistvého.476 Článek 10 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

výslovně stanoví, že pokud mladistvý spáchá trestem postižitelný čin a současně 

u něj vyplývá potřeba uložení výchovného či terapeutického zacházení, příslušný 

orgán nařídí podle okolností potřebné ochranné opatření bez ohledu na to, zda 

mladistvý jednal zaviněně.  

                                                 
472 Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012. Prameny (Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci). ISBN 978-80-7338-126-4. 
473 Tato úprava se odchýlila od původního návrhu, kdy pro rozhodnutí, zda s takovým pachatelem 
bude nakládáno podle trestního práva mladistvých či obecného trestního práva bylo rozhodné, kdy 
spáchal nejzávažnější z projednávaných činů. In: AEBERSOLD, P. Schweizerisches 
Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 80. ISBN 978-372-7286-681. 
474 K tomu blíže AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, 
s. 113-114. ISBN 978-372-7286-681. 
475 Příčetnost vymezuje čl. 19 odst. 1 schStGB, kdy není trestně odpovědný ten pachatel, který 
v době spáchání činu není schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání nebo podle tohoto vhledu 
jednat. 
476 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 25. ISBN 978-371-
9022-938. 
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5.3 Systém sankcí podle švýcarského trestního zákona mládeže 

 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže oproti předchozí úpravě odstranil 

zásadu monismu sankcí a tuto nahradil principem dualismu.477 Zásadně je tedy 

možné vedle ochranných opatření uložit trest, což předchozí právní úprava 

neumožňovala vůbec nebo pouze s několika málo určitými výjimkami. Podle platné 

právní úpravy je tedy naopak možné kombinovat různá opatření navzájem, jakož i 

ukládat vedle sebe opatření a tresty. V posledním případě však platí dvě omezení. 

Trest nelze uložit, je-li pachatelem trestného činu osoba nepříčetná (čl. 10 odst. 1 

JStG) nebo jestliže by uložení trestu ohrožovalo dosažení účelu již dříve uloženého 

či aktuálně vykonávaného opatření (čl. 21 odst. 1 písm. a JStG). 

Pro samotné rozhodnutí, jaká sankce má být uložena, zákon stanoví povinnost 

zkoumat osobní vztahy mladistvého, zejména s ohledem na jeho rodinné zázemí, 

výchovné problémy, vztahy ve škole, dosažení vzdělání či zaměstnání. Za tím 

účelem může být dokonce nařízeno ambulantní případně ústavní pozorování478 

mladistvého (čl. 9 odst. 1 JStG). V praxi toto zkoumání neprobíhá ve všech 

případech, zejména jedná-li se o činy méně závažné či v případě, kdy je zřejmé, že 

výchova mladistvého není nijak zásadně ohrožena a s největší pravděpodobností se 

jedná pouze o ojedinělý delikt.479 Stejně jako Česká republika se i Švýcarsko totiž 

potýká s nedostatkem sociálních pracovníků, kteří toto šetření provádí.480 

Článek 9 odst. 3 JStG dále stanoví, že pokud existuje vážný důvod pochybovat 

o fyzickém nebo duševním zdraví mladistvého, nařídí se jeho znalecké zkoumání. 

Znalecké zkoumání bude přicházet v úvahu zejména v případech, kdy 

u mladistvého existuje např. aktuální psychické onemocnění či významná rodinná 

anamnesa, dlouhodobé vývojové problémy, problematické sociální prostředí, 

                                                 
477 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 47. ISBN 978-371-
9022-938. 
478 Doba, po kterou může toto ústavní pozorování trvat, není zákonem stanovena. V praxi trvá 
ústavní pozorování mladistvého zásadně jeden měsíc a následně je započítáno oproti uloženému 
trestu (čl. 20 StPO). Ústavní zařízení tohoto typu se nachází např. Basel, Bolligen, Burghof 
Dieseldorf, či v Zürichu. Zařízení jsou oddělena pro chlapce a dívky. Dívčí zařízení sídlí např. 
v Bernu. In: AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 
118. ISBN 978-372-7286-681. 
479 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 118. ISBN 
978-372-7286-681. 
480 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 118. ISBN 
978-372-7286-681. 



156 
 

v němž se mladistvý nachází, problémy se závislostí na návykových látkách nebo 

spáchání závažného násilného či sexuálně motivovaného trestného činu.481 

Například Aebersold v návaznosti na to upozorňuje na problematiku možné 

nesprávné interpretace chování mladistvých pocházejících z jiného kulturního 

prostředí.482 V praxi jsou stále častěji vytvářeny a ukládány specifické programy 

pro pachatele určitého druhu trestné činnosti, např. pachatele násilné nebo sexuálně 

motivované trestné činnosti, mladistvé závislé na návykových látkách atd. 

Povinnost účastnit se některého z těchto programů může být mladistvému uložena 

podle čl. 23 odst. 2 JStGB jako persönliche Leistung. 

Přehled sankcí pro mladistvé v aktuální právní úpravě: 

Tresty Ochranná opatření 
Napomenutí (Verweis) 
Napomenutí se současným 
stanovením zkušební doby (Verweis 
mit Probezeit) 

Dohled (Aufsicht) 
Dohled se současným uložením 
příkazů 

Osobní služba (persönliche 
Leistung): 
- v podobě vykonání určité práce, 
- v podobě účasti na konkrétním kursu. 
Lze uložit rovněž současně 
s peněžitým trestem 
Formy výkonu: podmíněný, částečně 
podmíněný, nepodmíněný 

Osobní péče (Persönliche Betreuung) 
Osobní péče s omezením rodičovské 
odpovědnosti  

Pokuta (Busse) 
Forma výkonu: podmíněný, částečně 
podmíněný, nepodmíněný 

Ambulantní léčba (Ambulante 
Behandlung) 
- v kombinaci s dohledem, osobní 

péčí nebo umístněním 
Odnětí svobody (Freheitsentzug) 
Forma výkonu: podmíněný, částečně 
podmíněný, nepodmíněný 
- lze uložit současně s peněžitým 

trestem 

Umístnění (Unterbringung) 
- u soukromé osoby, ve výchovném 

nebo léčebném zařízení 
 

Umístnění v uzavřeném zařízení 
(geschlossene Unterbringung) 

                                                 
481 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 119. ISBN 
978-372-7286-681. 
482 Pro zajímavost lze v tomto směru upozornit, že určité chování může být v jiném kulturním 
prostředí vykládáno různě. Například neudržování očního kontaktu v rámci komunikace může být 
vykládáno jako neúcta či netečnost, v jiném kulturním prostředí se tímto způsobem vyjadřuje úcta 
k autoritě.  
K tomu blíže například: GOY-BERNET, T. Probleme bei der Anwendung des schweizerischen 
Jugendstrafrechts auf ausländische Kinder und Jugendliche. Zürich, 2002. Dissertation. Universität 
Zürich. 
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5.3.1 Ochranná opatření 
 

Předpoklady pro uložení ochranných opatření jsou vymezeny v čl. 10 JStG. 

Ochranná opatření nahradila výchovná opatření (Erziehungsmassnahmen) a 

tzv. zvláštní léčebná opatření (Besondere Behandlungsmassnahmen) v předchozí 

právní úpravě. 

JStG upravuje tato ochranná opatření: 

- dohled (Aufsicht), 

- osobní péči (persönliche Betreuung), 

- ambulantní léčbu (ambulante Behandlung), 

- umístění v péči soukromé osoby, výchovném nebo léčebném zařízení 

(Unterbringung bei Privatpersonen oder in Erziehungs- oder 

Behandlungseinrichtungen). 

Ochranná opatření lze dále vnitřně členit na ambulantní a stacionární. Mezi 

ambulantní patří dohled, osobní péče a ambulantní léčba. Zbylá ochranná opatření 

řadíme ke stacionárním opatřením. 

Předpokladem pro uložení ochranných opatření je jednak protiprávnost jednání 

a naplnění znaků skutkové podstaty některého z trestných činů. Naopak se na rozdíl 

od obecné trestní úpravy, nevyžaduje zaviněné jednání (schuldhaftes Handlung).483 

Neméně důležitým zákonným předpokladem uložení opatření je nezbytnost 

zajištění výchovné nebo terapeutické péče, což vyplývá z čl. 9 JStG. Důvodem 

nejčastěji bývá nedostatek výchovy, opožděný psychický vývoj, nesprávné reakce 

na určité situace, závislost na návykových látkách atp. Existence těchto potřeb musí 

být postavena na jisto. Při ukládání ochranných opatření se uplatní jednak princip 

přiměřenosti (Verhältnismäsigkeit), a to ve vztahu k hrozícímu nebezpečí 

od jedince v budoucnu, a dále princip subsidiarity. Z těch opatření, která 

v konkrétním případě přichází v úvahu a jsou schopná dosáhnout zamýšleného cíle, 

musí příslušný orgán vybrat to, které bude představovat nejmenší zásah do sféry 

mladistvého. 

 

 

                                                 
483 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 48. ISBN 978-371-
9022-938. 
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Statistický přehled samostatně uložených ochranných opatření v letech 2007–
2015: 
 

opatření 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
stacionární 158   98   86 74 26   9 23 11 11 
ambulantní 255 129 127 78 46 27 24 24 17 

 
 

5.3.1.1 Dohled  

 
Uložením dohledu (Aufsicht, čl. 12 JStG) jako ambulantního opatření si 

rozhodující orgán klade za cíl ovlivnit průběh další výchovy a poměrů mladistvého. 

Předpokladem dosažení zamýšleného cíle je však kooperace s rodiči, příp. jiné 

osoby odpovědné za výchovu mladistvého. Nejedná se tedy o opatření spočívající 

pouze v pasivní kontrole. Současně s dohledem mohou být v souladu s článkem 12 

odst. 1 JStG uloženy další příkazy týkající se  organizace volnočasových aktivit, 

vzdělání, povinnost pravidelně navštěvovat terapeutický program, povinnost 

spolupracovat se subjektem vykonávajícím dohled. Tyto příkazy se však ukládají 

nikoli provinilým mladistvým, nýbrž rodičům.  

Uložení příkazů současně s dohledem je fakultativní. Příkazy však nelze uložit 

samostatně, byť např. Holderegger má za to, že dané ustanovení takto lze vykládat. 

Takový výklad předmětného ustanovení by však byl příliš široký. Dále lze 

argumentovat také tím, že pokud by zákonodárce zamýšlel vykládat ustanovení 

čl. 12 tímto způsobem, vytvořil by úpravu dvou samostatných opatření. Tyto by pak 

bylo možné ukládat jak samostatně, tak v souladu se zásadou dualismu vedle sebe. 

Takto se však nestalo. Rovněž je možné zdůraznit, že příkazy ukládané v rámci 

dohledu směřují k osobě zajištující výchovu mladistvého, není možné je uložit 

přímo mladistvým. Proto jejich samostatnému uložení brání také ta skutečnost, že 

sankce vždy primárně směřuje vůči pachateli trestného činu.484 

Rodičovská odpovědnost uložením tohoto opatření ani případnými příkazy 

není omezena. Jako nevýhodu právní úpravy lze však vnímat nemožnost postihu 

v případě, že rodiče mladistvého provinilce nespolupracují nebo neplní uložené 

příkazy. Jediným možným řešením v takovém případě je nahrazení dohledu 

                                                 
484 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 135. ISBN 
978-372-7286-681. 



159 
 

přísnějším opatřením, např. osobní péčí (persönliche Betreuung) ve smyslu čl. 13 

JStG, a v důsledku této změny může dojít přímo i k omezení rodičovské 

odpovědnosti (viz níže). 

Dohledem nad průběhem další výchovy a vývoje mladistvého může 

rozhodující orgán ustanovit buď konkrétní osobu, nebo instituci. Konkrétní fyzická 

osoba či instituce se uvede přímo již v rozsudku.485 V praxi jsou jako instituce 

zpravidla dohledem pověřeny orgán péče o děti a mládež, sociální služba, ale i 

rodičovské či psychologické poradny atd.486 

Jakých oblastí se výkon dohledu týká, zákon výslovně neříká. Zásadně se však 

jedná o všechny ty oblasti života mladistvého, které jsou významné pro jeho další 

rozvoj, typicky tedy jeho rodinné či majetkové poměry, poměry ve škole, další 

vzdělávání, příprava na budoucí povolání, náplň a trávení volného času atd.487 

Pokud v průběhu dohledu dojde ke změně poměrů či potřeb mladistvého je 

v kompetenci rozhodujícího orgánu, aby v rámci specifického řízení rozhodl 

o změně opatření (Verfahrung auf Änderung der Massnahme).488  

 

V praxi se dohled uskutečňuje na základě modelu založeného na myšlence 

sociálněpedagogické podpory rodiny (Modell der sozialpädagogischen 

Familienbegleitung, dále jen SPF). V roce 1968 došlo ve Švýcarsku k založení 

SPF489 a s tím i ke změně konceptu přístupu a zacházení s delikventní mládeží. 

Současný švýcarský model zacházení s mladistvými delikventy vychází 

z tzv. teorie systému (Systemtheorie).490 Jedná se o sociologickou teorii vnímající 

společnost jako „komplexní sociální systém zahrnující všechny ostatní sociální 

                                                 
485 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 52. ISBN 978-371-
9022-938. 
486 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 135. ISBN 
978-372-7286-681. 
487 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 52. ISBN 978-371-
9022-938. 
488 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 52. ISBN 978-371-
9022-938. 
489 Projekt Sozialpädagogische Familienbegleitung  (SPF) původně vznikl v Berlíně v 60. letech 20. 
století, který měl být alternativou k institucionalizaci delikventní mládeže. V průběhu dalších let se 
rozšířil do dalších zemí západní Evropy. K tomu blíže: http://www.skbf-
csre.ch/de/bildungsforschung/datenbank/projektsuche/projekt-detail/?id=204675&ref=person. 
490 Dostupné z: http://www.spf-fachverband.ch/geschichte.html. 
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systémy“.491 V případě delikvence nezletilých to znamená, že dítě s delikventním 

chováním nemůže být problémové samo o sobě. Dítě je součástí různých systémů 

(rodina a její sociální okolí, škola, kamarádi), mezi kterými neustále probíhá 

vzájemná interakce, a z této interakce vznikají konflikty. Přeneseno do roviny 

sankcionování to znamená, že problémy by měly být řešeny na úrovni rodiny a 

v jejím rámci. Umístnění problémového dítěte mimo rodinu totiž vzniklé rodinné 

problémy nevyřeší. Naopak tomu může pomoci změna chování samotných rodičů. 

Proto došlo k vytvoření poměrně široké sítě poskytovatelů ambulantních služeb tzv. 

Sozialpädagogische Familienbegleitung492. Podstatou je podpora mladistvého, 

který se blíží k prahu dospělosti, prostřednictvím vytvoření vhodného rodinného 

prostředí. Zvýšení výchovných schopností rodiny jako takové. Sociální pracovník 

na základě pravidelných návštěv přímo v rodině mladistvého vyhodnotí „rodinný 

systém“ s jeho zdroji a problémy. Proto sociální pracovník vykonává návštěvy 

cíleně při různých příležitostech, každodenních úkonech např. při přípravě jednoho 

z denních jídel. Pozoruje vzájemné interakcí členů rodiny, pomáhá se zvládáním 

záležitostí každodenního života atd. Ukazuje rodičům možné výchovné metody a 

podporuje tak jejich výchovnou úlohu. Jeho návštěvy jsou zpravidla předem 

domluveny (což však může být zároveň nevýhodou). Následně sociální pracovník 

podává příslušnému orgánu zprávu, jejíž součástí je rovněž zjištění, zda je nutné 

umístnění mladistvého delikventa mimo rodinu. Důvodem pro uložení dohledu 

může být i potřeba nasměrování v otázce vzdělávání – tzv. coaching, jindy zase 

např. při onemocnění mladistvého poruchou ADHD. Jedná se o přímou, intenzivní, 

časově omezenou podporu cílenou na konkrétní situaci mladistvého a jeho 

rodiny.493 Tím dochází k působení na rodinu jako na celek, systém. Adresátem 

tohoto opatření je tedy nikoli mladistvý odsouzený sám, ale všichni rodinní 

příslušníci. Tato „služba“ není časově ohraničena. 

Nevýhodu spatřuji v tom směru, že vytváření a poskytování těchto sociálních 

služeb je závislé na občanské iniciativě. V různých kantonech tak existují různí 

                                                 
491 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 136. ISBN 
978-372-7286-681. 
492 Seznam poskytovatelů v jednotlivých švýcarských kantonech lze vyhledat prostřednictvím 
webových stránek: http://www.spf-fachverband.ch/. 
493 Poskytovatalé se mohou zaměřovat na specifické problémy, konkrétně např. ChangeKultur 
poskytující služby v kantonu Zürich a sousedících kantonech se specializují na podporu rodin 
imigrantského původu, jejich sociální a profesní začlenění a podporu v kulturních rozdílech, jež 
mohou vést ke zbytečným nedorozuměním. K tomu blíže: http://www.spf-
fachverband.ch/LU.html?provider=577. 
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poskytovatelé nabízející odlišnou sociální podporu. Může se tedy stát, že v daném 

kantonu nebude existovat právě poskytovatel služby mířící na tu sociální oblast, 

kterou mladistvý nejvíce potřebuje.  

V roce 2014 došlo k navázání spolupráce ve 415 nových rodinách, z toho 

polovinu tvořily rodiny s migračním pozadím. Ve 413 případech byla v daném roce 

spolupráce ukončena, k přerušení došlo v 56 případech. 65 % z celkového počtu 

spolupracující delikventní mládeže tvoří děti ve věku 7–18 let. Podle statistik z let 

2011–2014 bylo předmětem SPF řešení výchovných problémů, problémů ve škole, 

konflikty s rodiči, psychických problémů rodičů či dětí, chybějící pevný denní řád 

nezletilých, násilí v rodině či problémy spojené s migračním pozadím.494  

 

5.3.1.2 Osobní péče  

 

Podstatou opatření je podpora rodičů ve výchově mladistvého a osobní péče o 

něj. Uložení opatření v podobě osobní péče (persönliche Betreuung) je podmíněno 

stejnými okolnosti jako v případě dohledu. Opatření podle čl. 13 je však ve vztahu 

k dohledu subsidiární. To znamená, že k uložení osobní péče může orgán 

rozhodující ve věci přistoupit až tehdy, pokud je zřejmé, že zamýšleného cíle 

nemůže být dosaženo prostřednictvím dohledu. Půjde tedy zejména o takové 

výchovné problémy a situace, které nebudou rodiče schopni zvládnout sami či 

s pomocí a radami jiné osoby s odbornými znalostmi v rámci dohledu. Rovněž se 

uplatní v situacích, kdy rodiče dostatečně nespolupracují při řešení výchovných 

problémů mladistvého.  

Na rozdíl od dohledu však nejde pouze o udílení doporučení či rad, nýbrž 

ustanovená osoba přímo nese osobní odpovědnost za mladistvého. Jde o zajištění 

komplexní podpory mladých lidí v oblasti výchovy, vzdělání, nalezení zaměstnání, 

nakládání s příjmem, terapeutické léčení atp. 

Na rozdíl od dohledu však může být „pečovatelem“ ve smyslu čl. 13 JStG 

pouze fyzická osoba, nikoli instituce. Taková ustanovená osoba pak přebírá 

odpovědnost za další průběh výchovy a vývoje mladistvého.  Adresáty sankce jsou 

opět, stejně jako v případě dohledu, jak mladiství, tak jejich rodiče. Pro rodiče 

                                                 
494 Dostupné z: http://www.spf-fachverband.ch/assets/files/Auswertung-Statistik-SPF-
Fachverband-Schweiz-2014-H.pdf. 
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z tohoto opatření vyplývá povinnost spolupracovat s ustanovenou osobou 

zajišťující péči o mladistvého. Tím dochází fakticky k omezení rodičovské 

odpovědnosti. Rodičovská odpovědnost rozhodnutím soudu však může být 

omezena nejen fakticky, ale i formálně, je-li to nezbytné. V rámci rozhodnutí musí 

příslušný orgán přesně specifikovat, jakou úlohu bude pečující osoba ve vztahu 

k mladistvému plnit s ohledem na konkrétní potřeby mladistvého a jakými 

kompetencemi disponuje. Může se jednat o kompetence týkající se dalšího 

vzdělávání, obstarání zaměstnání, spravování výdělku mladistvého495 či zajištění 

medicínské či terapeutické péče. Jiné kompetence být přeneseny nemohou. 

Praktické je to zejména v případech, kdy rodiče neprojevují o mladistvého 

dostatečný zájem, což může vést např. až k znemožnění jeho dalšího vzdělání, kdy 

odmítají podepsat jeho učňovskou smlouvu (Lehrvertrag) apod.496 Je tedy na úvaze 

soudu, jakým způsobem dané opatření vymezí a zda a jakým způsobem omezí 

rodičovskou odpovědnost. Ač to zákon výslovně nestanoví, stejně jako v případě 

dohledu, lze při ukládání opatření podle čl. 13 uložit i různé příkazy.497 

Rovněž v případě nespolupráce rodičů nejsou zákonem předvídány žádné 

sankce, kterými by spolupráce mohla být vynucena. Existuje však možnost 

zpřísnění toho opatření např. formou rozšíření oprávnění pečující osoby či jeho 

přeměna na jiné opatření podle čl. 18 JStG.  

Pečující osobou bývá v praxi zpravidla ustanovován pracovník úřadu sociální péče 

pro nezletilé, ale i osoba z okolí mladistvého oplývající určitou autoritou, např. 

učitel, mistr, kmotr, vedoucí některého ze zájmových kroužků apod.498 

Opatření podle čl. 13 JStG může mít v praxi i podobu částečně stacionární, 

tj. takové uspořádání, kdy mladistvý stále bydlí se svou rodinou, avšak den tráví ve 

stacionárním zařízení a tam také chodí do školy.499 Cílem ukládaného opatření také 

                                                 
495 Oprávnění se může vztahovat na správu výdělku, nikoli však jmění mladistvého odsouzeného, 
na rozdíl od ustanovení čl. 325 schZGB.O správě výdělku pečující osobou může být rozhodnuto 
rovněž až dodatečně. In: AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: 
Stämpfli, 2011, s. 138. ISBN 978-372-7286-681. 
496 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 54. ISBN 978-371-
9022-938. 
497 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 139. ISBN 
978-372-7286-681. 
498 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 139. ISBN 
978-372-7286-681. 
499 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 138. ISBN 
978-372-7286-681. 
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často bývá integrace do pracovního procesu nebo poradenství s dalším odborným 

vzděláním. V tomto případě se zaměřuje na složitou situaci mladistvého při 

přechodu ze školy do pracovního světa. Jiný příkladem opatření v praxi je 

tzv. coaching, který se nejčastěji vztahuje k otázce profesního poradenství a pomoci 

při hledání zaměstnání apod.  

Příkladem takového opatření v praxi je program KO4JU.500 Jde o intenzivní 3–

4 měsíční program na podporu mladistvých, kteří se dopustili delikventního 

chování. Cílem programu je najít pro mladistvé řádné uplatnění, a to i pracovní, 

smysluplným způsobem vyplnit jejich volný čas, dát řád jejich každodennímu 

životu a přinést do něj stabilitu.  Program je cílen na věkovou skupinu mladistvých 

od 14. roku věku, kdy několikrát týdně pod dobu 2–3 hodin dochází k setkávání se 

sociálním pracovníkem. V prvotní, tzv. kontaktní fázi, dochází k vyhodnocení 

dosavadního životního stylu mladistvého, jeho potřeb a konkretizaci cílů, jichž má 

být během programu dosaženo. Mezi obvyklé cíle programu patří dosažení určité 

samostatnosti, převzetí odpovědnosti za sebe sama a vlastní chování, posílení 

sociálních dovedností atd. Po úvodní fázi následuje intenzivní pracovní fáze, která 

trvá cca 10 týdnů. Průběžně dochází k hodnocení práce mladistvého. V závěrečné 

fázi se dostává ke konečnému vyhodnocení programu, zjištění pokroku, zpětné 

vazbě.501 Rovněž je tento program vhodný jako přechod mezi stacionárním 

opatřením, které mladistvý vykonával, k další fázi jeho života.  

 

U ochranného opatření v podobě dohledu a osobní péče můžeme najít několik 

společných znaků: 

• Oběma opatřením je společné, že jejich důsledky dopadají nejenom na 

provinilé mladistvé, ale i na jejich rodiče. Nedostatek právní úpravy, a to 

u obou opatření, však vidím v tom, že v zákoně není zakotvena žádná 

sankce pro případy nespolupráce rodičů. 

•  Pro obě ustanovení rovněž platí, že jakmile mladistvý obviněný dosáhne 

zletilosti, je uložení opatření v podobě dohledu, tak osobní péče, podmíněno 

jeho souhlasem (čl. 12 odst. 3, čl. 13 odst. 4 JStG). Udělení souhlasu může 

                                                 
500 Tento program nahradil program Perspektive-Integration-Coaching (PIC), který dříve probíhal 
v kantonu Zürich.  
501 Dostupné z: 
http://roetel.ch/fileadmin/user_upload/Downloads_und_Anmeldung/Info_zuweisende_Stellen/KO
4JU_Info_zuweisende_Stellen.pdf. 
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být z jeho strany v budoucnu kdykoli odvoláno. Jestliže mu bylo opatření 

uloženo ještě jako mladistvému, jeho souhlas s pokračováním ve výkonu 

opatření se po dosažení zletilosti nevyžaduje (na rozdíl od předchozí 

švýcarské právní úpravy). 

• Opatření podle čl. 12 a 13 JStG nelze uložit, pokud bylo rozhodnuto 

o svěření dítěte do péče poručníka, a to z důvodu možného konfliktu 

kompetencí. 

 

5.3.1.3 Ambulantní léčba  

 

Články 14 a 15 JStG nahradily předchozí úpravu – „zvláštní zacházení“ 

(besondere Behandlung) obsaženou v ustanoveních čl. 85 a 92 schStGB. Oproti 

předchozí úpravě se opatření podle čl. 14 zákona nevztahuje na tělesná postižení 

zrakového, sluchového charakteru, poruchu řeči či epilepsii.502 Uložení ambulantní 

léčby je fakultativní (č. 14 odst. 1 JStG). Současně s povinností podrobit se 

ambulantní léčbě je možné uložit dohled (čl. 12), osobní péči (čl. 13) nebo opatření 

podle čl. 15 téhož zákona. 

Předpokladem uložení opatření je existence psychické poruchy (psychische 

Störung), v důsledku které je zhoršen rozvoj osobnosti mladistvého nebo existence 

závislosti na návykových látkách či jiná závislost. Pod pojem „jiná závislost“ patří 

např. závislost na hazardních hrách, počítači či televizi.503 Musí se však skutečně 

jednat o stav závislosti, např. pouhé zneužívání návykových látek nestačí. Na rozdíl 

od ostatních opatření zde není předpokladem nedostatek výchovy mladistvého, 

nýbrž určitá patologická porucha nebo vývojový nedostatek.504 

Zákon však pro uložení ambulantní léčby nevyžaduje jako podklad znalecký 

posudek. Podle Aebersolda pak postačí jako podklad odborné stanovisko v podobě 

                                                 
502 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 56. ISBN 978-371-
9022-938. 
503 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 56. ISBN 978-371-
9022-938. 
504 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 140. ISBN 
978-372-7286-681. 
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lékařské zprávy či stručného odborného vyjádření.505 Odpadá tak potřeba 

zpracovávat časově i finančně náročný znalecký posudek, což je v praxi 

významnou výhodou. Naopak znalecký posudek je v souladu s čl. 9 odst. 3 JStG 

vyžadován tehdy, existuje-li vážný důvod pochybovat o fyzickém či psychickém 

zdraví mladistvého nebo přichází-li v úvahu uložení ústavní léčby podle čl. 15 téhož 

zákona. Pro uložení tohoto opatření zákon ani nevyžaduje, aby čin byl spáchán pod 

vlivem této poruchy nebo v souvislosti s ní. Postačí, pokud zde taková porucha 

existuje v době, kdy je o činu rozhodováno a stav mladistvého uložení tohoto 

opatření vyžaduje.506  

 

Vymezení léčby či její povahy zákon přímo nestanovuje. Ustanovení 

upravující ambulantní léčbu je formulováno natolik široce, že lze uložit jakoukoli 

léčbu, jež se jeví jako vhodná. Prostřednictvím tohoto opatření tedy může být 

uložen poměrně široký okruh léčby – od psychoterapie přes medikaci po operační 

zákrok.507 To s sebou nese hned několik otázek. Vzhledem k tomu, že zákonné 

ustanovení je formulováno velmi široce a vágně, je na místě si klást otázku, kde 

jsou hranice toho opatření, kdo je oprávněn o povaze léčby rozhodnout? Musí být 

okolnosti léčby přesně specifikovány již v soudním rozhodnutí nebo je lze ponechat 

v diskreci orgánu vykonávajícího rozhodnutí. Podle odborné literatury je úkolem 

soudu, aby ve svém rozhodnutí určil alespoň povahu a rozsah ukládané léčby.508 

 

Při řešení delikventních projevů mladistvých je ve švýcarské praxi zřejmá 

snaha v nejvyšší možné míře upřednostňovat ambulantní opatření před ústavními. 

Z pohledu švýcarského zákonodárce musí být první pokus o nápravu a změnu 

učiněn v rodině mladistvého, v níž vyrůstá, a to za vnější odborné podpory. Tyto 

úvahy vycházejí z tzv. Multisystémové terapie (Multisystemische Therapie, dále jen 

MST) vytvořené Scottem Henggelerem a jeho kolegy z University v Jižní Karolíně 

na počátku 90. let 20. století v USA, odkud se rozšířila mimo jiné do Kanady, 

                                                 
505 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 143. ISBN 
978-372-7286-681. 
506 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 56. ISBN 978-371-
9022-938. 
507 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 141. ISBN 
978-372-7286-681. 
508 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 141. ISBN 
978-372-7286-681. 



166 
 

Austrálie, na Nový Zéland, do Skandinávie i do dalších evropských zemí. 

Za vytvořením této terapie stálo Henggelerovo poznání jako lékaře, že nestačí 

pouze práce s dětmi a mladistvými ve stacionárních zařízeních, nýbrž že změna se 

musí udát přímo v rodině nezletilého, jinak nemůže dojít k odstranění jeho 

problémů.509  MST je založena na základě Bronfenbrennerovy teorie sociální 

ekologie (1979).510 Jedním ze základních východisek této teorie je přijetí faktu, že 

lidské jednání je ovlivněno mnoha různými faktory.511   

Ve Švýcarsku se impulsem pro hledání nového způsobu intervence stal zřejmý 

nárůst násilných deliktů (především proti životu, zdraví a činů se sexuálním 

podtextem), páchaných mladistvými v 90. letech. S rostoucím počtem závažných 

deliktů rostl i počet mladistvých umisťovaných do ústavních zařízení a zvláštních 

institucí, kde jejich pobyt trval týdny i měsíce. To s sebou nevyhnutelně neslo i 

vysoké náklady hrazené z kantonálních zdrojů.  Oproti tomu model MST jde jinou 

cestou. V roce 2007 ve švýcarském kantonu Thurgau odstartoval první 

osmnáctiměsíční projekt512 založený na multisystémové terapii513. Podstatou 

projektu je zapojení příslušných „systémů“ do terapie mladistvého. „Systémy“ zde 

představují rodiče, přátelé, učitelé, spolužáci, širší komunita – sousedé. Terapie 

prováděná skupinou odborníků (psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků, 

pedagogů) probíhá formou sezení konajících se několikrát do týdne přímo 

v domácím prostředí mladistvého, ve spolupráci s jeho rodinou, školou a širším 

sociálním okolím, tj. kamarády, sousedy atd., zpravidla po dobu 3–6 měsíců.514  

Již po prvním roce došlo k průběžnému vyhodnocení projektu MST v kantonu 

Thurgau ve spolupráci s Univerzitou v St. Gallen, které ukázalo, že tento projekt 

spočívající v ponechání ve známém sociálním prostředí oproti umístnění 

                                                 
509Dostupné z: http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/systemische-therapie/-
/id=660374/did=15195898/nid=660374/1delghm/index.html. 
510 Bronfenbrenner srovnává ekosystém se sadou vnitřních struktur, z nichž každá je obklopena větší 
strukturou. Každá taková vrstva představuje určitý systém (rodina, škola, vrstevníci, sousedství), 
příp. subsystém (sourozenci, širší rodina), který hraje významnou roli v životě každého člověka. 
Sociálně-ekologická teorie tedy zdůrazňuje význam různých vzájemně se ovlivňujících systémů.  
511 SCOTT W. HENGGELER ... DT. BEARB. VON CHRISTIAN BACHMANN. Multisystemische 
Therapie Bei Dissozialem Verhalten Von Kindern Und Jugendlichen. Berlin: Springer Verlag, 2012, 
s. 2. ISBN 978-364-2201-462. 
512 Název projektu MST Thurgau. 
513 Byl vytvořen pětičlenný tým složený ze čtyř terapeutů specializovaných na dětskou psychiatrii a 
psychologii a jedním supervizorem.513 V prvním roce bylo do projektu zapojeno 32 mladistvých ve 
věku 12 až 17 let, kteří trpěli poruchou sociálního chování. 
514 K tomu blíže zde: http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/systemische-therapie/-
/id=660374/did=15195898/nid=660374/1delghm/index.html. 
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ve stacionárním zařízení daleko více utužuje rodinné vztahy, pomáhá předcházet 

trestné činnosti a přispívá ke snížení počtu mladistvých závislých na návykových 

látkách. V neposlední řadě mezi výhody patří rovněž nižší ekonomická náročnost 

projektu ve srovnání s ústavní léčbou.515 Díky tomu došlo následně k rozšíření MST 

i do dalších kantonů.516  

 

Mezi cíle, kterých má být prostřednictvím MST dosaženo patří517: 

- snížení počtu mladistvých umísťovaných do ústavních zařízení,  

- prevence trestné činnosti,  

- snížení problémového chování ve škole,  

- zlepšení sociálních dovedností mladistvých, 

- zlepšení výchovných schopností rodičů mladistvého,  

- posílení „sociální sítě“ kolem mladistvého (příbuzní, kamarádi, sousedé) 

za účelem podpory výchovné role rodičů,  

- podpora prosociálního chování prostřednictvím vhodného trávení volného 

času, kontaktu s ostatními vrstevníky.  

MST však není vhodná pro každého mladistvého delikventa s poruchou 

sociálního chování. Nesmí jít o mladistvé s psychiatrickým onemocněním, 

sebevražednými sklony, vývojovými vadami (např. autismus), těžce drogově 

závislý (v takových případech je na místě nejprve podstoupit léčbu závislosti). Mezi 

předpoklady pak patří ochota zapojení se rodičů nebo jiné osoby odpovědné 

za výchovu mladistvého.518  

 

Dalšími realizovanými projekty v této oblasti jsou především 

- KORJUS (Kompetenz- und Risikoorientierung in der 

Jugendstrafrechtspflege), 

                                                 
515 FÜRSTENAU, U. a B. RHINER. Kinder- und Jugendpsychiatrie: Multisystematische Therapie: 
Die jugendpsychiatrische Intensivstation zu Hause. Schweiz Med Forum. 2009, 9(1-2), 17 - 18. 
516 MST probíhá také v kantonech Aargau a Basel-Stadt. Například v kantonu Aargau byl projekt 
zaveden od února roku 2012. K tomu blíže: 
https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/unterstuetzung_beratung/mst/multisystemisch
e_therapie.jsp. 
517 Dostupné z: 
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/volksschule_kindergarten/unterstuetzu
ng_beratung/mst/bksvs_mst_flyer.pdf. 
518 Dostupné z: 
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/volksschule_kindergarten/unterstuetzu
ng_beratung/mst/bksvs_mst_flyer.pdf. 
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- BEO-Sirius;   

Projekt realizovaný v částečně stacionárních zařízeních, jehož podstata 

spočívá v tom, že mladistvý účastník programu tráví v zařízení pouze své 

dny, nikoli noci, kdy spí, doma. Během jeho pobytu v zařízení se pracovníci 

snaží o jeho podporu zejména v oblasti vlastního rozvoje a sebeuplatnění, 

coachingu. Dalším z hlavních bodů projektu je pak práce s rodiči 

mladistvého. 

- SUGJ (Soziale Umfeldbeteiligung in der gesetzlichen Jugendhilfe)  

Projekt zaměřený na řešení problémů v rámci rodiny za pomoci coache. 

 

5.3.1.4 Umístnění  

 

Umístění (Unterbringung čl. 15 JStG) náleží mezi stacionární opatření a jeho 

podstata spočívá v tom, že mladistvý je vytržen z prostředí, kde se nachází, a je 

umístěn na jiné vhodné místo (Fremdplatzierung). Jak bylo popsáno výše, současný 

přístup k zacházení s mladistvými delikventy, na rozdíl od předchozí úpravy, 

vychází z představy, že k vynětí mladistvého z jeho rodinného prostředí by mělo 

docházet jen v krajních situacích, kdy jeho nápravy nelze dosáhnout jiným, méně 

invazivním, způsobem (ultima ratio).519  

 

a) Umístění v otevřeném zařízení (offene Unterbringung, čl. 15 odst. 1 JStG) 

 

Opatření podle článku 15 se uloží v případě, že to stav mladistvého vyžaduje a 

jeho nezbytnou výchovu nebo léčbu nelze zajistit jiným způsobem (čl. 15 odst. 1 

JStG). Tedy uložení některého z ambulantních opatření v konkrétním případě 

nepostačuje, např. z důvodu, že rodiče mladistvého jsou přetíženi, nebo oni sami 

vývoj mladistvého zanedbali nebo ohrozili, ať už užíváním fyzického či 

psychického násilí, sexuálním zneužíváním mladistvého atp. Vedle toho 

rozhodující orgán nařídí umístnění také v případě, kdy sociální chování 

mladistvého je natolik narušeno, že průběžně vznikají další a další problémy, které 

                                                 
519 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 144. ISBN 
978-372-7286-681. 
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se na sebe kupí, příp. je nezbytné mladistvého odpoutat od pro něj naprosto 

nevhodného prostřední (např. prostředí drogově závislých osob). 520  

Jedním z cílů tohoto opatření je vytrhnout mladistvého z jeho stávajícího 

nevhodného prostředí tím, že rozhodující orgán nařídí jeho pobyt buď u soukromé 

osoby (např. v konkrétní vhodné rodině) nebo ve výchovném či léčebném zařízení 

(v případě psychické poruchy). Musí se však jednat o takovou osobu či instituci, 

která bude schopná zajistit mladistvému provinilci nezbytnou pomoc (čl. 15 odst. 1 

JStG).  Jiný požadavek na místo, kde bude opatření vykonáváno, zákon neklade, 

což otevírá širokou škálu možností.521 Konkrétní výběr osoby nebo zařízení, kde 

k výkonu opatření dojde, však náleží do pravomoci orgánu vykonávajícího 

rozhodnutí. To předpokládá znalost vhodných programů a nabídky terapií tak, aby 

zvolené co nejvíce odpovídalo potřebám mladistvého. Umístění do jiné rodiny 

může proběhnout ve spolupráci s některou ze zprostředkovávajících organizací 

ve Švýcarsku (např. KIDcare522, Team-Werk523).  K umístění mladistvého do jiné 

rodiny dochází v soudobé praxi zřídka.  

Platná právní úprava na rozdíl od předchozí již nerozlišuje jednotlivé typy 

domovů. Hlavním kritériem tak zůstává schopnost daného zařízení poskytnout 

požadovanou výchovnou nebo terapeutickou pomoc. Mladiství muži bývají 

nejčastěji umisťováni např. do zařízení Erlenhof Reinach524, Aarburg, Neuhof Birr, 

Jugenddorf Bad Knutwil, Viktoriastiftung atd. Pro mladistvé delikventky pak 

existují zařízení Lory Münsigen, Bellevue Altstätten, Altenhof Zürich, Sonnegg Belp 

atd. Pro psychiatricky narušené mladistvé však existuje pouze Haus Somosa 

ve Winterthur a od roku 2011 bylo zřízeno zvláštní oddělení pro mladistvé 

v psychiatrické klinice v Baselu.525 

  

                                                 
520 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 58. ISBN 978-371-
9022-938. 
521 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 59. ISBN 978-371-
9022-938. 
522 K této organizaci blíže: http://www.kidcare.ch/xml_1/internet/de/intro.cfm. 
523 K této organizaci blíže: http://www.team-werk.ch/. 
524 K poskytovaným službám blíže zde: http://erlenhof-bl.ch/willkommen.html. 
525 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 146. ISBN 
978-372-7286-681. 
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b) Umístění v uzavřeném zařízení (geschlossene Unterbringung, článek 15 

odst. 2 JStG) 

Umístění do uzavřeného zařízení (geschlossene Unterbringung) lze nařídit 

pouze tehdy, pokud je to nezbytné  

a) v zájmu samotného mladistvého, 

b) z důvodu léčby jeho duševní poruchy nebo  

c) z důvodu ochrany třetích osob před možným vážným ohrožením ze strany 

mladistvého (čl. 15 odst. 2 JStG).  

Tento výčet je taxativní. Do uzavřeného zařízení patří zejména ti mladiství, 

kteří trpí nedostatkem výchovy či léčby a není možné využít jiné opatření z důvodu 

jejich častých útěků nebo mladiství, u nichž je vysoké riziko, že znovu spáchají 

závažnou trestnou činnost atd.526 Pro umístění do uzavřeného zařízení zákon jako 

podklad obligatorně požaduje zpracování psychiatrického nebo psychologického 

znaleckého posudku (čl. 15 odst. 3 JStG).  

V souladu s článkem 16 odst. 3 zákona o trestání mladistvých mohou být ti 

mladiství, kteří dosáhli 17. roku věku, vykonávat předmětné opatření v zařízeních 

pro mladé dospělé, příp. mohou být do takového zařízení přeřazeni. Umístění či 

přemístění do zařízení pro mladé dospělé má význam především tehdy, pokud toto 

konkrétní zařízení je schopno mladistvému poskytnout kvalitnější možnost léčby, 

specializované programy pro pachatele určité trestné činnosti (drogově závislí, se 

sklony k násilí) nebo širší nabídku vzdělání a přípravy na budoucí povolání.527 

V praxi se pak objevily i případy, kdy prostřednictvím tohoto ustanovení byli 

do zařízení pro mladé dospělé přemisťováni problematičtí mladiství, příp. takové 

přemístění bylo pojímáno jako disciplinární sankce za nevhodné chování.528 To 

však smyslem daného ustanovení není.  

 

• Změna ochranných opatření (Änderung der Massnahme, čl. 18) 

Dojde-li ke změně poměrů mladistvého, může v reakci na tuto změnu dojít 

rovněž k nahrazení uloženého opatření jiným. Opatření mohou být vzájemně 

                                                 
526 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 147. ISBN 
978-372-7286-681. 
527 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 149-150. 
ISBN 978-372-7286-681. 
528 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 150. ISBN 
978-372-7286-681. 
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libovolně nahrazena, pokud taková změna lépe naplní cíl stanovený zákonem 

s ohledem na aktuální poměry mladistvého. Díky tomuto ustanovení tak lze 

flexibilně reagovat jak na pozitivní, tak i negativní změny. Typicky dochází 

k přeměně opatření v podobě umístění v uzavřeném zařízení nejprve do otevřeného 

zařízení a následně na ambulantní opatření. To je možné současně kombinovat i 

s uložením dohledu nebo osobní péčí.529  

Zákonná ustanovení neukládají žádné zvláštní podmínky pro změnu opatření. 

Výjimkou je situace, kdy má být opatření nahrazeno opatřením přísnějším. Pak 

zákon vyžaduje, aby o této změně rozhodl soud. Zákonodárce tím sleduje vyšší 

míru ochrany zájmů mladistvého. V opačném případě tak činí orgán vykonávající 

rozhodnutí530. 

 

• Ukončení ochranných opatření (Beeindigung der Massnahmen, čl. 19) 

 

Na rozdíl od předchozí úpravy platná právní úprava nestanoví minimální dobu 

trvání opatření, naopak zákon určuje pouze nejzazší moment jejich trvání, a tím je 

dosažení 25. roku věku. V extrémním případě může tedy uložené opatření trvat 

od 10. do 25. roku věku. Délka doby nezbytného působení na mladistvého se však 

odvíjí pouze od průběhu a úspěchu uloženého ochranného opatření. V souladu 

s článkem 19 JStG jsou vykonávací orgány povinny nejméně jednou za rok 

přezkoumat, zda a případně kdy může být uložené opatření ukončeno. Současně 

s tím však musí také vyhodnocovat, zda nedošlo k takové změně poměrů 

mladistvého, která by vyžadovala přeměnu uloženého opatření.  

Důvodem pro ukončení uloženého opatření je jednak dosažení účelu, pro který 

bylo předmětné opatření uloženo. K ukončení opatření oproti předchozí právní 

úpravě dojde také tehdy, jestliže uložené opatření nemá žádný výchovný ani 

terapeutický vliv na mladistvého a další výkon opatření tak ztrácí svůj smysl. Sem 

spadají i případy, kdy se mladistvý snahám o působení brání, odmítá léčbu a 

jakékoli pokusy o jeho další ovlivnění ztrácí smysl.531  

                                                 
529 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 151. ISBN 
978-372-7286-681. 
530 V západní části Švýcarska (Westschweiz) je rozhodujícím i vykonávajícím orgánem soud. 
V německy hovořící části Švýcarska (Deutschschweiz) je vykonávajícím orgánem státní 
zastupitelství (Jugendanwaltschaft). 
531 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 152. ISBN 
978-372-7286-681. 
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Na rozdíl od české právní úpravy švýcarský zákon o trestání mladistvých 

stanoví, že doba trvání opatření podle čl. 15 téhož zákona se započítává do doby 

výkonu trestu odnětí svobody. Jestliže tedy byl vedle opatření uložen rovněž trest 

odnětí svobody, pak podle čl. 32 odst. 3 JStG dochází k obligatornímu započtení 

doby trvání, a to bohužel i v případě, kdy výkon opatření mladistvý od počátku 

sabotoval.532   

Všechna uložená ochranná opatření potom ex lege končí dosažením věku 25 let 

(čl. 19 odst. 2 JStG). Jak bylo uvedeno již výše, na rozdíl od předchozí právní 

úpravy platná právní úprava nestanoví minimální dobu trvání opatření, naopak 

zákon určuje nejzazší moment jejich trvání, a tím je dosažení 25. roku věku. 

Novelou533 zákona o trestání mladistvých s účinností od 1. 6. 2016 došlo 

k prodloužení maximálního trvání opatření z původních 22 na 25 let. Ukončení 

opatření s dosažením 22. roku věku bylo ze strany odborné veřejnosti již 

dlouhodobě kritizováno jako příliš brzké. Důvodů pro zvýšení této věkové hranice 

bylo několik. Jednak zákonodárce vyšel z poznatků lékařské vědy, podle kterých 

vývoj osobnosti probíhá až do 25 let a do té doby je tedy stále možné na vývoj 

osobnosti určitého jedince stále působit. Dalším neméně důležitým důvodem byla 

skutečnost, že tato věková hranice platila i pro mladistvé pachatele nejzávažnějších 

trestných činů a doba možného působení na takového jedince se zdála příliš krátká, 

obzvláště v případech, kdy se dopustil trestného činu krátce před dosažením 

zletilosti. Terapie tak často v takových případech zůstávala nedokončena, což 

s sebou neslo obavu z možného spáchání další trestné činnosti.534  

V tomto ohledu švýcarský systém zacházení s delikventní mládeží nelze 

považovat za přespříliš mírný, neboť v nejzazším případě může opatření teoreticky 

trvat až po dobu 15 let. V praxi se délka skutečného trvání opatření pohybuje 

v rozmezí 5–7 let.535 V případě mladých dospělých trestní zákoník připouští 

                                                 
532 Ve většině kantonů však v praxi dochází k započtení do výměry trestu odnětí svobody pouze té 
doby, po kterou byl mladistvý umístněn v uzavřeném zařízení dle čl. 15 odst. 2 JStG. In: 
AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 152. ISBN 
978-372-7286-681. 
533 Schweizerisches Strafgesetzbuch und Militärstrafgesetz (Änderungen des Sanktionenrechts). 
Změna z 19. června 2015: AS 2016 1249; návrh zákona BBl 2012 4721. 
534 Nehledě na skutečnost, že doba výkonu opatření podle čl. 15 JStG se započítala do doby výkonu 
trestu odnětí svobody, byl-li uložen současně s tímto opatřením.  
535 RIKLIN, F. a B. MEZ. Schweizer Jugendstrafrecht - Vorbildlich oder Überholt?. In: Tagung der 
Fachgruppe "Reform im Strafwesen" [online]. Zürich: Stämpfli Verlag, 2014, s. 7. [cit. 2016-10-
10]. Dostupné z: http://www.paulus-akademie.ch/upload/20140923181043.pdf. 
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opatření v délce nejdéle 4 let, popř. 6 let, jde-li o recidivu, nejvýše však do 30. roku 

věku odsouzeného (čl. 61 odst. 4 StGB). 

 

• Současné uložení opatření a trestu odnětí svobody 

 

V článku 32 JStG pak zákonodárce stanovuje pravidla pro případ současného 

uložení opatření v podobě umístnění v uzavřeném zařízení a trestu odnětí svobody. 

Zásadně536 platí, že v takovém případě mladistvý nejprve vykoná opatření (čl. 32 

odst. 1 JStG). Důvod, pro který bylo opatření ukončeno, pak ovlivňuje další výkon 

sankce. Jestliže bylo stacionární opatření ukončeno z důvodu dosažení jeho účelu, 

trest odnětí svobody se již nevykoná (čl. 32 odst. 2 JStG). Bylo-li však opatření 

ukončeno z jiného důvodu (např. bojkot mladistvého), příslušný orgán musí 

rozhodnout, zda bude trest odnětí svobody vykonán, či nikoli. Platí však, že doba, 

po kterou bylo opatření vykonáváno, se započte do doby trvání trestu odnětí 

svobody (čl. 32 odst. 3 JStG). Hrozící výkon trestu odnětí svobody tak může být 

pro mladistvého odsouzeného vyšší motivací k jeho řádnému výkonu. Naopak 

pokud by byl současně uložený trest odnětí svobody příliš krátký, mohlo by dojít 

k tomu, že mladistvý bude záměrně výkon opatření bojkovat, čímž dojde k jeho 

ukončení a navíc započtení na trest odnětí svobody, který tak nemusí vykonat vůbec 

a v podstatě se tak výkonu obou sankcí vyhne.537 

 

• Spolupráce s civilními orgány (čl. 20 JStG) 

 

Poměrně neortodoxně, minimálně ve srovnání s českou právní úpravou, zákon 

o trestání mladistvých upravuje případy, kdy z důležitých důvodů může být 

rozhodnutí o uložení opatření v konkrétní věci přeneseno na civilní soud, přestože 

se jedná o trestný čin a je založena pravomoc trestního soudu. Jedná se o situace, 

kdy:  

a) má opatření postihnout také sourozence mladistvého pachatele, který se však 

trestného činu nedopustil,  

                                                 
536 Srov. čl. 32 odst. 4 JStG. 
537Srov. [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. 
Jugendstrafgesetz. Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 
50. ISBN 978-371-9022-938. 
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b) mladistvému, který se dopustil trestného činu, bylo již dříve uloženo opatření 

podle civilní úpravy, a toto stále běží,  

c) bylo zahájeno řízení o odnětí rodičovské odpovědnosti a toto dosud nebylo 

skončeno.538 

Přenesení pravomoci ve věci rozhodnout je fakultativní. I přestože by došlo 

k některé z výše předvídaných situací, nebude přenesení vhodné ve chvíli, kdy se 

rozhoduje o uložení opatření mladistvému pachateli závažného trestného činu. 

 

Počet mladistvých odsouzených umístěných na základě opatření mimo rodinu 

v letech 2010–2015 (Fremdplatzierung, čl. 15 JStG) 

 

 
Zdroj: Bundesamt für Statistik539  

 

Není-li zajištěna nezbytná výchova nebo léčba v rodině a v prostředí, kde 

mladiství vyrůstá, je umístěn do zařízení mimo rodinu (Fremdplatzierung, čl. 15 

JStG). Prostřednictvím grafu můžeme sledovat stabilně klesající počet mladistvých 

umístěných na základě opatření mimo rodinu, v čemž se může projevovat jednak 

nižší míra kriminality mladistvých, ale též tendence v nejvyšší možné míře 

                                                 
538 V tomto směru úprava zohledňuje propojení civilní a trestněprávní úpravy, neboť v případě, kdy 
by došlo k odnětí rodičovské odpovědnosti, bylo by v návaznosti na to nezbytné mladistvému 
ustanovit poručníka. Právě skutečnost, že mladistvý má poručníka, brání přímo ze zákona uložení 
některých opatření (srov. čl. 12, čl. 13 JStG). 
539 Dostupné z: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/05/key/06.html. 
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upřednostňovat ambulantní opatření před ústavními vycházející z 

tzv. multisystémové terapie.  

 
Přehled počtu uložených ochranných opatření mladistvým v letech 2010-2015 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ochranná 
opatření 
celkem 

448 442 314 273 238 195 

V rodin ě 46 40 36 26 25 12 

V otevřeném 
zařízení 

330 357 237 215 188 158 

V uzavřeném 
zařízení 

42 39 36 27 17 25 

Jiné 30 6 6 7 8 x 

Zdroj: Bundesamt für Statistik 
x – údaj nedostupný 
 
 

5.3.2 Tresty 

 

Jak již bylo zmíněno výše, sankcionování mladistvých pachatelů je v platné 

švýcarské právní úpravě založeno na principu dualismu. Následkem trestného 

jednání mladistvého pachatele je uložení sankce v podobě opatření a trestu. Zákon 

výslovně stanoví, že jednal-li mladistvý zaviněně, příslušný orgán mu uloží 

ochranné opatření nebo jako jedinou sankci trest. S uložením ochranného opatření 

je tedy zpravidla spojeno i uložení trestu.  

Na rozdíl od ukládání ochranných opatření je pro uložení trestu nezbytnou 

podmínkou příčetnost pachatele, resp. jeho zaviněné jednání (čl. 11 odst. 2 JStG).540 

Příčetnost mladistvých je přitom definována stejným způsobem jako v případě 

dospělých pachatelů, což je považováno za nedostatek švýcarské právní úpravy 

trestní odpovědnosti mladistvých.541 Zvláště s ohledem na skutečnost, že ani 

v případě mladistvých zákonodárce obligatorně neukládá povinnost orgánům 

                                                 
540 Zaviněně může jednat pouze ten mladistvý, které je schopen rozpoznat protiprávnost svého 
jednání a podle toho jednat.  
541 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 124. ISBN 
978-372-7286-681. 
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činným v trestním řízení nechat zpracovat znalecký posudek k této otázce, a to i 

přes nízký věk, s nímž je spojován počátek trestní odpovědnosti, neboť se 

subsidiárně aplikuje ustanovení čl. 20 schStGB, které nutnost zpracování 

znaleckého posudku spojuje pouze s existencí vážných důvodů pro pochybnost 

o příčetnosti jedince. Jedná se v podstatě o schopnost jednat samostatně, nezávisle 

na jiné osobě či autoritě a v souladu s normami. Ač je příčetnost ve švýcarské právní 

úpravě definována stejně pro dospělé i mladistvé pachatele, cítíme, že úrovně 

schopnosti rozpoznat protiprávnost jednání a schopnost podle toho vhledu jednat, 

nebudou, s ohledem na obecné poznatky vývojové psychologie dětí, na stejné 

úrovni jako u dospělých.542 Zvláště u mladistvých ve věku kolem 10 let si můžeme 

klást otázku, zda vůbec disponují těmito schopnostmi? Obecně lze konstatovat, že 

u mladistvých pachatelů postačuje, aby dosáhli určité vyspělosti charakteristické 

pro jejich věk.543 Kupříkladu i u nejběžnějších trestných činů, jako například trestný 

čin krádeže, si i mladistvý ve věku 10 let bude velice vědom případné protiprávnosti 

svého chování, jeho schopnost podle tohoto poznatku jednat, však může být 

omezená, např. z důvodu podlehnutí tlaku jeho vrstevníků nebo si naopak nemusí 

plně uvědomovat všechny důsledky svého jednání.544 

Určitým vyvážením problematiky vymezení příčetnosti mladistvých ve věku 

do 15 let a diskuse nad její existencí, je zúžení okruhu trestů, které jim mohou být 

uloženy. Mladistvým mladším patnácti let může být uloženo pouze napomenutí 

nebo osobní plnění nejvýše po dobu 10 dnů. Tyto tresty mají pouze výchovný 

charakter a jsou pouze určitým varováním, aby se mladistvý vystříhal 

trestněprávního jednání v budoucnu. V tomto směru jde tak spíše o upozornění, že 

byly překročeny určité hranice, kterého se mladistvým běžně dostává ze strany 

rodičů, učitelů či jiných autorit. Na druhou stranu však je třeba vzít v úvahu, že se 

tímto přichází mladistvý v již velmi nízkém věku do kontaktu s orgány oficiální 

kontroly. 

                                                 
542 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 50. ISBN 978-371-
9022-938. 
543 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 125-126. 
ISBN 978-372-7286-681. 
544 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 50. ISBN 978-371-
9022-938. 
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Pro rozhodnutí o druhu a výměře ukládaného trestu mladistvému jsou rozhodná 

zejména míra zavinění545, výchovné působení a speciální prevence. Při ukládání 

trestu však nelze sledovat pouze dosažení výchovného působení na mladistvého 

jako primárního cíle zákonné úpravy a zcela přitom odhlédnout od činu samotného 

a míry jeho zavinění. Vedle těchto tří primárních kritérií by uložený trest měl 

zohledňovat rovněž věk mladistvého, jeho osobnost, chování po činu, jeho náhled 

na trestnou činnost, jaký dopad bude mít uložená sankce na jeho další vývoj, příp. 

i jinou uloženou sankci v oblasti soukromoprávní546, nelze zcela pominout ani 

pedagogické působení trestu547 (zejména snahu o odstranění následků činu) či 

princip generální prevence.548 

 

Jednotlivé druhy trestů: 

• Napomenutí (Verweis) 

• Osobní služba (Persönliche Leistung) 

• Pokuta (Busse)  

• Trest odnětí svobody (Freiheitsentzug) 

 

5.3.2.1 Napomenutí  

 

Napomenutí (Verweis)549 představuje nejmírnější ze soustavy trestů 

předvídaných švýcarským JStG. Svou podstatou je napomenutí formálním 

vyjádřením nesouhlasu s protiprávním  jednáním mladistvého. Mělo by proto 

v sobě obsahovat jednak vytknutí jednání, kterým byl trestný čin spáchán, a 

současně také apel na chování mladistvého v budoucnu, upozornění na negativní 

důsledky v případě, že by konformní život nevedl, včetně výzvy k uvědomění si 

                                                 
545 Zavinění se pak v souladu s čl. 47 schStGB posuzuje podle závažnosti porušení nebo ohrožení 
chráněného statku, podle zavrženíhodnosti jednání, pohnutek a cílů, s nimiž je jednání vedeno, 
stejně tak jako na základě zjištění, zda s ohledem na vnitřní a vnější okolnosti byl schopen se 
ohrožení nebo porušení chráněného statku vyvarovat. 
546 Srov. Rozhodnutí švýcarského Federálního soudu z 13. února 1968 sp. zn. BGE 94 IV 56. 
547[HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 78. ISBN 978-371-
9022-938. 
548 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 159. ISBN 
978-372-7286-681. 
549 Někdy také označováno jako varování (Verwarnung) či „žlutá karta“. 
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odpovědnosti za své jednání. Současně by v rámci napomenutí mělo dojít 

k vysvětlení podstaty porušeného pravidla chování. Proto by udělení napomenutí 

mělo probíhat zásadně ústní formou.550    

Udělení napomenutí přichází v úvahu zejména v případě bagatelních trestných 

činů, nedošlo-li k upuštění od potrestání podle čl. 21 JStG. Teoreticky však může 

být tento trest uložen i za závažnější trestný čin. Jedinou podmínkou uložení tohoto 

trestu je totiž existence reálného předpokladu, že mladistvý se již další trestné 

činnosti nedopustí a povede řádný život.  

V tom, co bylo doposud zmíněno o napomenutí, se tato sankce v podstatě neliší 

od české právní úpravy napomenutí s výstrahou podle § 20 ZSVM. Švýcarský 

zákonodárce posílil funkci toho trestu tím, že umožňuje současně s napomenutím 

uložit mladistvému zkušební dobu ve výměře od 6 měsíců až do 2 let a po dobu 

jejího trvání nařídit příkazy.551 Tímto způsobem lze účinněji ovlivnit další vývoj a 

chování mladistvého. Příkazy však nesmí být uložena taková povinnost, která by 

svou podstatou nahrazovala jiný druh trestu – např. povinnost účastnit se určitého 

kurzu, neboť tu lze uložit pouze jako trest osobní služby podle čl. 23 odst. 2 JStG.552 

Uložením zkušební doby je vlastně dosaženo obdobného působení jako např. 

v případě nařízení dohledu probačního úředníka, který švýcarská právní úprava 

nezná.553 Právní úprava České republiky umožňuje vedle sebe ukládat více 

výchovných opatření nebo tyto kombinovat s jinými druhy opatření a dosáhnout tak 

účinnějšího působení na mladistvého (§ 15 odst. 1 ZSVM). Co však český zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže nezná, je možnost zpětného uložení jiného trestu.  

Pokud si mladistvý nevezme ponaučení z uděleného napomenutí a spáchá 

ve zkušební době další trestný čin nebo nerespektuje uložené příkazy, může 

příslušný orgán za prvotně spáchaný trestný čin uložit jiný trest554 než napomenutí 

(čl. 22 odst. 2 JStG). Z formulace daného ustanovení je zřejmé, že se jedná 

o fakultativní postup. Uložení jiného trestu namísto napomenutí by se mohlo jevit 

jako porušení zásady ne bis in idem, neboť samotným vytknutím protiprávního 

                                                 
550 V některých švýcarských kantonech má udělení napomenutí v praxi písemnou formu.  
551 Předchozí právní úprava možnost uložení zkušební doby nebo nařízení příkazů neznala. 
552 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 85. ISBN 978-371-
9022-938. 
553 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 166. ISBN 
978-372-7286-681. 
554 Některé z opatření takto uložit nelze. 
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jednání byl ve své podstatě trest již vykonán. Švýcarská trestněprávní teorie však 

vychází z toho, že uložením napomenutí došlo „ve své podstatě o zřeknutí se 

od počátku oprávněně přísnějšího trestu“555. 

 

5.3.2.2 Osobní služba  

 

V předchozí právní úpravě sankce osobní služby (persönliche Leistung) nesla 

název „Arbeitsleistung“. V současné době trest osobní služby patří mezi nejčastěji 

ukládané sankce vůbec, kdy tvoří téměř polovinu ze všech uložených sankcí. 

Trestní zákon mladistvých ve srovnání s předchozí právní úpravou odchylně 

vymezuje rozsah sankce. Délka nejvyššího přípustného trvání osobní služby se 

odvíjí od věku mladistvého pachatele. Mezníkem je 15. rok věku. Zatímco 

mladistvým pachatelům, kteří v době spáchání činu nepřesáhli 15 let, zákon 

připouští uložit osobní službu nejvýše na dobu 10 dnů, u starších 15 let až na 3 

měsíce (čl. 23 odst. 3 JStG)556. Starším pachatelům lze současně s nařízením 

výkonu osobní služby uložit povinnost zdržovat se po dobu jejího výkonu 

na určitém místě. Tato forma sankce může být také kombinována s uložením 

peněžitého trestu (čl. 33 JStG). Současným uložením těchto trestů se zvyšuje 

citelnost sankce, pokud by se v konkrétním případě jevilo samotné uložení osobní 

služby jako nedostačující.  

Sankce má dvě podoby. První z nich spočívá v povinnosti bezúplatně 

vykonávat práce ve veřejném nebo obecně prospěšném zájmu, výjimečně též 

ve prospěch určitých soukromých osob557. Konkrétně se může jednat o výkon např. 

služby v kuchyni veřejné jídelny, pomocné práce v nemocnicích, v domovech 

důchodců, v psychiatrických zařízeních nebo v zařízeních pro jinak znevýhodněné 

či nemohoucí osoby, ale i v muzeích, v hasičských stanicích, na sportovních 

hřištích. Další možnou náplní je udržování veřejných prostranství obcí, jako jsou 

zahrady, parky, pěší zóny. Může se jednat též o plnění nejrůznějších úkolů 

                                                 
555 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 166. ISBN 
978-372-7286-681. 
556 Dalším z předpokladů uložení povinnosti vykonat osobní službu je spáchání činu určité 
závažnosti – tj. přečinu či zločinu, spáchání pouhého přestupku (Übertretung) nestačí. 
557 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 167. ISBN 
978-372-7286-681. 
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v charitách, sběr odpadků v přírodě, udržování turistických cest, pomníků apod.558 

Charity a neziskové organizace pořádají „tábory“, kde mladiství odsouzení 

dopoledne pracují, odpoledne tráví volnočasovými aktivitami ve skupinách a večer 

společným povídáním. Příkladem je pravidelně pořádaný tábor Gwatt559 v blízkosti 

města Thun v kantonu Bern.560 Možnosti výkonu sankce jsou tedy velice široké. Při 

výběru konkrétní činnosti platí jen to omezení, že musí svou náročností odpovídat 

věku a schopnostem mladistvého.  

Zákon pak výslovně umožňuje vykonat trest splněním osobní služby přímo pro 

oběť trestného činu, s jejím souhlasem.561 Je-li to možné, volí se v prvé řadě přímo 

uvedení v předešlý stav. Tento postup je vhodný zejména u činů, při nichž došlo 

k poškození, pomalování či jinému znečištění soukromého majetku poškozeného. 

Taková sankce pak má zvláštní výchovný účinek. V úvahu však přichází i výkon 

jiné pomocné práce pro poškozeného. 

 

Druhou formou této sankce je uložení povinnosti účastnit se kurzů nebo 

„podobných událostí“562. Sem patří zejména: 

- účast na kurzech či programech obsahově spojených s charakterem 

spáchané trestné činnosti, tj. speciální programy cílené na pachatele 

oddávající se zneužívání návykových látek, sexuální agresory, pachatele 

násilné trestné činnosti nebo trestné činnosti v dopravě, 

- účast na kurzech určených nejenom pro pachatele trestné činnosti: trénink 

sociálních dovedností, výuka chování v silničním provozu, sexuální 

výchova, zdravotní kurzy, zvládání agrese (např. Coolness-training, Stopp-

Gewalt, Anti-Aggressions-Programme), programy zaměřené na využití 

                                                 
558 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 88. ISBN 978-371-
9022-938. 
559 Gwatt-Lager. 
560 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 166. ISBN 
978-372-7286-681. 
561 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 88. ISBN 978-371-
9022-938. 
562 Pod pojmem „podobné události“ si lze představit jiné aktivity, které nemusí být bezpodmínečně 
označeny jako kurzy – např. volnočasové programy. Účast na těchto programech či kurzech lze 
uložit i v rámci ambulantních ochranných opatření. 
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volného času, případně jiné volnočasové programy, účast na skupinových 

workshopech, atp.563. 

Kurz takového charakteru představuje např. sociální program Take-off 

v kantonu Basel, kde existuje již od roku 1999. Původně vznikl jako reintegrační 

program pro mladistvé zneužívající návykové látky. V současné době má program 

více podob – od kurzů volnočasových aktivit, přes osobní coaching po dlouhodobý 

pobyt a spolupráci po dobu 5 dnů v týdnu kombinující školní docházku/výkon 

zaměstnání, individuální coaching a další vzdělávání. Tento projekt je v kantonu 

Basel dlouhodobě velmi dobře hodnocen i díky své úspěšnosti z pohledu nízké 

recidivy.564 Účast na těchto programech či kurzech lze uložit i v rámci 

ambulantních ochranných opatření. Český zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

naopak zakotvuje účast na programech obdobného typu jako samostatnou 

výchovnou povinnost v rámci výchovných opatření podle § 18 odst. 1 písm. g) 

ZSVM. 

 

Výkon osobní služby lze přitom částečně či zcela odložit565, není-li její výkon 

nezbytný, aby mladistvého odradil od páchání další trestné činnosti (čl. 35 JStG). 

Musím však poznamenat, že výchovného účelu bude lépe dosaženo, pokud 

mladistvý odsouzený alespoň část uložené sankce skutečně vykoná. Podmíněná 

forma trestu osobní služby je právě z důvodu nízkého výchovného působní 

na mladistvé delikventy často kritizována.566 Nicméně ze statistických údajů plyne, 

že v 80 % případů příslušný orgán ukládá právě nepodmíněný trest osobní 

služby.567 Délka uloženého trestu se však liší s ohledem na jeho formu. Zatímco 

nepodmíněný výkon trestu osobní služby je nejčastěji ukládán v délce do 10 dnů, 

v případě podmíněně odloženého výkonu trestu osobní služby je sankce ukládána 

                                                 
563 V předchozí právní úpravě byla povinnost účastnit se daných kurzů či programů ukládána formou 
„příkazů“. 
564 Dostupné z: http://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/neustart-fuer-schwierige-
jugendliche. 
565 Výkon osobní služby lze tedy uložit jako nepodmíněný, částečně podmíněný či podmíněný. 
566 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 216. ISBN 
978-372-7286-681. 
567 V roce 2015 byl trest osobní služby uložen v 5 365 případech, z toho 4357 v nepodmíněné formě, 
v 537 případech byl výkon trestu částečně podmíněně odložen a ve 470 případech byl jeho výkon 
podmíněně odložen zcela. In: Jugendliche: Hauptsanktion und häufigste Sanktionskombinationen, 
nach Verurteilungsjahr: Jugendstrafurteilsstatistik (JUSUS). Neuchatel: Bundesamt für Justiz, 
2016. Dostupné také z: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.249975.html. [cit. 2016-10-18]. 
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zpravidla v rozsahu 10–20 dnů, výjimkou však nejsou ani tresty v trvání od 21 

do 60 dnů.568 

Na rozdíl od trestu obecně prospěšných prací (gemeinnützig Arbeit), 

tj. obdobným druhem trestu upraveným v čl. 37 švýcarského trestního zákoníku 

určeným pro dospělé pachatele, není uložení trestu osobní služby podmíněno 

souhlasem mladistvého. Na druhou stranu výkon osobní služby a tedy i účel sankce 

jako takové podle mne ve chvíli, kdy ji mladistvý neakceptuje, není ochoten ji 

vykonat atp., ztrácí smysl. 

Zákon rovněž v ustaveních čl. 23 odst. 4–6 stanovuje postup pro případ, že 

mladiství neplní včasně či dostatečně uloženou sankci. Prvním opatřením k nápravě 

je napomenutí mladistvého a stanovení další lhůty k provedení uložené povinnosti. 

Pokud ani to nevede ke splnění sankce, mladiství vykonají osobní službu přímo pod 

dohledem soudu či státního zástupce, příp. pod dohledem jiné osoby. Mladistvým 

starším 15 let pak hrozí přeměna sankce v pokutu nebo i trest odnětí svobody. 

Ze statistických údajů vyplývá, že míra s jakou je tato sankce ukládána se liší 

kanton od kantonu. Zatímco např. v roce 2015 tvořil trest osobní služby 44,3 % 

ze všech uložených sankcí, v jednotlivých kantonech se četnost ukládání této 

sankce liší. Mezi příčiny podle mne může patřit, shodně jako v České republice, 

nedostatek vhodných míst k výkonu prací v obecně prospěšném zájmu. Všechny 

práce nejsou vhodné pro mladistvé, natož pro mladší 15 let. Současně ne každé 

zařízení je ochotné umožnit zde výkon osobní služby, neboť to s sebou pro zařízení 

nese další zátěž – např. zajištění dohledu zvláště nad mladšími dětmi apod. Úspěch 

a možnost provedení sankce tedy zpravidla závisí zejména na úsilí vykonávacího 

orgánu, kterým je zásadně soud, nebo státní zástupce. 

 

5.3.2.3 Pokuta  

 

Tento druh sankce měl a stále má v otázce trestání mladistvých velký význam. 

Ze statistického hlediska se řadí mezi třetí nejčastěji ukládanou sankci po trestu 

osobní služby a napomenutí.  

                                                 
568Jugendliche: Hauptsanktion und häufigste Sanktionskombinationen, nach Verurteilungsjahr: 
Jugendstrafurteilsstatistik (JUSUS). Neuchatel: Bundesamt für Justiz, 2016. Dostupné také z: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.249975.html. [cit. 2016-10-18]. 
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Pokutu (Busse) jako trestní sankci lze uložit pouze mladistvým starším 15 let. 

Toto určení má svůj význam, neboť i z pohledu švýcarského pracovního práva 

stejně jako v České republice smí vstoupit do pracovněprávního vztahu jako 

zaměstnanec zásadně osoba starší 15 let (po skončení povinné školní docházky), a 

tedy disponuje svým vlastním příjmem. Právě tehdy, je-li pokuta hrazena 

z vlastních příjmů mladistvého, bývá sankce nejúčelnější a nejcitelnější. Uhradí-li 

pokutu rodiče mladistvého či jiná osoba, naprosto ztrácí svůj výchovný efekt.  

Zákonodárce ohraničil nejvyšší přípustnou pokutu částkou 2 000 CHF (tj. cca 

50 000 Kč569). S přijetím samostatného trestního zákona mladistvých došlo ke 

snížení výše pokuty, neboť původně se na základě zásady subsidiarity vycházelo 

z obecné trestněprávní úpravy. Na rozdíl od obecné trestněprávní úpravy se výše 

pokuty nestanovuje prostřednictvím denních sazeb570, nýbrž stanovením konkrétní 

peněžité částky. Důvodová zpráva k trestnímu zákonu mladistvých odůvodňuje tuto 

odlišnou úpravu tím, že v případě mladistvých pachatelů s ohledem na jejich 

zpravidla nízký, mnohdy nestabilní příjem, jehož výše se může průběžně měnit, 

bývá stanovení počtu a výše denních sazeb problematické. Takové odůvodnění však 

považuji za vnitřně rozporné, neboť právě systém denních sazeb umožňuje lépe 

reflektovat jak povahu a závažnost spáchaného činu na straně jedné, tak finanční 

situaci a příjmy mladistvého na straně druhé. Navíc švýcarská právní úprava zná 

nástroje, kterými lze reagovat na tuto situaci. Dojde-li bez zavinění mladistvého 

ke zhoršení jeho poměrů rozhodných pro určení výše pokuty poté, co je uložena, 

sám orgán, který ve věci rozhodl, může výši uložené pokuty změnit (čl. 24 odst. 4 

JStG)571 nebo na žádost mladistvého uložený trest přeměnit v trest osobní služby. 

Bližší klíč určující přepočet pokuty v trest osobní služby však zákonodárce 

nestanoví a ponechává jej na úvaze rozhodujícího orgánu. Zákon též připouští 

úhradu pokuty ve splátkách.  

Zákon současně připouští možnost výkon sankce odložit či částečně odložit. 

Podle Aebersolda bývá dle zkušeností z praxe účelnější, je-li stanovena pokuta sice 

v nižší výměře, ale mladistvému odsouzenému je uložena povinnost uhradit ji zcela 

                                                 
569 Přepočet měny učiněn dle kurzu České národní banky ke dni 18. 11. 2016. 
570 Švýcarský trestní zákoník v čl. 36 umožňuje uložení peněžitého trestu stanoveného 
prostřednictvím nejvýše 360 denních sazeb, přičemž výše jedné denní sazby činí nejvýše 3 000 CHF. 
Nejvyšší přípustná výměra peněžitého trestu ve svém součtu představuje částku ve výši  1 080 000 
CHF.  
571 Srov. čl. 36 odst. 3 StGB. 
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či alespoň zčásti a zbytek její úhrady odložit na zkušební dobu. Tomu odpovídá i 

aktuální soudní praxe. Ze statistických údajů je zřejmé, že dojde-li k uložení 

pokuty, pak nejčastěji v nepodmíněné formě. Výše uložené pokuty pak průměrně 

činí 100 CHF Naopak, je-li výkon sankce odložen, výše pokuty začíná v průměru 

na částce 200 CHF.572 

Současně s uložením pokuty je mladistvému určena přiměřená lhůta, do které 

je povinen částku uhradit. Nezaplatí-li mladistvý pokutu včas, nesmí být na rozdíl 

od trestní úpravy pro dospělé pachatele její uhrazení vymáháno. Vymáhání 

zaplacení pokuty po mladistvém odsouzeném by podle důvodové zprávy vedlo 

pouze k tomu, že by finanční částku uhradili jeho rodiče či jiná třetí osoba, což je 

v rozporu s účelem uloženého trestu.573 Jak již bylo uvedeno výše, výchovný efekt 

má tato sankce pouze tehdy, uhradí-li mladistvý pokutu z vlastních prostředků. 

Proto ustanovení čl. 24 odst. 5 JStG po případ včasného neuhrazení pokuty 

stanovuje přeměnu pokuty v trest odnětí svobody až na dobu 30 dní574. Tento 

postup je však vyloučen v případě, že důvodem neuhrazení pokuty byla nezaviněná 

platební neschopnost mladistvého (čl. 24 odst. 5 ad fine JStG). Ani zde zákonodárce 

nestanovuje, jakým způsobem by mělo dojít k přepočtu zcela či zčásti neuhrazené 

pokuty v trest odnětí svobody. Určitým vodítkem může být poměr mezi maximální 

výší pokuty, tj. 2 000 CHF, a maximální výměrou trestu odnětí svobody, tj. 30 dní. 

Tomu přibližně odpovídá výkon 1 dne trestu odnětí svobody za každých 70 

neuhrazených švýcarských franků. Ustanovení o nemožnosti vymáhání pokuty 

podle mne svědčí o promyšlenosti a vnitřní provázanosti švýcarské právní úpravy. 

Ze zásady dualismu pak vyplývá, že trest pokuty lze kombinovat s dalšími 

tresty. Článek 33 JStG připouští zároveň mladistvému uložit trest pokuty spolu 

s trestem odnětí svobody nebo trestem osobní služby. Jako vhodná kombinace se 

nabízí např. uložení trestu pokuty s povinností účastnit se na vhodném programu či 

kurzu sociálních dovedností. Vždy je však třeba při úvahách o trestu vycházet 

                                                 
572Jugendliche: Hauptsanktion und häufigste Sanktionskombinationen, nach Verurteilungsjahr: 
Jugendstrafurteilsstatistik (JUSUS). Neuchatel: Bundesamt für Justiz, 2016. Dostupné také z: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.249975.html. [cit. 2016-10-18]. 
573 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 93. ISBN 978-371-
9022-938. 
574 Srovnej s českou právní úpravou a výměrou náhradního trestu odnětí svobody v případě 
neuhrazení peněžitého trestu. 
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z povahy a okolností konkrétního činu a především z potřeb mladistvého, nikoli jen 

ze samotné skutečnosti, že zákon připouští dané sankce kombinovat.  

Jak vyplývá ze statistických údajů, pokuta se řadí mezi hojně využívané 

sankce. To je poměrně překvapivé s ohledem na skutečnost, že mladiství zpravidla 

ještě nemají vlastní příjem, z něhož by pokutu uhradili. Velmi často bývá pokuta 

ukládána mladistvým pachatelům za trestné činy v dopravě. Zpravidla v 85 % 

případů příslušný orgán ukládá nepodmíněný výkon této sankce.575 Otázka, kterou 

bychom si však měli v této souvislosti klást, zní, jaký příklad uložením pokuty 

mladistvému dáváme pro jeho budoucí život? Neučíme jej tím spíše, že každý 

problém lze spravit penězi? I to je jedno z hledisek, které bychom měli zvažovat při 

ukládání pokuty, a zejména vážit charakter spáchané trestné činnosti a konkrétní 

okolnosti činu a osobu mladistvého.  

 

5.3.2.4 Trest odnětí svobody  

 

I švýcarská právní úprava umožňuje mladistvým pachatelům nejzávažnějších 

trestných činů uložit trest nejpřísnější, tj. trest odnětí svobody, jenž je považován 

za krajní možnost v sankcionování mladistvých. Ve srovnání s předchozí právní 

úpravou došlo k několika změnám. Jednak na místo dřívějšího označení trestu 

„Enschliessung“ se užívá pojem „Freheitsentzug“. Další rozdíl spočívá v rozsahu 

výměry této trestní sankce, kdy předchozí švýcarská právní úprava připouštěla 

uložení trestu nejvýše na dobu 1 roku, a to pouze za přečiny nebo zločiny576. 

Trest odnětí svobody lze uložit pouze těm mladistvým, kteří v době spáchání 

činu již dovršili 15. rok věku. Dle věku se rozlišuje i nejvyšší přípustná výměra 

trestu odnětí svobody. Zatímco mladistvý ve věku 15 let smí být potrestán odnětím 

svobody v trvání od 1 dne do 1 roku, mladistvý starší 16 let577 až na 4 roky, 

dopustil-li se závažného trestného činu.  

                                                 
575 V roce 2015 byla pokuta uložena celkem v 2396 případech. Z toho v 2045 nepodmíněně, ve 104 
případech byl její výkon částečně podmíněně odložen a ve 247 případech zcela podmíněně odložen. 
In: Jugendliche: Hauptsanktion und häufigste Sanktionskombinationen, nach Verurteilungsjahr: 
Jugendstrafurteilsstatistik (JUSUS). Neuchatel: Bundesamt für Justiz, 2016. Dostupné také z: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.249975.html. [cit. 2016-10-18]. 
576 Podle švýcarské trestněprávní úpravy se rozlišují přestupky, přečiny a zločiny.  
577 Vychází se vždy z věku v době spáchání trestného činu.  
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Mladistvým, kteří v době spáchání činu dovršili 16. rok věku, smí být uložen trest 

odnětí svobody až ve výměře 4 let, dopustil-li se:  

a) zločinu, za který dle švýcarského trestního zákoníku nehrozí trest odnětí svobody 

nižší než 3 roky578, tj. např. úmyslné usmrcení (čl. 111 schStGB), vražda (čl. 112 

schStGB), loupež s ohrožením života, těžká újma na zdraví (čl. 140 odst. 4 

schStGB), sexuální nátlak (čl. 189 odst. 3 schStGB), znásilnění (čl. 190 odst. 3 

schStGB) atd.,  

b) některého z taxativně vypočtených trestných činů, jestliže jeho jednání bylo 

zvláště bezohledné, tj. zejména motiv, cíl nebo způsob provedení činu ukazují 

na zvláště zavrženíhodné smýšlení mladistvého. Jedná se o trestné činy, za něž lze 

podle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody i v mírnější výměře, nicméně 

je možné přísnější potrestání v případě, že jednání mladistvého bylo zvláště 

bezohledné. Konkrétně trestní zákon mládeže vypočítává trestný čin těžké ublížení 

na zdraví (čl. 122 schStGB), zvláště nebezpečná loupež (čl. 140 odst. 3 schStGB), 

kvalifikované zbavení osobní svobody a únos (čl. 184 schStGB). Výčet vztahující 

se k pojmu „zvláštní bezohlednost“ je pouze příkladmý, bude sem patřit též např. 

chamtivost, mstivost, chladnokrevnost, krutost, záludnost atd.   

Naopak spodní hranici trestu odnětí svobody, pod níž nesmí být sankce 

uložena, zákonodárce nestanovuje.  

Hebeisen kritizuje příliš úzký výčet trestných činů, za něž lze mladistvým 

pachatelům ukládat trest odnětí svobody ve výměře až do 4 let. Do ustanovení 

nebyly pojaty závažné trestné činy jako např. zabití, těžké ublížení na zdraví, 

znásilnění, vydírání, loupež, trestné činy vztahující se k neoprávněnému nakládání 

s drogami atd. Přitom za některé z těchto závažných trestných činů lze již 

v základní skutkové podstatě uložit trest odnětí svobody až ve výměře 10 let. 579 

K novele předmětného ustanovení od přijetí nové právní úpravy nedošlo. Tento 

legislativní nedostatek by bylo možné vyřešit buď rozšířením taxativního výčtu 

trestných činů, kdy však hrozí, že některý ze závažných trestných činů nebude 

omylem do dané kategorie pojat, příp. vymezit tuto kategorii také prostřednictvím 

rozsahu trestní sazby hrozícího trestu odnětí svobody současně se zvláštními znaky 

subjektivní stránky trestného činu. 

                                                 
578 Vychází se tedy ze spodní hranice trestní sazby stanovené švýcarským trestním zákoníkem. 
579 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 177. ISBN 
978-372-7286-681. 
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V této souvislosti lze rovněž upozornit na skutečnost, že s ohledem 

na množství kritérií uvedených v ustanovení čl. 25 odst. 2 JStG podmiňujících 

uložení trestu odnětí svobody ve vyšší výměře, je zřejmé, že tyto budou naplněny 

jen v malém množství případů. S tím úzce souvisí propastný rozdíl mezi sankcemi, 

jež lze podle zákona uložit za totožnou trestnou činnost mladistvým pachatelům a 

dospělým pachatelům. Zejména půjde-li o případy spolupachatelství, kdy jeden 

ze spolupachatelů je ve věku krátce před dovršením 18. roku věku, a tedy 

mladistvý, a druhý z nich hranici dospělosti nedávno překročil. Zatímco mladistvý 

pachatel bude ohrožen trestem odnětí svobody ve výměře 1 rok, případně nejvýše 

4 roky580, druhý až ve výměře 20 let, příp. doživotním trestem odnětí svobody.581  

V případech, kdy mladistvý spáchal závažný trestný čin, se přistupuje 

zpravidla k současnému uložení ochranného opatření v podobě umístění 

v uzavřeném ústavu a současného uložení trestu odnětí svobody, neboť příčina 

vedoucí k závažné trestné činnost pramení zpravidla z nedostatku výchovy či 

potřeby léčby mladistvého. Současně uložené opatření smí trvat až do dovršení 25. 

roku věku.582 V roce 2015 došlo u 25 mladistvých odsouzených k uložení 

kombinace stacionárního opatření a trestu odnětí svobody, z toho v 9 případech se 

jednalo o kombinaci stacionárního opatření a nepodmíněného trestu odnětí 

svobody.583 

 

• Možnost přeměny trestu odnětí svobody v trest osobní služby 

 

Ustanovení článku 26 JStG připouští na základě žádosti mladistvého odsouzeného 

přeměnu trestu odnětí svobody nepřesahujícího výměru 3 měsíce v trest osobní 

služby ve stejné délce.  Prostřednictvím tohoto ustanovení je tedy možné nahradit 

krátkodobý trest odnětí svobody jiným, alternativním trestem. Využití tohoto 

                                                 
580 Podle předchozí právní úpravy byla tato propast daleko větší, neboť trestní zákoník připouštěl 
mladistvým uložit nejvýše ve výměře do 1 roku.   
581 HEBEISEN, D. Switzerland. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Band 3. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1400. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
582 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 96. ISBN 978-371-
9022-938.  
583Jugendliche: Hauptsanktion und häufigste Sanktionskombinationen, nach Verurteilungsjahr: 
Jugendstrafurteilsstatistik (JUSUS). Neuchatel: Bundesamt für Justiz, 2016. Dostupné také z: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.249975.html. [cit. 2016-10-18]. 
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ustanovení považuji za vhodné pouze v případech, kdy došlo po uložení trestu 

odnětí svobody ke změně poměrů mladistvého takového rázu, že odůvodňují i 

přeměnu uloženého trestu. Dále v situaci, kdy mladistvý odsouzený již část 

uloženého trestu odnětí svobody vykonal, a následně požádá, aby zbytek výměry 

trestu odnětí svobody byl přeměněn v trest osobní péče, za předpokladu, že 

vzhledem k jeho chování další výkon odnětí svobody není třeba. I tento postup 

předmětné ustanovení umožňuje (čl. 26 JStG ad fine). 

 

• Podmíněný a částečně podmíněný výkon trestu odnětí svobody 

 

Výkon trestu odnětí svobody v délce nepřevyšující 30 měsíců lze v souladu 

s čl. 35 JStG zcela či částečně podmíněně odložit, jestliže dalšího výkonu není 

třeba, aby odradil mladistvého od páchání další trestné činnosti. Částečně 

podmíněný výkon trestu odnětí svobody spočívá v tom, že rozhodující orgán určí 

rozsah trestu odnětí svobody, který vykoná nepodmíněně, zatímco jeho zbytek bude 

odložen na zkušební dobu. Stejně jako v případě nepodmíněného trestu odnětí 

svobody téměř 2/3 ukládaných trestů nepřesahují výměru 1 měsíce. 584 Vzhledem 

k tomu, že trestní zákon mladistvých neobsahuje zvláštní úpravu, užije se obecná 

úprava obsažena v trestním zákoníku.  

 

• Způsob výkonu trestu odnětí svobody 

 

Způsob výkonu trestu odnětí svobody uložený mladistvému odsouzenému se 

liší s ohledem na délku vykonávaného trestu. Ve Švýcarsku na rozdíl od ostatních 

evropských zemí téměř neexistují samostatná zařízení pro mladistvé vězeňského 

typu. Jejich funkci plní tzv. zařízení pro výkon opatření 

(Massnahmevollzugseinrichtungen). Zákonodárce rozlišuje mezi otevřenými a 

uzavřenými zařízeními. Současným problémem je nedostatek zařízení 

s uzavřenými odděleními, a tedy omezený počet míst. Švýcarská právní úprava 

přitom nepřipouští, aby osoby, které byly odsouzeny podle trestněprávní úpravy pro 

                                                 
584Jugendliche: Verurteilungen nach Art und Dauer der Hauptstrafe, Schweiz und Kantone: 
Jugendurteilstatistik. Neuchatel: Bundesamt für Statistik, 2016. Dostupné také z: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.250102.html. [cit. 2016-10-18]. 
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mladistvé, byly umisťovány do zařízení pro dospělé odsouzené. A to ani poté, co 

dosáhly zletilosti, ani v situacích, kdy z důvodu nepřístojného chování není další 

pobyt v zařízeních pro mladistvé vhodný ani možný.585 V praxi se však uvedené 

zákonné ustanovení nedařilo naplnit a mladiství odsouzení museli být umisťováni i 

do zařízení pro dospělé (k tomu blíže níže). 

 

 

• Výkon krátkodobých trestů odnětí svobody 

 

Krátkodobé tresty odnětí svobody u mladistvých odsouzených jednoznačně 

převládají. Téměř 70 % všech uložených nepodmíněných trestů odnětí svobody 

nepřesahuje délku 1 měsíce. Trest odnětí svobody v rozmezí 6 měsíců – 1 rok 

vykonává cca 6 % mladistvých odsouzených, pouze 1 % odsouzených bylo 

potrestáno trestem odnětí svobody delšího trvání.586 

Krátkodobý trest odnětí svobody může být vykonán: 

a) ve formě tzv. částečného věznění (Halbgefangenschaft),  

b) tzv. po dnech (omezeno na tresty odnětí svobody v délce trvání do 1 měsíce), 

c) ve vlastním obydlí za současného elektronického monitoringu. 

Trest odnětí svobody nepřesahující jeden rok lze vykonat ve formě tzv. 

částečného věznění (Halbgefangenschaft, čl. 77bStGB)587, což znamená, že 

mladistvý tráví volný čas, stejně jako víkendy, svátky v určitém ústavním zařízení, 

které nemusí být nezbytně věznicí.588 V pracovních dnech je mu umožněna 

návštěva školy, příp. zaměstnání, kontakt s rodinou. To omezuje negativní vlivy 

spojené s výkonem trestu odnětí svobody na mladistvého a naopak umožňuje 

zachování sociálních vazeb. Předpokladem výkonu uloženého trestu odnětí 

svobody je existence zaměstnání, příp. účast v rekvalifikačním programu nebo 

jiném programu pro nezaměstnané či pokračování ve studiu po celou dobu výkonu 

                                                 
585 HEBEISEN, D. Switzerland. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Band 3. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1403, 1405 - 1406. 
Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
586Jugendliche: Verurteilungen nach Art und Dauer der Hauptstrafe, Schweiz und Kantone: 
Jugendurteilstatistik. Neuchatel: Bundesamt für Statistik, 2016. Dostupné také z: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.250102.html. [cit. 2016-10-18]. 
587 V české právní terminologii neexistuje pro daný pojem ekvivalentní překlad. S ohledem na 
způsob výkonu si však lze pod pojmem Halbgefangenschaft představit otevřený typ věznic. 
588 Zařízení pro výkon trestu odnětí svobody pro mladistvého tohoto typu se nachází např. ve městě 
Thun, Winterthur, Kalchrain. 
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trestu, jestliže trvá nejméně 20 hodin týdně. Příkladem tohoto typu věznice je 

Halbgefangenschaft Winterthur a věznice Limmattal v Dietikonu v kantonu Zürich, 

která slouží především jako věznice pro dospělé odsouzené, nicméně 24 míst je 

určeno pro mladistvé. V těchto zařízeních jsou internovány především osoby 

mladší 16 let, případně mladiství vykonávající krátkodobý trest odnětí svobody či 

stíhaní vazebně. 589 

Byl-li mladistvému uložen trest odnětí svobody ve výměře nepřesahující 1 

měsíc, lze jej vykonat i po dnech (tageweise), typicky během víkendových a 

svátečních dní a o dnech pracovního klidu.   

Částečné věznění ani výkon odnětí svobody tzv. po dnech, přestože jde výkon 

krátkodobého trestu odnětí svobody, nepřichází v úvahu tam, kde hrozí, že 

mladistvý uteče nebo bude pokračovat v trestné činnosti. Ani tehdy jestliže 

nenavštěvuje žádný vzdělávací institut ani nemá stálé zaměstnání, příp. chybí-li mu 

disciplína, denní program či jiné smysluplné využití času. Mladistvému 

odsouzenému, jenž vykonává trest odnětí svobody ve formě částečného věznění, 

příp. tzv. po dnech, nejsou povoleny žádné návštěvy.590 

Dalším způsobem výkonu trestu odnětí svobody je tzv. elektronický 

monitoring, tedy kontrola výkonu trestu ve vlastním obydlí prostřednictvím 

elektronické kontroly. První projekty zaměřené na elektronický monitoring byly 

spuštěny pouze v sedmi švýcarských kantonech. Od roku 2012 pak elektronický 

monitoring slouží plošně jako způsob výkonu trestu odnětí svobody ve výměře 20 

dní až 12 měsíců. Elektronický monitoring lze využít i v rámci podmíněného 

propuštění, zbývá-li do konce uloženého trestu až 12 měsíců. Mezi jednoznačné 

přínosy tohoto způsobu výkonu trestu odnětí svobody patří jednak okolnost, že 

mladistvý odsouzený neztratí kontakty s jemu známým prostředím (rodina, škola, 

přátelé, zaměstnání atd.), uchová si strukturu denního režimu, na který je zvyklý, 

klesá riziko stigmatizace. Rovněž náklady na výkon jsou nižší. Současně je možné 

kontrolovat výkon uložených příkazů (např. zákaz zdržovat se na určitých místech). 

Přínosný je též jako opatření nahrazující vazbu. 

                                                 
589 K tomu více zde: 
http://www.justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/vez/gefaengn
isse/hgw.html. 
590 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 100. ISBN 978-371-
9022-938. 
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Elektronický monitoring podle mne bude vhodný a měl by být ukládán pouze 

v těch případech, kdy odsouzení mladiství mají pevně strukturovaný denní 

program, zaběhlý řád, neboť v opačném případě výkon sankce nezmění nevhodné 

návyky mladistvého a nepřináší žádný výchovný ani pedagogický efekt. I z těchto 

důvodů je elektronický monitoring považován za nástroj vhodný spíše v rámci 

sankcionování dospělých. Naopak jako velmi přínosným se ukazuje v případě 

náhrady vazby. Podle orgánů činných v trestním řízení najde elektronický 

monitoring využití i v souvislosti s výkonem umístění v uzavřeném zařízení (např. 

kontrola během prvních vycházek) nebo podmínečným propuštěním ze zařízení. 

Smysluplně jej lze využít také v souvislosti s prevencí výtržnictví např. při 

fotbalových zápasech nebo jiných sportovních a kulturních událostí, příp. i 

autonomní sankce ve smyslu „domácího vězení“, kterou ovšem švýcarský trestní 

zákon mladistvých nezná.591 

Nebyl-li zvolen některý z výše nastíněných způsobů výkonu trestu odnětí 

svobody, vykoná se sankce ve zvláštních zařízeních pro mladistvé. Nemusí se 

jednat přímo o zařízení vězeňského charakteru, musí být však uzpůsobena tak, aby 

podpořila rozvoj osobnosti mladistvého poskytnutím odpovídající výchovné, 

terapeutické, příp. jiné léčebné péče. Zákon rovněž umožňuje vznik soukromých 

zařízení tohoto typu (čl. 27 odst. 6 JStG). 

Oddělený výkon trestu odnětí svobody dospělých a mladistvých pachatelů byl 

předpokládán již předchozí právní úpravou592 s účinností od roku 1974.593 Dlouhou 

dobu však toto ustanovení nebylo naplňováno a výkon trestu mladistvých probíhal 

zejména ve věznicích pro dospělé pachatele. Oddělený výkon trestu odnětí svobody 

dospělých a mladistvých odsouzených vyžaduje i Úmluva o právech dítěte z roku 

1989, konkrétně ustanovení čl. 37 písm. c), kterou Švýcarsko ratifikovalo 26. 

března 1997594. Avšak vzhledem k tomu, že nebylo schopno předmětné ustanovení 

                                                 
591 URWYLER, Ch. a J. C. NETT. Evaluation der Wirksamkeit des neuen Jugendstrafgesetzes: 
Schlussbericht zuhanden des Auftraggebers. Bern: Berner Fachhochschule Soziale Arbeit, 2012, s. 
155 - 157 Dostupné také z: 
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/sanktionensystem/ber-bj-
evaluation-jstg-d.pdf. 
592 Čl. 95 bod 3 odst. 1 StGB. 
593 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 101. ISBN 978-371-
9022-938. 
594 Dostupné z: http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-
schweiz/uno/kinderrechtskonvention/. [cit. 2016-10-07]. 
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týkající se zajištění odděleného výkonu trestu odnětí svobody naplnit595, učinilo 

ve vztahu k němu výhradu.596 Nový trestní zákon mladistvých v rámci přechodných 

ustanovení, konkrétně v rámci čl. 48 uložil jednotlivým kantonům povinnost 

ve lhůtě nejdéle 10 let zřídit zvláštní zařízení pro výkon trestu odnětí svobody 

mladistvými pachateli, tj. do ledna 2017, kdy předpokládal vznik nejméně tří věznic 

strategicky umístěných v různých částech Švýcarska597. V návaznosti na to 

ve Švýcarsku vznikly věznice určené mladistvým pachatelům, konkrétně se jedná 

např. o věznici v Palézieux598 nacházející se v kantonu Waadt, věznici Prêles a 

centrum pro výkon sankcí JuNI. Pro mladistvé odsouzené dívky pak existuje 

zvláštní zařízení v Cornaux. 

Výkon trestu odnětí svobody mladistvých odsouzených může probíhat i 

ve zvláštních odděleních k tomu vyhrazených v rámci obecných věznic. Takové 

řešení ale nemusí být vždy ideální. Například zpráva švýcarské Národní komise 

pro zabránění mučení hodnotící stav ve věznici ve Freiburgu (2001) upozorňuje 

na nebezpečí související s nízkým počtem vězněných osob v rámci zařízení, 

konkrétně mladistvých vězeňkyň (např. jedna vězněná osoba), což de facto vede 

k izolaci vězněné a negativnímu vlivu na její psychiku. Takový stav je podle NKVF 

zvláště z pohledu mladistvých vězněných osob neuspokojující, neboť tím přichází 

o „nezbytné sociální kontakty a možnost různorodých činností“.599 Z tohoto 

důvodu Komise doporučila dokonce uzavření oddělení. To však švýcarská Státní 

                                                 
595Výhrada učiněná ze strany Švýcarska dostupná z: https://www.admin.ch/opc/de/official-
compilation/1998/2053.pdf. [7. 10. 2016]. 
596 K tomu blíže Rückzug von Vorbehalten zum UNO-Pakt II und zur Kinderrechtskonvention. In: 
Humansright.ch: Informationsplatform [online]. 2016 [cit. 2016-10-07]. Dostupné z: 
http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/ratifizierungen/rueckzug-
vorbehalten-uno-pakt-ii-krk. Ze stejných důvodů Švýcarsko učinilo výhradu ve vztahu k článku 10 
odst. 2 písm. b) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jenž Švýcarsko 
ratifikovalo v roce 1992, vyžadující zajištění oddělené vazby. Tato výhrada však byla dne 4. 4. 2007 
vzata zpět poté, co vstoupil v účinnost trestní zákon mladistvých (Bundesgesetz über das 
Jugendstrafrecht, čl. 6 JStG). K tomu blíže: Gesonderte Haftanstalten für jugendliche Straftäter - ein 
Politikum. In: Humanrights.ch: Informationsplattform [online]. 2011 [cit. 2016-10-07]. Dostupné 
z: http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/strafen/freiheitsentzug/une-
premiere-prison-romande-expressement-pour-mineurs-2013.  
597 Utitikon v německy mluvící části Švýcarska, Arxhof pro střední a severní část země a  Palézieux 
v západní  - francouzsky hovořící části země. 
598 V zařízení může vykonávat trest odnětí svobody až 36 mladistvých mužů. 
599 Bericht der Kommission zur Verhütung von Folter zum Zentralgefängnis in Freiburg. In: 
Humanrights.ch: Informationsplattform [online]. 2011 [cit. 2016-10-07]. Dostupné z: 
http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/strafen/folterverbot/cnpt-visite-a-
la-prison-centrale-de-fribourg. 
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rada odmítla s poukazem na skutečnost, že dosud nebyla dokončena výstavba 

speciálních zařízení pro věznění mladistvých.600 

 

• Vybraná zvláštní zařízení pro mladistvé: 

 

 
 

- Centrum pro výkon opatření Uitikon (Das Massnahmezentrum 

Uitikon)601 

 

Centrum pro výkon opatření Uitikon se nachází v kantonu Zürich a je určeno 

jak pro mladé dospělé, tak pro pachatele závažných trestných činů z řad 

mladistvých. Konkrétně je zařízení uzpůsobeno pro výkon opatření podle čl. 61 

schStGB, umístění v otevřené i uzavřené formě (čl. 15 odst. 1, odst. 2 JStG) a trestu 

odnětí svobody v trvání nejméně 6 měsíců (čl. 25 odst. 2 JStG).602 Model zacházení 

s mladými odsouzenými a jejich reintegrace do společnosti vychází především 

z uvědomění si vlastní odpovědnosti za spáchaný čin, resocializačního 

a terapeutického přístupu, jehož cílem je dosažení rozvoje dalšího vzdělání, 

zapojení se do pracovního procesu, změny chování v reakci na každodenní situace, 

odstranění sklonů k násilnému chování či zneužívání návykových látek, posílení 

                                                 
600 Bericht der Kommission zur Verhütung von Folter zum Zentralgefängnis in Freiburg. In: 
Humanrights.ch: Informationsplattform [online]. 2011 [cit. 2016-10-07]. Dostupné z: 
http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/strafen/folterverbot/cnpt-visite-a-
la-prison-centrale-de-fribourg. 
601Obrázek převzat z : 
http://www.justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/mzu.html. 
602K dennímu programu a uspořádání více zde: Massnahmenzentrum Uitikon: Hausordnung. 
Kanton Zürich, Direktion der Justiz und des Innern, Amt für Justizvollzug, 2014.[online]: 
http://www.justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/mzu/_jcr_co
ntent/contentPar/morethemes/morethemesitems/hausordnung_mzu.spooler.download.1462255347
946.pdf/Hausordnung.pdf. [cit. 2016-10-08]. 



194 
 

vlastního sebevědomí.603 Zacházení s jednotlivým odsouzeným je pak složeno z 3 

fází (fáze orientace, rozvoje a realizace), které nejsou určeny časově, nýbrž se 

odvíjí od individuálního rozvoje každého jednotlivce. 604 Kapacita zařízení činí 60 

míst, z nichž 16 míst tvoří uzavřené oddělení pro dlouhodobější výkon trestu odnětí 

svobody pro mladistvé odsouzené starší 16 let.  

 

- Sociálně terapeutická instituce Arxhof (Die sozialtherapeutische 

Institution Arxhof)   

 

Předmětné zařízení je uzpůsobeno především pro výkon opatření ve stacionární 

formě mladými dospělými (čl. 59, 60, 61 schStGB) i mladistvými (čl. 15 JStG), a 

to zejména pro osoby drogově závislé. Kapacita zařízení představuje 46 míst 

pro odsouzené muže ve věku 17–25 let. Vědecká studie605 zabývající se efektivitou 

výkonu trestu odnětí svobody a opatření v zařízeních Uitikon a Arxhof  z hlediska 

míry recidivy pro propuštění ze zařízení ukázala, že  

obecně se další trestné činnosti dopustilo 45,3 % z odsouzených. Do tohoto 

výsledku jsou však zahrnuty i přestupky týkající se jízdy na černo nebo porušení 

silničního zákona. Pouze 5,8 % z odsouzených se znovu dopustilo trestné činnosti 

násilného charakteru.606 Lze tedy konstatovat, že pokud se odsouzení znovu 

dopustili trestné činnosti, jednalo se o čin méně závažného charakteru, ve srovnání 

s trestnou činností spáchanou před výkonem sankce. Zacházení s dospívajícími 

pachateli v předmětných zařízeních a působení na ně lze proto považovat 

za efektivní, neboť přispívá ke snížení míry recidivy, příp. poklesu závažnosti 

páchané trestné činnosti.  

 

Další centra pro výkon sankcí se nachází v Kalchrain (kanton Thurgau) a 

v Pramont (kanton Valais). Celkem existuje ve Švýcarsku cca 180 zařízení 

                                                 
603Massnahmenzentrum Uitikon: Leitbild. Kanton Zürich, Direktion der Justiz und des Innern, Amt 
für Justizvollzug,2014.[online]: 
http://www.justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/ueber_uns/organisation/mzu/_jcr_co
ntent/contentPar/morethemes/morethemesitems/leitbild_mzu.spooler.download.1426574435373.p
df/Leitbild_MZU.pdf. [cit. 2016-10-08]. 
604 MÜLLER, D. Der Arxhof, Massnahmenzentrum für junge Erwachsene - geringe Rückfälligkeit. 
Bulletin DEI. 2009, 15(4), III-IV. Dostupné také z: http://www.dei.ch/f/article_dei.php6950. 
605 Studie vycházela ze vzorku 443 mladistvých a mladých dospělých, kteří opustili zařízení Arxhof 
nebo Uitikon v letech 1994 – 2003. 
606 MÜLLER, D. Der Arxhof, Massnahmenzentrum für junge Erwachsene - geringe Rückfälligkeit. 
Bulletin DEI. 2009, 15(4), III-IV. Dostupné také z: http://www.dei.ch/f/article_dei.php6950. 
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pro mladistvé odsouzené607, avšak v pouze malé části z nich (15) existují uzavřená 

oddělení. Proto chybí kapacita zejména pro výkon ochranných opatření v ústavní 

formě. Dalším problémem je pak nedostatek míst pro mladistvé odsouzené dívky. 

Švýcarský trestní zákon mladistvých v souvislosti s úpravou výkonu trestu 

odnětí svobody zakotvuje několik odlišností, které tuzemský zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže nezná. Jednak v ustanovení článku 27 odst. 5 JStG ukládá, aby 

každý mladistvý, jenž vykonává trest odnětí svobody přesahující 1 měsíc, byl 

zastoupen třetí osobou, nezávislou na předmětném zařízení, která mu bude pomáhat 

hájit jeho zájmy (Begleitsperson). Někdy se setkáme v této souvislosti s označením 

„Ombudsperson“. Mezi její úkoly patří vyslechnout si stížnosti mladistvého, 

působit jako morální podpora, intervenovat jako zástupce mladistvého ve styku se 

zařízením či s vykonávacími orgány při vyřizování jeho žádostí či stížností.  

V podstatě tuto funkci může plnit kterákoli vhodná osoba – blízká osoba, kurátor, 

člen poradny pro mladistvé, nikoli však státní zastupitelství (Jugendanwaltschaft), 

a to z důvodu konfliktu zájmů.608 Jedná se o nový institut zavedený stávajícím 

trestním zákonem mladistvých.609  

Zákon dále předvídá plnění školních povinností docházením do učení či 

do zaměstnání mimo zařízení, kde je trest vykonáván. Z tohoto důvodu se zvláštní 

zařízení pro výkon odnětí svobody mladistvých pachatelů ve Švýcarsku odlišují 

od vězeňských zařízení v jiných zemích. Teprve ve chvíli, kdy nelze zajistit školní 

docházku či výdělečnou činnost jinak, musí být zajištěny v rámci zařízení. Jako 

důvod se uvádí, že délka pobytu mladistvého zpravidla nestačí k ukončení 

vzdělávací kurzu v rámci věznice. Avšak Hebeisen kritizuje toto ustanovení s tím, 

že pravým důvodem je skutečnost, že v opačném případě by se zařízení pro výkon 

nepodmíněného trestu odnětí svobody v ničem neodlišovala od ochranného 

opatření v podobě umístění do uzavřeného zařízení.610  

  

                                                 
607 Seznam všech zařízení, v nichž jsou vykonávány sankce ukládané mladistvých, rozdělené podle 
jednotlivých kantonů naleznete zde: 
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/dokumentation/heimverzeichnis-d.pdf. 
608 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 185. ISBN 
978-372-7286-681. 
609 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 101. ISBN 978-371-
9022-938. 
610 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 185n. 
ISBN 978-372-7286-681. 
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- Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

 

Mladistvý může být z výkonu trestu odnětí svobody podmíněně propuštěn 

poté, co vykonal alespoň polovinu uloženého trestu, nejméně však 14 dní611, 

existuje-li současně předpoklad, že se nedopustí dalšího přečinu či zločinu (čl. 28 

odst. 1 JStG).  

Při rozhodnutí o podmíněném propuštění příslušný orgán stanoví 

nad mladistvým zkušební dobu v rozsahu nejméně 6 měsíců až 2 roky s ohledem 

na délku nevykonaného trestu. Rovněž mohou být mladistvému na tuto dobu 

uloženy příkazy, které určitým způsobem usměrní jeho chování po propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody. Nejčastěji se jedná o povinnost nahradit trestným 

činem způsobenou škodu, účastnit se vybraných programů či kurzů, neužívat 

návykové látky, nezdržovat se na určitých místech, zdržet se řízení motorového 

vozidla atd. Nad to rozhodující orgán pověří konkrétní osobu, aby během trvání 

zkušební doby nad mladistvým dohlížela a prostřednictvím písemných zpráv jej 

informovala o jeho chování.  

Poruší-li mladistvý podmínku tím, že spáchá další přečin nebo zločin, příp. se 

nebude řídit uloženými příkazy, příslušný orgán rozhodne o jeho neosvědčení se 

ve zkušební době a nařídí, aby vykonal zbývající část dosud nevykonaného trestu. 

Přestože mladistvý porušil podmínku, ale neočekává se, že by v budoucnu páchal 

další trestnou činnost, může příslušný orgán rozhodnout i tak, že mladistvému udělí 

varování a současně prodlouží délku zkušební doby až o 1 rok. Celková doba trvání 

zkušební doby nesmí překročit 2 roky. 

 
 

5.3.3 Upuštění od potrestání  

 

Příslušný orgán rozhodující ve věci samé upustí od potrestání (Strafbefreiung) 

pokud nastane některý ze šesti zákonem předvídaných případů: 

a) jestliže by uložení trestu mohlo ohrozit dosažení cíle již dříve uloženého 

ochranného opatření nebo opatření, jehož uložení se předpokládá v současně 

                                                 
611 Podle předchozí právní úpravy bylo možné mladistvého propustit nejdříve po jednom měsíci 
výkonu trestu. 
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probíhajícím řízení (typicky se může jednat o trestnou činnost spáchanou 

v souvislosti se zneužíváním návykových látek), 

b) následky trestného činu a zavinění pachatele jsou nepatrné (bagatelní delikty),  

c) mladistvý vlastními silami nahradil činem způsobenou škodu v takové míře, jaké 

byl schopen, příp. vyvinul zvláštní úsilí spáchané protiprávní jednání kompenzovat, 

v úvahu přichází uložení trestu napomenutí, a zájem společnosti nebo poškozeného 

na jeho trestním postihu je nepatrný (mladistvý se sám snaží o odstranění následků 

jeho činu, v případech, kdy je upřednostňován zájem na narovnání vztahu mezi 

mladistvým pachatelem a poškozeným, např. vrácení odcizené věci, uvedení 

poškozené věci do původního stavu, vykonání osobní služby pro poškozeného atp., 

je přitom nutné hodnotit přiměřenost mezi závažností činu a mírou odčinění 

následku), 

d) mladistvý je bezprostředními důsledky svého činu natolik postižen, že uložení 

trestu by bylo nepřiměřené (př. typicky trestné činy spáchané v dopravě, v jejichž 

důsledku došlo k vážné újmě na zdraví samotného mladistvého pachatele nebo 

osoby jemu blízké),  

e) mladistvý již byl za spáchaný čin dostatečně potrestán rodiči, osobou 

odpovědnou za jeho výchovu či jinou osobou (při hodnocení, zda potrestání 

mladistvého bylo již dostatečné, je nutné vzít v úvahu, zda sankce odpovídá 

spáchanému činu, je schopná odvrátit mladistvého od páchání dalších trestných 

činů, zda je mladistvý schopen se z již přijaté sankce dostatečně poučit atp.), 

f) od spáchání činu již uplynula dlouhá doba, mladistvý po celou dobu vedl řádný 

život a zájem společnosti nebo poškozeného na jeho trestním postihu je nepatrný 

(oproti předchozí úpravě zákon žádnou konkrétní dobu nestanovuje; platí, že čím 

závažnější čin bude, tím delší čas od jeho spáchání musí uplynout, lze však vycházet 

z délky promlčecí doby, kdy se za přiměřenou považuje uplynutí 2/3 doby 

promlčecí).612 

Od potrestání může upuštěno rovněž tehdy, pokud jiný stát, na jehož území má 

mladistvý pobyt, pro daný čin zahájil řízení nebo je připraven takové řízení zahájit 

(čl. 21 odst. 2 JStG).  

Jsou-li splněny zákonem vymezené podmínky, pak z formulace předmětného 

ustanovení vyplývá, že jde o postup obligatorní a rozhodující orgán má povinnost 

                                                 
612 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 161-166. 
ISBN 978-372-7286-681. 
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od uložení trestu upustit. Problém však mohou činit neurčité právní pojmy, které 

dávají příslušným orgánům přílišný prostor při rozhodování – kupříkladu „nepatrný 

následek“ trestného činu, „zvláštní úsilí“, „dostatečně potrestán“.613 Určující 

v tomto směru by však mělo být hodnocení, zda se podařilo naplnit cíle předvídané 

zákonem a v těchto intencích rozhodovat.614 V současné době dochází k upuštění 

od potrestání u 1, 5 % z celkového počtu odsouzených.615 

 

 

5.3.4 Úprava a aplikace odklonů v trestním řízení ve věcech mládeže 

 

Na rozdíl od Spolkové republiky Německo nebo republiky Rakousko nezná 

švýcarská trestněprávní úprava přímo pojem odklon – „diversion“.616 Zákon 

upravující trestní řízení ve věcech mladistvých nicméně rozeznává tři instituty, a to 

narovnání (Vergleich), uvedení v předchozí stav (Wiedergutmachung) a mediaci 

(Mediation), které umožňují vyhnout se trestnímu řízení. Úprava je obsažena 

v článcích 16 a 17 JStPO.   

Vyšetřovací orgány i soud pro mladistvé se může pokusit dosáhnout mezi 

poškozeným a provinilým se mladistvým narovnání (čl. 16 JStG), případně 

prostřednictvím vhodné osoby či organizace provést mediaci, jestli uložení 

ochranných opatření je zbytečné nebo civilní orgán již uložil vhodná opatření 

(čl. 17 JStG). Pokud je šance, že bude mediace úspěšná, lze ji provést již 

v přípravném řízení, jinak kdykoli, i v rámci řízení před soudem. Předpokladem je 

dočasné přerušení trestního řízení (čl. 17 JStPO), a to na dobu nejdéle 3 měsíců 

(čl. 314 odst. 2 JStPO), během nichž se uskuteční pokus o mediaci. Pokud je 

mediace úspěšná, trestní řízení se zastaví, v opačném případě se v trestním řízení 

pokračuje.  

                                                 
613 HEBEISEN, D. Switzerland. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Band 3. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1374. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
614 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 81. ISBN 978-371-
9022-938. 
615 Bundesamt für Statistik – Jugendstrafurteilstatistik. 
616 HEBEISEN, D. Switzerland. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Band 3. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1375. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
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Provedení mediace není vhodné ve všech případech, zejména neexistuje-li 

konkrétní poškozený, mladistvý pachatel je drogově závislý a je tedy nezbytné 

uložení ochranného opatření, překážku tvoří jazyková bariéra, velká vzdálenost 

mezi místem pobytu mladistvého a poškozeného, neochota poškozeného setkat se 

s mladistvým pachatelem atd.617 Mediace na místo potrestání přichází v úvahu 

zejména u těch trestných činů, u nichž nepřevažuje veřejný zájem. V případech, 

v nichž není mediace z tohoto důvodu vhodná, ji lze i tak uskutečnit, následně se 

k ní přihlíží pouze při ukládání sankce.618 Byť to zákon výslovně nestanoví, 

předpokladem mediace je jednak souhlas mladistvého, jeho zákonných zástupců a 

souhlas poškozeného.619  

Mediaci ani jiný odklon nelze provést ani tehdy, jsou-li splněny podmínky 

pro upuštění od potrestání, neboť tento postup má přednost. Tyto instituty jsou 

subsidiární ve vztahu k článku 21 odst. 1 JStG upravujícímu upuštění od potrestání. 

Možnost zakotvení institutu mediace stejně jako podrobná úprava jejího průběhu je 

přenesena do pravomoci jednotlivých kantonů.620  

 
  

                                                 
617 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 255. ISBN 
978-372-7286-681. 
618 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 252-253. 
ISBN 978-372-7286-681. 
619 HEBEISEN, D. Switzerland. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Band 3. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1375. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
620 HEBEISEN, D. Switzerland. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Band 3. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1375. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
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5.3.5 Přehled ukládaných sankcí a riziko recidivy 
 
 
Druhy ukládaných sankcí mladistvým odsouzeným v roce 2015621 

 
 
 
 
  

                                                 
621 V roce 2015 bylo ambulantní opatření samostatně uloženo v 17 případech, stacionární opatření 
pak v 11 případech. Podmíněný, částečně podmíněný a nepodmíněný výkon se rozlišuje pouze u 
trestu osobní služby, pokuty a trestu odnětí svobody. 
In: Jugendliche: Hauptsanktion und häufigste Sanktionskombinationen, nach Verurteilungsjahr: 
Jugendstrafurteilsstatistik (JUSUS). Neuchatel: Bundesamt für Justiz, 2016. Dostupné také z: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.249975.html [cit. 2016-09-18]. 
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Přehled ukládaných sankcí mladistvým v letech 2007–2015 
 2007 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

celkem 13830 14208 14735 15307 13094 12412 12754 12351 12118 
TOS 
nepodmíněný 
částečně pod. 
podmíněný 

  853   977 1097 1136   828 1058 1067   865   814 
  190   192   192   230   218   313   346   300   249 
   50    61   107   155    85   112   105     57     61 
  613   724   798   751   525   633   615   508   504 

OSOB. 
SLUŽBA 
nepodmíněný 
částečně pod. 
podmíněný 

6163 6708 6860 7205 5688 5274 5568 5447 5365 
5573 5849 5841 6006 4603 4267 4411 4315 4357 
  203   308   460   580   545   552   574   574   537 
  387   551   559   619   540   454   583   558   470 

POKUTA 
nepodmíněný 
částečně pod. 
podmíněný 

2645 2650 2846 2932 2616 2477 2609 2425 2396 
2145 2075 2276 2349 2193 2015 2128 2036 2045 
   68   120   162   189   109   123   114   133   104 
  432   455   408   394   313   338   366   256   247 

NAPOMENUTÍ  3344 3245 3252 3330 3452 3150 3091 3149 3127 
OPATŘENÍ 
stacionární 
ambulantní 

  413   227   213   152     72     36     47     35     28 
  158     98     86     74     26       9     23     11     11 
  255   129   127     78     46     27     24     24     17 

UPUŠTĚNÍ od 
potrestání 

  394   398   414   506   411   401   365   423   191 

   Zdroj: Bundesamt für Justiz – Jugendstrafurteilsstatistik (JUSUS)622 

 

Sankce jsou v tabulce řazeny podle jejich přísnosti. Z přehledu ukládaných 

sankcí vyplývá, že téměř v polovině případů jsou delikventní mladiství 

sankcionováni trestem osobní služby, a to zpravidla nepodmíněně. Jako další 

v pořadí z hlediska míry četnosti se ukládá napomenutí, následně pokuta, zpravidla 

v nepodmíněné formě. K uložení trestu odnětí svobody dochází jen zřídka, a pokud, 

tak se jedná zpravidla o podmíněné odložení jeho výkonu. Z přehledu je rovněž 

zřejmé, že zatímco míra ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody 

v posledních letech klesá, četnost ukládání podmíněné formy je relativně stabilní.  

Tabulka zobrazuje pouze přehled ukládaných tzv. hlavních sankcí, což 

znamená, že nezahrnuje přehled sankcí ukládaných v jejich kombinacích. Jak již 

bylo uváděno, systém sankcionování mladistvých ve Švýcarsku je založen 

na zásadě dualismu, na jejímž základě lze vedle sebe ukládat jak tresty, tak 

                                                 
622Jugendliche: Hauptsanktion und häufigste Sanktionskombinationen, nach Verurteilungsjahr: 
Jugendstrafurteilsstatistik (JUSUS). Neuchatel: Bundesamt für Justiz, 2016. Dostupné také z: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.249975.html [cit. 2016-09-18]. 
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ochranná opatření. V kombinaci s ochrannými opatřeními je nejčastěji ukládán trest 

odnětí svobody a trest osobní služby. Nejčastější kombinaci sankcí představuje 

nepodmíněný trest osobní služby spolu s ambulantními opatřeními.  

 
Recidiva mladistvých v letech 2007 – 2011623 

 2007 2008 2009 2010 2011 
recidiva 
celkem 

36,8 % 36,3 % 35,1 % 32,3 % 31,3 % 

Dle věku 
10 – 14 let 33,7 % 31,5 % 29,2 % 25,3 % 23,3 % 
15 – 16 let    36 % 36,7 % 35,2 % 33,7 % 32,6 % 
17 let 39,8 % 38,9 % 38,6 %    35 % 34,3 % 
Dle počtu předchozích odsouzení624 
Žádné 31,1 % 30,6 % 28,8 % 26,3 % 25,2 % 
Jedno 52,9 % 52,6 % 51,9 % 49,7 % 47,1 % 
Dvě a více 68,1 % 65,5 % 69,4 % 60,9 % 66,3 % 
Dle závažnosti následně spáchaného činu 
nižší   9,1 %   9,3 % 10,7 % 13,1 %    16 % 
stejná 15,6 % 15,8 % 14,4 % 12,2 %   9,9 % 
vyšší 12,1 % 11,2 %    10 %   7,1 %   5,4 % 

  
Do analýzy sledující recidivní chování byli zahrnuti ti mladiství, kteří v rámci 

tří let od posledního odsouzení spáchali přečin nebo zločin, za nějž byli znovu 

odsouzeni. 625   

 

Zatímco ve Švýcarsku se recidiva mladistvých pohybuje kolem 30 %, 

v ostatních evropských zemích, a to i v Německu a Rakousku, je recidiva 

mladistvých odsouzených daleko vyšší. Proto můžeme hodnotit švýcarský model 

zacházení s delikventní mládeží jako úspěšný. Základem úspěchu jsou především 3 

                                                 
623Minderjährige: Rückfall nach Geschlecht, Alter, Nationalität, Vorstrafen und Rückfalltyp: 
Jugendstrafurteilstatistik (JUSUS). Neuchatel: Bundesamt für Statistik, 2016. Dostupné také z: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.249994.html [cit. 2016-09-18]. 
624  Pro účely této statistiky se za dříve odsouzené osoby považují ty, u nichž došlo k odsouzení 
v posledních třech letech.  
625 BUNDESAMT FÜR STATISTIK. Minderjährige: Rückfall nach Geschlecht, Alter, Nationalität, 
Vorstrafen und Rückfalltyp: Jugendstrafurteilstatistik (JUSUS). Neuchatel, 2016. Dostupné také z: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.249994.html [cit. 2016-09-18]. 
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faktory, kterými se švýcarský systém zacházení s delikventní mládeží odlišuje 

od ostatních a to626: 

- současné ukládání ochranných opatření a trestu odnětí svobody 

(tzv. dualistisch-vikariiende System), 

- kontinuální dlouhodobá péče o delikventního mladistvého tím samým 

sociálním pracovníkem, příp. týmž stejným státním zástupcem 

(Jugendanwalt), 

- hlubší hodnocení osoby mladistvého, jeho poměrů, výchovy, životních 

podmínek, kdy uložená sankce musí odpovídat celkové situaci mladistvého, 

nikoli pouze jednotlivému činu. Studie tamního Institutu pro juvenilní 

psychologii, psychiatrii a poradenství627 ukazuje, že z pohledu zabránění 

páchání další trestné činnosti je v případě delikventních mladistvých 

s poruchami chování velice významná kombinace psychologické, 

psychiatrické a pedagogické intervence.628 

  

                                                 
626 MANZONI, P. a R. HOFER. Jugendliche Straftäter – ist ein härterer Umgang angebracht?. 
Magazin der ZHAW Soziale Arbeit. 2001, (1), s. 4-5. 
627 Institut für Kinder- und Jugendpsychologie,- psychiatrie und –beratung (IFB, Bern). 
628 GUTSCHNER, D. ET AL. Einflussfaktoren für delinquentes Verhalten bei straffälligen 
Jugendlichen in der Schweiz. Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie. 2009, (1), 29 - 37. 
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5.4 Slabá místa švýcarské právní úpravy v zacházení 

s mladistvými pachateli trestných činů 

 

V prvé řadě musím upozornit na nedostatečnou škálu trestů pro mladistvé 

pachatele ve věku 10–14 let. Zákonodárce při vytváření katalogu sankcí vycházel 

z předpokladu, že na trestnou činnost dětí mladších 15 let, které se dopustily 

závažné trestné činnosti, by mělo být reagováno především uložením některého 

z ochranných opatření. Komplikace však může nastat v situaci, kdy nezletilý 

pachatel nemá obvyklé bydliště ve Švýcarsku, neboť v takovém případě 

zákonodárce uložení ochranného opatření neumožňuje (čl. 10 odst. 2 JStG). Řešení 

by mohlo spočívat např. v prodloužení délky trestu osobní služby, která podle 

platné právní úpravy nesmí přesahovat 10 dní. Zároveň je však třeba podotknout, 

že tento problém se týká jen velmi malé skupiny delikventních dětí mladších 15 let.  

V souvislosti s tímto nedostatkem např. Aebersold navrhuje rozšíření katalogu 

trestů tím, že dojde ke snížení věkové hranice, která tvoří předěl v možnostech 

sankcionování mladistvých. Právě snížení tohoto předělu na 14. rok věku by podle 

něj odpovídalo rychlejšímu psychickému vývoji dětí, které by byly nuceny 

k převzetí větší odpovědnosti za své chování. Současně Aebersold poukazuje 

na úpravu věkové hranice trestní odpovědnosti mladistvých ve Spolkové republice 

Německo, v Rakousku a v jiných zemích, kde trestní odpovědnost nesou již 14leté 

děti. S tímto názorem však nemohu souhlasit, neboť aktuální poznatky vývojové 

psychologie naopak dokládají, že rychlejší je pouze vývoj tělesný. Naopak 

psychický vývoj dospívajícího jedince urychlen není a probíhá v některých 

případech až do 30. roku věku. Rovněž argumentace spočívající v komparaci se 

zahraniční úpravou není přiléhavá. Jak již bylo zmiňováno, ve Spolkové republice 

Německo i Rakousko se naopak objevily tendence hranici trestní odpovědnosti 

zvýšit.  

Další slabé místo sankcionování mladistvých pachatelů ve švýcarské 

trestněprávní úpravě představuje podmíněný trest osobní služby. Tento druh sankce 

byl převzat do výčtu sankcí z trestního zákoníku. Pro mladistvé delikventy však 

není příliš vhodný, neboť podmíněná forma trestu postrádá výchovný účinek, jenž 

představuje primární cíl trestního zákona mladistvých. 
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Za neúčelnou považuji též nutnost vyžadovat souhlas mladistvého 

odsouzeného, který již dosáhl 18. roku věku, s uložením dohledu nebo osobní 

služby. Tím spíše pak v případě, kdy byl podmíněně propuštěn ze stacionárního 

ochranného opatření. Rovněž je na místě vytknout nedostatečné rozlišení sankce 

dohledu a osobní péče vymezené v čl. 12 a 13 trestního zákona mladistvých. 

Největší kritiku si však zaslouží ustanovení umožňující započtení doby trvání 

stacionárního opatření do výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v případě 

jejich souběžného uložení. Rovněž toto ustanovení bylo převzato z obecné 

trestněprávní úpravy. Mladistvým pachatelům jsou však ukládány tresty odnětí 

svobody mnohem kratšího trvání. Proto může nastat situace, kdy mladistvý 

odsouzený zcela záměrně zmaří výkon stacionárního opatření, aby vykonal 

krátkodobý trest odnětí svobody ještě zkrácený o dobu pobytu v ústavním zařízení 

a dostal se tak dříve na svobodu.  

  



206 
 

6. Komparace zacházení s delikventní mládeží 
v trestněprávní úpravě Rakouska, Německa a 
Švýcarska 

 

Srovnávaným právním úpravám Rakouska, Německa a Švýcarska je společné, 

že každá z nich obsahuje samostatný právní předpis zakotvující zvláštní zacházení 

s mladistvými pachateli trestných činů. Přístup k trestné činnosti dospívajících osob 

se značně odlišuje od přístupu k trestné činnosti dospělých. Nejedná se přitom 

pouze o mírnější vymezení sankcí zakotvených v obecné trestněprávní úpravě, 

nýbrž o samostatný ucelený systém zacházení s mladistvými pachateli trestných 

činů. Za vytvořením těchto samostatných ucelených systémů zacházení stojí 

přesvědčení, že případné kriminální projevy v chování mladistvých představují 

pouze přechodné období v jejich jinak normálním vývoji, které zpravidla 

s rostoucím věkem a zráním osobnosti jednotlivce odezní. 

Byť se jedná o srovnání právních úprav moderních evropských států, jejichž 

struktura společnosti se podobá, které jsou si historicky i geograficky poměrně 

blízké a které jsou vázány shodnými mezinárodními úmluvami a závazky, najdou 

se v otázce přístupu k delikventní mládeži, účelu zacházení s mladistvými 

delikventy, stanovení věkové hranice trestní odpovědnosti či v systémech sankcí, 

značné odlišnosti. Díky tomu můžeme čerpat příklady dobré praxe, poznatky 

pro novelizaci právní úpravy či návrhy na zavedení vhodných institutů do právního 

řádu České republiky.  

 

6.1 Zakotvení trestní odpovědnosti mladistvých v právním řádu 

jednotlivých zemí 

 

Všechny srovnávané právní úpravy obsahují samostatné normy upravující 

trestní odpovědnost a zacházení s mladistvými pachateli trestné činnosti. Jejich 

vztah k obecným trestněprávním předpisům se řídí zásadou speciality. Teprve 

nestanoví-li zvláštní zákony jinak, užijí se na subjekty spadající do jejich osobní 

působnosti, normy obecné.  
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Zacházení s delikventní mládeží ve Spolkové republice Německo dle platné 

právní úpravy upravuje zákon o soudnictví mládeže, který byl přijat dne 4. 8. 1953 

(Jugendgerichtsgesetz) ve znění novel.629 V Rakouské republice se aplikuje 

spolkový zákon o soudnictví nad trestnými činy mladistvých630 ze dne 20. 10. 1988, 

který nabyl účinnosti dne 1. 1. 1989. V rámci porovnávaných úprav byla nejpozději 

přijata samostatná norma regulující zacházení s mladistvými pachateli trestné 

činnosti ve Švýcarsku, a to trestní zákon mládeže (Jugendstrafgesetz) ze dne 20. 3. 

2003, v účinnost však právní předpis vešel až 1. 1. 2007, a to z důvodu vyčkání 

dokončení revize obecného trestního práva hmotného. 

Zvláštní zákony upravující zacházení s mladistvými pachateli trestných činů 

zahrnují jak normy hmotněprávní, tak procesní. Výjimku představuje švýcarský 

trestní zákon mládeže, který původně sice také obsahoval oba druhy norem, avšak 

s účinností od 1. 1. 2011 byla všechna procesní ustanovení přejata do nového 

samostatného zákona – Jugendstrafprozessordnung631. 

Existence samostatných zákonů o soudnictví ve věcech mladistvých ukazuje, 

že odchylky v nakládání s delikventními mladistvými se netýkají pouze zmírnění 

sankcí ukládaných dospělým, nýbrž došlo k vytvoření ucelených systémů zacházení 

s mladistvými pachateli trestných činů.  

  

                                                 
629 Plná citace zákona: Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
Dezember 1974 (BGBI. I S. 3472). 
630 V originále Bundesgesetz über die Rechtspflege bei Jugendstraftaten (Jugendgerichtsgesetz), 
BGBI Nr. 599/1988. 
631 Zákon byl vytvořen 20. 3. 2009. 
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6.2 Základní účel zacházení a sankcionování mladistvých 

delikventů  

 

Srovnávané systémy zacházení s delikventní mládeží explicitně vyjadřují účel 

sankcí ukládaných mladistvým. Avšak v otázce, čeho má být působením 

na mladistvého delikventa dosaženo, se rozcházejí.  

Zatímco švýcarský trestní zákon mladistvých sleduje především dva základní 

cíle, jimiž jsou ochrana a výchova (čl. 2 odst. 1 schJStG), v rakouské úpravě naopak 

nehraje výchovná myšlenka téměř žádnou roli a sleduje čistě individuální prevenci, 

tj. působit na mladistvého takovým způsobem, aby se trestné činnosti v budoucnu 

již nedopustil (§ 5 öJGG). Rakouské právo totiž důsledně rozlišuje mezi 

trestněprávní reakcí na protiprávní jednání mladistvého a potřebnou péčí 

o mladistvého (Jugendwohlfahrt) pramenící z nedostatku jeho výchovy, která však 

má být zajištěna cestou civilního práva. Tento prvek se pak promítá i do roviny 

trestních sankcí, kdy si můžeme všimnout, že z hlediska počtu, druhu a rozmanitosti 

sankcí, jimiž je možné působit na mladistvé delikventy, Rakousko, zvláště oproti 

švýcarské úpravě, příliš druhů nenabízí (k tomu ještě níže). I v případě Švýcarska 

se základní cíle promítají do roviny sankcionování, resp. předpokladů pro uložení 

sankce, kdy např. k uložení ochranných opatření není třeba existence zavinění 

mladistvého, a ochranné opatření smí být uloženo již jen na základě zjištění, že se 

mu nedostává dostatečné výchovy. 

Na pomezí mezi švýcarskou a rakouskou úpravou bych zařadila zacházení 

s delikventní mládeží ve Spolkové republice Německo, které rovněž cílí 

na individuální prevenci a tedy zabránění mladistvému v páchání další trestné 

činnosti, čehož má být dosaženo právě výchovou mladistvého (§ 2 odst. 1 JGG).  

Všem úpravám je však společné, že v centru jejich pozornosti stojí primárně 

osoba pachatele trestné činnosti, snaha o jeho nápravu a zabránění pokračování 

v trestné činnosti, nikoli trestný čin samotný. 632 V odborné literatuře německy 

mluvících zemích se setkáme s označením „Täterstrafrecht“.  

  

                                                 
632 EHRET, B. Strafen oder Erziehen? eine komparative Längsschnittstudie zu den Auswirkungen 
strafrechtlicher Verfolgung von Jugenddelinquenz in Bremen, Deutschland und Denver, CO, USA. 
Berlin: Lit, 2005, s. 9. ISBN 978-382-5802-394. 
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6.3 Srovnání věkové hranice trestní odpovědnosti v jednotlivých 

úpravách a vymezení kategorie mladistvých  

 

V rámci střední a západní Evropy je nejčastěji spojován počátek trestní 

odpovědnosti s věkem 14 let (Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Slovensko 

atd.). Počíná-li trestní odpovědnost již v nižším věku (např. Skotko, Řecko (8 let), 

Francie a Anglie (10 let), Nizozemsko (12 let), pak zpravidla právní úprava 

současně stanoví, že do určitého věku je možné mladistvému, který se dopustil 

trestné činnosti, uložit pouze opatření či sankce vedoucí k jeho výchově. Sankce 

spojené s omezením či odnětím svobody připouští uložit až v pozdějším věku (např. 

Řecko, Francie – 13 let, Skotsko, Nizozemsko – 16 let).633 Z uvedeného tedy 

vyplývá, že nízký věk počátku trestní odpovědnosti automaticky nesignalizuje 

tvrdost postupu vůči nezletilým pachatelům trestné činnosti, neboť počíná-li trestní 

odpovědnost již v dětském věku, právní úprava zásadně umožňuje uložit pouze 

výchovné sankce či léčebná opatření. V nejzávažnějších případech pak internovat 

takového nezletilce ve stacionárních ústavních zařízeních. Uložení „pravých“ 

trestněprávních sankcí bývá spojováno s pozdějším věkem, srovnatelným 

s počátkem trestní odpovědnosti v jiných zemí či dokonce ještě v pozdějším věku, 

kde spáchání protiprávního činu, jenž je označován za trestný a nese znaky uvedené 

v trestněprávním předpisu, řeší přijetím opatření v rámci civilního práva. 

Počátek trestní odpovědnosti bývá zpravidla navázán na ukončení povinné 

školní docházky, neboť do té doby není výchova dítěte ze strany státu ukončena. 

Stále probíhá jeho vzdělávání, je na něj pedagogicky působeno a jeho rozvoj tedy 

není považován za dosud ukončený.634 Ani v jedné z porovnávaných právních 

úprav tomu tak není, ačkoli v případě Německa a Rakouska bylo v reakci 

na prodloužení povinné školní docházky635 vyvinuto legislativní úsilí, aby věková 

hranice trestní odpovědnosti byla zvýšena a uvedena do souladu s ukončením 

základního vzdělávání ze strany státu.  

                                                 
633 DÜNKEL, F. Jugendstrafrecht im europäischen Vergleich im Licht aktueller Empfehlungen des 
Europarats. Neue Kriminalpolitik. 2008, (20), s. 105. 
634 VON U. JESIONEK a Ch. EDWARDS. Das österreichische Jugendgerichtsgesetz mit 
ausführlichem Kommentar, Rechtsprechung, Literatur und wichtigen Nebenbestimmungen. 4., 
komplett neu bearb. Aufl. Wien: Juridica, 2010, s. 71. ISBN 978-321-4175-443. 
635 Povinná školní docházka ve Spolkové republice Německo trvá devět nebo deset let, dle úpravy 
jednotlivých Spolkových zemí. V Rakousku je povinná školní docházka devítiletá a je ukončena 
obvykle ve věku 15 let.  
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Spolková republika Německo a Rakouská republika vymezují pojem mladiství 

shodně a zahrnují do této kategorie osoby, které dosáhly věku 14 let a dosud 

nepřekročily 18. rok věku. V případě vývoje německé právní úpravy lze 

připomenout, že až do roku 1871 byl počátek trestní odpovědnosti spojen 

s dovršením 14. roku věku, což byl současně věk, kdy byla zpravidla ukončena i 

povinná školní docházka. Říšský trestní zákoník z roku 1871 následně snížil tuto 

hranici na dvanáct let. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže z roku 1923 posunul 

počátek trestní odpovědnosti zpět na čtrnáct let. Mezi hranicí trestní odpovědnosti 

a ukončením povinné školní docházky však existovala určitá korelace. Posouvání 

věkové hranice trestní odpovědnosti zásadně odpovídalo délce povinné školní 

docházky. Od roku 1923 (s výjimkou doby 2. světové války a nacistického 

zákonodárství) věková hranice trestní odpovědnosti měněna nebyla. Až v 90. letech 

se objevily právě návrhy na zvýšení věkové hranice trestní odpovědnosti, a to na 16 

let, kdy jedním z hlavních důvodů této navrhované změny bylo právě prodloužení 

povinné školní docházky, která v některých německých spolkových zemích trvá 9 

let, v jiných 10 let. Končí tedy v době, kdy je mladistvý ve věku 15–16 let.   

Obdobné legislativní tendence proběhly v Rakousku, kde povinná školní 

docházka byla rovněž prodloužena a trvá zásadně do 15 let. Počátek trestí 

odpovědnosti v Rakousku a v Německu se tedy nyní váže k určité historické tradici, 

podle níž byla věková hranice zásadně spojena se 14. rokem věku. Současná právní 

úprava podle mne však již nereflektuje skutečnost, že se tak dělo právě z důvodu 

vazby na ukončení povinné školní docházky.  

K tomu lze poznat, že obdobným způsobem argumentovali zastánci snížení 

věkové hranice trestní odpovědnosti v České republice, kdy vyzdvihovali 

skutečnost, že v době první republiky, podle zákona č. 48/1931 Sb., o soudnictví ve 

věcech mládeže, počínala trestní odpovědnost již ve 14 letech. Již však 

nezohledňují, že počátek trestní odpovědnosti byl spjat s ukončením tehdy osmileté 

povinné školní docházky. Tato tradice má kořeny v 18. století, kdy Všeobecný 

školní řád Marie Terezie (1774) zavedl na českém území povinnou školní docházku 

pro děti od 6 do 12 let.636 Věk 12 let se pak stal klíčovým pro stanovení počátku 

odpovědnosti v oblasti trestního práva. Rovněž Všeobecný zákoník o zločinech a 

trestech na ně (1787) spojuje odpovědnost za trestné jednání právě s věkem 12 let, 

                                                 
636 MORKES, F. Proměny povinné školní docházky. Učitelské noviny. 2010, (33). Dostupné také z: 
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=5492. 
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a tedy ukončením školní docházky. Od této zvyklosti se pak odvrací Trestní zákon 

o zločinech, přečinech a přestupcích (1852), který posouvá tuto věkovou hranici už 

na 10 let. Po roce 1918 byla prodloužena povinná školní docházka na 8 let.637 

V reflexi na to byla hranice trestní odpovědnosti spojena s ukončením povinné 

školní docházky, a tedy stanovena na 14 let. Stanovení věkové hranice trestní 

odpovědnosti na 15 let bylo v Československu poprvé zavedeno zákonem 

č. 86/1950 Sb. Pro srovnání uvádím, že povinná školní docházka byla v roce 1948 

prodloužena na 9 let. Devátá třída byla postupně zrušena na přelomu 70. a 80. let 

20. století, čímž sice došlo ke zkrácení základní školy 8 ročníků, ovšem povinná 

školní docházka byla prodloužena na 10 let. Každý absolvent základní školy tedy 

musel pokračovat ve studiu na gymnáziu, středním odborném učilišti nebo střední 

odborné škole. V roce 1990 byla povinná docházka opět zkrácena na 9 let a 

postupem času byla na základních školách zavedena zpět devátá třída, kterou 

absolvuje jedinec zpravidla v 15 letech.638  

Švýcarsko stejně jako Rakousko a Německo nespojuje věkovou hranici trestní 

odpovědnosti s ukončením povinné školní docházky. Ve Švýcarsku je trestní 

odpovědnost vyvozována již od 10 let a vedle Irska se jedná o právní úpravu 

s nejnižší věkovou hranicí pro vyvození trestní odpovědnosti v Evropě vůbec. Jak 

bylo popsáno již shora, v dřívějších švýcarských právních úpravách byla tato 

věková hranice spojena dokonce se 7. i 6. rokem věku. Důvodem pro vyvození 

trestní odpovědnosti v takto nízkém věku však nebyla snaha zákonodárce 

postihnout jedince v co nejútlejším věku, ale naopak jeho ochrana, neboť v té době 

dosud neexistovala odpovídající civilněprávní ochrana dětí. Cesta trestněprávní 

tedy byla jakousi oklikou jak této ochrany dosáhnout. Poté, co v roce 1976 proběhla 

revize civilněprávní úpravy, a tyto nedostatky byly odstraněny, již nebyl dál důvod 

setrvávat na takto nízké hranici trestní odpovědnosti. V souvislosti s přijímáním 

samostatného švýcarského trestního zákona mládeže se tak znovu otevřela otázka, 

jakým způsobem vymezit počátek trestní odpovědnosti. V původním návrhu byl 

počátek trestní odpovědnosti spojen s dovršením 12. roku věku. V mezidobí 

od vytvoření návrhu do přijetí zákona však došlo ke změně, kdy spodní věková 

                                                 
637 MORKES, F. Proměny povinné školní docházky. Učitelské noviny. 2010, (33). Dostupné také z: 
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=5492 
638 MORKES, F. Proměny povinné školní docházky. Učitelské noviny. 2010, (33). Dostupné také z: 
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=5492. 
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hranice trestní odpovědnosti byla snížena na 10. rok věku jako reakce na konkrétní 

závažný trestný čin spáchaný desetiletými dětmi. Přestože trestní odpovědnost 

nezletilých ve Švýcarsku počíná již v takto nízkém dětském věku, nelze 

přehlédnout, že výkon sankce omezující osobní svobodu jedince lze uložit až od 15. 

roku věku, což je ve srovnání s německou a rakouskou právní úpravou o rok 

později.  

 

Jestliže v otázce vymezení počátku trestní odpovědnosti se právní úpravy 

rozcházejí, pokud jde o horní hranici vymezující kategorii mladistvých, je shodně 

spojena s dovršením 18. roku věku, kdy se podle civilních právních předpisů 

Německa, Rakouska i Švýcarska stává jedinec zletilým. Pokud v Rakousku 

tendence spojit počátek trestní odpovědnosti s mezníkem v podobě ukončení 

povinné školní docházky neuspěly, legislativní změna týkající se nabytí zletilosti 

se do vymezení kategorie mladistvých pachatelů již promítla.  V návaznosti 

na změnu rakouských civilněprávních předpisů, podle kterých jedinec nově 

nabýval zletilosti již v osmnácti, nikoli v devatenácti letech, došlo i ke změně 

vymezení kategorie mladistvých a osmnáctiletí jedinci byli z působnosti öJGG 

s účinností od 1. 7. 2001 vyňati. Současně s tím však do rakouského zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže byla po vzoru Spolkové republiky Německo 

zavedena nová kategorie tzv. mladých dospělých, zahrnující osoby ve věku od 18 

let do dovršení 21. roku věku.  

V konečném důsledku z právního hlediska změna vymezení kategorie 

mladistvých v souvislosti se změnou věku pro dosažení zletilosti podporuje můj 

závěr, že hranice trestní odpovědnosti je pouhou společností uměle vytvořenou 

hranicí, která je zásadně navázána na jiné uměle stanovené mezníky ve vývoji 

jedince jako ukončení povinné školní docházky, dosažení zletilosti, a to bez reflexe 

reálného stupně vyspělosti jedince. Švýcarskou právní úpravu současně můžeme 

považovat za typickou ukázku toho, jak se společenský a politický tlak vyvolaný 

medializací jedné události i navzdory vědeckým poznatkům a doporučením 

odborníků z řad kriminologů a vývojových psychologů, promítá do legislativní 

tvorby a ovlivňuje ji. Často je tak počátek trestní odpovědnosti spíše kompromisem 

utvářeným na základě juristických, kriminologických, politických či 

sociologických úvah, rozdílných názorů a zájmů. 
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6.4 Koncepce trestní odpovědnosti  

 

Shodně jako v České republice, je trestní odpovědnost mladistvých pachatelů 

v právní úpravě Rakouska a Německa koncipována jako relativní.  

Podle § 3 německého zákona o soudnictví ve věcech mládeže je k vyvození 

trestní odpovědnosti mladistvého nezbytné nejen dosažení potřebného věku, ale též 

i dostatečné úrovně vyspělosti. Ustanovení § 3 JGG formuluje tuto podmínku tak, 

že trestně odpovědný je ten mladistvý, který v době spáchání činu, dosáhl 

prostřednictvím rozumového a mravního vývoje dostatečné zralosti k tomu, aby 

rozpoznal protiprávnost svého činu a podle toho jednal.639 Nedosáhl-li mladistvý 

v době činu dostatečné úrovně zralosti, mohou mu být uložena za účelem jeho 

výchovy tatáž opatření, jaká nařizuje civilní soud v rámci rodinného práva. Jedná 

se především o opatření v podobě příkazů a zákazů, zejména příkaz dodržovat 

povinnou školní docházku, zákaz navštěvovat konkrétní místa, navazovat styk 

s dítětem, omezení či odnětí rodičovské odpovědnosti atd. (§ 1666 BGB). Je-li 

zjištěn nedostatek zralosti mladistvého již v přípravném řízení, státní zástupitelství 

iniciuje civilní řízení. Pokud však dojde ke zjištění nedostatečné zralosti až v řízení 

před soudem, soudem pro mladistvé uloží trestně neodpovědnému opatření podle 

civilně právní úpravy. Vymezení relativní trestní odpovědnosti v § 3 JGG je více 

méně shodné s formulací obsaženou v ustanovení § 5 ZSVM s tím rozdílem, že 

česká právní úprava formuluje trestní odpovědnost negativně. 

Negativním způsobem je rovněž vymezena relativní trestní odpovědnost 

mladistvých v rakouské právní úpravě. Podle § 4 odst. 2 öJGG mladistvý není 

za své jednání trestně odpovědný, jestliže není dostatečně vyspělý, aby rozpoznal 

protiprávnost svého jednání nebo podle tohoto poznatku jednal. Vedle nezbytné 

zralosti jedince však rakouský zákon o soudnictví ve věcech mládeže na rozdíl od 

německé právní úpravy vymezuje další důvod vylučující vyvození trestní 

odpovědnosti, který se vztahuje na mladistvé, kteří v době činu nepřesáhli 16. rok 

věku, jejich jednání je kvalifikováno jako přečin (Vergehen), zároveň nejde o těžké 

zavinění a ze zvláštních důvodů není třeba užití trestního práva k odvrácení 

mladistvého od dalšího trestného jednání.  

                                                 
639 V tomto směru lze upozornit, že německá právní úprava oproti české vyjadřuje relativnost trestní 
odpovědnosti mladistvého pozitivní formulací. 
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V rakouské právní úpravě, stejně jako v právní úpravě České republiky, se 

dostatečná vyspělost jedince presumuje a mladistvý se podrobuje odbornému 

zkoumání jen tehdy, pokud v konkrétním případě o dosažení dostatečné zralosti 

jedince vyvstanou pochybnosti. Naopak podle německého zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže se osoby ve věku mladistvých, které se dopustily trestné 

činnosti, podrobují znaleckému zkoumání vždy.640  

  

Na rozdíl od trestněprávní koncepce České republiky, Rakouské republiky i 

Spolkové republiky Německo je vyvození trestní odpovědnosti ve Švýcarsku spjato 

s pevnou dolní věkovou hranicí bez ohledu na vyspělost jedince a trestní 

odpovědnost je konstruována jako absolutní. Tamní právní teorie ani 

nepředpokládá, že nezletilý starší 10 let bude schopen rozlišit, co je po právu a co 

již nikoli. Důsledky takto nízké pevné hranice trestní odpovědnosti jsou korigovány 

až v rámci sankcionování, kdy uložení některého z trestů je možné jen v případě, 

že mladistvý jednal zaviněně (čl. 11 odst. 1 JStG).  A zaviněně mladistvý jedná 

tehdy, je-li schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání a podle tohoto vhledu 

také jednat (článek 11 odst. 2 JStG). I podle tamní právní úpravy se tedy vyžaduje, 

aby byl mladistvý nadán ovládacími a rozpoznávacími schopnostmi, byť nejde 

o podmínku pro samotné vyvození trestní odpovědnosti, nýbrž jedno z hledisek pro 

uložení sankce jako následek za protiprávní čin.  

 

  

                                                 
640 Nevýhodou tohoto pojetí je obrovské zatížení soudní praxe, neboť soudcům je uloženo zkoumat 
zralost každého jedince. Byly vysloveny i názory, že tento požadavek vede k paušalizovaným 
vyjádřením, kdy vývoj konkrétního jedince příliš zohledňován není. In: ŘÍHA, J. K nepříčetnosti 
podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2006, (10), 293 - 298. 
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6.5 Rozsah aplikace zvláštních ustanovení o trestní odpovědnosti 

mladistvých  

 

Podle poznatků vývojové psychologie, sociologie a speciální pedagogiky fáze 

dospívání u mnoha jedinců trvá i po 20. roku jejich života. Z kriminologického 

pohledu má význam vymezení určité přechodné fáze mezi mladistvým věkem a 

dospělostí a s tím spojenými krizovými situacemi a problémy, např. zařazení se 

do pracovního procesu, založení vlastní rodiny, převzetí odpovědnosti za své 

jednání, osamostatnění se atp. Zpravidla se setkáme s označením takové věkové 

kategorie jako mladí dospělí či osoby blízké věku mladistvých. Rovněž Rada Evropy 

doporučuje do jednotlivých zákonných úprav soudnictví ve věcech mládeže 

zahrnout kategorii mladých dospělých, kdy do této kategorie řadí jedince ve věku 

do 21 let.641. Zde je na místě připomenout, že z naprosto opačné myšlenky zvané 

„adult time for adult crime“ vychází přístup k trestní odpovědnosti a sankcionování 

dětí a mladistvých v USA, který zažil renesanci v 90. letech minulého století. Tato 

tendence se však vyskytuje i v rámci evropských zemí, konkrétně v právním řádu 

Belgie a Nizozemska.642 Tento přístup vychází z teze, podle které dopustí-li se dítě 

nebo mladistvý závažného trestného činu, značí to jeho zralost, vyspělost, a má 

proto být souzen jako dospělý.643  

 

Pachatele trestných činů z řad mladých dospělých pod působnost zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže zahrnuje Spolková republika Německo (a to již 

od roku 1953) a Rakousko. Naproti tomu ve Švýcarsku existuje z hlediska 

sankcionování pouze několik zvláštních ustanovení týkajících se zacházení 

s osobami ve věku blízkém věku mladistvých.  

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Spolkové republiky Německo se 

vztahuje na dvě kategorie osob (§ 1 JGG), a to na mladistvé, tj. osoby, které v době 

spáchání činu dosáhly věku 14 let, avšak dosud nepřekročily 18 let, a mladé dospělé 

                                                 
641 Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012. Prameny (Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci). ISBN 978-80-7338-126-4. 
642 DÜNKEL, F. Jugendstrafrecht im europäischen Vergleich im Licht aktueller Empfehlungen des 
Europarats. Neue Kriminalpolitik. 2008, (20), s. 106. 
643 EHRET, B. Strafen oder Erziehen? eine komparative Längsschnittstudie zu den Auswirkungen 
strafrechtlicher Verfolgung von Jugenddelinquenz in Bremen, Deutschland und Denver, CO, USA. 
Berlin: Lit, 2005, s. 14. ISBN 978-382-5802-394. 
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(Heranwachsende), mezi něž jsou řazeny osoby, které v době spáchání činu 

dovršily 18 let, avšak nepřesáhly 21 let. Zatímco na mladistvé osoby se užijí 

ustanovení zvláštního zákona vždy, dopustí-li se trestného činu, v případě pachatele 

spadajícího do kategorie mladých dospělých, se zvláštní ustanovení zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže podle § 105 odst. 1 JGG aplikují pouze 

za specifických podmínek. A to tehdy jestliže celkové hodnocení osoby pachatele, 

s přihlédnutím k životním podmínkám, ukazuje, že v době spáchání činu, jeho 

rozumový a mravní vývoj odpovídal úrovni obvyklé zralosti jeho vrstevníků, nebo 

se dopustil činu typického pro mladistvé pachatele (s ohledem na druh, okolnosti a 

motivy činu). Delikvent ve věku mladého dospělého tedy plně nese trestní 

odpovědnost, není-li zde jiná okolnost, která by jeho odpovědnost vylučovala. Jeho 

jednání se posuzuje podle obecné trestněprávní úpravy a rovněž trestní řízení se řídí 

obecnou normou, odůvodňuje-li to však nedostatečný vývoj jedince či povaha jeho 

činu, lze na něj působit sankcemi pro mladistvé podle JGG. 

Po vzoru německé právní úpravy byl novelizován i rakouský zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže a nově vytvořil kategorii mladých dospělých. 

Nutno připomenout, že se tak stalo v návaznosti na změnu civilněprávních 

předpisů, kdy jedinec nově nabýval zletilosti již dosažením 18 let. Podle platné 

úpravy tedy öJGG rozlišuje podle věku tři kategorie osob, a to nedospělce, osoby 

mladší 14 let, kteří nejsou za své jednání vůbec trestně odpovědné, mladistvé 

ve věku 14–17 let a mladé dospělé, kteří již dovršili 18 let, avšak nepřesáhli 21. rok 

věku. Trestní řízení vůči mladým dospělým, na rozdíl od německé úpravy, se řídí 

zvláštními ustanoveními öJGG. V otázce posuzování trestní odpovědnosti a trestání 

se naopak postupuje zásadně dle obecných ustanovení, avšak s taxativně 

vymezenými výjimkami vztahujícími se ke zmírnění sankcí a jejich dopadům 

stanovených öJGG. Ve srovnání s německou úpravou tak aplikace zvláštních 

ustanoveních öJGG není podmíněna splněním dalších podmínek.  

Naproti tomu do působnosti švýcarského JStG spadají pouze osoby mladistvé, 

jimiž se podle čl. 3 odst. 1 JStG rozumí ty osoby, které se dopustily trestného činu 

v době mezi jejich 10. a 17. rokem. Švýcarská právní úprava nezakotvuje stejně 

jako právní úprava České republiky žádný přechodný věk v podobě kategorie 

mladých dospělých nebo možnosti posoudit konkrétní osobu pachatele nebo jeho 

jednání jako „mladické pochybení“ (Jugendverfehlung) jako tomu je ve Spolkové 

republice Německo. Umožňuje však pachatelům ve věku 18–25 let uložit opatření 
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podle čl. 61 StGB, aby tak zmírnila dopady rozdílů sankcionování mladistvých a 

dospělých. 
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6.6 Další věkové hranice ve zvláštních zákonech   

 

V trestněprávní úpravě Rakouska a Švýcarska se do zacházení s nezletilými 

pachateli trestné činnosti promítají i další věkové hranice.  

Hranice trestní odpovědnosti v rakouské právní úpravě sice počíná dovršením 

14. roku, přesto pokud mladistvý dosud nepřesáhl 16. rok věku, dopustil se přečinu, 

zároveň nejde o těžké zavinění a ze zvláštních důvodů není třeba užití trestního 

práva k odvrácení mladistvého od dalšího trestného jednání, není za své jednání 

trestně odpovědný. Takto je formulována jedna z podmínek relativní trestní 

odpovědnosti. Předmětné ustanovení nachází v praxi široké uplatnění vzhledem ke 

skutečnosti, že většinu trestné činnosti spáchanou mladistvými delikventy tvoří 

méně závažné přečiny zejména majetkového charakteru. V důsledku ustanovení § 4 

odst. 2 bod 2 öJGG tak významná část čtrnáctiletých a patnáctiletých osob nebude 

trestně odpovědná. Naopak formulací dalších podmínek si zákonodárce ponechal 

možnost potrestat i mladší pachatele, dopustí-li se závažné trestné činnosti. Jak již 

bylo uvedeno výše, problém mohou představovat neurčité pojmy, jimiž je vyvození 

či naopak nevyvození trestní odpovědnosti nezletilých ve věku 14 a 15 let 

podmíněno.  

V případě Švýcarska pak má zásadní význam i věková hranice 15 let, která 

v předchozí právní úpravě tvořila mezník mezi kategorií dětí a mladistvých. 

V současné právní úpravě se pak promítla do roviny sankcionování, kdy 

mladistvým mladším 15 let nesmí být uloženy určité druhy trestů, konkrétně 

peněžitý trest a trest odnětí svobody. V důsledku omezení škály trestů pak v případě 

spáchání závažné trestné činnosti mladistvými mladšími 15 let zpravidla nezbývá 

než působit některým ze stacionárních ochranných opatření.  

Přestože tedy jak Rakousko, tak především Švýcarsko má stanovenu spodní 

hranici trestní odpovědnosti níže, než je tomu v trestněprávní úpravě České 

republiky, z pohledu přísnosti sankcí a možné reakce na trestnou činnost dětí 

mladších 15 let se zásadním způsobem neodlišují.  
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6.7 Rozmanitost sankcí a opatření v jednotlivých úpravách  

 

V rámci komparace jednotlivých právních úprav se nabízí rovněž srovnání 

rozmanitosti sankcí ukládaných mladistvým. Zatímco v Německu a ve Švýcarsku 

škála sankcí pro mladistvé pachatele ve srovnání s druhy sankcí určených dospělým 

pachatelům nabízí větší a rozmanitější počet sankcí umožňujících flexibilněji 

reagovat nejen na spáchaný trestný čin, ale především na osobu pachatele, 

do rakouské právní úpravy byly až na výjimky převzaty sankce upravené v trestním 

zákoníku. Úprava sankcionování mladistvých pachatelů má svůj původ již 

v samotném přístupu k delikvenci mladistvých. Právě v Německu a ve Švýcarsku 

považují trestnou činnost spáchanou mladistvými pachateli za průvodní jev 

dospívání, kdy v otázce sankcionování primárně přihlíží k osobě pachatele, jeho 

poměrům a dosavadnímu vývoji, nikoli k činu samotnému. To jen dokazuje, že 

přístup k mladistvým delikventům nespočívá pouze v mírnějších výměrách trestů 

vymezených v obecné úpravě, ale v systematickém zacházení s mladistvými 

vycházejícím z požadavku doplnění dosavadní nedostatečné výchovy či 

odstranění určité okolnosti vedoucí k trestné činnosti.   

Naopak rakouská právní úprava důsledně rozlišuje mezi trestněprávní reakcí a 

potřebnou péčí (Jugendwohlfahrt) o mladistvého. Ačkoli nenabízí zvláštní výčet 

sankcí pro mladistvé oproti obecné trestněprávní úpravě, vyjma vyslovení viny 

bez uložení trestu, specifičnost zacházení s mladistvými pachateli trestných činů 

na území Rakouska spočívá v zásadním upřednostňování četných možností 

zastavení trestního stíhání a odklonů od trestního řízení před formálním 

potrestáním. A to i v případě, že se mladistvý dopustí trestné činnosti opakovaně. 

Filosofie sankcionování mladistvých v rakouské právní úpravě vychází z toho, že 

v případě spáchání závažných trestných činů již zpravidla nepřichází v úvahu 

uložení jiných než trestním zákoníkem předvídaných sankcí, ostatní trestnou 

činnost lze řešit formou odklonu.  
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Německý zákon o soudnictví ve věcech mládeže rozlišuje 3 hlavní druhy 

sankcí, a to výchovná opatření, kázeňské prostředky a tresty644. Tyto hlavní sankce 

jsou dále doplněny o ochranná a jiná opatření645 a vedlejší sankce646 (Nebenfolgen). 

Jak již bylo nastíněno výše, rakouská právní úprava je specifická důsledným 

upřednostňováním alternativních procesních institutů před formálním 

sankcionováním. Z klasických sankcí zná zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

pouze tresty, a to peněžitý trest a trest odnětí svobody, který lze podmíněně odložit 

na zkušební dobu, příp. částečně odložit.    

Trestní zákon mládeže ve Švýcarsku pak rozlišuje dvě kategorie sankcí, a to 

ochranná opatření647 a tresty648. Sankcionování mladistvých vychází ze zásady 

dualismu, což ve švýcarském pojetí znamená, že je zásadně možné vedle 

ochranných opatření rovněž uložit trest, což předchozí právní úprava neumožňovala 

vůbec nebo pouze s několika málo určitými výjimkami. Uložení trestu však podle 

současné úpravy není možné mimo jiné v případech, kdy by ohrožovalo dosažení 

účelu již dříve uloženého či aktuálně vykonávaného opatření (čl. 21 odst. 1 písm. a 

JStG). 

  

                                                 
644  V rámci sankcionování mladistvých zná pouze jeden druh trestu, a to trest odnětí svobody.  
645 Mezi ochranná a jiná opatření se řadí umístění v psychiatrické léčebně, v detoxikačním zařízení 
nebo v zabezpečovací detenci, dále pak stanovení dohledu či odnětí řidičského oprávnění. 
646  Např. uložení zákazu řízení došlo-li ke spáchání trestné činnosti v souvislosti s řízením 
motorových vozidel nebo s porušením povinnosti řidiče motorového vozidla. 
647 Mezi ochranná opatření patří dohled, osobní péče, ambulantní léčba, umístění (v uzavřeném 
zařízení). 
648 Napomenutí, osobní služba, peněžitý trest, trest odnětí svobody. 
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6.8 Srovnání vybraných sankcí 

 

6.8.1 Výchovná opatření a srovnatelné sankce 

 

Výchovná opatření mají, a to i z hlediska historického vývoje sankcionování 

mladistvých, své stálé místo v německých a švýcarských trestněprávních 

předpisech (v platné švýcarské právní úpravě jsou souhrnně označována jako 

ochranná opatření649), a shodně jsou považována za nejmírnější ze sankcí. Naopak 

rakouská právní úprava tento druh sankce nezná, neboť důsledně odděluje 

sankcionování mladistvých v reakci na spáchanou trestnou činnost a systém péče 

o nezletilé. Toto rozlišení vychází z myšlenky, že nedostatek výchovy nezletilého 

nemůže být sankcionován prostředky trestního práva.  

Zůstaneme-li u komparace německé a švýcarské úpravy výchovných opatření, 

musím upozornit na rozdíl při aplikaci výchovných opatření. Německá právní 

úprava rozeznává dvě výchovná opatření, a to pokyny (§ 10 JGG) a pomoc 

při výchově (§ 12 JGG). Předpokladem jejich uložení je jednak existence 

nedostatku výchovy a současně zohledňují princip proporcionality ve vztahu ke 

spáchanému činu, neboť podle ustanovení § 5 JGG jsou jednotlivé druhy opatření 

odstupňovány. Výchovné opatření se uloží, jestliže vzhledem k povaze činu a 

dalším okolnostem není třeba uložení přísnější sankce, tj. kázeňských prostředků či 

trestu. 

Švýcarské právo zakládá povinnost zajistit výchovu mladistvého vždy, je-li 

zjištěna její potřeba. Princip proporcionality ve vztahu ke spáchanému činu se zde 

neuplatňuje. Specifikum švýcarské právní úpravy spočívá rovněž v tom, že jako 

předpoklad pro uložení opatření nevyžaduje zaviněné jednání mladistvého.  

 

Další odlišnost švýcarské úpravy podle mne představují opatření dohledu a 

osobní péče (čl. 12, 13 JStG), které míří nejenom vůči mladistvému provinilci, ale 

i vůči jeho rodičům, příp. jiným osobám odpovědným za jeho výchovu. 

Zákonodárce totiž vychází z myšlenky, že pokud příčinou trestné činnosti 

                                                 
649 Ochranná opatření nahradila výchovná opatření (Erziehungsmassnahmen) a tzv. zvláštní léčebná 
opatření (Besondere Behandlungsmassnahmen) v předchozí švýcarské právní úpravě. 
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mladistvého jsou výchovné problémy, musí se změna udát nejenom u něj, ale i 

v rámci rodiny či v rámci prostředí, kde vyrůstá. Základem tohoto přístupu je 

tzv. multisystémová terapie. Avšak ve chvíli, kdy rodič mladistvého není ochoten 

se zapojit a nespolupracuje, ztrácí tato opatření smysl. Zákon bohužel nestanovuje 

pro případ zmaření opatření ze strany zákonného zástupce žádnou sankci.   

Švýcarská úprava je velice flexibilní, pokud jde o vzájemnou záměnu 

jednotlivých ochranných opatření či jejich ukončení, což umožňuje pružně reagovat 

na různé změny poměrů mladistvého (čl. 18 JStG). Zákonná ustanovení neukládají 

žádné zvláštní podmínky pro změnu opatření. Výjimkou je situace, kdy má být 

opatření nahrazeno opatřením přísnějším. Oproti tomu německá úprava připouští 

vzájemnou záměnu pouze v rámci příkazů (Weisungen), ostatní opatření je možné 

pouze ukončit v případě, že neplní svůj účel. Navíc však umožňuje i dodatečné 

uložení příkazů mladistvému, pokud se jeho situace po vynesení rozhodnutí změní 

a vyžaduje uložení dalšího příkazu, což naopak nezná švýcarské právo. 

Výchovná opatření, i přes uplatňovanou zásadu subsidiarity, nemusí s ohledem 

na délku svého trvání být vždy sankcí nejmírnější. Typickým příkladem je 

umístnění v ústavním zařízení, v Německu se jedná o tzv. Heimerziehung, 

ve Švýcarsku pak opatření zvané Unterbringung. Trvání opatření je omezeno buď 

dosažením účelu, pro který byla uložena, nebo dosažením určitého věku, 21 let 

v případě německé úpravy, 25 let podle švýcarského práva. Kupříkladu 

ve Švýcarsku tak toto opatření může v nejzazším možném případě trvat až 15 let. 

Platné právní úpravy nestanoví minimální dobu trvání těchto opatření, zákon určuje 

pouze nejzazší moment jejich trvání. Ve švýcarské praxi se délka skutečného trvání 

opatření pohybuje v rozmezí 5–7 let,650 což je značný rozdíl oproti nejvyšší 

přípustné době trvání trestu odnětí svobody, který ve Švýcarsku činí 1 rok, 

v případě mladistvých starších 16 let 4 roky, avšak za splnění dalších podmínek. 

Zajímavé je rovněž srovnání míry využívání opatření při zacházení 

s mladistvými delikventy. Ve Švýcarsku představují ochranná opatření nejméně 

v posledních dvou letech pouze cca 1 % z uložených sankcí. Ani německé opatření 

podle § 12 JGG není téměř využíváno, neboť ve své podstatě pouze odkazuje 

na užití opatření v rámci péče o mládež podle civilní právní úpravy. Nejužívanějším 

                                                 
650 RIKLIN, F. a B. MEZ. Schweizer Jugendstrafrecht - Vorbildlich oder Überholt?. In: Tagung der 
Fachgruppe "Reform im Strafwesen" [online]. Zürich: Stämpfli Verlag, 2014, s. 7 [cit. 2016-10-10]. 
Dostupné z: http://www.paulus-akademie.ch/upload/20140923181043.pdf. 
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výchovným opatřením tak zůstávají pokyny podle § 10 JGG. Nicméně častěji než 

pokyny jsou při zacházení s mladistvými využívány příkazy (Auflagen) jako 

kázeňská opatření. 

Závěrem lze tedy shrnout, že výchovná (ochranná) opatření zakotvená 

v německé a švýcarské právní úpravě jsou poměrně flexibilní, což umožňuje 

ve vztahu k mladistvému vždy najít odpovídající kombinaci opatření a sankcí tak, 

aby bylo co nejefektivněji dosaženo účelu předvídaného zákonem. Tím se otevírá 

prostor pro jejich širokou aplikaci. 

 

6.8.2 Nahrazení škody  

 

Vlastními silami odčinit škodu (Schadenswiedergutmachung), kterou svým 

protiprávním jednáním způsobil a převzít tak odpovědnost za své chování, je velice 

významné z hlediska výchovného působení na mladistvé delikventy.  

Německý zákon o soudnictví ve věcech mládeže upravuje institut náhrady 

škody výslovně v § 15 JGG a řadí jej mezi tzv. kázeňské prostředky. Tento institut 

má v německé úpravě velmi široké pojetí. Může spočívat ve finančním uhrazení 

vzniklé škody, naturální restituci, nahrazení škody odvedením určité práce, ale 

může se jednat například o pomoc s nápravou, byť s nikoli bezprostředních 

následků činu. V německé odborné literatuře651 se jako příklad náhrady škody 

popisuje například situace, kdy došlo k nedbalostnímu ublížení na zdraví 

nezletilého, který v důsledku zranění nemohl delší dobu plnit povinnou školní 

docházku. V daném případě byla mladistvému viníku uložena povinnost pomoci 

poškozenému se zvládnutím učiva a prací do školy.    

V rakouské úpravě nenajdeme povinnost nahradit škodu jako samostatnou 

formální sankci, nicméně se uplatňuje v rámci odklonů. Specifickou formou 

odklonu je mimosoudní narovnání (Täter-Opfer-Ausgleich). Nahrazení škody může 

být mladistvému uloženo také jako povinnost během zkušební doby, je-li trestní 

řízení odkloněno (§ 8 öJGG) nebo současně s uložením povinnosti zaplatit určitou 

peněžitou částku (§ 8 öJGG). Rovněž je vhodné připomenout, že institut narovnání 

                                                 
651 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter Lang, c2005, s. 
245. ISBN 36-315-3356-X. 
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v rakouské úpravě může být využit i v případech, kdy reálně nedošlo ke vzniku 

hmotné škody nebo poškozeným není konkrétní osoba (např. poškozeným je stát, 

příp. územně samosprávné celky nebo byl poškozen veřejný zájem atp.). 

Uskutečnění narovnání není ani podmíněno souhlasem poškozeného, odmítá-li 

součinnost, je rovněž možné situaci vyřešit např. deponováním finanční částky 

u soudu či jiného orgánu rozhodujícího v meritu věci.652  

Stejně jako Rakousko, ani Švýcarsko přímo pojem 

Schadenswiedergutmachung nezná, nicméně náhradu škody způsobenou trestným 

činem předvídá zvláštní zákon na několika místech. Jednak může k odčinění 

způsobené škody dojít v rámci uloženého trestu osobní služby, kdy zákon výslovně 

stanoví, že trest může být vykonán splněním osobní služby přímo pro poškozeného 

(například uvedením v předešlý stav), ovšem pouze s jeho souhlasem.  Uvedení 

v předchozí stav je též podstatou institutu Wiedergutmachung, což je jedna z forem 

mimosoudního vyřízení trestní věci.  Na rozdíl od rakouského pojetí je vyžadován 

souhlas poškozeného s užitím předmětného institutu. 

 

6.8.3 Obecně prospěšné práce 

 

Uložení sankce v podobě vykonání obecně prospěšných prací delikventním 

mladistvým předpokládá jak právní úprava Německa, Rakouska, tak Švýcarska. 

Jednotlivé právní úpravy se však odlišují, pokud jde o formu sankce, délku jejího 

trvání i následky v případě zaviněného nevykonání obecně prospěšných prací. 

Obecně prospěšné práce jako samostatný druh trestu zná pouze švýcarská úprava.  

V Německu je možné uložit povinnost vykonat určitý druh prací jednak formou 

pokynu v rámci výchovných opatření (Weisung, § 10 JGG), zároveň ale též jako 

kázeňský prostředek – příkaz (Auflagen, § 13 JGG). Obsahový rozdíl mezi těmito 

dvěma sankcemi není zcela zřejmý. Výchovné a kázeňské prostředky mají vůči 

sobě vztah subsidiarity. Vzhledem k tomu, že kázeňský prostředek má být využit 

v situacích, kdy nepostačuje vzhledem k osobě mladistvého delikventa či povaze a 

závažnosti jeho činu uložení výchovných opatření, předpokládá se, že vykonání 

                                                 
652 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter Lang, c2005, s. 
249. ISBN 36-315-3356-X. 
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určitého druhu prací podle § 10 JGG bude uloženo v bagatelních případech 

za účelem usměrnění života provinilce či jako prostředek uvědomění si, že učinil 

něco špatného. A postačuje výkon prací v menší výměře než v případě postupu 

podle § 15 JGG. Obvykle se ukládá v rozsahu 20–30 hodin. V německé praxi je 

však příkaz vykonat určité obecně prospěšné práce jako kázeňský prostředek 

využíván hojněji. Německý zákon o soudnictví ve věcech mládeže kupříkladu 

nestanoví ani v jednom z případů žádnou minimální ani maximální výměru této 

sankce mladistvým, ač legislativní návrhy v tomto směru činěny byly.  

Podle rakouského zákona o soudnictví ve věcech mládeže je vykonání obecně 

prospěšné práce jedním z předpokladů pro rozhodnutí o odstoupení od trestního 

stíhání (§ 7–8 öJGG), tedy odklonu od trestního řízení. Rakouský zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže v § 8 odst. 2 omezuje celkový rozsah obecně 

prospěšných prací na maximální výměru 120 hodin, kdy současně nesmí mladistvý 

vykonávat obecně prospěšné práce déle jak 6 hodin denně a nejvýše 20 hodin týdně.  

Naopak švýcarská úprava rozsah obecně prospěšných prací stanovuje nikoli 

prostřednictvím hodin, ale dní, kdy u mladistvých odsouzených mladších 15 let 

maximální rozsah činí 10 dní, a u mladistvých, kteří dovršili 15. rok věku, pak 3 

měsíce. Lze podotknout, že počítání v rámci dní není z hlediska plnění sankce příliš 

praktické, kdy může vyvstávat pochybnost, jak dlouhý má jeden pracovní den být, 

a to i s ohledem na případný přepočet v jinou sankci v případě zaviněného neplnění 

sankce.  

Následkem za zaviněné nevykonání obecně prospěšných prací mladistvým je 

přeměna v trest Arrestu, hovoříme-li o německé úpravě. Švýcarsko nabízí alternativ 

pro přeměnu více, a to trest osobní služby, pokutu či trest odnětí svobody. Oproti 

tomu Rakousko přeměnu v trest či jinou sankci neumožňuje, avšak důsledkem 

nevykonání obecně prospěšných prací je pokračování ve formálním trestním řízení 

a ztráta možnosti mimosoudního vyřešení věci cestou odklonu.  

Co však lze hodnotit jako společný rys jednotlivých úprav je četnost, s jakou 

jsou obecně prospěšné práce, ať už v jakékoli formě, ukládány. Ve Spolkové 

republice Německo, stejně tak ve Švýcarsku, jde o nejčastěji ukládanou sankci 

vůbec. Statistické údaje o počtu ukládaných sankcí mladistvým pachatelům 



226 
 

ve  Švýcarsku současně ukazují, jak význam této sankce rostl, kdy např. v roce 2002 

tvořila 28 % ze všech uložených sankcí, v roce 2015 to je již 44 %.653  

 

6.8.4 Peněžitý trest a obdobné sankce 

 

Všeobecná shoda panuje v tom, že peněžitý trest či jemu obdobná sankce patří 

mezi klasické sankce v obecném trestním právu. V určité podobě se však objevují 

ve všech srovnávaných úpravách zacházení s delikventní mládeží. Obecně platí, že 

výchovně a smysluplně působí na mladistvé uložení peněžitého trestu jen tehdy, 

pokud finanční částku zaplatí z vlastního příjmu. Vlastní finanční zdroj 

mladistvého bývá tradičně podmínkou jeho uložení. Jeho výše však nesmí ohrozit 

majetkové poměry mladistvého. Na druhou stranu panuje obava, že peněžitý trest 

by v mladistvých odsouzených mohl vzbuzovat domněnku, že vše lze urovnat 

penězi a nepůsobí tedy výchovně a ani jiným způsobem nepřispívá k rozvoji jeho 

osobnosti.  

Do německé právní úpravy se peněžitá sankce promítla ve formě příkazu 

zaplatit příspěvek na obecně prospěšné účely, který patří mezi kázeňské prostředky 

(§ 15 JGG). Německý zákonodárce však trestní sazbu nestanoví a ponechává určení 

výše příspěvku na uvážení soudu.  

V Rakousku je ukládání peněžitého trestu založeno na systému denních sazeb. 

Na rozdíl od dospělých pachatelů, u nichž se výše jedné denní sazby vypočítává 

z výše příjmu odsouzeného, s přihlédnutím k částce existenčního minima a 

nezbytným výdajům, se u mladistvých pachatelů, kteří zpravidla ještě nemají 

vlastní stálý příjem, stanovení denní sazby odvíjí od výše způsobené škody, získané 

hodnoty či prospěchu. Minimální počet denních sazeb ukládaných mladistvým 

pachatelům činí dvě. Nejvýše přípustný počet denních sazeb vymezen není, pokud 

však u určitých institutů trestní zákoník tento počet stanoví, krátí se pro mladistvé 

odsouzené na polovinu (§ 5 öJGG). Výše jedné denní sazby je stejně jako 

u dospělých nejméně 4 eura, maximálně pak 5 000 eur. 

                                                 
653Jugendliche: Verurteilungen nach Art und Dauer der Hauptstrafe, Schweiz und Kantone: 
Jugendurteilstatistik. Neuchatel: Bundesamt für Statistik, 2016. Dostupné také z: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-
strafrecht/strafjustiz.assetdetail.250102.html. [cit. 2016-10-18]. 
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Rovněž Švýcarsko zařadilo peněžitou sankci do svého katalogu trestů 

pro mladistvé, nenazývá ji však trest, nýbrž pokuta. Další rozdíl od rakouského 

pojetí spočívá v tom, že pokuta se nestanovuje prostřednictvím denních sazeb, 

nýbrž stanovením celkové peněžité sumy, a to přestože dospělým odsouzeným je 

pokuta vyměřována rovněž v denních sazbách. Pokutu jako trestní sankci lze uložit 

pouze mladistvým starším 15 let, přestože trestní odpovědnost počíná již ve věku 

10 let. Toto určení má svůj význam, neboť i z pohledu švýcarského pracovního 

práva, stejně jako např. v České republice, osoba ve věku 15 let zásadně smí 

vstoupit do pracovněprávního vztahu jako zaměstnanec654 a tedy disponuje svým 

vlastním příjmem. Zákonodárce ohraničil nejvyšší přípustnou výměru částkou 

2 000 CHF. 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, zatímco německá úprava pojímá peněžitou 

sankci formou kázeňského prostředku, v případě Rakouska a Švýcarska je jedním 

z druhů trestů. Tento rozdíl se promítá i do roviny sankcionování, neboť zatímco 

ve Spolkové republice Německo se ukládá za nezávažná provinění, neboť jde pouze 

o kázeňský prostředek, ve zbývajících dvou se jedná o tresty, a proto se v praxi 

ukládají od bagatelních deliktů po středně závažné trestné činy. Rakouská a 

švýcarská právní úprava navíc rozeznává peněžitý trest/pokutu v několika formách, 

a to i jako podmíněný či částečně podmíněný, které například právní řád České 

republiky ani Německa nezná. I přes pochybnosti ohledně výchovného působení 

sankce na mladistvé provinilce však nabývá peněžitý trest, resp. obdobné sankce, 

na významu a patří mezi nejčastěji ukládané sankce. 

 

6.8.5 Nepodmíněný trest odnětí svobody 

 

Trest odnětí svobody je ve všech srovnávaných úpravách shodně považován za 

krajní možnost v sankcionování mladistvých (ultima ratio). Ve vztahu k jiným 

sankcím se vždy uplatňuje zásada subsidiarity. Uložení nepodmíněného trestu 

odnětí svobody by mělo být vždy velice pečlivě váženo, zvláště u mladistvých 

pachatelů. Zásadně by měl být ukládán pachatelům závažné násilné trestné činnosti 

                                                 
654 V právní úpravě České republiky je vstup do pracovněprávního vztahu u osob ve věku 15 let 
podmíněn ukončením povinné školní docházky. 
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nebo v případech recidivy závažné trestné činnosti za předpokladu, že není 

k dispozici žádné jiné adekvátní řešení schopné dosáhnout zamýšleného účelu.  

V této podkapitole uvedu jednotlivé odlišnosti týkající se právní úpravy trestu 

odnětí svobody, zejména věku, s nímž je spojena možnost uložení této sankce, 

předpokladů pro jeho uložení a přípustné délky sankce.  

Ačkoli německý i rakouský zákon o soudnictví ve věcech mládeže vymezují 

kategorii mladistvých stejným způsobem, v otázce věku, rozsahu i podmínkách 

uložení trestu odnětí svobody se rozchází. Obě úpravy připouští uložení trestu 

odnětí svobody již od 14 let, tedy od samého počátku trestní odpovědnosti. 

Rakouský zákon o soudnictví ve věcech mládeže však s ohledem na věk rozlišuje 

nejvyšší přípustnou výměru trestu. Jestliže se mladistvý dopustil činu, za který je 

stanoven doživotní trest odnětí svobody, nebo trest v rozsahu 10–20 let, v době, kdy 

dosud nedovršil 16. rok, je ohrožen trestní sazbou v rozmezí 1–10 let. Je-li starší, 

pak trest může být uložen v rozsahu 1–15 let (§ 5 Z. 2 öJGG). U trestů nižší výměry 

se horní hranice trestní sazby stanovené rakouským trestním zákoníkem v případě 

sankcionování mladistvých delikventů snižují na polovinu (§ 5 Z. 4 öJGG). Spodní 

hranice zpravidla odpadá, výjimku představují přísné trestní sazby, např. trest 

odnětí svobody ve výměře 10–20 let se u mladistvých pachatelů snižuje na 6 měsíců 

až 10 let (§ 5 Z. 3 öJGG). 

Německá úprava žádnou další věkovou hranici, na kterou by byl navázán 

rozsah trestu odnětí svobody, nestanoví. Legislativní návrhy v tomto směru však 

činěny byly. Mělo dojít ke změně v tom smyslu, že uložení nepodmíněného trestu 

odnětí svobody by bylo možné pouze pachatelům, kteří v době spáchání činu 

dosáhli 16. rok věku, zatímco na mladší pachatele by bylo možné působit pouze 

výchovnými a kázeňskými prostředky, tj. obdobně jako ve švýcarské právní úpravě. 

Proti této změně se však prosadily hlasy upozorňující, že by pachatele nejzávažnější 

trestné činnosti ve věku 14–15 let nebylo možné žádným zásadním způsobem 

potrestat. Minimální výměra trestu odnětí svobody pro mladistvé v Německu činí 

6 měsíců655, nejvýše však 5 let. Výjimečně může soud vyměřit mladistvému i trest 

odnětí svobody až do výše 10 let656, a to v případě, že se dopustil závažného 

                                                 
655 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 47- 48. ISBN 36-315-3356-X. 
656 Objevily se však i návrhy na výšení maximální možné výměry trestu na 15 let v případě, že by 
se mladistvý pachatel dopustil.  
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trestného činu, za který zákon ukládá dospělým pachatelům trest odnětí svobody 

převyšující 10 let (§ 18 JGG). Vedle toho však ustanovení § 17 odst. 2 JGG 

formuluje další podmínky pro uložení nepodmíněného trestu svobody 

mladistvému, a to nebezpečné sklony jedince (Schädliche Neigungen) nebo těžké 

zavinění (Schwere der Schuld). Jde především o situace, kdy nedostatek výchovy 

zakládá důvodnou obavu, že pokud nebude zasaženo, mladistvý bude dál 

pokračovat v páchání závažnější trestné činnosti. Při úvaze o uložení trestu odnětí 

svobody tedy musí jednak existovat předpoklad spáchání závažného trestného činu 

a současně těžké zavinění. Z hlediska zkoumání těžkého zavinění je u úmyslných 

trestných činů významný především následek trestného činu, resp. psychický vztah 

pachatele k následkům činu, na jehož základě je možné vyvodit závěr o závažnosti 

jeho zavinění. U nedbalostních trestných činů bude oním ukazatelem rozsah 

porušení uložené povinnosti. Zjištění existence nebezpečných sklonů k páchání 

trestné činnosti u mladistvého jako předpoklad pro uložení trestu odnětí svobody je 

natolik významné, že německý zákon o soudnictví ve věcech mládeže umožňuje, 

aby soud v případě pochybností o jejich existenci uznal mladistvého vinným a 

rozhodnutí o trestu odložil na jím určenou zkušební dobu (§ 27 JGG). 

Ačkoli švýcarský trestní zákon mládeže spojuje počátek trestní odpovědnosti 

již s dovršením 10. roku věku, trest odnětí svobody smí být uložen pouze těm 

mladistvým, kteří v době spáchání činu již dovršili 15 let. Dle dovršeného věku se 

rozlišuje i nejvyšší přípustná délka trestu odnětí svobody. Zatímco mladistvý 

ve věku 15 let smí být potrestán odnětím svobody v trvání od 1 dne do 1 roku, 

mladistvý starší 16 let657 až na 4 roky, jestliže spáchal závažný trestný čin – 

tj. zločin, za který dle švýcarského trestního zákoníku nehrozí trest odnětí svobody 

nižší než 3 roky, nebo některý z taxativně vypočtených trestných činů, za který 

hrozí trest mírnější, avšak uložení přísné sankce odůvodňuje skutečnost, že jednání 

mladistvého bylo zvláště bezohledné, tj. zejména motiv, cíl nebo způsob provedení 

činu ukazují na zvláště zavrženíhodné smýšlení mladistvého. 

  

                                                 
657 Vychází se vždy z věku v době spáchání trestného činu.  
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Předpoklady uložení trestu odnětí svobody 

 

Německá i švýcarská právní úprava na rozdíl od rakouské kombinují jako 

předpoklad pro uložení trestu odnětí svobody jak hledisko potřeby výchovného 

působení na mladistvého, tak hledisko závažnosti spáchaného činu. Kupříkladu 

německý zákon o soudnictví ve věcech mládeže stanoví, že trest odnětí svobody se 

uloží tehdy, jestliže výchovná opatření nebo kázeňské prostředky jsou k dosažení 

výchovy pachatele naprosto nedostačující a z hlediska závažnosti činu je uložení 

trestu odnětí svobody nezbytné. Z judikatury německého Spolkového soudního 

dvora vyplývají další konkrétní kritéria, které by měl soud při vyměřování délky 

trestu zohledňovat a eliminovat tím nebezpečí spojená s uložením příliš přísného 

trestu, který by mohl být naopak kontraproduktivní a vést k jakémusi otupění 

mladistvého a jeho navyknutí na institucionální způsob života. Jedná se zejména 

o zohlednění dalšího vzdělávání mladistvého a jeho přípravy na budoucí povolání, 

předchozí vedení řádného života, charakter a osobnostní vlastnosti mladistvého, 

např. jeho ovlivnitelnost, která vedla ke spáchání trestné činnosti, zejména jednal-

li pod vlivem dalšího spolupachatele658, postoj ke spáchané trestné činnosti atd.659 

Všimněme si, že předpoklady pro uložení trestu odnětí svobody se promítají i 

do jeho výměry. Zvláště se tato okolnost projevuje právě v německé právní úpravě, 

kde nejnižší možná výměra trestu odnětí svobody pro mladistvé činí 6 měsíců. 

Německý zákonodárce vychází z toho, že kratší doba strávená ve výkonu trestu 

odnětí svobody by nepřinesla zamýšlený výchovný účinek. Vymezením minimální 

doby trvání trestu odnětí svobody však v německé právní úpravy vzniká určitá 

propast mezi trestem odnětí svobody na jedné straně a Jugendarrestem jako 

nejpřísnějším kázeňským prostředkem, který může trvat nejdéle čtyři týdny, 

na straně druhé. Rakouská ani švýcarská právní úprava minimální dobu trvání trestu 

odnětí svobody nestanovují.660 Naopak ve Švýcarsku jednoznačně převládají 

krátkodobé tresty odnětí svobody u mladistvých odsouzených. Téměř 70 % všech 

                                                 
658 Např. Spolkový soudní dvůr Spolkové republiky Německo v rozhodnutí ze dne 22. 10. 1980 sp. 
zn. 4 StR 570/80 vytkl soudu nižšího stupně, že při vyměřování trestu nevzal v úvahu jako 
polehčující tu okolnost, že mladistvý byl při páchání trestné činnosti veden tou myšlenkou, aby 
neztratil přátelství svého spolupachatele. 
659 Srov. rozhodnutí Spolkového soudního dvora Spolkové republiky Německo v rozhodnutí ze dne 
22. 10. 1980 sp. zn. 4 StR 570/80. 
660 Pouze rakouská právní úprava stanoví, že k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí 
svobody nemůže dojít dříve než po 14 dnech ve věznici. 
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uložených nepodmíněných trestů odnětí svobody nepřesahuje 1 měsíc. Délce 

ukládaných trestů odpovídají i různé formy výkonu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. Švýcarsko oproti ostatním zemím rozlišuje hned tři formy výkonu 

krátkodobých trestů odnětí svobody, a to tzv. částečné věznění 

(Halbgefangenschaft), věznění tzv. po dnech (omezeno na tresty odnětí svobody 

v délce trvání do 1 měsíce) a výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody 

ve vlastním obydlí za současné kontroly prostřednictvím elektronického 

monitoringu. Oproti tomu Rakousko i Německo zná pouze posledně ze 

jmenovaných způsobů výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody jako 

alternativu k pobytu mladistvých ve věznicích. 

Nejmírnějším trestem jsou ohroženi mladiství ve Švýcarsku, kde podle 

zákonné úpravy hrozí trest odnětí svobody pouze ve výměře do 1 roku, příp. do 4 

let, za podmínky, že jde o mladistvé starší 16 let, kteří se dopustili závažné trestné 

činnosti. V souvislosti s tím, je třeba připomenout kritiku takto mírné výměry mířící 

na propastný rozdíl mezi sankcemi, jež lze podle zákona uložit za totožnou trestnou 

činnost mladistvým pachatelům a dospělým pachatelům, která je tím citelnější, 

dopustí-li se činu mladiství krátce před dovršením 18. roku věku a dospělý krátce 

poté, co nabyl zletilosti. Švýcarská úprava ve srovnání s právní úpravou Německa 

a Rakouska je rovněž neobvyklá tím, že připouští započtení doby výkonu 

stacionárního opatření na trest odnětí svobody, došlo-li k jejich současnému 

uložení.  Vzhledem ke krátké výměře trestu odnětí svobody vyvstává obava, že 

mladistvý odsouzený záměrně zmaří výkon umístnění ve stacionárním zařízení 

s tím, že raději vykoná trest odnětí svobody kratšího trvání a bude dříve propuštěn 

na svobodu. Současně je však třeba podotknout, že v praxi dojde k současnému 

uložení stacionárního opatření a nepodmíněného trestu odnětí svobody jen 

u necelých dvou desítek případů ročně. 

 

 

6.8.6 Tresty spojené s krátkodobým omezením osobní svobody 

 

V Rakousku a Švýcarsku jednoznačně dominují krátkodobé tresty odnětí 

svobody. Konkrétně v rakouské praxi převládá ukládání trestů odnětí svobody 

ve výměře od 1 měsíce do 6 měsíců, ve Švýcarsku se nejčastěji jedná o sankce do 1 
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měsíce.661 V tomto ohledu se tedy přístup Rakouska a Švýcarska na jedné straně, 

které považují krátkodobé tresty za efektivnější a přínosnější, a Německa, kde 

převládá názor, že výchovněji lze na mladistvého působit v případě trestu odnětí 

svobody trvající nejméně 6 měsíců, značně rozcházejí.  

V německé úpravě určitým způsobem supluje krátkodobé omezení osobní 

svobody Jugendarrest, jenž však patří mezi kázeňské prostředky, nikoli tresty. 

Rakouský zákon o soudnictví ve věcech mládeže obdobný institut nezakotvuje. 

Krátkodobé omezení osobní svobody bylo podstatou švýcarské sankce pro děti 

do 15 let zvané Schularrest, kterou zakotvovala předchozí úprava, v platném 

zákoně upravena není.  

Podstata Jugendarrestu spočívá v krátkodobém omezení mladistvého 

na svobodě, během něhož je umístěn ve zvláštním zařízení. Zákonodárce očekává, 

že tato „krátká šoková terapie“ odradí mladistvého od páchání další trestné činnosti. 

Právě efektivita Jugendarrestu a vliv této sankce na mladistvé pachatele s ohledem 

na účel zvláštního zacházení s mladistvými pachateli patří mezi velmi sporné 

otázky. Ke zrušení této sankce však dosud i přes velkou kritiku a nízkou míru 

efektivity nedošlo. A to i přesto, že recidiva mladistvých, na které bylo působeno 

právě prostřednictvím Jugendarrestu činí až 70 %. Jedním z hlavních důvodů 

pro zachování této sankce je skutečnost, že jejím zrušením by vznikla významná 

mezera v sankcích ukládaných mladistvým pachatelům, která by tvořila předěl mezi 

výchovnými a kázeňskými prostředky na jedné straně a trestem odnětí svobody 

v trvání nejméně 6 měsíců na straně druhé. 

Závěrem shrnuji, že mezi srovnávanými úpravami existuje významný rozdíl 

v pojetí trestu odnětí svobody a jeho ukládání mladistvým delikventům. Zatím 

rakouská ani švýcarská úprava nestanoví minimální dobu trvání trestu odnětí 

svobody a v praxi jednoznačně převažují krátkodobé tresty do 6 měsíců, 

v Německu je právě hranice 6 měsíců nejkratší dobou, po kterou trest odnětí 

svobody trvá, neboť jen tak lze podle německého zákonodárce dosáhnout vhodného 

výchovného působení na mladistvého a odradit jej od páchání další trestné činnosti. 

Použití tzv. šokové terapie spojené s tresty krátkodobě omezujícími osobní 

svobodu, lze podle mne zvažovat pouze u těch mladistvých pachatelů, kteří se 

                                                 
661 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter Lang, c2005, s. 
272. ISBN 36-315-3356-X. 



233 
 

dopustili závažnější trestné činnosti, nikoli v případě bagatelních deliktů či činů 

nižší společenské škodlivosti. Výjimku představuje koncepce trestněprávní úpravy 

zacházení s mladistvými pachateli ve Švýcarsku, která v rámci sankcionování 

nezohledňuje povahu a závažnost a spáchaného činu662, neboť účelem tamní právní 

úpravy není odradit mladistvého od dalšího páchání trestné činnosti jako je tomu 

v úpravě Rakouska či Německa, ale převýchova mladistvého, jenž se trestné 

činnosti dopustil.  

 

 

6.8.7 Odklony od trestního řízení v jednotlivých právních úpravách a 

jejich srovnání 

 

Procesní instituty označované jako odklony (Diversion) již dle svého názvu 

evokují odchýlení se od systému formální sociální kontroly k jednoduššímu, 

rychlejšímu, flexibilnějšímu a méně formalizovanému postupu, který s sebou nese 

i menší míru stigmatizace mladistvého provinilce. Kriminologické studie663 

ukazují, že čím dříve a formálněji orgány činné v trestním řízení na trestnou činnost 

mladistvého reagují, tím vyšší existuje pravděpodobnost, že kriminální kariéra 

mladistvého bude delší. Tyto závěry podporují i kriminologické výzkumy 

provedené ve Spojených státech amerických, které odhalily, že prosazovaná 

politika zpřísnění trestů („tough on crime“) nepřináší z hlediska speciální prevence 

žádné pozitivní výsledky. Naopak použití opatření ve formě tzv. šokové terapie, 

kam spadají boot campy, scared straight programy atp. působí 

kontraproduktivně.664 Mírnější reakce na trestnou činnost mladistvého podpoří jeho 

reintegraci do společnosti lépe, než tvrdý postih. Toto platí i ve vztahu 

                                                 
662 RIES, M. Jugendstrafrechtliche Sanktionen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, 
Schweiz und den USA: eine rechtsvergleichende Analyse. Frankfurt am Main: Peter Lang, c2005, s. 
274. ISBN 36-315-3356-X. 
663 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 67-
147 [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
664 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 67-
147 [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
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k mladistvým recidivistům.665 Proto neformální řešení trestné činnosti mladistvých 

prostřednictvím tzv. odklonů nachází v evropských právních řádech široké 

uplatnění,666 zvláště pak v rakouském a německém zákoně o soudnictví ve věcech 

mládeže. Naopak ve švýcarské úpravě zacházení s mladistvými delikventy jsou tyto 

obdobné instituty spíše upozaděny. Rovněž pojetí odklonů se liší – odklon 

od trestního řízení může být podmíněný a bez jakéhokoliv dalšího opatření667 nebo 

může být spojen např. se specifickými výchovnými opatřeními.668 

 

Rakousko 

Řešení kriminality mládeže prostřednictvím odklonů má v Rakousku velice 

významné postavení a tento způsob vyřízení trestní věci se upřednostňuje před 

ostatními způsoby reakce na delikvenci mladistvých. Právní úprava rozlišuje 

upuštění od trestního stíhání, tzv. jednoduchý odklon, a odstoupení od trestního 

stíhání, tzv. odklon s intervencí. 

Institut upuštění od trestního stíhání spočívá v tom, že státní zástupce, případně 

na jeho návrh opatrovnický soud, či soud pro mládež vysvětlí mladistvému, v čem 

spočívá trestnost jeho jednání, jaké jsou možné trestněprávní důsledky jeho jednání, 

a uvede, proč bylo od jeho trestního stíhání upuštěno. Příslušný orgán může bez 

dalšího upustit od trestního stíhání, je-li splněno, že se mladistvý dopustil trestného 

činu, za nějž lze uložit peněžitý trest nebo trest odnětí svobody nepřevyšující pět 

let, čin neměl za následek smrt člověka, není třeba jiného opatření k zamezení 

opakování trestné činnosti a není na místě ani rozhodnout ani o zastavení trestního 

stíhání pro jeho bezvýznamnost.  

V případě, že není na místě bez dalšího upustit od trestního stíhání, ale zároveň 

není nutné vést klasické trestní řízení, má státní zástupce nebo soudce možnost 

vyřídit trestní věc prostřednictvím odstoupení od trestního stíhání, a to za splnění 

obdobných podmínek. Na rozdíl od jednoduchého odklonu, je užití institutu 

                                                 
665 DÜNKEL, F. Jugendstrafrecht im europäischen Vergleich im Licht aktueller Empfehlungen des 
Europarats. Neue Kriminalpolitik. 2008, (20), s. 107. 
666 Ve velké míře jsou odklony v trestním řízení mladistvých využívány též např. v Belgii, kde je 
touto cestou vyřešeno až 80 % trestné činnosti mladistvých. In:  DÜNKEL, F. Jugendstrafrecht im 
europäischen Vergleich im Licht aktueller Empfehlungen des Europarats. Neue Kriminalpolitik. 
2008, (20), s. 107. 
667 Pak je odklon ve věci předběžný, nejsou-li splněny určité podmínky jako např. vedení řádného 
života, odčinění vzniklé škody apod.  
668 Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012, s. 55. Prameny (Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-126-4. 
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odstoupení od trestního stíhání podmíněno splněním některého z předpokladů – 

zaplacením peněžité částky, vykonáním obecně prospěšných prácí, uplynutím 

stanovené zkušební doby či narovnáním. V podstatě se jedná o 4 samostatné druhy 

odklonů. Jejich vzájemná kombinace je nepřípustná.669  

Rakouská úprava jednotlivých odklonů se vyznačuje i tím, že odklon může být 

využit nejen v případě bagatelních deliktů, ale i u závažných trestných činů, za něž 

mladistvému pachateli hrozí trest odnětí svobody až ve výši pět let, což odpovídá 

výměře deseti let u dospělých pachatelů. O odklonu může rozhodnout i soud, a to 

až do okamžiku skončení hlavního líčení, ovšem s jedním významným rozdílem – 

soud, na rozdíl od státního zástupce, může upustit nebo odstoupit od trestního 

stíhání i v daleko závažnějších případech, není limitován maximální výší trestní 

sazby pět let. Podle převládajícího názoru může soud věc odklonit dokonce i 

v případech, kdy následkem trestného činu byla smrt.670 

Vedle toho zná rakouský právní řád ještě další, zvláštní formu odklonu, 

spojenou výhradně s drogovou trestnou činností, v níž je reflektována zásada „léčba 

na místo trestu“.  Tato forma odklonu není upravena v trestním zákoníku, nýbrž 

ve zvláštním zákoně o návykových látkách (Suchtmittelgesetz, zkr. öSMG ). 

Ustanovení o upuštění či odstoupení od potrestání má v praxi bohaté využití. 

Téměř polovina všech trestních řízení proti mladistvým končí právě některým 

z odklonů.  

 

Německo 

Německý zákon o soudnictví ve věcech mládeže zakotvuje čtyři druhy odklonů 

(§ 45, § 47 JGG), které lze za podmínek stanovených v JGG aplikovat v trestních 

věcech mladistvých. Pro užití odklonů v případě mladistvých neexistují žádná 

omezení ve vztahu k závažnosti spáchaného trestného činu – s výjimkou postupu 

dle § 45 odst. 1 JGG, který je vyhrazen výlučně pro bagatelní trestnou činnost. 

Za splnění dalších podmínek, tak může být odkloněno i trestní řízení vedené 

pro zločin (např. loupež). 

                                                 
669 KREJČIŘÍKOVÁ, K. Sankcionování mladistvých v Rakousku. Trestněprávní revue. 2009, 8.(9), 
s. 286. 
670 JESIONEK, U. Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in Österreich. In: Reform des 
Jugendstrafrechts - Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz [online]. Deutsche 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 2003, s. 17 [cit. 2016-04-02]. ISBN 978-
3-9810995-0-8. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Jessionek%202002.pdf. 
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V případě spáchání bagatelní trestné činnosti mladistvým, není-li zájem 

na dalším pokračování v trestním řízení, se uplatní postup podle § 45 odst. 1 JGG  

(tzv. odklon bez intervence). Jestliže mladistvému již bylo uloženo některé 

z výchovných opatření nebo jeho uložení považuje státní zástupce za nutné a 

zároveň jsou splněny podmínky pro rozhodnutí ve věci odklonem, lze využít 

tzv. odklon s intervencí jiných institucí (§ 45 odst. 2 JGG). Na rozdíl 

od předchozího institutu postupem dle § 45 odst. 2 JGG může být rozhodnuto i 

ve věci zločinu. Podstata tohoto institutu spočívá v neformální sociální kontrole 

ze strany rodičů, sousedů, učitelů a jiných autorit jako ekvivalent ve vztahu k 

formální kontrole ze strany orgánů činných v trestním řízení. Upuštění od trestního 

stíhání lze rovněž podmínit splněním některé z uložených povinností (varování, 

obecně prospěšné práce, mediaci (Täter-Opfer Ausgleich), účast na kurzu určeném 

pro pachatele trestné činnosti v dopravě nebo uložení povinnosti k náhradě škody, 

uvedení v předešlý stav, povinnost omluvit se oběti trestného činu, zaplatit pokutu 

atp.), je-li to nezbytné k odvrácení mladistvého od další trestné činnosti a 

k dosažení jeho nápravy. V daném případě hovoříme o tzv. odklonu s intervencí 

(§ 45 odst. 3 JGG), který lze aplikovat jak přečin, tak zločin. 

Dospěla-li věc již do stadia řízení před soudem, může soudce rozhodnout 

o upuštění od trestního stíhání v souladu s § 47 JGG za současného splnění 

podmínek některé z výše vymezených forem odklonů. Postupem podle § 47 odst. 

1, odst. 2 nebo odst. 3 JGG může soud se souhlasem státního zástupce ještě před 

konečným rozhodnutím o tom, že se od trestního stíhání mladistvého upouští, uložit 

mladistvému zkušební dobu v trvání 6 měsíců, během níž musí splnit uložené 

pokyny nebo jiná opatření. Poté, co mladistvý uložené povinnosti splní, soud 

rozhodne o upuštění od dalšího trestního stíhání. 

Další z forem odklonů od standardního průběhu trestního řízení zakotvuje 

německý zákon o návykových látkách, který lze uplatit jak v trestním řízení 

dospělých, tak mladistvých. V tomto případě je odložení podání žalobního návrhu 

podmíněno spácháním trestné činnosti v důsledku drogové závislosti, kdy nelze 

očekávat, že obviněný bude potrestán trestem odnětí svobody převyšující 2 roky a 

obviněný podstoupí léčbu své závislosti na návykových látkách. 

Ustanovení upravující odchýlení se od formálního trestního řízení v trestních 

věcech mladistvých jsou ve Spolkové republice Německo hojně využívány. 

Průměrně je prostřednictvím odklonu vyřešeno 60 % z celkového počtu trestných 
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činů spáchaných mladistvými. V případě drobné majetkové trestné činnosti je pak 

míra uplatnění ještě vyšší, a to až 90 %. Naší pozornosti by nemělo uniknout, že 

neformální cestou jsou řešeny nejen trestné činy spáchané mladistvými 

prvopachateli, ale i případy recidivy. Užití odklonů v trestních věcech mladistvých 

recidivistů, kteří se opětovně dopustí bagatelní trestné činnosti, se však 

v jednotlivých spolkových zemích značně liší (užití odklonu se pohybuje v rozmezí 

47,5–98,5  % u druhého provinění, 25,0– 96,7 % u třetího provinění, 0–76 % 

u čtvrtého a dalšího provinění). 

 

Švýcarsko  

Na rozdíl od Spolkové republiky Německo nebo republiky Rakousko 

švýcarská právní úprava přímo pojem odklon – „diversion“ nezná.671 Zákon 

upravující trestní řízení ve věcech mladistvých nicméně rozeznává tři instituty, a to 

narovnání (Vergleich), uvedení v předchozí stav (Wiedergutmachung) a mediaci 

(Mediation), které umožňují reagovat na trestnou činnost mladistvého pachatele 

jiným způsobem než v rámci klasického trestního řízení (čl. 16, 17 JStPO).  Tyto 

instituty jsou však subsidiární ve vztahu k článku 21 odst. 1 JStG upravujícím 

upuštění od potrestání, kdy tento postup má přednost. Předpokladem využití 

institutů je souhlas mladistvého, jeho zákonných zástupců a souhlas poškozeného. 

Naopak je nelze aplikovat na případy spáchání závažného zločinu, příp. na situace, 

kdy je nezbytné uložení ochranných opatření, pokud k tomu nedošlo již v rámci 

civilního řízení.  

 

Srovnání 

Právní úprava odklonů v trestním řízení mladistvých v Rakousku a v Německu nese 

shodné rysy: 

- mimosoudní řešení kriminality mladistvých převažuje nad formálními 

způsoby sankcionování,  

- o odklonu lze rozhodnout kdykoli v průběhu trestního řízení, a to i v řízení 

před soudem, 

- využití odklonu není podmíněnou souhlasem poškozeného,  

                                                 
671 HEBEISEN, D. Switzerland. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Band 3. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1375. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
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- vyřešení trestní věci neformální cestou se neomezuje pouze na bagatelní a 

méně závažnou trestnou činnost jako je tomu např. v právní úpravě České 

republiky, ale za splnění dalších podmínek lze takto postupovat i v případě 

zločinu, 

- odstupňovaný systém odklonů – rozlišování odklonů bez jakékoli intervence 

a s intervencí, 

- odklony nejsou upraveny pouze v jednotlivých zákonech o soudnictví 

ve věcech mládeže, ale též ve zvláštním zákoně o návykových látkách. 

 

Oproti tomu ve švýcarské úpravě  

- nemají „odklony“ příliš velkou tradici, 

- nejsou užívány v tak hojné míře, 

- aplikace institutů je omezena pouze na bagatelní a méně závažnou trestnou 

činnost, 

- jejich využití je podmíněno souhlasem poškozeného, 

- nelze užít, má-li být uloženo ochranné opatření. 
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7. Reakce na kriminální projevy mladistvých 

 

7.1 Typy mladistvých pachatelů z hlediska vývojové kriminologie 

 

Období dospívání je pro jednotlivce velice náročné, neboť se od něj očekává, 

že převezme mužskou/ženskou roli, převezme odpovědnost za své chování, dojde 

u něj ke zvnitřnění etických hodnot společnosti a vytvoří si nový vztah 

k vrstevníkům. Mimo jiné musí rovněž akceptovat vlastní tělesný vzhled a 

proměnu, kterou prošel. V neposlední řadě se od něj očekává příprava na budoucí 

povolání, na manželský a rodinný život a vytvoření emoční nezávislosti na rodičích. 

672 Zatímco lze obecně konstatovat, že tělesně vyspívá jedinec daleko dříve, 

konečný vývoj jednotlivých částí mozku a tedy jeho psychický vývoj může trvat až 

do 25. roku věku. Déle tento proces trvá u mužů.673 Stejně jako se během dospívání 

mění tělo dítěte a stává se z něj dospělý, mění se i jeho mozek. Podle výzkumu 

Harvard Medical School, the National Institute of Mental Health a dalších právě 

během adolescence dochází k vývoji té části mozku, konkrétně předního laloku, 

která je odpovědná za schopnost vytváření úsudku, ovládání impulzivity včetně 

agrese, organizování, plánování do budoucna, domýšlení následků a další 

schopnosti. Právě přední lalok je odpovědný za ty aspekty chování rozhodné pro 

trestní odpovědnost. Tato část mozku prochází vývojem jako poslední, což 

znamená, že zatímco v jiných oblastech jsou dospívající plně způsobilí, zralí, jejich 

rozumové schopnosti nejsou na takové úrovni jako u dospělých.674 Naopak podle 

výzkumu jednání mladistvých v době dospívání řídí emocionální část mozku, což 

má za následek, že reakce na podnět je často rychlejší než stihnou domyslet 

důsledky svého jednání. Přestože se svým vzhledem mohou zdát někteří mladiství 

                                                 
672 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1),s. 57. 
673 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1),s. 57. 
674 AMERICAN BAR ASSOCIATION. Adoslence, Brain Development and Legal Culpability: 
Cruel and Unusual Punishment: The Juvenile Death Penalty. Washington DC: American Bar 
Association Juvenile Justice Center, 2004, s. 1-2. Dostupné také z: 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/criminal_justice_section_newsletter/crim
just_juvjus_Adolescence.authcheckdam.pdf. [cit. 2015-01-26]. 
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fyzicky vyspělí, jejich mozek ve skutečnosti plně vyspělý být nemusí.675 Podle 

neuropsychologa Gura studie zabývající se zkoumáním vývoje mozku v dospívání 

ukazují, že lidský mozek nedosáhne dospělosti dříve než ve 20 letech.676 

Lewis677, expert na dětskou psychiatrii a pediatrii, vysvětluje dospívání jedince 

z psychologického hlediska. Uvádí, že v tomto období je adolescent emočně dítě i 

dospělý zároveň, na jedné straně se snaží o zařazení se mezi dospělé, na druhou 

stranu však u něj stále přetrvává nejistota. Tento proces vlastní identifikace, 

sebepoznání je doprovázen změnami nálad, potřebou soukromí i únikem před 

realitou prostřednictvím hudby, videoher, komunikací přes telefon, ale i sbíráním 

sexuálních zkušeností, zneužívaním drog a obecně riskantnějším jednáním. 

V období dospívání se jedná především o formování osobnostní identity. 

Každý jedinec toto náročné období prožívá jinak. Kaiser dokonce uvádí, že „určité 

projevy delikvence v mladistvém věku jsou normální a sankce za ni jsou tudíž 

anomální 678. 

Delikvenci v mladistvém věku lze charakterizovat jako delikvenci převážně 

příležitostnou, jejímž prostřednictvím demonstruje dospívající jedinec protest proti 

závislosti na rodičích. Mladiství, kteří nedosahují úspěchů v rámci vzdělávání či 

v rámci rodinných vztahů, nemají vybudovány silné vztahy k rodičům či jiným 

dospělým osobám odpovědným za jejich výchovu a jejich sebevědomí je 

v důsledku toho sníženo, se upínají k určité skupině svých vrstevníků a v rámci této 

party, prostřednictvím budování určitého postavení, se snaží získat ztracenou víru 

v sebe sama zpět, a to i prostřednictvím trestné činnosti. Současná společnost 

tomuto modelu chování nahrává v tom směru, že se zvětšuje časový odstup mezi 

                                                 
675 V této souvislosti lze vzpomenout středověké české zemské právo, podle kterého se hranice 
tělesné vyspělosti a tedy i odpovědnosti určovala úředním ohledáním, a to na základě sekundárních 
pohlavních znaků mužů a že právem stanovených. K ohledání a rozhodnutí o vyspělosti jedince byli 
příslušní zemští úředníci. In: MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 
3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003, s. 122. ISBN 80-720-1433-1. 
676 K tomu blíže: RUDDELL, R. a G. L. MAYS. Transferring Pre-Teens to Adult Criminal Courts: 
Searching for a Justification. Juvenile and Family Court Journal. 2012, 63(4), s. 25- 26. DOI: 
10.1111/j.1755-6988.2012.01082.x. ISSN 01617109. Dostupné také z: 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1755-6988.2012.01082.x. 
677 LEWIS, R. V. Scared straight-California style: Evaluation of the San Quentin squire program. 
Criminal Justice and Behavior. 1983, (10), s. 209 - 226. 
678 ČÍRTKOVÁ, L. Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci?. Právo a rodina. 2010, (10), s. 1. 
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tělesnou a sociální zralostí.679 Finančně i sociálně jsou mladí stále závislí na rodině, 

mají jen malý prostor na činění vlastních rozhodnutí.680 

Trestná činnost páchaná mladistvými pachateli je různorodá, jak co do kvality, 

kdy mladistvé registrujeme jako pachatele bagatelní i závažné trestné činnosti 

zejména násilného charakteru, tak do kvantity, čímž je míněna epizodická trestná 

činnost i recidiva.681  

Vývojová kriminologie analýzou kriminality mladistvých došla ke zjištění, že 

u naprosté většiny mladistvých se projevuje delikventní chování pouze v rámci 

dospívání (v pubertálním období) a společně s věkem odezní. Současně však 

existuje „malá část mladistvých delikventů mužského pohlaví, která na sebe váže 

většinu trestných činů této věkové kategorie v určitém prostoru“ 682, a to zejména 

závažné trestné činnosti. Podle Schneiderovy longitudinální studie ve sledovaném 

období pouze malá skupina mladistvých pachatelů (7,5 %) spáchala 73 % 

evidovaných loupeží, 75 % znásilnění a 65 % těžkých ublížení na zdraví. 683 

S obdobným výsledkem přišly i další studie – Wolfgang, Figlio a Sellin (1972)684, 

Piquero (2003), Kerner (2004).685 

Vývojová kriminologie vychází na základě výše uvedených studií z teze, že 

existují minimálně dva druhy mladistvých pachatelů, a to tzv. chronický pachatel 

(Life-Course-Persistent-Offender/ Mehrfachtäter686) a epizodický pachatel 

(Adolescence-Limited-Perpetrator) – typický mladistvý pachatel.687 Zásadními 

znaky rozlišujícími obě skupiny jsou zejména688: 

- věk, ve kterém se projevují první problémy v chování, 

                                                 
679 SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 91.  
680 SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 91. 
681 ČÍRTKOVÁ, L. Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci?. Právo a rodina. 2010, (10), s. 1. 
682 ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, XXXVI (4), 
s. 242. 
683 ČÍRTKOVÁ, L. Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci?. Právo a rodina. 2010, (10), s. 1. 
684 Podle výsledků philadelphské kohortní studie skupina cca 3 % mladistvých pachatelů spáchala 
49 % registrovaných trestných činů pro danou zkoumanou skupinu a 61 % závažných trestných činů. 
685 Dále též SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, 
Ursachen, Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige 
Zeitschrift für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 87 – 97. 
686 V německé odborné literatuře se můžeme rovněž setkat s označením Intensivtäter, Karrieretäter. 
687 SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 90. 
688 ČÍRTKOVÁ, L. Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci?. Právo a rodina. 2010, (10), s. 3. 
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- existence zvyšující se závažnosti a intenzity páchaných deliktů, 

- věk, ve kterém dochází k vymizení delikventního jednání. 

 

 

7.1.1 Charakteristika epizodického pachatele 

 

Vývoj „typického mladistvého pachatele“ je na rozdíl od chronického 

pachatele v dětství bezproblémový. V jeho chování se neobjevují žádné antisociální 

projevy. První konflikt s normami a jejich nerespektování přichází až v období 

kolem 13. a 14. roku věku, tedy v období počínající puberty.689 Páchaná delikvence 

je z pohledu dospívajícího jedince zejména protestem vůči rodičům a společnosti 

obecně.  

Typický mladistvý pachatel se zásadně dopouští „pouze“ méně závažné trestné 

činnosti (krádeže v obchodech, výtržnictví, sprejerství, vandalství atp.). Případné 

násilné chování má nízkou intenzitu, zpravidla se jedná o důsledek konfliktů 

s rodiči.690 Tento konflikt vede k přilnutí ke skupině vrstevníků. Významnou roli 

v páchání trestné činnosti hraje situační a skupinový faktor. Páchaná trestná činnost 

přitom zůstává z hlediska závažnosti a intenzity neměnná, nedochází k eskalaci 

násilí.691 Delikventní projevy chování samovolně vymizí. V otázce, kdy dochází 

k vymizení delikventního chování, se odborná literatura rozchází. Zatímco 

Schneider uvádí již 18. rok věku692, Čírtková období vymizení delikvence 

ohraničuje 18.–21. rokem věku693, podle Knechta se tak děje nejpozději do 30 let 

věku.694 Tento poměrně značný rozptyl období v rozmezí od 18. do 30. roku věku, 

ve kterém lze očekávat samovolné vymizení typické mladistvé delikvence, lze 

                                                 
689 Schneider vymezuje věkové období, v němž se typický mladistvý dopouští trestné činnosti 
odlišně, uvádí 11. – 13. rok věku.  
690 ČÍRTKOVÁ, L. Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci?. Právo a rodina. 2010, (10), s. 4. 
691 ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, XXXVI (4), 
s. 243. 
692 SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 90. 
693 ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, XXXVI (4), 
s. 243. 
694 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1),s. 57. 
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poměrně dobře vysvětlit sociologickým fenoménem prodloužení životní fáze 

dospívání695. 

Shrnutí jednotlivých znaků charakterizujících epizodického pachatele: 

- bezproblémový vývoj v dětství, 

- první konflikt s normami až v období počínající puberty,  

- příležitostná kriminalita,  

- nižší závažnost trestné činnosti,  

- významná role situačního a skupinového faktoru,  

- kvalita trestné činnosti zůstává neměnná, nedochází k eskalaci násilí,  

- delikventní chování odeznívá kolem 18. roku věku. 

Především je na místě zdůraznit, že epizodický pachatel na rozdíl od chronického 

si osvojil prosociální normy ještě před tím, než započalo období dospívání a první 

případy porušování norem. Má tedy určitý „sociální kapitál“, jak uvádí Schneider. 
696 Proto je schopen, poté co pomine období dospívání, vrátit se zpět 

ke konformnímu způsobu života. Toto je zásadní odlišnost mezi oběma skupinami 

mladistvých delikventů. 

 

7.1.2 Charakteristika chronického pachatele 

 

Chronický pachatel, někdy též označovaný jako recidivista, se vyznačuje tím, 

že problémy v chování se u něj projevují již v útlém věku. Je vzpurný, vzdorovitý, 

se sklony k destrukci, lže, jeho chování je jen těžko zvladatelné a objevují se v něm 

agresivní prvky.697 Například první záchvaty vzteku lze registrovat již ve 3 

letech.698 Agresivita v dětském věku je silným prediktorem páchání násilné trestné 

                                                 
695JARCHOW, E., S. RABITZ-SUHR a F. REINKE. Quantifizierungsprobleme großstädtischer 
Jugendkriminalität. Kriminalistik. 2015, 4, s. 223. 
696 SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 92. 
697 ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, XXXVI (4), 
s. 243. 
698 HUCK, W. Intensivtäter aus jugendpsychiatrischer Sicht. Jugendliche Intensivtäter: 
interdisziplinäre Perspektiven. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, 145n. ISBN 
9783531172958. 
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činnosti v období dospívání (ve věku mladistvých a mladých dospělých).699 

Agresivní chování v dětském věku bývá zpravidla výsledkem interakce mezi 

problémovým dítětem a problémovým rodičem (hyperaktivita dítěte na jedné straně 

a popudlivost, vznětlivost, chybějící empatie a horší sebekontrola rodiče na straně 

druhé).700 Běžné výchovné způsoby (odměny, pochvaly nebo naopak tresty) přitom 

zůstávají bez většího efektu na jeho chování.701 

 

Velice často chroničtí pachatelé trpí poruchou učení či syndromem 

hyperaktivity a poruchou pozornosti (ADHD). Knecht uvádí, že tato porucha se 

vyskytla u 60 % mladistvých násilníků, zatímco u pachatelů majetkové trestné 

činnosti šlo jen o 40 %. Syndrom ADHD rovněž zvyšuje možnost recidivy 

delikventního jednání. Vyšší riziko páchání další trestné činnosti existuje též 

u jedinců trpících poruchami sociálního chování překrývajícími se právě se 

syndromem ADHD.702 

Podle Moffittové jsou pak určujícím faktorem pro rozlišení chronického 

pachatele od běžného mladistvého delikventa neuropsychologické dysfunkce 

objevující se v raném věku jedince. Tyto mohou být způsobeny např. komplikacemi 

při porodu, špatnou prenatální či postnatální péčí, konzumací drog matkou během 

těhotenství, příp. genetickými dispozicemi.703 

Prvotní delikventní jednání, jehož se chronický pachatel dopouští již v dětském 

věku, zůstávají zpravidla v poli latence704. Do kontaktu s orgány činnými v trestním 

řízení se dostává už v období od 6. do 12. roku, zpravidla pro závažnější trestnou 

                                                 
699 HUCK, W. Intensivtäter aus jugendpsychiatrischer Sicht. Jugendliche Intensivtäter: 
interdisziplinäre Perspektiven. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, 145n. ISBN 
9783531172958. 
700 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1), s. 56 n. 
701 ČÍRTKOVÁ, L. Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci?. Právo a rodina. 2010, (10), s. 2. 
702 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1),s. 58. 
703 MOFFITT, T. E. Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A 
developmental taxonomy. Psychological Review. 1993, 100(4), s. 674-701. DOI: 10.1037/0033-
295X.100.4.674. ISSN 0033-295x. Dostupné také z: 
http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0033-295X.100.4.674. 
704 Odhaduje se, že orgány činné v trestním řízení řeší každý desátý delikt mladistvých. Celou třetinu 
spáchaných deliktů se podaří utajit zcela, přibližně o stejném množství deliktů mají povědomost 
vrstevníci, a to především proto, že se nějakým způsobem na činu podíleli. Tedy informace o více 
jak polovině trestné činnosti spáchané mladistvými se nedostanou k žádné autoritě, ať formální či 
neformální. In: ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, 
XXXVI (4), s. 247. 
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činnost, avšak nikoli nutně násilného charakteru. První závažné delikty násilného 

charakteru se objevují ve věku kolem 12 let (např. jednání jinak naplňující znaky 

trestného činu loupeže, ublížení na zdraví, znásilnění apod.). Ve věku 16–18 let lze 

u chronického pachatele již registrovat četnou trestnou činnost různorodého 

charakteru. Kvantita i kvalita trestné činnosti nabývá na intenzitě – časový odstup 

mezi jednotlivými činy se snižuje a delikty jsou stále závažnějšího charakteru. Mezi 

typické rysy patří rovněž skutečnost, že kriminální chování u chronických pachatelů 

nemizí spolu s dospíváním (tzv. aging out705), ale přetrvává až do dospělého 

věku.706 

Shrneme-li výše uvedené, lze konstatovat, že chroničtí pachatelé se vyznačují 

zejména707: 

- problémovým a agresivním chováním již v útlém věku, 

- běžné výchovné způsoby zůstávají bez většího efektu na jeho chování, 

- velice často trpí poruchou učení či syndromem hyperaktivity a poruchy 

pozornosti (ADHD),  

- mají vytvořeny pouze slabé sociální vazby,  

- první kontakt s orgány oficiální kontroly již v období od 6. do 12. roku,  

-  první závažné delikty násilného charakteru se objevují již ve věku kolem 

12 let,  

- růst kvality i kvantity trestné činnosti,  

- vysoká latence trestné činnosti,  

- kriminální chování přetrvává až do dospělého věku. 

Za jednoznačně nejlepší prediktory se považují jednak brzký počátek 

agresivního chování, závažnost deliktů a sklon k násilí. 708 Oproti tomu však např. 

švédská výzkumná studie Stattina a Magnussona upozorňuje, že první delikventní 

                                                 
705 ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, XXXVI (4), 
s. 244. 
706 ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, XXXVI (4), 
s. 243. 
707 Srov. FREIHOFER, V. Jugendliche Intensiv-, Mehrfach- und Bagatelltäter: Theorie, Empirie 
und Praxis der Zürcher Jugendstrafrechtspflege. Zürich: Schulthess Juristische Medien, 2014, s. 
145. ISBN 978-3-7255-7033-1., SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: 
Haufigkeiten, Ursachen, Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: 
Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 92. 
708SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 92. 
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projevy v chování již v brzkém věku jedince nemusí nutně znamenat jeho 

pokračování v trestné činnosti i v pozdějším věku. Studie byla provedena 

na skupině dětí, které byly orgány veřejné moci ve věku do 14 let pro své 

delikventní chování registrovány více než jednou. Pouze polovina z nich 

v kriminálním chování pokračovala i ve věku mladistvém a jen jedna třetina pak i 

jako dospělí.709 Závěry této studie ukazují, že mladiství pachatelé nemusí být 

striktně členěni pouze do těchto dvou hlavních skupin, nýbrž lze rozlišovat i další 

kriminální dráhy, např. Moffittová710 člení pachatele do čtyř kriminálních drah, 

stejně tak Coid711. 

Členění kriminálních drah podle Coida: 

- brzo začínající stabilní pachatelé (stable early-starters),  

- pouze adolescentní pachatelé (adolescente-limited), 

- nárazově páchající pachatelé (discountinuous offenders),  

- pachatelé začínající v dospělosti (adult-starters).712 

K rozpoznání a predikci dráhy celoživotního pachatele slouží především 2 

skupiny faktorů, a to faktory rizikové a ochranné (protektivní). Rizikové faktory 

zahrnují jednak osobnostní a vnější situační okolnosti, které zvyšují 

pravděpodobnost vzniku násilných projevů. Ochranné faktory představují naopak 

ty okolnosti, jež zabraňují nebo alespoň zmírňují projev rizikových faktorů. 713 

  

                                                 
709 FREIHOFER, V. Jugendliche Intensiv-, Mehrfach- und Bagatelltäter: Theorie, Empirie und 
Praxis der Zürcher Jugendstrafrechtspflege. Zürich: Schulthess Juristische Medien, 2014, s. 232. 
ISBN 978-3-7255-7033-1. 
710 K tomu blíže: MOFFITT, T. E. Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial 
behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review. 1993, 100(4), s. 674-701. DOI: 
10.1037/0033-295X.100.4.674. ISSN 0033-295x. Dostupné také z: 
http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0033-295X.100.4.674. 
711 K tomu blíže: COID, J. W. Formulating strategies for the primary prevention of adult antisocial 
be-haviour: „high risk“ or „population“ strategies?. Early prevention of adult antisocial behaviour. 
New York: Cambridge University Press, c2003, s. 32 - 78. Cambridge studies in criminology 
(Cambridge University Press). ISBN 0-521-65194-8. 
712 MOULISOVÁ, M. Věk a trestná činnost z pohledu vývojové psychologie [online]. 2006, s. 16 
[cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/vek-a-trestna-cinnost-z-pohledu-
vyvojove-kriminologie.aspx. 
713 ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, XXXVI (4), 
s. 245. 
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rizikové faktory: 

 

- nízký ekonomický status biologické rodiny – rodiče jsou nezaměstnaní nebo 

dosahují pouze nízkých příjmů, příp. finanční prostředky získávají nelegální 

činností,  

- nízké vzdělání rodičů, 

- kriminální chování rodičů, 

- psychické problémy některého z rodičů, časté hádky v rodině, 

- špatné bytové podmínky (např. vysoký počet dětí),  

- nevhodné výchovné praktiky,  

- výchova pouze jedním z rodičů; příp. ztráta matky, 

- zavržení rodiči – onálepkování dítěte jako neschopného, 

- odmítnutí dítěte matkou714, 

- tělesné týrání nebo sexuální zneužívání jedince, 

- brzký kontakt s institucemi sociální kontroly, 

- kontakt s nevhodnými vrstevníky – nezřídka mají chroničtí pachatelé 

delikventní sourozence či kamarády; jsou součástí delikventní party 

vrstevníků, často stojí přímo v jejím čele715, tráví mnoho času bezcílným 

bloumáním ulicemi,  

- nízké sebevědomí jedince, 

- problémy ve škole (nedokáží v klidu sedět, jsou nepozorní, ztrácí 

koncentraci, vyrušují), 

- záškoláctví,  

- nedokončení vzdělání, 

- subjektivní i objektivní pocit ztráty vyhlídek, perspektiv, 

- nedostatek kulturní, etnické identity. 

  

                                                 
714 ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, XXXVI (4), 
s. 245. 
715 SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 91. 
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Ochranné faktory  

 

Mezi základní ochranné faktory náleží zejména rodina, škola, vrstevníci. 

Rodiče, učitelé i vrstevníci mohou významně podpořit prosociální chování dítěte a 

dospívající osoby. 716 Mezi ochranné faktory konkrétně patří: 

- trvale dobrý vztah nejméně s jednou blízkou osobou,  

- důsledná výchova, rodinné vazby, 

- podílení se rodičů na důležitých rozhodnutích, 

- nadprůměrná inteligence,  

- dostatečné sebevědomí,  

- nižší míra externí kontroly,  

- nekonfliktní, otevřené výchovné prostředí, výchova k samostatnosti, vlastní 

odpovědnosti,  

- stabilní bikulturní prostředí. 

I v tomto přístupu spočívá přínos vývojové kriminologie, která nenahlíží 

na kriminální chování celoživotního pachatele jako na projev duševní choroby, 

nýbrž se snaží o určení konkrétních rizikových a ochranných faktorů, které 

ovlivňují vznik a utváření chronického pachatele. Uvědomění si existence těchto 

faktorů pak umožňuje přijetí vhodných opatření v rámci prevence.717 Cílovou 

skupinou preventivních programů přitom nemusí být jen rizikové děti, ale i rodiče 

a učitelé.  

 

7.1.3 Význam rozlišení chronického a epizodického pachatele 

 

Orgány činné v trestním řízení musí být schopni epizodického a chronického 

mladistvého delikventa důsledně rozlišovat, neboť k jejich efektivnímu odrazení 

od páchání další trestné činnosti je nezbytné užít rozdílných sankcí.   

                                                 
716 SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 91.  
717 ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, 
XXXVI (4), s. 245. 
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V tomto ohledu proto bude rozhodující vyhodnocení jednak existence 

rizikových, ochranných faktorů a průběh dosavadního vývoje dospívajícího jedince 

s ohledem na charakteristické rysy v chování, jimiž se vyznačuje chronický 

pachatel. Pokud se jedná o zjištění předchozích kriminálních projevů jedince, nelze 

v tomto ohledu vycházet pouze z výpovědi mladistvého nebo z opisu rejstříku 

trestů, neboť, jak již bylo uvedeno, významná část delikvence mládeže zůstává 

v poli latence. 

Současně je však mít na paměti, že trestná činnost, a to ani násilného 

charakteru, v mladistvém věku není ničím neobvyklým. Problém proto vzniká 

ve chvíli, kdy jsou mladiství delikventi nesprávně vyhodnoceni jako chroničtí 

pachatelé a na jejich trestnou činnost by bylo ze strany orgánů veřejné moci 

nepřiměřeně a nepatřičně reagováno. V takovém případě by neadekvátní sankce 

mohla vést naopak k produkci další trestné činnosti.  

 

7.1.3.1 Určení chronického pachatele v německé policejní praxi 

 

Pojem „chronický pachatel“ však v německé policejní praxi nemá jednotnou 

definici. 718 Kupříkladu policejní orgány jednotlivých zemí Spolkové republiky 

Německo nastavily odlišná kritéria pro vymezení kategorie chronického pachatele. 

Zatímco Brémy řadí mezi chronické pachatele ty mladistvé, kteří v posledních 12 

měsících spáchali 5 a více trestných činů, Sasko vyžaduje spáchání alespoň devíti 

trestných činů v kalendářním roce nebo v posledních 12 měsících. Policejní orgány 

ve spolkové zemi Porýní-Falc považují za chronické pachatele ty, již v období 12 

měsíců byli projednáváni pro trestnou činnost nejméně pětkrát nebo nejméně 

dvakrát pro násilnou trestnou činnost, popř. svou trestnou činností zvláště 

závažným způsobem narušují právní pořádek a existuje nebezpečí opětovného 

spáchání trestné činnosti. Naopak zcela vágně tento pojem policejní složky 

vymezují ve Šlesvicku-Holštýnsku, kde za chronické pachatele považují ty 

mladistvé či mladé dospělé vykazující „zvláštní kriminální energii nebo zvýšený 

sklon k násilí“. 719  

                                                 
718 FREIHOFER, V. Jugendliche Intensiv-, Mehrfach- und Bagatelltäter: Theorie, Empirie und 
Praxis der Zürcher Jugendstrafrechtspflege. Zürich: Schulthess Juristische Medien, 2014, s. 228. 
ISBN 978-3-7255-7033-1. 
719 SCHWIND, J. V. Intensivtäterprogramme in den Bundesländern. Kriminalistik. 2013, (4), s. 244. 
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Nejednotnost ve vymezení pojmu chronické (intenzivní) pachatele však 

neexistuje nejenom mezi policejními orgány navzájem, ale ani mezi policejním 

orgánem a státním zastupitelstvím. Například státní zastupitelství v Berlíně řadí 

mezi chronické pachatele ty mladistvé a mladé dospělé, kteří se během časového 

období jednoho roku dopustili nejméně deseti závažných deliktů. Pokud mladistvý 

delikvent naplní uvedená kritéria, státní zástupce nařídí, aby taková delikventní 

osoba byla zapsána na tzv. seznam chronických pachatelů (Intensivtäterlist). 

Někteří odborníci ať už z řad soudců, státních zástupců či kriminologů nesouhlasí 

s vytvářením těchto seznamů, neboť se ve své podstatě jedná o „nálepkování“ 

mladého člověka označením chronický pachatel, což může vést k jeho stigmatizaci 

a produkci další trestné činnosti. Opačná argumentace, k níž se rovněž přikláním, 

zní tak, že nejdříve se jedinec dopustil trestné činnosti a následně byl zapsán 

do předmětného seznamu, nikoli naopak.720 Významným způsobem jsou v této 

kategorii zastoupeni právě mladé osoby neněmeckého původu. Policejní statistiky 

hovoří o 70%, statistiky vytvářené státními zastupitelstvími až o 80% zastoupení.721 

Byť jednotná definice chronické pachatele neexistuje, můžeme pozorovat 

shodné rysy, které se objevují v různých vymezeních tohoto pojmu. Jednak jde 

o vymezení časového období, v němž se mladistvý pachatel musí dopustit určitého 

většího počtu trestných činů, nejméně dvou, popřípadě se musí jednat o trestné činy 

určité závažnosti a existenci předpokladu opakování trestné činnosti v budoucnu.722  

Problém výše uvedených vymezení pojmů chronických pachatelů v praxi 

vidím v tom, že zásadně nereflektují charakter trestné činnosti a její závažnost. 

Samotný počet spáchaných trestných činů v určitém období totiž nemusí být 

z hlediska rozlišení mezi chronickým a epizodickým pachatelem rozhodující a 

vypovídající. Například mladistvý dopustivší se větší série krádeží v krátkém 

časovém období sice bude formálně splňovat definici chronického pachatele 

na základě výše uvedených definic pro policejní praxi (např. Brémy, Porýní-Falc), 

avšak to neznamená, že skutečně je oním chronickým pachatelem ve světle 

vývojové kriminologie. Tato otázka je přitom velice podstatná, neboť k účinné 

                                                 
720 HEISIG, K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 31. ISBN 34-513-0204-7. 
721 HEISIG, K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 32. ISBN 34-513-0204-7. 
722 V České republice v rámci výzkumu ISRD2 byla vymezena „nadprůměrná“ trestná činnost, 
pokud mladiství spáchali alespoň dva trestné činy ročně. 
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nápravě a k zamezení páchání další trestné činnosti obou typů mladistvých 

pachatelů musí být užito odlišných sankcí. Zatímco vůči epizodickému pachateli je 

na místě aplikovat sankce založené na principu restorativní justice, neboť existuje 

reálný předpoklad, že dojde ke spontánnímu vymizení delikventního chování, 

u chronického pachatele tyto sankce nebudou schopny dosáhnout sledovaného 

účelu. Naopak užití tvrdé sankce vůči typickému mladistvému delikventovi může 

reálně vést k jeho stigmatizaci a produkci další trestné činnosti (k tomu podrobněji 

níže).  

 

 

7.2 Násilná trestná činnost páchaná chronickými mladistvými 

pachateli 

 

Od poloviny 80. let minulého století v evropských zemích prokazatelně rostl 

počet násilných trestných činů spáchaných mladistvými muži. Výrazný vzestup byl 

zaznamenán zejména v Německu, Nizozemí, Itálii, Švédsku a Dánsku. Tento jev se 

však netýkal pouze evropských zemí, ale též Kanady a USA, kde tento druh 

kriminality měly na svědomí zejména gangy mladistvých.723 Podíl dětí a 

mladistvých na páchání násilné trestné činnosti však budí pozornost a vyvolává 

znepokojení i v současné době. Proto bychom si měli klást otázky, jaké jsou příčiny 

tohoto jevu a jakým způsobem s násilnými mladistvými delikventy zacházet?   

Násilná trestná činnost nemusí být mladistvými delikventy směřována pouze 

vůči osobám, ale chápeme tím i projevy násilného charakteru vůči zvířatům, věcem 

(vandalství, žhářství) či sexuálně motivované chování. Např. Cornell a Strüber  

popisují příznačné projevy v chování chronických násilných mladistvých 

pachatelů, mezi něž patří promyšlenost, plánovitost jejich jednání, manipulace 

s ostatními osobami za účelem dosažení svých cílů, emoční chlad, chybějící 

empatie. Na druhou stranu jsou velmi dobře schopni předstírat projevy emocí, učí 

se jak reagovat na emoce dospělých. Mají sklon překračovat a porušovat hranice, 

                                                 
723 SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 88. 



252 
 

hledají způsoby kterými omluvit, ospravedlnit spáchané násilí.724 Dále se chroničtí 

pachatelé vyznačují nízkou tolerancí vůči frustraci, neschopností přejmout pravidla 

společnosti, extrémně impulzivním jednáním, a to i na základě nepatrných podnětů 

včetně nedomýšlení následků konání. 

Sklony k násilnému chování jsou vysvětlovány různě, odborná literatura uvádí 

např.  

• selhání výchovného působení rodiny: 

- děti jsou vychovávány pouze jedním z rodičů a chybí tudíž druhý 

rodičovský vzor, 

- rodiče nejsou schopni plnit úlohu vzoru, nemají dostatečné výchovné 

schopnosti725, 

- nedostatek kooperace na rodičovské úrovni, tj. více či méně otevřený 

mocenský boj mezi rodiči ohledně výchovy mladistvého,  

- nedostatek rodičovské kontroly, tzn. volnější pravidla ohledně vycházek, 

přespávání přes noc mimo domov726, 

• konzumace návykových látek: 

- alkohol či jiná návyková látka mohou hrát různou roli v souvislosti 

s pácháním trestné činnosti, jednak spáchání trestného činu pod vlivem 

alkoholu či jiné drogy („vyprovokování“ k trestné činnosti), dále 

financování závislosti, páchání násilí v souvislosti s obchodem 

s drogami/organizovanou trestnou činností, 727 

- podle dosavadních poznatků lékařské vědy může konzumace 

návykových látek být příčinnou vzrůstu agresivity jedince, 

• záškoláctví - většina mladistvých násilníků jsou záškoláci, za tím stojí často 

stigmatizace pocházející např. z určitého zdravotního znevýhodnění – učení 

jim nejde tak dobře, podávají nižší výkony, chybí jim podpora ke změně, 

                                                 
724 HUCK, W. Intensivtäter aus jugendpsychiatrischer Sicht. Jugendliche Intensivtäter: 
interdisziplinäre Perspektiven. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, 147. ISBN 
9783531172958. 
725 SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 88. 
726 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1),s. 57. 
727 Intenstivtäter,s. 154. 
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• hraní násilných video- či počítačových her, kde je existence příčinného 

vztahu velice těžko prokazatelná, avšak v určitých případech může být 

zdrojem nápodoby určitého specifického násilného chování, 

• členství v partě mladistvých (Peer-Grupen-System), což je podpůrný faktor 

zejména pokud jde o páchání násilí na veřejnosti, zpravidla bývají v čele 

těchto delikventních part chroničtí pachatelé,728 

• přistěhovalecký původ – osoby s migrační historií, jsou nadměrně 

zastoupeni jako pachatelé násilné trestné činnosti, 729 

Naopak jen malá část násilných projevů mladistvých má své kořeny 

v závažném duševním onemocnění.730 

 

 

7.2.1 Význam vrstevnických skupin a přistěhovaleckého původu ve 
vztahu k chronickému páchání trestné činnosti se zaměřením 
na násilné projevy v chování mladistvých 

 

V následujících kapitolách se zabývám jednak fenoménem přistěhovaleckého 

původu mladistvých pachatelů a dále významem vrstevnických skupin jako faktory 

ovlivňujícími vznik a průběh závažné trestné činnosti mladistvých. Cílem této 

kapitoly je ukázat, proč jsou tyto jevy významné a jaké poznatky jejich studium 

může přinést v oblasti zamezení páchání další trestné činnosti mladistvými. 

Většina úvah o možných příčinách delikvence mladistvých se zaměřuje 

na rozpad rodiny, na vztah rodiče a dítěte či na socioekonomické prostředí jako 

na signifikantní prediktory nonkonformního chování. Tyto prediktory byly v české 

i zahraniční odborné literatuře731 již velice podrobně popsány, proto nebudou dále 

                                                 
728 SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 91.  
729 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1), s. 55. 
730 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1), s. 58. 
731 Např. VÁLKOVÁ, H. a J. KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: 
C.H. Beck, 2012, 664 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2.; GŘIVNA, T., 
M. SCHEINOST a I. ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 
536 s. ISBN 978-80-7478-614-3.; KUCHTA, J., V. KALVODOVÁ, K. HORKÁ, J. CHROMÝ a 
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podrobně rozebírány. Naopak bych se chtěla zaměřit jednak na přistěhovalecký 

původ jedince (migrační pozadí), který zahraniční odborná literatura často řadí mezi 

prediktory delikvence mladistvých, zejména v zemích, kde v minulosti proběhly 

silné přistěhovalecké vlny. A na význam vrstevnických part při páchání trestné 

činnosti.  

Mladiství jedinci s přistěhovaleckým původem jsou rovněž nadměrně 

zastoupeni jako pachatelé násilné trestné činnosti.732 Tento fenomén popisují 

odborníci v Německu, Rakousku, i ve Švýcarsku.733 Tuzemská odborná literatura 

však přistěhovalecký původ jako prediktor kriminálního chování mladistvých 

víceméně pomíjí. Zkoumání vztahu mezi kriminalitou mladistvých a jejich 

přistěhovaleckým původem má však zásadní význam i pro Českou republiku, neboť 

i Česká republika se, zvláště v dobách ekonomických krizí, stává jednou z cílových 

zemí imigrantů, a to vedle jižních států Evropy (Španělsko, Itálie, Portugalsko). 

Drbohlav dokonce uvádí, že Česko bývá vůbec nejatraktivnější zemí z celé 

Evropské unie z hlediska počtu přistěhovalých.734 Odůvodňuje to transformačním 

procesem, kterým Česká republika od svého vzniku prošla. Důležitou úlohu má též 

nastavení migrační politiky i další faktory jako nízká motivace domácí populace 

pracovat v některých profesích, nízká prostorová mobilita apod.735 Cizinci jsou 

k imigraci do ČR motivováni především ekonomicky. Explosivní nárůst kriminality 

potomků přistěhovalců, který byl zaznamenán v 80. a 90. letech minulého století 

tradičními evropskými hostitelskými zeměmi, by tak mohl být předobrazem 

možných budoucích událostí i v naší republice.   

                                                 
O. ŠTEFÁNIK. Z praktické části výzkumu „Věková hranice trestní odpovědnosti a kriminalita 
mládeže“. Státní zastupitelství. 2011, (1 - 2), 3 - 50.;WALTER, M. a F. NEUBACHER. 
Jugendkriminalität. 4., Auflage. Stuttgart: Boorberg, R, 2011. ISBN 978-3-415-04693-1. 
732 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1), s. 55. 
733 GRAFL, Ch. Sind ausländische Jugendliche krimineller als inländische?. In: Straftaten 
ausländischer Jugendlicher und junger Erwachsener: Jugendrichterwoche Gamlitz 19. Bis 22. 
Oktober 2004. Wien: Neuerwissenschaftlicher Verlag, 2005, s. 9 - 31.; JUNGER-TAS, J. Juvenile 
delinquency in Europe and beyond: results of the second international self-report delinquency study. 
New York, N.Y.: Springer, c2010, s. 53. ISBN 978-038-7959-825.; ENZMANN, D., K. 
BRETTFELD a P. WETZELS. Männlichkeitsnormen und die Kultur der Ehre.: Empirische Prüfung 
eines theoretischen Modells zur Erklärung erhöhter Delinquenzraten jugendlicher Migranten. 
Soziologie der Kriminalität. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2004, s. 264 - 278. ISBN 
9783531140599.; AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 
2011, s. 10-12. ISBN 978-372-7286-681. 
734 DRBOHLAV, D. Imigrace a integrace cizinců v Česku: Několik zastavení na cestě země v její 
migrační proměně z Davida na téměř Goliáše. Geografie. 2011, 116(4), s. 405. 
735DRBOHLAV, D. Imigrace a integrace cizinců v Česku: Několik zastavení na cestě země v její 
migrační proměně z Davida na téměř Goliáše. Geografie. 2011, 116(4), s. 405 – 407. 
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Vliv vrstevníků a part se považuje za jednu z nejvýznamnějších příčin 

kriminality mladistvých mužů. Pro mladistvé pachatele je skupinový charakter 

trestné činnosti typický – zpravidla se dopouští trestné činnosti ve spolupachatelství 

s dalšími vrstevníky.736 Delikty spáchané v partě se navíc vyznačují vysokou 

recidivou.737 Zatímco dívky velmi často opouštějí vrstevnické party postupně s tím, 

jak dospívají, chlapci setrvávají v gangu i ve vyšším věku.738 Právě z delikventních 

part a gangů mladistvých se v pozdějším věku mohou rekrutovat pachatelé 

organizovaného zločinu.     

 

7.2.2 Vrstevnické skupiny a jejich vliv na trestnou činnost mladistvých 

7.2.2.1 Význam vrstevnických skupin 

 

Skupina vrstevníků (v anglické literatuře označována jako peer group; 

companionship; v německé literatuře se setkáme s pojmy Clique; Jugendgruppe) 

hraje ve vývoji dospívajícího jedince nezastupitelnou roli. Jde o referenční skupinu, 

která svým významem podle sociologů předčí i rodinu. Nabízí sociální prostor 

k vytvoření své vlastní identity, sociální interakce, plní svou funkci při odpoutávání 

se od rodičů a především při přebírání hodnot, norem a postojů mladistvého.739 

S vrstevníky přichází dospívající mládež do styku jak ve formálních (školní 

třída, zájmové kroužky), tak neformálních skupinách (vrstevníci bydlící ve stejném 

místě). Důvody k vytváření a sdružování se do part mohou být různorodé. Čírtková 

uvádí, že jde zejména o uspokojování citových a sociálních potřeb, realizaci zájmů 

                                                 
736 Shodně VÁLKOVÁ, H.,J. KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: 
C.H. Beck, 2012. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2.;  ČÍRTKOVÁ, L.. 
Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-717-8475-3.;  MATOUŠEK, Oldřich a Andrea 
KROFTOVÁ. Mládež a delikvence: [možné příčiny, současná struktura, programy prevence 
kriminality mládeže]. Praha: Portál, 1998. ISBN 8071782262. 
737 ČÍRTKOVÁ, L.. Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000, s. 146. ISBN 80-717-8475-3. 
738 Podle výsledků mezinárodního výzkumu delikvence mládeže se dívky se srovnání s chlapci 
stávají členy vrstevnické party již v dřívějším věku, kolem 11 - 12 roku. Chlapci se naopak zapojují 
do part až ve věku mladistvém, kolem 15. roku věku, ale o to setrvávají déle. In: GATTI, U., S. 
HAYMOZ. Girl Members of Deviant Youth Groups, Offending Behaviour and Victimisation: 
Results from the ISRD2 in Italy and Switzerland. European Journal on Criminal Policy and 
Research. Springer, 2010, 16(3), s. 169. 
739GOLDBERG, B. U. Freizeit und Kriminalität bei Jugendlichen: zu den Zusammenhängen 
zwischen Freizeitverhalten und Kriminalität. Baden-Baden: Nomos, 2003, s. 32n. ISBN 37-890-
8227-9. 
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jedince v době, kdy se oslabuje jeho závislost na rodině.740 Ve skupině získávají 

určitý společenský status, postavení. Dosahují uspokojení svých sociálních potřeb 

tím, že jsou považováni za oblíbené, uznávané, respektované osobnosti. Nezletilí si 

vytváří vlastní hodnoty, hodnotový systém skupiny i její vlastní normy741 (např. 

pravidla pro přijímání nových členů, sankce pro odpadnuvší členy). Hodnoty a 

normy skupiny se ve většině případů nijak výrazně neodchylují od hodnot a norem 

společnosti742 a sociální kontakty s vrstevníky tak posilují sociální integraci jedince 

do společnosti. Svou příslušnost k určité partě mohou dávat najevo různými 

způsoby (stylem oblékání či účesem, určitým způsobem mluvy – používáním 

jednotlivých slov, novotvarů či smluvených signálů743, preferovaným hudebním 

stylem, tetováním…).  

V případě, že se dospívajícímu nedostane adekvátního ocenění v rámci 

nedelikventních skupin, ať už formálních či neformálních, mohou se jej snažit 

získat v partě deviantní. A zde může nastat problém v tom, že na místo, aby jedinec 

upevňoval hodnoty, normy společensky konformní, převezme vzorce chování 

odlišné, deviantní.  

Kriminální skupina vrstevníků na rozdíl od skupiny nedelikventní vykazuje 

několik odlišných znaků – určení rolí ve skupině744, včetně vůdčího člena i 

outsidera party, izolace členů od jejich okolí za účelem zvýšit soudržnost party, 

vynucovaní pravidel včetně sankcí atd.745 Odborníci se shodují v tom, že vliv 

vrstevnické skupiny se stává významnější u mladistvých, kteří pochází 

z nefunkčních rodin.746 Zde je parta současně náhražkou, únikem. Podle Čírtkové 

                                                 
740 ČÍRTKOVÁ, L.. Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000, s. 145. ISBN 80-717-8475-3. 
741 Blíže k pojmům skupinové hodnoty, skupinové normy ČÍRTKOVÁ, L.. Policejní psychologie. 
Praha: Portál, 2000, s. 144. ISBN 80-717-8475-3. 
742 Srov. VÁLKOVÁ, H.,J. KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2012, s. 329. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2. 
743 HITCHOCK, J. Adolescent Gang Participation: Psychologival Perspectives. Journal of Police 
nad Criminal Psychology. 2001, 16(2), s. 35. 
744 Určení sociální pozice jedince v rámci party, která je dána jednak funkcí jedince a mírou jeho 
sociální přítažlivosti. In: ČÍRTKOVÁ, L.. Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000, s. 142. ISBN 
80-717-8475-3. 
745 ČÍRTKOVÁ, L.. Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000, s. 146. ISBN 80-717-8475-3. 
746 Shodně VÁLKOVÁ, H.,J. KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: 
C.H. Beck, 2012. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2.; ČÍRTKOVÁ, L. 
Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000, 256 s. ISBN 80-717-8475-3.;  MATOUŠEK, O., 
KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence: [možné příčiny, současná struktura, programy prevence 
kriminality mládeže]. Praha: Portál, 1998. ISBN 8071782262. 
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je častým průvodním jevem „odpor a pohrdání autoritami, oficiálními hodnotami 

a normami…“747 

 

7.2.2.2 Pohled vybraných sociologických teorií na delikventní vrstevnické 

skupiny mládeže 

 

Ve spojitosti s trestnou činnosti mládeže vznikají různé teorie, které se snaží o 

nalezení a vysvětlení příčin deviantního chování mladistvých. Pro vysvětlení 

skupinového kriminálního jednání, vzniku delikventních gangů lze použít např. 

teorii kriminální subkultury či teorii sociální kontroly.  

Teorie kultur a subkultur vidí příčinu vytváření delikventních subkultur748 

ve frustraci z neschopnosti dosažení cílů a hodnot, které od nich společnost 

vyžaduje legitimní cestou749, v neschopnosti čelit sociálnímu tlaku ze strany 

společnosti. Podle Cohena750 se subkultura gangu vyznačuje rozporem s obecně 

uznávanými hodnotami, jejich negací, oportunismem, proměnlivostí činností 

gangu, vyskytujícím se vandalismem, agresí, vzájemnou loajalitou mezi členy 

gangu.751 

Zastánci teorie sociální kontroly vychází z toho, že deviantní chování je 

důsledek slabé sociální vazby ke společnosti a jejím hodnotám. Porušování norem 

je důsledkem selhání kontrolních mechanismů, absence či selhání sociální kontroly, 

ať už formální či neformální ze strany rodiny, školy, vrstevníků. Například Reiss 

uvádí tři skupiny kriminogenních faktorů: 

- defektní či absentující vytvoření vnitřních kontrolních mechanismů 

v dětství, 

- selhání vytvořených vnitřních mechanismů kontroly, 

                                                 
747 ČÍRTKOVÁ, L.. Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000, s. 146. ISBN 80-717-8475-3. 
748 Subkultura označuje specifické vzorce chování výrazně se odlišující od většinové kultury. 
749 K tomu blíže MUNKOVÁ, G. Sociální deviace: přehled sociologických teorií. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 53n. ISBN 978-80-7380-398-8. Nejznámějšími 
autory teorie kultur jsou Albert Cohen, Richard Cloward a LoydOhlin. Autoři se shodují, že nejvíce 
ohroženou skupinou jsou z tohoto hlediska chlapci pocházející z chudších vrstev, jejichž frustrace 
ze společenského postavení je vede k nahrazení hodnot a pravidel mainstreamové společnosti svými 
vlastními, odlišnými, vzdorujícími. Cloward a Ohlin ve své práci Delinquency and Opportunity 
(1960) navazují na Cohena a za původce vzniku subkultur gangu považují nelegitimní příležitosti. 
750 COHEN, A. K. Delinquent boys: the culture of the gang. New ed. New York: Free Press, 1971. 
ISBN 00-290-5770-1. 
751 MUNKOVÁ, G. Sociální deviace: přehled sociologických teorií. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 57. ISBN 978-80-7380-398-8. 
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- chybějící či konfliktní sociální regulativy chování (rodina, škola, 

vrstevníci).752 

Gottfredson a  Hirshi753 tuto teorii rozvinuli a hlavní důraz kladou na vlastní, 

vnitřní sebekontrolu. Nízká schopnost sebekontroly je chybou v procesu 

začleňování do společnosti a je významným prediktorem kriminálního chování. 

Podle nich jsou delikventní často ty osoby, jejichž nízká úroveň sebekázně je 

výsledkem neadekvátní socializace, ať už v rodině nebo ve škole. 

 

7.2.2.3 Hlavní znaky gangů a delikventních vrstevnických skupin 

 

Vrstevnické party mladistvých, gangy můžeme chápat jako skupiny mládeže, 

které spolu tráví volný čas. Odborná literatura nabízí různé definice, na hlavních 

znacích se však shodují. 

Gangy mladistvých jsou zpravidla neorganizované, nemají určeného hlavní 

„vůdce“ gangu754, nevytváří se u nich vzájemná loajalita či vysoká soudržnost. 

Členové skupiny znají převážně jen křestním jménem nebo přezdívkou. S tím 

souvisí i skutečnost, že členství v takové skupině je vysoce proměnlivé, jejich 

existence je spíše krátkodobá.755Výzkumy zaměřené na trestnou činnost 

mladistvých delikventních skupin ukazují, že často dochází ke změně ve složení 

gangu.756 

Páchání trestné činnosti zásadně není primárním cílem existence takové 

skupiny mladistvých. Delikventní či deviantní chování je sice důsledkem existence 

gangu, resp. přítomnosti skupiny mladistvých osob na určitém místě ve stejnou 

dobu, avšak nikoli primární cílem.757 Mladiství se dopouští trestné činnosti 

                                                 
752 VEČERKA, Kazimír. Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 2004, s. 42. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-733-
8033-1. 
753 GOTTFREDSON, M. R. a T. HIRSCHI. A general theory of crime. Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 1990, 297 s. ISBN 08-047-1774-5. 
754 To potvrzuje i self-reportový výzkum, který provedl Decker a Curry.  
DECKER, S. H. a G. D. CURRY. Addressing key features of gang membership: Measuring the 
involvement of young members. Journal of Criminal Justice. 2008, 28(6), s. 477. 
755 GOTTFREDSON, M. R. a T. HIRSCHI. A general theory of crime. Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 1990, s. 159, 208. ISBN 08-047-1774-5. 
756 VÁLKOVÁ, H., J. KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C. H. 
Beck, 2012, s. 328. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2. 
757 Srov. KLEIN, M. TheAmerican Street Gang. New York : Oxford University Press, 1995, s. 20 
n. 
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ve skupině především u těch trestných činů, jejichž spáchání by pro jednotlivého 

pachatele bylo příliš obtížné či nebezpečné. Hirschi a Gottfredson k tomu uvádějí, 

že ačkoli podle některých teorií758 plní gang především dvě funkce, a to usnadnit 

páchání trestné činnosti a zvýšit kredit členů gangu. Spáchání některých trestných 

činů jako loupež, krádež vloupáním, příp. vloupání do osobních automobilů či 

prodej omamných látek mohou být snazší ve dvou či třech, ale nikoli ve větších 

skupinách. Navíc se nevyznačují plánováním a přípravou.759 

 

U delikventních band mladistvých můžeme tedy pozorovat následující znaky: 

- skupiny nejsou organizované, jejich trestná činnost není plánovitá, ale 

naopak nahodilá,760 

- dopouštějí se vysoce riskantních trestných činů, jejichž výnosnost je nízká 

(low profit crimes), 761 

- skupina současně funguje jako štít imunity před sankcí, rozložení 

odpovědnosti za své jednání, 

- pachateli jsou převážně muži, primárně ti se slabší sebekontrolou, 762 

- nezaměřují se na dlouhodobé cíle,  

- proměnlivost skupiny, fluktuace členů, 

- neexistence vysoké loajality či soudržnosti, 

- mají i jiné kamarády mimo gang,763 

- spíše nepravidelné setkávání,764 

- existence gangu není dlouhodobá. 

  

                                                 
758 Classical theory. 
759 GOTTFREDSON, M. R. a T. HIRSCHI. A general theory of crime. Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 1990, s. 208. ISBN 08-047-1774-5. 
760 DECKER, S. H. a G. D. CURRY. Addressing key features of gang membership: Measuring the 
involvement of young members. Journal of Criminal Justice. 2008, 28(6), s. 475. 
761 GOTTFREDSON, M. R. a T. HIRSCHI. A general theory of crime. Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 1990, s. 213. ISBN 08-047-1774-5. 
762 GOTTFREDSON, M. R. a T. HIRSCHI. A general theory of crime. Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 1990, s. 159. ISBN 08-047-1774-5. 
763 DECKER, S. H. a G. D. CURRY. Addressing key features of gang membership: Measuring the 
involvement of young members. Journal of Criminal Justice. 2008, 28(6), s. 479. 
764 DECKER, S. H. a G. D. CURRY. Addressing key features of gang membership: Measuring the 
involvement of young members. Journal of Criminal Justice. 2008, 28(6), s. 477. 
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7.2.2.4 Trestná činnost páchaná delikventními skupinami vrstevníků 

 

Gangy mládeže se dopouští především majetkové trestné činnosti, vandalismu, 

sprejerství, výtržnictví, užití násilí, šikany, zneužívání návykových látek.765 

Opatřování prostředků drobnými krádežemi může přerůst v organizované, 

plánované akce.766 Otázkou je, zda mají delikventi reálnou představu o možných 

důsledcích svého jednání a činí tak i s ohledem na možnou sankci ze strany 

formální kontroly nebo jim následky nedocházejí. Podle IRSD-2 v ČR celá 1/4 

respondentů odpověděla, že je pro ně přijatelné přestupovat zákon, popř. že páchá 

nelegální činnost. 767 Ve Švýcarsku se téměř 75 % členů vrstevnické skupiny 

v posledních 12 měsících dopustilo trestného činu, ve srovnání s pouhými 25 % 

pachateli z řad mládeže, kteří se nepovažují za členy gangu. 

Pro účely výzkumu ISRD-2 byl gang definován jako „každá trvalá skupina 

mladých lidí, která tráví svůj volný čas na veřejných místech, a u které je 

provozování ilegálních aktivit součástí skupinové identity.“768 Aby byl nezletilý ze 

zkoumaného vzorku označen jako člen delikventního gangu, muselo dojít 

k naplnění znaků gangu požadovaného dle ISRD-2. Nezletilý musel být členem 

party existující po dobu alespoň 3 měsíců, která se považuje za delikventní, často 

se schází na veřejných místech a v posledním roce se dopustil alespoň dvou 

trestných činů. 

  

                                                 
765 ČÍRTKOVÁ, L.. Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000, s. 146. ISBN 80-717-8475-3. 
766 MATOUŠEK, O., A. KROFTOVÁ. Mládež a delikvence: [možné příčiny, současná struktura, 
programy prevence kriminality mládeže]. Praha: Portál, 1998, s. 85. ISBN 8071782262. 
767 S tím, že musíme ve výsledku zohlednit, že vnímání pojmu „nelegální činnost“ nemusí být ze 
strany respondentů správně pochopeno. 
768 Definice gangu použitá pro potřeby ISRD-2 dle skupiny Eurogang. MORAVCOVÁ, E. 
Problematika part, gangů a delikventních uskupení mládeže: Otázka členství v gangu. Acta 
Universtitatis Carolinae Philosophica et Historica. Praha: Univerzita Karlova, 2011, (2), s. 88. 
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Srovnání počtu delikventních členů gangu ve vybraných zemích Evropy dle ISRD769 
 

Vybrané země zapojené do 
ISRD 

Česká 
republika770 

Německo Rakousko Švýcarsko 

Počet delikventních členů gangu 
v % dle údajů z ISRD-2 

 
 4,0 % 

 
4,8 % 

 
3,6 % 

 
4,8 % 

 

7.2.2.5 „Risky friends“ a další rizikové faktory 

 

Vliv vrstevníků a part se považuje za nejvýznamnější příčinu kriminality 

mladistvých mužů. Pro mladistvé pachatele je typický skupinový charakter trestné 

činnosti. Delikty spáchané v partě se navíc vyznačují vysokou recidivou.771 

Odborná literatura uvádí, že ve více jak v polovině případů jde o tříčlenné party.772 

Fakt, že se jedná zpravidla o menší skupinky v počtu nepřevyšující čtyři osoby, 

potvrzuje i výzkum ISRD. Tři čtvrtiny z dotazovaných uvedlo, že jsou součástí 

nějaké skupiny, ve které společně tráví volný čas. Ve více jak polovině případů jde 

přitom o skupiny smíšené.773 

Co vede nezletilé k tomu, aby se stali členy vrstevnické skupiny, gangu? 

Motivace je různá. Gang může být zdrojem sebedůvěry, přesvědčení o vlastní 

významnosti, důležitosti pro své okolí; zdrojem přátel, se kterými se dá trávit čas 

po škole; zdrojem zábavy i způsob jak zapůsobit na druhé pohlaví.774 

                                                 
769 Údaje pro vytvoření tabulky byly převzaty ze studie ISRD-2. In: MORAVCOVÁ, E. Jak 
definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu. Data a výzkum: SDA 
Info 2012. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012, 6(2), s. 160 – 161. 
770Studie ukazuje, že podle definice Eurogangu byl počet deviantních členů gangu v ČR 4 %, tedy 
těch respondentů, kteří naplnilI všechna požadovaná kritéria. Podle upravené definice gangu autorů 
výzkumu se procentuální zastoupení snížilo na pouhá 2 %. Naopak jako gang by svou partu označilo 
11 % ze zkoumaného vzorku mládeže. Tyto rozdíly si autoři vysvětlují rozdílnou představou 
respondentů o pojmu „nelegální činnost“. Pravděpodobně za takovou činnost považují i jednání 
deviantní, nikoli však trestné – viz záškoláctví, kouření, popíjení alkoholu. 
771 ČÍRTKOVÁ, L.. Policejní psychologie. Praha: Portál, 2000, s. 146. ISBN 80-717-8475-3. 
772 Čtyřčlenné party 25 %, pětičlenné party pouze v 12 % případů. In: ČÍRTKOVÁ, L.. Policejní 
psychologie. Praha: Portál, 2000, s. 146. ISBN 80-717-8475-3. 
773 Výsledky ISRD-2 ukazují, že v převážné většině případů jsou party vrstevníků smíšené (ČR 65 
%; Švýcarsko 65 %, Itálie 80 %). 
774 U amerických gangů se jako motivace pro vstup do gangu objevuje i ochrana sousedů a 
sousedství, ve kterém vyrůstali. Popř. i rodinný odkaz – příbuzní byli nebo jsou členové gangu. In:  
DECKER, S. H. a G. D. CURRY. Addressing key features of gang membership: Measuring the 
involvement of young members. Journal of Criminal Justice. 2008, 28(6), s. 475n. 
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Členství v gangu může být i způsobem trávení volného času – pokud je ho 

příliš mnoho a není smysluplně naplněn, může vést k deviantnímu či delikventnímu 

chování nuda. Veřejná prostranství jako jsou obchodní centra, parky, okolí bydliště 

jsou místa, kde čas tráví společně dvě třetiny part mladistvých.775 Podle závěrů 

autorů ISRD, lze „vyčíst přímou úměru mezi tím, s kým děti tráví volný čas, a 

do jaké míry se chovají rizikově či delikventně“ 776, stejně tak jako vidí přímý vztah 

mezi delikvencí nebo minimálně rizikovým chováním a trávení času party 

potulováním se na veřejném prostranství. Závěry, které z tohoto zjištění podle 

Podané a Buriánka vyplývají, jsou, že buď potulování se po veřejných 

prostranstvích vede k tomu, že se mládež dopouští delikventních činů, nebo 

skupiny, které se scházejí za účelem páchání trestné činnosti, tak činí na veřejných 

místech. 

Spornou otázkou, která vyvstává v souvislosti s trestnou činností mladistvých 

v rámci gangu, je vztah mezi skupinou mladistvých a delikventní činností. Vede 

samotné členství v gangu, resp. trávení volného času s delikventními osobami 

ke kriminálnímu jednání nebo naopak to, že je mladistvý delikventní vede 

k seznámení s dalšími delikventy? Například Reckless stejně jako většina 

kriminologů považuje vliv skupiny vrstevníků za jeden z nejvýznamnějších faktorů 

etiologie kriminality mládeže. Mladistvý přebírá hodnoty, postoje a vzorce chování 

od svých vrstevníků a stává se také delikventním. Naopak podle Sheldona a Eleanor 

Glueckových členství v gangu nemůže být příčinou delikvence, protože většina 

chlapců se stává delikventními dříve, než vstoupí do gangu. Delikventi sice mohou 

být s ostatními chlapci, v době, kdy se dopouští trestné činnosti, ale neznamená to 

nutně, že jde o odpověď vycházející z tlaku společnosti.777 Tato kriminologická 

otázka zůstává dosud nevyřešena, podle Hirschiho se nelze jednostranně přiklonit 

pouze k jedné z nabízených hypotéz.778 Ani na základě aktuálního mezinárodního 

výzkumu ISRD nelze jednoznačně prokázat, zda vyšší míra delikvence mládeže 

                                                 
775 K tomu blíže PODANÁ, Z. a J. BURIÁNEK. Česká mládež v perspektivě delikvence: (výsledky 
mezinárodního výzkumu ISRD-2). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007, s. 49. ISBN 
80-862-8468-9. 
776  PODANÁ, Z. a J. BURIÁNEK. Česká mládež v perspektivě delikvence: (výsledky 
mezinárodního výzkumu ISRD-2). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007, s. 50n. 
ISBN 80-862-8468-9. 
777 HIRSCHI, T. Causes of delinquency. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, c2002, s. 84. 
ISBN 07-658-0900-1. 
778 HIRSCHI, T. Causes of delinquency. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, c2002, s. 
235. ISBN 07-658-0900-1. 
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předchází vstupu do party (selection model) nebo vzniká až následně, vlivem 

skupiny (facilitation model). Můžeme však předpokládat, že dochází ke kombinaci 

obou možných modelů.779 

Podle Gottfredsona a Hirschiho členství v delikventní skupině značí jedince se 

slabší sebekontrolou, to však neznamená, že by se tím slabší sebekontrole učili 

od ostatních. 

 

7.2.2.6 Shrnutí  

 

Vliv vrstevníků a vrstevnických part na dospívajícího jedince je velmi 

významný, a to i s ohledem na skutečnost, že trestná činnost mládeže, zvláště 

chlapců, má skupinový charakter. Vrstevnická skupina nabízí prostor pro sociální 

rozvoj, upevňuje sociální integraci dospívajícího ve společnosti v případě, že se 

normy vrstevnické party výrazně neodchylují od norem společnosti. V opačném 

případě může inklinovat k delikvenci. Nelze však jednoznačně určit, zda 

sdružování se mládeže v partách je příčinnou jejich následné trestné činnosti, či jsou 

jedinci delikventní již dříve a to je pojí dohromady – jak se říká „vrána k vráně 

sedá“.  

  

                                                 
779 GATTI, U., S. HAYMOZ. Girl Members of Deviant Youth Groups, Offending Behaviour and 
Victimisation: Results from the ISRD2 in Italy and Switzerland. European Journal on Criminal 
Policy and Research. Springer, 2010, 16(3), s. 180. 
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7.2.3 Přistěhovalecký původ jako prediktor chronické trestné činnosti 

se zaměřením na násilnou trestnou činnost  

 

7.2.3.1 Chroničtí pachatelé s migračním pozadím 

 

Při zkoumání vztahu přistěhovaleckého původu a delikvence vycházím 

z kriminologické hypotézy, podle které jsou příslušníci minoritních skupin zatíženi 

kriminalitou více než majoritní společnost. Vysoké zatížení kriminalitou se týká 

především druhé a třetí generace imigrantů (second – generation immigrant), u 

nichž se projevuje sklon k páchání násilné trestné činnosti.780  

Zkoumání vztahu mezi kriminalitou a migrací se stalo předmětem 

kriminologického zájmu především v 90. letech minulého století, kdy vzniklo velké 

množství studií zabývajících se kriminalitou imigrantů druhé generace. Stále 

vzrůstající až explosivní kriminalita potomků přistěhovalců se stala ústředním 

tématem kriminologických diskusí. Vznik tohoto fenoménu souvisí s velkými 

přistěhovaleckými vlnami v 60. a 70. letech minulého století. V tomto období 

do západních a severních evropských zemí jako Nizozemsko, Švýcarsko, západní 

Německo781, Francie, Velká Británie, Švédsko přicházejí imigranti především 

z jižní Evropy a z východu, aby zlepšili svou ekonomickou a sociální situaci. 

V zahraniční literatuře se proto setkáme s označením „Gastarbeiter“ či 

„Guestworker“, zahraniční dělník zejména z chudší země. 

Pojem „second-generation immigrant“ se poprvé objevil v doktorské práci 

Dorothy Krall na Univerzitě Yale již v roce 1938782. Označuje potomka imigrantů, 

                                                 
780 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1), s. 55.; shodně AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. 
Bern: Stämpfli, 2011, s. 10. ISBN 978-372-7286-681. 
781 Další vlnu přistěhovalectví zažilo Německo v 90. letech, po pádu železné opony. Tato migrace 
se však již liší svým důvodem.  Do Německa přicházejí především uprchlíci ze zemí sužovaných 
válkou, žadatelé o azyl apod., čímž je zvyšován i tlak na německou společnost, nárůst sociální tenze, 
jež byla vyjádřena souslovím „das Bootistvoll“. Po rozpadu sovětského svazu přišlo v 90. letech do 
Německa více jak 350.000 mladistvých cizinců. 
In: RAITHEL, J. a J. MANSEL (HRSG.). Kriminalität und Gewalt im Jugendalter: Hell- und 
Dunkelfeldbefunde im Vergleich. Weinheim ; München: Juventa-Verl, 2003, s 64-68. ISBN 978-
377-9917-403. 
782 KILLIAS, M. Criminality among second-generation immmigrants in Western Europe: a review 
of the evidence. Criminal justice Review. 1989, 14(1), s. 15. 
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který své dětství a dospívání prožil v hostitelské zemi.783 Paradoxně tedy mladiství, 

již se v hostitelské zemi svých rodičů – imigrantů narodili, získali státní občanství 

a již žijí zpravidla v lepších životních podmínkách než předchozí generace a bývají 

lépe adaptováni, jsou ve srovnání se svými vrstevníky z majoritní společnosti více 

zatíženi kriminalitou.784 Tento jev se týká mladistvých mužů, nikoli dívek a dětí, 

jejichž trestná činnost je v tomto směru zanedbatelná.785 Naopak generace, která 

do hostitelské země přišla nejdříve, vykazuje dokonce nižší míru kriminality než 

původní obyvatelstvo.786 

 

Vyšší zatížení migrantů kriminalitou je empiricky prokazatelné. Tento závěr 

dokládají studie zaměřené na latentní kriminalitu mladistvých imigrantů druhé, 

příp. třetí generace. Např. kriminologických ústav v Niedersachsenu v Německu 

prováděl výzkum mezi 16 000 žáky a žákyněmi 9. tříd. Výsledky ukázaly, že 

násilné kriminality (trestného činu loupeže, ublížení na zdraví, vydírání, často se 

zbraní) se v posledních 12 měsících dopustilo 34 % potomků tureckých 

přistěhovalců a 30 % přistěhovalců z bývalé Jugoslávie. Oproti tomu němečtí 

studenti jako potomci nativního obyvatelstva byli zastoupeni „pouze“ v 18 %.787  

 

                                                 
783 Pojem imigranti druhé generace nezahrnuje osoby, které přišly do hostitelské země až po 15. roce 
života. Ty řadíme mezi první generaci příchozích. Je tomu tak proto, že v době po 15. roku života 
je socializace a dotváření osobnosti jedince téměř u konce. Nepatří tedy do skupiny druhé generace 
imigrantů, kteří vyrůstají v prostředí hostitelské země.  
Srovnej s NAPLAVA, T. Selbstberichtete delinquenz einheimischer und immigrierter Jugendlicher 
im Vergleich: Eine sekundäranalyse von Schulbefragungen der Jahre 1995 – 2000. Soziale 
Probleme: Zeitschrift für soziale Probleme und soziale Kontrolle. 2003, 14(1), s. 82. 
784 Například zpráva s názvem Vývoj násilné kriminality mladistvých pachatelů v městské 
aglomeraci (Entwicklung der Gewaltkriminalität junger Menschen mit einem Schwerpunkt auf 
städtischen Ballungsräumen“) vypracovaná v Německu v roce 2007 hovoří o tom, že v roce 2006 
bylo v Berlíně vyšetřováno 45 %  podezřelých s migračních pozadím. V Brémách činil podíl 
imigrantů druhé generace56 %. Dle tamního statistického úřadu tvoří migranti ve věku mladistvých 
podíl 31 %. In: HEINZ, W. Kriminalität und Kriminalitätskontrolle in Deutschland. Kriminologie 
und Forensische Psychiatrie: Band 4: Kriminologie und forensische Psychiatrie. Darmstadt: 
Steinkopff, 2009, s. 75n. ISBN 9783798514485. 
785 KILLIAS, M. Criminality among second-generation immmigrants in Western Europe: a review 
of the evidence. Criminal justice Review. 1989, 14(1), s. 18; RAITHEL, J. a J. MANSEL (HRSG.). 
Kriminalität und Gewalt im Jugendalter: Hell- und Dunkelfeldbefunde im Vergleich. Weinheim ; 
München: Juventa-Verl, 2003, s. 65. ISBN 978-377-9917-403. 
786 Moulisová, M. Kriminalita etnických menšin a cizinců. Policejní akademie ČR. Praha 2010, s. 
10, 11 
787 RAITHEL, J. a J. MANSEL (HRSG.). Kriminalität und Gewalt im Jugendalter: Hell- und 
Dunkelfeldbefunde im Vergleich. Weinheim ; München: Juventa-Verl, 2003, s. 75. ISBN 978-377-
9917-403. 
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7.2.3.2 Okolnosti zkreslující statistiku 

 

Z podstaty věci budou cizinci častěji zastoupeni jako pachatelé trestné činnosti 

související s jejich migrací a nelegálním pobytem, příp. padělání cestovních 

dokladů, řidičských průkazů či jiných úředních dokumentů apod.  

Závěry o míře kriminality spáchaných imigranty usazených v hostitelské zemi 

jsou zkreslovány též tzv. turistickou kriminalitou. Do kriminalistických statistik 

trestné činnosti cizinců jsou zahrnovány i trestné činy turistů, dále osob jiné 

národnosti, které pouze projíždějí danou zemí do jiné cílové země, popř. též cizinců, 

kteří na území dojíždí denně za prací (Berufspendler). K tomu se dále přidává 

nepřesnost údajů či nejednotné vymezení pojmu cizinec. 

Vyšší zastoupení cizinců v kriminalistických statistikách lze též vysvětlit 

zvýšenou pozorností ze strany formálních i neformálních instancí kontroly. 

Význam má i přístup oběti – zda spáchání trestného činu oznámí nebo zůstane 

pro orgány činné v trestním řízení latentním, skrytým. Hovoří se o vyšší ochotě 

poškozených oznamovat spáchání trestného činu, jestliže pachatelem je příslušník 

některé z minorit.788 To dokládá např. německá studie, která uvádí, že němečtí 

občané mají sklon oznamovat spáchání trestného činu častěji, je-li pachatelem 

cizozemsky vypadající mladistvý (Turek, popř. přistěhovalec z bývalé 

Jugoslávie).789 

Zkoumání kriminality imigrantů druhé, příp. třetí generace ztěžuje nedostatek 

či neexistence datových zdrojů. Mnohdy statistické výkazy kriminality rozlišují 

pouze trestné činy spáchané občany státu a trestné činy cizinců – bez rozlišení jejich 

věku. A především nesmíme zapomenout zmínit, že do kriminalistických statistik 

vykazujících trestnou činnost cizinců se nepromítne trestná činnost těch osob, které 

sice mají přistěhovalecký původ, nicméně již získaly občanství hostitelské země.  

Všechny tyto zkreslující faktory mohou vést k nadhodnocení počtu trestných 

činů spáchaných imigranty. Studie Hröbera, Döllinga, Leygraf a Sasse přitom 

                                                 
788 NAPLAVA, T. Selbstberichtete delinquenz einheimischer und immigrierter Jugendlicher im 
Vergleich: Eine sekundäranalyse von Schulbefragungen der Jahre 1995 – 2000. Soziale Probleme: 
Zeitschrift für soziale Probleme und soziale Kontrolle. 2003, 14(1), s. 71. 
789 RAITHEL, J. a J. MANSEL (HRSG.). Kriminalität und Gewalt im Jugendalter: Hell- und 
Dunkelfeldbefunde im Vergleich. Weinheim ; München: Juventa-Verl, 2003, s. 67. ISBN 978-377-
9917-403. 
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odhaduje, že pokud bychom zohlednili uvedené zkreslující faktory, reprezentace 

imigrantů ve statistikách obviněných by se až trojnásobně snížila.790 

 

7.2.3.3 Okolnosti podmiňující trestnou činnost mladistvých imigrantů druhé 

generace: 

 

Míra kriminálního jednání imigranta je ovlivněna procesem jeho integrace, 

adaptace do majoritní společnosti.  

Podle Drbohlava je třeba rozlišovat jednak 

- socioekonomickou a právně-politickou sféru integrace, společně 

označované též jako integrace strukturální (značí postavení imigrantů 

v hlavních institucích hostitelské země);  

- dále pak sféru kulturní (přejímání postojů, hodnot, norem a kulturních 

vzorců migranty),  

- sféru sociální integrace (vytváření vzájemných přátelských či partnerských 

vztahů, participace v organizacích a jiných společenstvích vytvářených 

majoritní společností)  

- a konečně identifikační sféru značící pocit sounáležitosti a identifikaci 

s přijímající společností. 

Tyto čtyři oblasti můžeme doplnit též o tzv. vnější sféru integrační procesu, jež 

je tvořena postoji přijímací společnosti.791 

 

a) socioekonomická integrace  

Ukazateli socioekonomické integrace etnické skupiny jsou především úroveň 

dosaženého vzdělání, míra uplatnění se na pracovním trhu, výše příjmu a kvalita 

bydlení.792 Imigranti, kteří přicházejí do hostitelské země jako dělnická pracovní 

                                                 
790 HEINZ, W. Kriminalität und Kriminalitätskontrolle in Deutschland. Kriminologie und 
Forensische Psychiatrie: Band 4: Kriminologie und forensische Psychiatrie. Darmstadt: Steinkopff, 
2009, s. 76. ISBN 9783798514485. 
791 DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. 
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s. 92. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 
978-80-7419-039-1. 
792 JUNGER-TAS, J. Ethnic minorities, social integration and crime. European Journal on Criminal 
Policy and Research. 2001, 9(1), s.8. DOI: 10.1023/A:1011210026339. ISSN 09281371. Dostupné 
také z: http://link.springer.com/10.1023/A:1011210026339. 
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síla, se usazují obzvláště v průmyslových částech země.793 Drbohlav odhaduje, že 

více než polovina zahraničních dělníků je zaměstnána v prvním či druhém 

hospodářském sektoru, které častěji podléhají ekonomickým krizím.794 Proto se 

také potýkají s vysokou nezaměstnaností. Z toho plyne i špatná finanční situace 

přistěhovalců, nízký sociální status, bydlení v chudších zónách měst apod. 

Sociální prostředí, ve kterém jedinec žije, považují za rozhodující z hlediska 

konformního či deviantního jednání sociálně strukturální teorie (social structure 

theories). Z pohledu sociálně strukturálních studií je příčinnou vyššího zatížení 

imigrantů kriminalitou především diskriminace a jiné formy znevýhodňování, 

vyloučení do okrajových částí měst, vytváření segregovaných společenství 

apod.795Naopak neberou v úvahu vliv rodiny, vrstevníků, rodiny či sociální 

komunity.796 

Převážná část imigrantů přichází do hostitelské země s cílem zlepšit své 

sociální a ekonomické postavení – to je jejich „amerických sen“, jak jej popsal R. K. 

Merton ve své eseji Social Structure and Anomie. Nedojde-li k naplnění očekávání 

a ekonomických cílů imigranta, může tato situace vyústit v deviantní jednání.797 

Současná společnost stále klade důraz na materiální hodnoty a úspěch. Jestliže je 

tento cíl přijat a nelze jej dosáhnout legitimními prostředky, jednou z možných 

reakcí je inovace – tedy dosažení cíle, byť deviantní, popř. delikventní cestou.  

Pro úspěšné uplatnění se na trhu práce se vyžaduje především vyšší vzdělání, 

flexibilita, jazykové a komunikační dovednosti. Tyto kvality však imigrantům často 

chybí. Ukazuje se, že dospívající příslušníci určitých etnických skupin ve srovnání 

s jejich vrstevníky z majoritní společnosti častěji zanechávají studia a celkově je 

                                                 
793  Z jakého důvodu, popř. za jakým účelem imigranti do hostitelské země přicházejí, ovlivňuje to, 
v jaké části země se usadí. K tomu blíže ENTZINGER, H. a R. BIEZEVELD. Benchmarking in 
Immigrant Integration [online]. Rotterdam: EuropeanResearch Centre on Migration and Ethnic 
Relations., 2003, s. 21 [cit. 2015-10-15]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legal-
migration/pdf/general/benchmarking_final_en.pdf. 
794 DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. 
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s. 94. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 
978-80-7419-039-1. 
795 RAITHEL, J. a J. MANSEL (HRSG.). Kriminalität und Gewalt im Jugendalter: Hell- und 
Dunkelfeldbefunde im Vergleich. Weinheim ; München: Juventa-Verl, 2003, s. 66. ISBN 978-377-
9917-403. 
796 VÁLKOVÁ, H., J. KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. 
Beck, 2012, s. 84n. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2. 
797 Shodně: NAPLAVA, T. Selbstberichtete delinquenz einheimischer und immigrierter 
Jugendlicher im Vergleich: Eine sekundäranalyse von Schulbefragungen der Jahre 1995 – 2000. 
Soziale Probleme: Zeitschrift für soziale Probleme und soziale Kontrolle. 2003, 14(1), s. 82n. 
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úroveň dosaženého vzdělání nižší.798 Konkrétně 1/3 až 1/2 mladistvých 

s migračním pozadím žijících v Rakousku nepokračuje po ukončení základní 

povinné docházky v dalším studiu. U nativních mladistvých je tento podíl pouze 10 

%.799 U některých etnik, např. u turecké, lze tento jev vysvětlit tím, že dospívající 

Turek raději opustí školu a nastupuje do zaměstnání, aby podpořil svou rodinu a 

pomohl jí tak z těžké finanční situace. Důvodem však může být i reakce 

na diskriminační zacházení. 

Dlouhodobá exkluze a diskriminační, xenofobní jednání ze strany majoritní 

společnosti může posilovat důraz etnické minority na zachování jejich kultury, 

náboženství, jazyka atp.800 Segregace minorit a majoritní společnosti vede k tomu, 

že příslušníci etnických menšin nejsou motivováni k tomu učit se jazyku hostitelské 

země. Tím však zároveň snižují své možnosti na dosažení vyššího vzdělání a 

současně i lepší pracovní pozice. Tím také dochází k méně časté interakci mezi 

příslušníky minorit a majoritní společností, její kulturou, což snižuje rychlost 

procesu začlenění. Opět můžeme uvést konkrétní údaje, kdy nezaměstnanost 

mladistvých v Rakousku v roce 2009 činila cca 4,5 %. U mladistvých 

s přistěhovaleckým původem však až 11 %, z toho nejvyšší nezaměstnanosti 

dosahovali mladiství imigranti z Turecka a bývalé Jugoslávie (12 %).801 

V situaci, kdy jsou příslušníci etnických minorit konfrontováni s omezeními 

v oblasti socioekonomické integrace – nemohou sehnat práci nebo jen 

nepravidelnou či podřadnou, je jednou z možných reakcí uchýlení se k páchání 

trestné činnosti.802 Násilná trestná činnost může souviset s agresí vyplývající 

z pocitu frustrace, méněcennosti, nízkého sociálního postavení ve společnosti 

související s nemožností pracovního uplatnění, chudobou apod.803 Zajímavé by 

                                                 
798 ENTZINGER, H. a R. BIEZEVELD. Benchmarking in Immigrant Integration [online]. 
Rotterdam: EuropeanResearch Centre on Migration and Ethnic Relations., 2003, s. 21 [cit. 2015-
10-15]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-
library/documents/policies/legal-migration/pdf/general/benchmarking_final_en.pdf. 
799 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. 
800 JUNGER-TAS, J. Ethnic minorities, social integration and crime. European Journal on Criminal 
Policy and Research. 2001, 9(1), s. 10. DOI: 10.1023/A:1011210026339. ISSN 09281371. 
Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1023/A:1011210026339. 
801 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. 
802 Jiným vysvětlením trestné činnosti mladistvých imigrantů je aplikace naučených vzorců chování, 
jež převzali v prostředí, v němž vyrůstali. Tím navazujeme na teorii kriminálních subkultur, jež 
rozvinuli především Cloward a Ohlin (1960). K tomu blíže: MUNKOVÁ, G. Sociální deviace: 
přehled sociologických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 53n. ISBN 
978-80-7380-398-8. 
803 Srov. OSMANČÍK, O. a kol., Násilná kriminalita. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 1992, s. 14. 
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proto bylo sledovat výkyvy trestné činnosti v reakci na stavy hospodářské, 

ekonomické krize či naopak ekonomického růstu. 

 

b) Sociální a kulturní integrace 

Domněnka, že mladí imigranti pravděpodobně nevykazují vyšší trestnou 

činnost ve srovnání s vrstevníky z majoritní společnosti, kteří pocházejí ze stejného 

socio-ekonomického prostředí, má zastánce především ve Spojených státech.804 

Jednoduše řečeno, podle této hypotézy, která byla formulována Chicagskou školou 

již v 20. letech 20. století každá skupina zasazená do stejně špatného 

socioekonomického prostředí by vykazovala vyšší míru kriminality – bez ohledu 

na etnickou příslušnost, zemi původu či hostitelskou zemi. Role etnického prvku je 

v tomto případě podceněna. 

Jak ale vysvětlit, že některé etnické skupiny jsou za stejných socioekonomických 

podmínek zatíženy kriminalitou více než jiné?  Odpověď na tuto otázku nespočívá 

v tom, že příslušníci některých etnik jsou více delikventní nebo násilní než jiní.805  

Kromě socioekonomického znevýhodnění imigrantů může být další příčinnou 

jejich trestné činnosti nedostatečná sociální a kulturní integrace cizinců 

v hostitelské zemi. Kriminalita imigrantů může sloužit jako jeden ze základních 

ukazatelů míry jejich adaptace v socio-kulturní sféře společnosti.806  Vycházíme 

tedy z toho, že vysoké zastoupení imigrantů mezi pachateli trestných činů může být 

znakem neakceptace základních společenských pravidel a norem uplatňovaných 

majoritní společností, a tedy ukazatelem jejich nedostatečné integrace.807 Dalšími 

ukazateli sociální a kulturní integrace jsou např. učení se jazyku hostitelské země, 

navazování mezietnických vztahů, účast ve spolcích a organizacích, uzavírání 

smíšených manželství.808 

                                                 
804 KILLIAS, M. Criminality among second-generation immmigrants in Western Europe: a review 
of the evidence. Criminal justice Review. 1989, 14(1), s. 8. 
805 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 10. ISBN 
978-372-7286-681. 
806 DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. 
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s. 92. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 
978-80-7419-039-1. 
807 ENTZINGER, H. a R. BIEZEVELD. Benchmarking in Immigrant Integration [online]. 
Rotterdam: EuropeanResearch Centre on Migration and Ethnic Relations., 2003, s. 27 - 29 [cit. 
2015-10-15]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-
library/documents/policies/legal-migration/pdf/general/benchmarking_final_en.pdf. 
808 DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. 
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s. 95. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 
978-80-7419-039-1. 
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Jednotlivé skupiny imigrantů se liší v rychlosti a míře úspěšného začlenění 

mezi původní obyvatelstvo hostitelské země, a to v závislosti na etnické příslušnosti 

a z ní vyplývající kultury.809 Můžeme říci, že rychlost a úspěšnost integrace bude 

záviset na odlišnostech obou kultur. Čím jsou kultura a životní podmínky 

v hostitelské zemi odlišnější od jejich vlastních, tím spíše budou mít příslušníci 

etnických skupin tendenci vytvářet uzavřené enklávy segregované od majoritní 

populace.810 Typickým příkladem segregovaných minorit jsou například Alžířané a 

Maročané ve Francii, Turci a Maročané v Nizozemsku nebo Afroameričané 

v  USA.811 Ukažme si takovou situaci na příkladu turecké a italské etnické minority 

pobývající v Nizozemsku. 

Ve vysoce segregovaných minoritních skupinách jakou je např. ta turecká, 

nepociťují potřebu učit se jazyku hostitelské země, a to ani nově příchozí, ani osoby, 

které již pobývají v hostitelské zemi delší dobu a mají status residenta.812 

Pro příslušníky tureckých menšin, kteří tvoří významné minoritní skupiny 

v Nizozemsku či Německu, je typická velká sociální soudržnost a odmítavý postoj 

ke kultuře jejich hostitelské země. Nesmířili se například s faktem, že žena má dle 

kultury majoritní společnosti rovné postavení a plní jak rodičovskou úlohu, tak se 

stará i o ekonomické zabezpečení rodiny. Naprosto odlišným způsobem probíhal 

v Nizozemsku integrační proces imigrantů z jižních států. Nizozemská studie813 

srovnávala integraci skupiny přistěhovalců z jižní Evropy (Itálie, Španělsko, 

Portugalsko) a skupiny Turků. Jejich ekonomická situace i migrační historie byla 

podobná. Obě skupiny přistěhovalců přišly do Nizozemska v průběhu 60. let jako 

                                                 
809 Studie například uvádí, že úspěšná integrace imigrantů ve Švédsku trvá deset let, v USA může 
trvat legrační    
proces jednu i dvě generace. Výjimkou však dle studie zůstávají Afroameričané, kteří dosud nejsou 
plně integrování. In:  JUNGER-TAS, J. Ethnic minorities, social integration and crime. European 
Journal on Criminal Policy and Research. 2001, 9(1), s. 12. DOI: 10.1023/A:1011210026339. ISSN 
09281371. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1023/A:1011210026339. 
810 JUNGER-TAS, J. Ethnic minorities, social integration and crime. European Journal on Criminal 
Policy and Research. 2001, 9(1), s. 12. DOI: 10.1023/A:1011210026339. ISSN 09281371. 
Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1023/A:1011210026339. 
811 Právě příslušníci těchto minoritních skupin tvoří velké procento vězeňské populace. In: 
JUNGER-TAS, J. Ethnic minorities, social integration and crime. European Journal on Criminal 
Policy and Research. 2001, 9(1), s. 12. DOI: 10.1023/A:1011210026339. ISSN 09281371. 
Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1023/A:1011210026339. 
812 ENTZINGER, H. a R. BIEZEVELD. Benchmarking in Immigrant Integration [online]. 
Rotterdam: EuropeanResearch Centre on Migration and Ethnic Relations., 2003, s. 30 [cit. 2015-
10-15]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-
library/documents/policies/legal-migration/pdf/general/benchmarking_final_en.pdf. 
813 JUNGER-TAS, J. Ethnic minorities, social integration and crime. European Journal on Criminal 
Policy and Research. 2001, 9(1), s. 12-13. DOI: 10.1023/A:1011210026339. ISSN 09281371. 
Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1023/A:1011210026339. 
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zahraniční dělníci, aby zlepšily své ekonomické a sociální postavení, obě skupiny 

měly stejně nízkou úroveň vzdělání. Výchozí pozice byla tedy ze sociálně-

ekonomického hlediska pro obě minority obdobná. Přesto se jižné Evropané 

v hostitelské zemi dokázali začlenit velmi snadno a rychleji ve srovnání s tureckou 

menšinou.814 Dokladem toho je i skutečnost, že nejsou mezi pachateli trestné 

činnosti zastoupeni více nežli původní obyvatelé. Rychlejší adaptaci na podmínky 

v hostitelské zemi můžeme vysvětlit otevřeným postojem ke kultuře hostitelské 

země, zapojení se do občanských organizací, učení se novým dovednostem – 

dokázali se rekvalifikovat a opustit průmyslový sektor. Stejně tak u této minoritní 

skupiny nedochází k vytváření enkláv. 

Za další z ukazatelů míry kulturní a sociální integrace příslušníků minorit 

do majoritní společnosti se považuje fenomén smíšených manželství.815 

U některých komunit imigrantů lze pozorovat, že si daleko častěji hledají manželku 

v zemi původu. Např. 2/3 všech tureckých a marockých mladíků žijících 

v Nizozemsku si hledá protějšek v zemi původu, u druhé generace je toto číslo jen 

o něco nižší než u první.816 Stejně tak v Německu pro imigranty druhé a další 

generace s tureckými kořeny nepřichází v úvahu jako partnerky a manželky 

německé ženy, ale ani ženy s tureckými kořeny žijící v Německu, neboť jsou již 

příliš dotčeny západní kulturou. Proto volí ženy ze země jejich původu. 817 

 

Hledání etnické identity a kulturní konflikt 

 

Mladiství příslušníci určité etnické minority se v dospívání vedle vývojových 

problémů musí potýkat také s problémem identifikace k určité kultuře. Je pro ně 

velice důležité nalezení vlastní etnické identity. Zatímco rodiče se cítí být stále 

                                                 
814 Podobností mezi kulturami imigrantů z jižní Evropy a hostitelskou zemí Švýcarsko vysvětluje 
nižší míru kriminalitu ve srovnání s jinými etnickými minoritami též studie Criminality among 
second-generation immmigrants in Western Europe. In: KILLIAS, M. Criminality among second-
generation immmigrants in Western Europe: a review of the evidence. Criminal justice Review. 
1989, 14(1), s. 14 - 31. 
815 DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. 
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, s. 96. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 
978-80-7419-039-1. 
816 ENTZINGER, H. a R. BIEZEVELD. Benchmarking in Immigrant Integration [online]. 
Rotterdam: EuropeanResearch Centre on Migration and Ethnic Relations., 2003, s. 24 [cit. 2015-
10-15]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-
library/documents/policies/legal-migration/pdf/general/benchmarking_final_en.pdf. 
817 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 79, ISBN 34-513-0204-7 
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spjati se svou zemí, v níž se narodili a v níž mají své kořeny, jejich děti se naopak 

snaží co nejvíce přizpůsobit životním podmínkám, stylu a kultuře v zemi, v níž ony 

vyrůstaly. 818 Tato tenze je nazývána kulturní konflikt (culture conflict). 

Podle teorie kulturního konfliktu je deviantní chování výsledkem konfliktu 

kulturně odlišných požadavků chování.819 Tato teorie byla rozvinuta T. Sellinem. 

Podle Sellina rozlišujeme: 

- kulturní konflikt duchovní (vnitřní konflikt), 

- konflikt odlišných kulturních kódů (vnější konflikt). 

U imigrantů se objevují oba typy kulturního konfliktu.820 Dospívající imigranti 

druhé generace se musí potýkat s otázkou, kam vlastně patřím, k jaké kultuře? 

Očekává se od nich, že budou udržovat hodnoty a kulturní dědictví jejich etnické 

komunity, k níž náleží. Zároveň však cítí potřebu přizpůsobit se mainstreamové 

společnosti, v níž vyrůstají.821 V důsledku tohoto kulturního konfliktu mohou 

dospívající s etnickými kořeny trpět krizí identity a z ní vyplývající frustrací a 

poruchami chování jako např. záškoláctví, zneužívání návykových látek i 

delikvence. Kupříkladu od korejských žen se čeká, že budou poslušné, nebudou se 

prosazovat ve vnějších vztazích a jejich společenské aktivity budou omezené. 

Očekává se od nich péče o domácnost zahrnující vaření, úklid i péče o mladší 

sourozence. Dospívající Američanky s asijským původem se asimilují do americké 

kultury nabízející ženám rovné postavení a možnost stejného uplatnění jakého se 

dostává mužům.  

Podle Shraka a Rhee822 můžeme vnímat 3 dimenze etnické identity. Jednak 

úroveň etnické identity ve smyslu sounáležitosti s určitou kulturou, dále postoje 

                                                 
818 NAPLAVA, T. Selbstberichtete delinquenz einheimischer und immigrierter Jugendlicher im 
Vergleich: Eine sekundäranalyse von Schulbefragungen der Jahre 1995 – 2000. Soziale Probleme: 
Zeitschrift für soziale Probleme und soziale Kontrolle. 2003, 14(1), s. 82n. 
819 RAITHEL, J. a J. MANSEL (HRSG.). Kriminalität und Gewalt im Jugendalter: Hell- und 
Dunkelfeldbefunde im Vergleich. Weinheim ; München: Juventa-Verl, 2003, s. 64 -65. ISBN 978-
377-9917-403. 
820 Určité skupiny si pro dané situace vytvářejí určité normy chování, na základě kterých následně 
definují normalitu a deviaci. Konflikt kultur nastává v situaci, kdy normy jedné kulturní či 
subkulturní oblasti migrují nebo přijdou do kontaktu s normami jiné kultury. K tomu blíže: 
MUNKOVÁ, G. Sociální deviace: přehled sociologických teorií. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 63n. ISBN 978-80-7380-398-8. 
821Druhá generace mladistvých v USA, potomci evropských imigrantů se učí angličtinu, postupně 
opouští jazyk jejich rodičů i jejich kulturu. PORTES, A. a R. RUMBAUT. Introduction: The Second 
Generation and the Children of Immigrants Logitudinal Study. Ethnic and Racial Studies. 2005, 
28(6), s. 985. 
822 SHRAKE, E. K. a S. RHEE. Ethnic identity as a predictor of problem behaviors among Korean 
American adolescents. Adolescence. San Diego: Libra Publishers, 2004, 39(155), s. 602. 
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příslušníků etnických minorit vůči jiným skupinám a konečně vnímání 

diskriminačního jednání. 

Jakým způsobem mladistvý s etnickými kořeny vnímá postavení své etnické 

minority, rasy v širší společnosti? Je si vědom případných rasových předsudků, 

znevýhodňování a diskriminace ze strany příslušníků majoritní společnosti? 

Dle výsledků studie provedené Shrakem a Rhee je etnická identita a obzvláště 

vnímání diskriminačního jednání ze strany příslušníků majoritní společnosti silným 

prediktorem problémového chování dospívajícího.823 Čím vyšší je smysl pro 

příslušnost k určité etnické skupině, tím méně vykazuje behaviorálních problémů, 

zvláště v kombinaci s nízkou mírou vnímané diskriminace. A naopak diskriminační 

jednání vůči mladistvému s odlišnými etnickými kořeny má za následek jeho 

negativní sebehodnocení, nízké sebevědomí, frustraci, hněv, jež si ventilují agresí. 

Toto je právě jedno z možných vysvětlení, proč jsou mladiství imigranti druhé 

generace častěji registrováni jako pachatelé násilné činnosti než jejich vrstevníci 

náležející k majoritní kultuře. Jelikož je druhá, popř. další generace imigrantů 

zpravidla lépe adaptována na podmínky v hostitelské zemi, tím citlivěji vnímá 

diskriminující chování majority vůči nim. Např. američtí občané asijského původu 

uvádějí824, že byli zastavení policejní hlídkou jen kvůli svému asijskému původu. 

Jako znevýhodňující vnímají též stereotypní postoje učitelů i jejich spolužáků apod. 

Příkladem segregačního chování na školách je tzv. whiteflight efekt. Jedná se 

o situaci, kdy rodiče patřící k majoritní společnosti přeřadí své dítě do jiné školy, 

jakmile v ní vzroste podíl studentů jiného etnika. Tento jev ovlivňuje také trend 

imigrantů seskupovat se v určitých oblastech, jejich děti pak navštěvují spádovou 

školu, tedy představují vysoký počet studentů v ní. Rodiče z majoritní společnosti 

do takové školy odmítají posílat své děti a dochází tedy k segregaci, omezení 

kontaktu s minoritami. Tato situace má negativní vliv na proces integrace. 825 

  

                                                 
823 SHRAKE, E. K. a S. RHEE. Ethnic identity as a predictor of problem behaviors among Korean 
American adolescents. Adolescence. San Diego: Libra Publishers, 2004, 39(155), s. 613n. 
824 SHRAKE, E. K. a S. RHEE. Ethnic identity as a predictor of problem behaviors among Korean 
American adolescents. Adolescence. San Diego: Libra Publishers, 2004, 39(155), s. 613n. 
825 ENTZINGER, H. a R. BIEZEVELD. Benchmarking in Immigrant Integration [online]. 
Rotterdam: EuropeanResearch Centre on Migration and Ethnic Relations., 2003, s. 21 [cit. 2015-
10-15]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-
library/documents/policies/legal-migration/pdf/general/benchmarking_final_en.pdf. 
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7.2.4 Kriminalita mladistvých imigrant ů 2. generace v Německu, 

Rakousku a Švýcarsku – aktuální stav 

 

7.2.4.1 Krátký exkurz ke stavu kriminality páchané mladistvými imigranty 

2. generace v Rakousku a ve Švýcarsku  

 

Švýcarsko 

Již v roce 1895 se Meyer zabýval kriminalitou migrantů v kantonu Zürich ve 

Švýcarsku. Empirickou studií potvrdil, že přistěhovalci, kteří tehdy tvořili 26 % 

obyvatelstva Švýcarska, spáchali více jak polovinu násilné trestné činnosti.826  

V současné době se ve Švýcarsku 2/3 násilných trestných činů dopouští osoby 

s migračními kořeny, až 52 % z nich má předky v bývalé Jugoslavii. Jako možné 

vysvětlení Knecht nabízí válečnou zkušenost jednotlivých rodin, setkání se 

s násilím a nedostatečnou sociální integraci.827 Aebersold spatřuje příčiny v tom, že 

značná část přistěhovalců zůstává ve Švýcarsku i nadále v obdobných životních 

podmínkách. Potýkají se s chudobou, sociálním vyloučením, chybějící 

perspektivou, slabou rodinnou a sociální sítí. Dalším typickým rysem je nízké 

vzdělání, neukončená školní docházka, což vede k obtížím při shánění zaměstnání 

a vysoké nezaměstnanosti atd.828 Rovněž stojí za zmínku, že jak imigranti první, 

tak druhé generace se podle self-reportové studie provedené ve Švýcarsku stávají 

častěji členem gangu než jejich vrstevníci, potomci nativních občanů.829  

 

Rakousko 

Podle statistických údajů z roku 2015 žije v Rakousku přibližně 1,8 milionu 

osob s přistěhovaleckým původem.830 Téměř 2/3 přistěhovalců přišly ze zemí mimo 

                                                 
826 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 11 - 12. 
ISBN 978-372-7286-681. 
827 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1), s. 55. 
828 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 11 - 12. 
ISBN 978-372-7286-681. 
829 GATTI, U., S. HAYMOZ. Girl Members of Deviant Youth Groups, Offending Behaviour and 
Victimisation: Results from the ISRD2 in Italy and Switzerland. European Journal on Criminal 
Policy and Research. Springer, 2010, 16(3), s. 174. 
830 Rakousko považuje za osoby s přistěhovaleckým původem ty, jejichž oba rodiče se narodili 
v zahraničí (Statistik Austria 2015). 
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EU, z toho 513  tisíc osob pochází z bývalé Jugoslávie a 273 tisíc z Turecka. 

Odhaduje se, že téměř 43 % tvoří přistěhovalci tzv. 1 generace pocházející ze zemí 

mimo Evropskou unii, imigranti tzv. druhé generace představují 19 %.831 Z hlediska 

věkového složení imigrantů tzv. druhé generace přitom 54 % tvoří osoby mladší 15 

let, 22 % osoby ve věku 15–29 let.832 Co však ve statistických údajích o počtu 

přistěhovalců a jejich počtu zaujme, zvláště ve srovnání s počtem přistěhovalců 2. 

generace ze zemí bývalé Jugoslávie, je počet přistěhovalců tzv. 2. generace 

s tureckými kořeny, kterých je zhruba stejný počet jako imigrantů 1. generace.833  

Z uvedeného plyne, že na území Rakouska žije významný počet imigrantů 2. 

generace s tureckými kořeny ve věku do 30 let. 

V roce 2012 Institut pro kriminologii a sociologii provedl studii týkající se 

hodnocení trestné činnosti ve Vídni z pohledu národnosti a přistěhovaleckého 

původu pachatele. Jeden z prezentovaných závěrů zní, že vyšší zatížení 

kriminalitou je prokazatelné u mladistvých a mladých dospělých mužského pohlaví 

majících původ ve státech mimo Evropskou Unii, zejména pocházejících z Turecka 

a z Balkánu. Nejvýraznější je zatížení u osob ve věku mezi 14.–18. rokem. Naopak 

u mladších či starších osob a stejně tak u žen není zatížení kriminalitou vyšší, než 

tomu je u osob s rakouským původem či u osob pocházejících z jiných států.834  

  

                                                 
831 Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Überblick: (Jahresdurchschnitt 2015). Statistik 
Austria, 2016. [online]. 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerung
sstruktur/bevoelkerung_nach_migrationshintergrund/033240.html [cit. 2016-04-24]. 
832 PEINTINGER, T., S. SHAH a M. PLATZER. Lebenswelten junger Inhaftierter mit 
Migrationshintergrund: Ansatzpunkte für Prävention. Kriminalistik. 2009, (2), s. 108. 
833 Zatímco celkový počet přistěhovalců z bývalé Jugoslávie činil v roce 2015 v souhrnu 513 tisíc 
osob, z nichž 359 tisíc tvořili imigranti první generace a 154 tisíc osob imigranti druhé generace, 
celkový počet přistěhovalců z Turecka činil 273 tisíc osob, z nichž 155 tisíc představuje první 
generace přistěhovalců, 117 tisíc generace druhá. In: Bevölkerung mit Migrationshintergrund im 
Überblick: (Jahresdurchschnitt 2015). Statistik Austria, 2016.Dostupné také z: 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerung
sstruktur/bevoelkerung_nach_migrationshintergrund/033240.html. [cit. 2016-04-24]. 
834 PILGRAM, A., W. FUCHS a N. LEONHARDMAIR. Welche Aussagen über die Migranten- und 
Ausländerpopulation in Wien erlaubt die Kriminalstatistik?: Sozialwissenschaftliche expertise 
[online]. Institut für Rechts-und Kriminalsoziologie, s. 12 [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: 
http://www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsbericht/IRKS_MA17_Kriminalstatistik_M
igranten_2012-07-12.pdf. 
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7.2.4.2 Kriminalita mladistvých imigrant ů 2. generace ve Spolkové republice 

Německo 

 
V této podkapitole se zaměřím na kriminalitu mladistvých imigrantů 2. 

generace ve Spolkové republice Německo. Pokusím se vysvětlit, proč jsou 

mladiství muži zejména s tureckými kořeny častěji zastoupeni jako pachatelé 

násilné trestné činnosti ve srovnání s jejich vrstevníky bez přistěhovaleckého 

původu. Praktické poznatky o trestné činnosti mladistvých imigrantů 2. generace 

v Německu a problémy při snaze o její řešení jsem čerpala zejména z knihy 

Das Ende der Geduld, jejíž autorkou je Kirsten Heisig, která byla až do své smrti 

v roce 2010 soudkyní pro mládež u Okresního soudu Berlin-Tiergarten a která 

změnila přístup k trestné činnosti mladistvých v berlínské justici a vytvořila nový 

model zacházení s mladistvými, tzv. Neuköllner Modell. 

 

Významné zastoupení mezi mladistvými pachateli, a obzvláště v oblasti 

násilné trestné činnosti, měli v 80. a v 90. letech v Německu mladí imigranti a 

příslušníci etnických menšin. Většina z těchto mladistvých delikventů však byly 

osoby narozené již v Německu a s německým občanstvím. Zvláštní postavení mezi 

nimi pak měla především turecká menšina. Podle self-retortových studií z konce 

90. let míra násilí mezi tureckou mládeží byla dvakrát vyšší než ve srovnání 

s mladistvými Němci.835 Další skupinou obyvatel, kteří se častěji objevovali mezi 

pachateli násilné trestné činnosti, byli tzv. Aussiedler, tj. osoby s německým pasem, 

avšak pocházející z dřívějšího Sovětského svazu. Podle Dünkela problémy 

pramenily z nízké integrace a malé znalosti jazyka.836 Fenomén spočívající ve vyšší 

míře zastoupení mladých imigrantů mezi pachateli trestné činnosti se však 

projevoval pouze v tehdejším Západním Německu, neboť ve Východním Německu 

naopak žilo v dané době jen velice málo cizinců, resp. přistěhovalců. Složení 

pachatelů trestné činnosti bylo proto značně odlišné a majoritní zastoupení v tomto 

                                                 
835 DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 556. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
836 DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 556. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
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směru měli převážné původní občané a cizinci se naopak v daleko větší míře stávali 

oběťmi xenofobně motivované trestné činnosti.837 

I v současné době je však rostoucí počet násilné trestné činnosti i nadále 

spojován s imigranty, popř. s občany Spolkové republiky Německo 

s tzv. migračním pozadím (Migrationshintergrund). Více než 1/3 všech jedinců 

z řad mladistvých838 tvoří imigranti první a druhé generace839, a to převážně ti 

s tureckými kořeny. Diskuse o násilné trestné činnosti ve Spolkové republice 

Německo a o jejím řešení tak dostává etnický rozměr.  

 

Migra ční pozadí mladistvých pachatelů v Německu: 
 

 

Zdroj: Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt 

 

Kriminologický výzkumný institut Niedersachsen v Hannoveru provedl self- 

reportovou studii, jíž se zúčastnilo 44 610 mladistvých, žáků 9. tříd. Její výsledky 

publikoval v roce 2009. Zhruba 1/4 dotazovaných patřilo mezi tzv. osoby 

s neněmeckým původem, zejména potomky přistěhovalců z Turecka a dřívějšího 

                                                 
837 DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 556. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
838 Studie prováděna IRSD2 v Německu prováděna na žácích 7. - 9. tříd. 
839 Migranty druhé generace se rozumí jedinci narození v Německu, kdy nejméně jeden z jejich 
rodičů pochází z ciziny (třetí generace migrantů se již řadí mezi nativní obyvatele). 
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Sovětského svazu.840 Výsledky studie mimo jiné dokladují, že mladiství 

z přistěhovaleckých rodin páchají násilné trestné činy častěji ve srovnání 

s mladistvými Němci. Ve srovnání s nativními vrstevníky jsou mladiství, kteří 

nemají německý původ, 2,3x více zastoupeni v oblasti násilné trestné činnosti, např. 

trestný čin ublížení na zdraví, a 1,7x více zastoupeni jako pachatelé sexuální trestné 

činnosti. Nadměrné zastoupení se však projevuje i v jiných oblastech než v oblasti 

závažné trestné činnosti, stejně tak bývají pachatelé neněmeckého původu 

registrováni při jízdě na černo.841 Kriminologický institut vysvětluje tento větší 

sklon k násilným projevům v chování tím, že jedinci z přistěhovaleckých rodin 

bývají daleko častěji oběťmi násilí v rámci vlastní rodiny. Signifikantně jsou 

zatíženi mladí muži, jejichž rodiče pochází z Turecka, bývalé Jugoslávie 

a z arabských zemí. 842 

Mladiství jedinci odlišného etnika mají jiné startovní podmínky oproti 

nativním jedincům, zejména jsou více ohroženi chudobou, nezaměstnaností843, 

naráží na selektivní vzdělávací systém, dosahují horších vzdělávacích výsledků. 

Častěji tyto osoby žijí ve větších městech s všeobecně vyšší mírou kriminality. Jako 

další faktory je možné zmínit nejistou budoucnost spojenou s možností dalšího 

pobytu, nestabilnost rodinného zázemí, problémy v rodině, stupeň vzdělání a 

nezaměstnanost rodičů,844 zkušenost s nerovným přístupem a zacházením.845 

Heisig uvádí, že v Berlíně žije až 3 miliony dětí pod hranicí chudoby. Jsou 

vystavováni slovnímu i fyzickému násilí ze strany jejich rodičů, strádají duševně i 

fyzicky.846 Podle její zkušenosti jsou vystavováni násilí ze strany rodičů děti 

z přistěhovaleckých rodin častěji a stávají se tak sami potencionálními násilníky. 

                                                 
840 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 134 – 135. ISBN 34-513-0204-7. 
841 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 28. ISBN 34-513-0204-7. 
842 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 134 – 135. ISBN 34-513-0204-7. 
843 Nezaměstnanost u nativních obyvatel je v Německu 6 %, u imigrantů druhé generace 12 % a u 
imigrantů první generace dokonce 18 %. 
844 JUNGER-TAS, J. Juvenile delinquency in Europe and beyond: results of the second international 
self-report delinquency study. New York, N.Y.: Springer, c2010, s. 54 - 55. ISBN 978-038-7959-
825. 
845 Bundesrepublik Deutschland, Antwort der Bundesregierung von 7. 2. 2008. Drucksache 16/7991. 
Deutscher Bundestag. 16. Wahlperiode. 
846 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, 140. ISBN 34-513-0204-7. 
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Zásadním problémem však je, že instituce oficiální kontroly se o této trestné 

činnosti zpravidla nedozví a neexistuje tak způsob, jak těmto dětem pomoci. 847 

Studie IRSD2848 současně upozorňuje na trend, dle kterého dochází k separaci 

přistěhovalců s tureckými kořeny od majoritní společnosti. Pro příslušníky turecké 

menšiny je typická velká sociální soudržnost a odmítavý postoj ke kultuře jejich 

hostitelské země. Nově příchozí, ani osoby, které již pobývají v hostitelské zemi 

delší dobu a mají status residenta, nepociťují potřebu učit se jazyku hostitelské 

země.849 Kirsten Hesig popisuje, jak bylo pro ni překvapující, když se setkala 

s rodiči obžalovaných, jejichž trestní věc projednávala, kteří ani po více než 

dvacetiletém pobytu na území Spolkové republiky Německo nebyli schopni se 

domluvit německy. Zejména matky přistěhovaleckých rodin se zřídka učí jazyku 

hostitelské země. Naopak se německé děti ve škole začínají učit turecky.850 Této 

separaci napomáhá i německý systém vzdělávání, neboť je vysoce selektivní, 

zvláště v raném věku školáků. Vyznačuje se nedostatečnou školní integrace, která 

vede k brzkému ukončení školní docházky a dalšího vzdělávání. Podle závěrů 

uvedené studie existuje nepřímá úměra mezi stupněm dosaženého vzdělání a 

sklonem k násilným projevům. Zvýšení šancí na dosažení lepšího vzdělání je 

spojeno se snížením míry násilných projevů. Kriminologický institut dokládá tuto 

tezi provedenou analýzou, jejíž výsledky ukázaly, že např. v Hannoveru mezi lety 

1998–2006 se počet maturantů s tureckými kořeny zvýšil z 8,7 % na 15,3 %. 

Ve stejném období přitom počet delikventních mladistvých s tureckými kořeny 

naplňující znaky chronického pachatele klesl z 15,3 % na 7,2 %.851 Oproti tomu 

v Mnichově ve stejném časovém období došlo k poklesu počtu maturantů turecké 

národnosti z 18,1 % na 12,6 % a paralelně s tím k nárůstu násilných činů páchaných 

chronickými delikventy.852 

                                                 
847 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 142 - 143. ISBN 34-513-0204-7.  
848 JUNGER-TAS, J. Juvenile delinquency in Europe and beyond: results of the second international 
self-report delinquency study. New York, N.Y.: Springer, c2010, s. 53. ISBN 978-038-7959-825. 
849 ENTZINGER, H. a R. BIEZEVELD. Benchmarking in Immigrant Integration [online]. 
Rotterdam: EuropeanResearch Centre on Migration and Ethnic Relations., 2003, s. 30 [cit. 2015-
10-15]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-
library/documents/policies/legal-migration/pdf/general/benchmarking_final_en.pdf. 
850 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 86. ISBN 34-513-0204-7. 
851 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 137. ISBN 34-513-0204-7. 
852 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 138. ISBN 34-513-0204-7. 
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Nejsilnějším rizikovým faktorem násilného chování v období dospívání jsou 

dle výsledků provedené analýzy Kriminologického výzkumného institutu 

Niedersachsen delikventní kamarádi či členství v delikventní partě. Jsou-li 

mladiství obklopeni větším počtem násilných delikventních kamarádů, roste riziko, 

že se násilné prvky v jejich chování objeví rovněž.853 Sklon k páchání násilné 

trestné činnosti významně podporuje též konzumace alkoholu a návykových látek. 

Kriminalita mladistvých druhé a další generace je v drtivé většině kriminalitou 

mužů. Dívky z přistěhovaleckých rodin s tureckými kořeny mají odlišné postavení 

na rozdíl od synů a jsou jinak vychovávány. Synové jako dospívající muži mají 

vyšší postavení než dcery. Dívky jsou podrobeny silné rodičovské kontrole dílem 

vykonávané i skrze bratry. Díky tomu se jim však daří dosáhnout lepšího vzdělání, 

kvalifikace a následně i uplatnění.854 

V roce 2010 bylo registrováno 565 chronických pachatelů, z toho 414 dle 

statistik státního zastupitelství bylo označeno jako tzv. intenzivní pachatelé, 

zbylých 151 pak jako tzv. Schwellentäter855 (ve volném překladu 

dorůstající/narůstající pachatelé).856 V roce 2014 pak berlínské státní zastupitelství 

v seznamu chronických pachatelů registrovalo 400 mladistvých, z toho 323 

tzv. intenzivních pachatelů a 77 tzv. dorůstajících pachatelů.857 Heisig ke statistice 

z roku 2010 uvádí, že většina chronických pachatelů pocházela z části Neukölln, 

kdy 90 % opravdu intenzivních pachatelů, tj. těch, kteří se dopustili i více jak 

30 skutků, tvořili mladiství muži s migračním pozadím, konkrétně 45 % bylo 

arabského původu, 35 % s tureckými kořeny.858 Mnoho z nich již v mezidobí 

získalo německé občanství nebo se přímo v Německu narodilo. 

                                                 
853 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 138. ISBN 34-513-0204-7. 
854 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 81. ISBN 34-513-0204-7. 
855 Na základě definičních prvků určených státním zastupitelstvím jsou mezi tzv. Intensivtäter řazeni 
delikventní mladiství, kteří se v období jednoho roku dopustili více jak 10 trestných činů. Jako 
Schwellentäter jsou pak označeni ti, jež spáchali 5 – 10 skutků. In: HEISIG, K. Das Ende der 
Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im Breisgau: Herder, c2010, s. 80. 
ISBN 34-513-0204-7. 
856 BUNDESKRIMINALAMT (HG.). Polizeiliche Kriminalstatistik, Bundesrepublik Deutschland 
Jahrbuch 2010. Wiesbaden: Bundeskriminalamt, Kriminalistisches Institut. 
857 BUNDESKRIMINALAMT (HG.). Polizeiliche Kriminalstatistik, Bundesrepublik Deutschland 
Jahrbuch 2014. Wiesbaden: Bundeskriminalamt, Kriminalistisches Institut. 
858 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 80. ISBN 34-513-0204-7. 
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První rizikové chování budoucích intenzivních pachatelů nejčastěji spočívá 

v častování spolužáků vulgárními nadávkami, jejich mučení, ponižování, 

vyhrožování, bití či oloupení.859  Jejich jednání bývá doprovázeno slovními 

výhrůžkami či explicitním vyjádřením jejich postavení jako oběti, kdy je přímo jako 

oběť oslovují.860 Heisig vidí problém v tom, že dospívajícím chlapcům nejsou 

rodiči stanoveny pevné hranice. Pokud se vyskytnou stížnosti na jeho chování 

ve škole, rodiče to dávají za vinu učiteli, viní jej z rasismu či to přisuzují selhání 

systému. Často také sáhnou k tomu, že dítě přemístí do jiné školy. Nicméně 

zanedlouho po příchodu do nové školy se s jejich chováním vyskytnou stejné 

problémy. Přistěhovalecké rodiny turecké národnosti žijící ve Spolkové republice 

Německo se velice často a intenzivně brání zásahům do péče o děti a jakékoli 

intervenci orgánů veřejné moci, a to například i takovým způsobem, že na nějaký 

čas pošlou dítě zpět do země původu (Turecka či Libanonu).861 

 

Dalším charakteristickým rysem kriminality páchané mladistvými imigranty 

druhé či třetí generace je její latence, zvláště jsou-li poškození stejného etnika. 

Podle Heisig, která vychází ze své zkušenosti, v souvislosti s trestnými činy 

spáchanými v rámci stejného etnika převládá snaha tento konflikt vyřešit v rámci 

dané minority, bez součinnosti orgánů oficiální kontroly. Počet podaných trestních 

oznámení ve srovnání s trestními oznámeními učiněnými ze strany německých 

občanů je proto nižší. U bagatelních sporů může být mnohdy urovnání mezi 

rodinami rychlejší, účelnější a lepší než prostřednictvím formálního trestního 

řízení. Avšak tento fenomén se objevuje i u závažných násilných trestných činů. 

V rámci arabského etnika není výjimečné urovnání takového „sporu“ mezi 

rodinami smluvním ujednáním o uhrazení určité peněžité sumy.862  

 

 

                                                 
859 Právě ve specifickém etnickém složení obyvatelstva v Německu bývají nadávky i nábožensky 
založené, tj. dívky vulgárně označují ve chvíli, kdy nemají hlavu zahalenu šátkem. In: HEISIG, 
K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im Breisgau: Herder, 
c2010, s. 73. ISBN 34-513-0204-7. 
860 HEISIG, K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 73. ISBN 34-513-0204-7. 
861 HEISIG, K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 73. ISBN 34-513-0204-7. 
862 HEISIG, K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 141. ISBN 34-513-0204-7. 
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Neuköllner Modell 

 

Kirsten Heisig působila jako soudkyně německého okresního soudu pro mladistvé 

v Berlin-Tiergarten. Svou činností významně přispěla ke změně v přístupu 

k trestnímu řízení ve věcech mládeže a vytvořila tzv. Neuköllner Modell, který byl 

díky své efektivitě záhy převzat justicí v celém Berlíně. Neuköllner Modell je 

založen na několika základních principech: 

1) rychlost řízení – doba uplynuvší od spáchání činu do uložení sankce musí 

být zkrácena, 

2) okamžitá vykonatelnost sankce, 

3) efektivní spolupráce zúčastněných orgánů a institucí 

Základem reakce na trestnou činnost mladistvého je především rychlost, s jakou 

přichází uložení sankce. Čím je časový odstup delší, tím více se samozřejmě vytrácí 

i pedagogické působení sankce. Hesig uvádí, že uběhlo i šest měsíců až rok 

od spáchání činu než trestní řízení mladistvého dospělo do stadia řízení před 

soudem. 863 V mezidobí se však v životě mladistvého jedince odehraje mnoho změn 

– začne se stýkat s jinými kamarády, změní školu, přestěhuje se, spáchá několik 

dalších deliktů, což následně vede k tomu, že mnohdy již neví, který konkrétní 

skutek z řady jím spáchaných je projednáván. Nestačí však pouze urychlení řízení, 

rovněž sankce musí být vykonatelná v co nejkratší době. Špatným příkladem je 

například výkon Jugendarrestu, kdy mezi uložením této sankce a nástupem 

k jejímu výkonu uplyne i několik měsíců.864 

Předpokladem rychlého a efektivního řízení je spolupráce jednotlivých orgánů 

podílejících se na trestním řízení ve věcech mládeže. Kirsten Heisig se zasadila 

o vytvoření „týmů“ složených ze soudců, státních zástupců, policistů a úředníků 

orgánu péče o mládež (Jugendgerichtshilfe), kteří jsou příslušní pro určitou část 

obvodu, v němž působí. To umožňuje rychlejší a efektivnější spolupráci, a to i díky 

místní a osobní znalosti.865 V souvislosti s tím prosadila i dílčí změnu v příslušnosti 

orgánů činných v trestním řízení. Podporovala vznik tzv. Häuser des 

                                                 
863 HEISIG, K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 177. ISBN 34-513-0204-7. 
864 HEISIG, K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 201. ISBN 34-513-0204-7. 
865 HEISIG, K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 178. ISBN 34-513-0204-7. 
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Jungedsrechts, jejichž účelem je optimalizovat postup při prevenci a postihování 

kriminality mládeže tím, že policejní orgán, státní zastupitelství, jakož i orgány 

péče o mládež budou sídlit „pod jednou střechou“. 

Neuköllner Modell vychází z § 76 a násl. zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže Spolkové republiky Německo, který zakotvuje zjednodušené řízení 

v trestních věcech mladistvých, k jejichž rozhodnutí je příslušný samosoudce. 

Zjednodušené řízení umožňuje bezprostředně reagovat na spáchaný čin bez nutnosti 

dodržení určité formy či lhůt. V praxi to vypadá tak, že pokud státní zástupce 

po prostudování spisového materiálu předloženého policejním orgánem zjistí, že 

důkazní situace dostatečným způsobem prokazuje vinu mladistvého obviněného, 

trestní spis předloží soudu spolu s neformalizovaným návrhem. Odpadá formální 

předkládání obžaloby. Soud pro mladistvé tak může nařídit projednání věci v kratší 

lhůtě.866 Úloha Jugendgerichtshilfe spočívá v tom, že jej policejní orgán nebo státní 

zastupitelství zpraví o zahájení řízení a následně má 3 až 6 týdnů na obeznámení se 

s rodinnými a sociálními poměry mladistvého a vypracuje návrh na uložení vhodné 

sankce. 867 Heisig hovoří o tom, že v praxi se vyskytuje s uplatňováním tohoto 

modelu problém pouze v situaci, kdy policejní orgán nesprávně nevyhodnotí věc 

jako vhodnou pro zjednodušené řízení, v takovém případě se řízení zbytečně 

protahuje. V rámci zjednodušeného řízení lze uložit pouze výchovné a kázeňské 

prostředky, nikoli trestní.  

Neuköllner model se uplatňuje v případě bagatelních a méně závažných 

trestných činů, mezi něž patří krádež, poškození cizí věci, vyhrožování 

(Bedrohung) atp., což jsou typické trestné činy, kterých se dopouští mladiství, a to 

i případní chroničtí pachatelé na počátku své kriminální kariéry.868 Mnohdy totiž 

není rozhodující přísnost sankce, ale rychlost s jakou následuje. Rychlost reakce 

na trestnou činnost v případě počínajících chronických pachatelů může významně 

přispět k ukončení jejich kriminální kariéry již v jejím zárodku. Naopak jeho 

aplikace není vhodná na případy závažné trestné činnosti, neboť podle § 76 JGG 

může soud zjednodušené řízení konat, jen jestliže lze předpokládat uložení 

                                                 
866 HEISIG, K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
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některého z příkazů (Weisungen), kázeňských prostředků (Zuchtmittel) nebo 

upravit výchovu mladistvého, uložit zákaz řízení či odebrat řidičský průkaz. Tyto 

sankce však již nejsou způsobilé odradit chronické pachatele od páchání další 

trestné činnosti nebo je-li jeho další vývoj ohrožen v důsledku kriminálního 

prostředí, v němž vyrůstá, nápravu nelze zjednat jiným způsobem a je nezbytné jej 

z tohoto prostředí vytrhnout.  

Heisig ve své knize Das Ende der Geduld hovoří rovněž o významnosti 

komunikace se školou či jiným vzdělávacím institutem – ohledně následného 

chování mladistvého, hlášení případných poklesků, výchovných problémů, 

záškoláctví atp., ale i nespolupráci a nezájem o řešení problémů ze strany rodiny 

mladistvého. I v tomto směru je podle Heisig třeba být důslední a využít případné 

sankční prostředky k nápravě, a to důsledně. 869 Připomeňme, že záškoláctví je 

častým průvodním jevem trestné činnosti mladistvých. Důsledným prosazováním 

prostředků k nápravě se zvyšuje autorita soudu, ale i školy.870 Neboť selháním 

rodiny, školy a vyčkáváním státních institucí dochází k tomu, že jim před jejich 

zraky dospívá delikventní mladistvý. Orgány činné v trestním řízení a jimi ukládané 

sankce stojí až na konci celého řetězce.  

 

7.2.4.3 Závěr – zvláštnosti zacházení s mladistvými pachateli 

přistěhovaleckého původu 

 

Vysoké zatížení kriminalitou se projevuje především u druhé a třetí generace 

imigrantů, kteří vykazují sklony k násilné trestné činnosti. Toto tvrzení však nelze 

zobecňovat a vztahovat k jakékoli etnické menšině. Vyšší sklon k trestné činnosti 

však lze pozorovat u vysoce segregovaných etnických minorit. Vysoká delikvence 

v rámci migračních komunit je pak často projevem slabé integrace, nikoli jen 

v socioekonomické sféře, ale též na poli kulturním. Z hlediska možného 

deviantního jednání se tak proces začlenění jednotlivých etnických minorit 

do majoritní společnosti hostitelské země ukazuje jako velice významný. I když je 

                                                 
869 Například v případě neuposlechnutí výzvy soudu a nezajištění školní docházky dětí hrozí 
rodičům uložení sankce zvané Beugearrest, tj. krátkodobé omezení osobní svobody až na dobu 90 
dní za neuposlechnutí pokynu soudu.  
870 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 183. ISBN 34-513-0204-7. 
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pravda, že socioekonomické životní podmínky jako nezaměstnanost, nedostatečné 

vzdělání, chudoba, nízký sociální status apod. jsou silnými prediktory možného 

delikventního jednání, je třeba vzít v úvahu i odlišnosti sociokulturní, neboť 

jednotlivé sféry integračního procesu se vzájemně ovlivňují. V rámci prevence 

kriminality páchané imigranty bychom proto měli klást velký důraz na proces 

integrace etnických minorit do majoritní společnosti. 

Prevence delikventních projevů je u jedinců s přistěhovaleckým původem 

zvláště významná. Nestačí však prevence toliko v rovině trestněprávní, nýbrž je 

nezbytné její rozšíření i do oblasti sociální a integrační politiky. Jako příklad může 

sloužit situace ve Spolkové republice Německo, kde narůstají integrační problémy 

imigrantů druhé a třetí generace z Turecka a Libanonu, které se projevují i 

kriminálním chováním. Jedná se přitom o základní otázky, jako je např. povinná 

výuka úředního jazyka v mateřských školkách. Právě osvojení si znalosti jazyka 

zásadním způsobem zvyšuje šance na dosažení úspěchu v rámci pozdějšího 

vzdělávání.871 V této souvislosti odborníci doporučují jako vhodnou součást 

prevence vytvoření pevné struktury dne nezletilého a smysluplně jej vyplnit 

volnočasovými aktivitami.872 Jako významná se jeví rovněž úzká spolupráce mezi 

školou a orgány péče o dítě. 

  

                                                 
871 PEINTINGER, T., S. SHAH a M. PLATZER. Lebenswelten junger Inhaftierter mit 
Migrationshintergrund: Ansatzpunkte für Prävention. Kriminalistik. 2009, (2), s. 113. 
872 V tomto ohledu jde i o úkol státu, aby se zasadil o dostatečný počet a šíři programů a jejich 
dostupnost, včetně dostupnosti finanční. 
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8. Náměty de lege ferenda ke zdokonalení české právní 
úpravy trestní odpovědnosti mladistvých na podkladě 
analýz právní úpravy Rakouska, Německa a Švýcarska 
 

Na podkladě provedené analýzy právních úprav Rakouska, Německa a 

Švýcarska v oblasti trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých se v této 

kapitole pokusím formulovat vhodné náměty de lege ferenda ke zdokonalení české 

právní úpravy. Zároveň budou v rámci této kapitoly uvedeny příklady jak 

efektivních sankcí v zacházení s mladistvými, tak sankcí, které se z hlediska své 

efektivity míjejí svým účinkem. 

 

8.1 Zapojení rodiny, školy a komunity do řešení trestné činnosti 

mladistvých 

 

Česká právní úprava zacházení s juvenilními delikventy by podle mého názoru 

měla klást daleko větší důraz na zapojení rodiny, školy, případně komunity do 

řešení trestné činnosti spáchané typickými mladistvými pachateli. Orgány činné 

v trestním řízení by měly upřednostňovat zejména neformálních reakce 

na delikventní chování jedince, neboť čím dříve a čím častěji je reagováno na 

trestnou činnost typických mladistvých delikventů, tím se pravděpodobnost 

pokračování mladistvého v kriminální kariéře prodlužuje.873 Větší zapojení rodiny, 

školy a dalších institucí do nápravy mladistvého žádají např. probační úředníci 

a doporučují jej i odborníci.874 Úsilí o větší zapojení rodiny do nápravy mladistvého 

se v České republice aktuálně promítá např. v rámci Programu švýcarsko-české 

spolupráce realizovaného PMS ČR. Projekt cílí na rozvoj probačních a 

resocializačních programů mířících na posílení prevence a ochrany společnosti před 

                                                 
873 K tomu blíže HEINZ, W. Kriminalprävention auf justitieller Ebene: Hilft weniger mehr?: 
Alternativen zu ”klassischen” Sanktionen – Erfahrungen aus Deutschland. In: 
[VOLKSWAGENSTIFTUNG]. HELMUT KURY UND ELMAR KARIMOV (HRSG.). 
Kriminalität und Kriminalprävention in Ländern des Umbruchs Beiträge einer internationalen 
Konferenz in Baku/Aserbaidschan: Beiträge einer Internationalen Konferenz in Baku 
/Aserbaidschan. Bochum: Brockmeyer, 2006, s. 310. ISBN 978-3819606724. Dostupné také z: 
http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/516261886.pdf. 
874 Srov. ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, 
XXXVI (4), s. 242-249. 
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opakováním trestné činnosti. Jedním z jeho cílů je po švýcarském vzoru 

zintenzivnit zapojení rodiny mladistvého v průběhu plnění probačního programu, 

např. docházením lektora programu do rodiny mladistvého nebo pravidelné 

setkávání s rodiči během realizace programu. 875 

V tomto směru považuji za velice inspirativní švýcarskou právní úpravu, v níž 

se zapojení rodiny a školy promítá v několika ustanoveních JStG. Konkrétně se 

jedná o tři oblasti, jednak reakce na čin jinak trestný spáchaný dítětem trestně 

neodpovědným, vymezení důvodů pro upuštění od potrestání mladistvého 

pachatele a v neposlední řadě oblast ukládání sankcí, které dopadají nejenom 

na provinilé mladistvé, ale rovněž na jejich rodiče či jiné osoby odpovědné za jejich 

výchovu. 

 

8.1.1 Reakce na čin jinak trestný spáchaný dítětem trestně 

neodpovědným  

 

De lege ferenda navrhuji, aby podání návrhu na uložení opatření dítěti trestně 

neodpovědnému ve smyslu § 90 ZSVM bylo po vzoru švýcarské právní úpravy 

pouze fakultativním oprávněním státního zastupitelství v případech, kdy okolnosti 

činu, osoba nezletilého a jeho dosavadní vývoj značí nutnost zásahu orgánů veřejné 

moci. V ostatních případech by přijetí adekvátního opatření náleželo do pravomoci 

rodiče či jiné osoby odpovědné za jeho výchovu.  

  

Přenechání primárního postihu delikventních dětí rodičům, jiným odpovědným 

osobám či škole se přitom objevovalo již v historických právních dílech. Např. 

Theresiana (1768) stanovila, že děti ve věku do sedmi let a nedospělci, kteří měli 

věkem blíže spíše sedmi letům, nežli čtrnácti, již si uvědomovali spáchaný čin 

vyznačující se navíc zlovůlí, byli na rozkaz rodiče nebo učitele, popřípadě soudu, 

„vyplaceni“ proutkem. Rovněž zákon O zločinech a těžkých policejních 

přestupcích (1803) ponechával případné jednání jinak trestné dětí do dovršení 10. 

roku věku pouze na domácím potrestání. Potrestání nedospělců ve věku od 10. 

do dosažení 14. roku věku se lišilo podle toho, jak závažného činu se dopustili. 

                                                 
875 K tomu více zde: https://www.pmscr.cz/rozvoj-probacnich-a-resocializacnich-programu/. 
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Méně závažné delikty se řešily rovněž domácím potrestáním, podle okolností a 

závažnosti činu mohlo být potrestání přeneseno na příslušné úřady. 

Počátek trestní odpovědnosti v České republice je spojen s dovršením 15. roku 

věku.  V některých případech je však nutné reagovat i na činy jinak trestné, jichž se 

dopustilo dítě mladší patnácti let dosud trestně neodpovědné či mladistvý trestně 

neodpovědný pro nedostatek nedostatečnou rozumovou a mravní vyspělost (§ 89 

odst. 2, § 5 odst. 2 ZSVM), neboť čin neztrácí ničeho na své společenské 

škodlivosti, a je tedy nutné přijmout vhodná opatření k jeho nápravě (§ 89 odst. 2 

ZSVM). K uložení opatření potřebných k nápravě nezletilého je příslušný soud 

pro mládež. Řízení podle hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech mládeže lze 

zahájit na návrh státního zastupitelství (§ 90 ZSVM) nebo soud pro mládež zahájí 

řízení o uložení opatření dítěte mladšímu patnácti let i bez návrhu vydáním usnesení 

o zahájení řízení (§ 90 odst. 2 ZSVM). Státní zastupitelství je povinno podat návrh 

na uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let, které se dopustilo činu jinak 

trestného, bezodkladně poté, co se dozví, že trestní stíhání je nepřípustné. Řízení 

dle hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech mládeže je ve své podstatě řízením 

občanskoprávním, byť s určitými specifiky. Tam, kde zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže nestanoví jinak, postupuje soud pro mládež podle předpisů upravujících 

občanské soudní řízení (srov. §§ 93, 96 ZSVM).   

Uložení některého z opatření taxativně vymezených v § 93 ZSVM je 

podmíněno tím, že se dítě mladší 15 let skutečně dopustilo činu, který by za jiných 

okolností byl trestným. Bez splnění této podmínky nelze opatření uložit.876 Dále se 

vyžaduje, aby si nezletilý s ohledem na dosažený stupeň rozumové a mravní 

vyspělosti uvědomoval, že se dopustil činu jinak trestného, a byl schopen chápat 

smysl a účel přijatých opatření.877 Zákon žádnou dolní věkovou hranici rozhodnou 

pro uložení opatření podle § 93 ZSVM za čin jinak trestný nestanoví. Věk, 

od kterého je možno vést řízení a užít proti nezletilému opatření podle hlavy III. 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže, určen není. V literatuře se objevuje názor, 

že za takovou dolní věkovou hranici lze s ohledem na poznatky vývojové 

psychologie považovat započetí školní docházky, tedy období mezi 6. a 7. rokem 

                                                 
876 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 509. 
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-044-4. 
877 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 836. Beckova edice komentované zákony. 
ISBN 978-80-7179-375-5. 
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věku dítěte.878 Podle Válkové a Sotoláře však u některých dětí (např. vyrůstajících 

ve velmi neuspořádaném prostředí) nebo u některých činů jinak trestných (např. 

u výtržnictví nebo pytláctví) může být tato věková hranice posunuta výrazně výše.879 

Podle soudní praxe zpravidla nebudou pochybnosti o pochopení podstaty a 

škodlivosti jednání u dítěte staršího deseti let. Činy mladších dětí je třeba posuzovat 

případ od případu. V úvahu musíme vzít především okolnosti, závažnost činu, míru 

zavinění i pohnutky, které jej vedly k jeho spáchání. Případů, kdy pachatelem činu 

jinak trestného je dítě mladší 10 let, se však objevuje minimální množství. 

Podle českého zákona o soudnictví ve věcech mládeže je podání návrhu 

státního zastupitelství ve smyslu § 90 ZSVM obligatorní. V souvislosti s tím 

vyvstává otázka, zda je opravdu nezbytné, aby orgány formální kontroly reagovaly 

na každé jednání trestně neodpovědných nezletilců naplňující znaky trestného činu? 

Švýcarská právní úprava vychází z myšlenky, že adekvátní na reakce 

na protiprávní čin trestně neodpovědných dětí má být přenechána primárně 

rodičům, popř. orgánům péče o mládež. Povinnost oznámit orgánům formální 

kontroly spáchání činu jinak trestného dítětem trestně neodpovědným vzniká podle 

švýcarské právní úpravy pouze v těch případech, kdy spáchaný čin značí nutnost 

poskytnout mladistvému zvláštní pomoc či péči. V ostatních případech protiprávní 

jednání naplňující znaky trestného činu příslušný orgán činný v trestním řízení, 

zpravidla policejní orgán, oznámí pouze právnímu zástupci dítěte (zpravidla se 

jedná o rodiče, osvojitele, poručníky atp., čl. 4 JStG). Povinnost oznámit čin též 

státním orgánům zajišťujícím ochranu dítěte (ve Švýcarsku se jedná především 

o tzv. Vormundschaftsbehörde) tak nevzniká na rozdíl od české právní úpravy880 

automaticky, ale pouze v těch případech, kdy spáchaný čin značí nutnost zasáhnout 

do výchovy mladistvého. Může se jednat např. o situace, kdy dítě spáchalo čin se 

starším spolupachatelem.881 Český zákonodárce tak zakotvením obligatornosti 

                                                 
878 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 836. Beckova edice komentované zákony. 
ISBN 978-80-7179-375-5. Shodně: VÁLKOVÁ, H. a A. SOTOLÁŘ. Čin jinak trestný a možné 
reakce na něj v systému soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2004, (7), s. 197 - 224. 
879 VÁLKOVÁ, H. a A. SOTOLÁŘ. Čin jinak trestný a možné reakce na něj v systému soudnictví 
ve věcech mládeže. Trestněprávní revue. 2004, (7), s. 197 - 224. 
880 Ustanovení § 90 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. 
881 [HRSG. HEINRICH HONSELL ...]. Basler Kommentar: Art. 1 - 110 StGB. Jugendstrafgesetz. 
Strafrecht I. 2. Aufl., Stand Januar 2007. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007, s. 28. ISBN 978-371-
9022-938. 
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podání návrhu na zahájení civilního řízení vyloučil neformální možnost řešení činů 

jinak trestných spáchaných trestně neodpovědnými jedinci.  

 

8.1.2 Rozšíření důvodů pro upuštění od uložení trestního opatření  

 

V návaznosti na výše uvedené doporučení zapojení rodiny a školy navrhuji 

jejich postavení posílit rozšířením výčtu alternativních podmínek vymezených 

v ustanovení § 11 písm. a) – c) ZSVM, na jejichž základě může dojít k upuštění 

od uložení trestního opatření. Zdrojem návrhu je opět švýcarská právní úprava. 

 

Předpokladem pro upuštění od uložení trestního opatření podle § 11 ZSVM je 

jednak:  

- vedení trestního řízení pro provinění, na které trestní zákoník stanoví trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let,  

- mladistvý spáchání činu lituje,  

- projevuje účinnou snahu po nápravě, 

a zároveň je splněna některá z alternativních podmínek uvedených v § 11 odst. 

1 písm. a) – c) předmětného zákona, tj. upuštění od uložení od trestního opatření je 

na místě s ohledem na vliv samotného soudního projednání věci, omluvitelnou 

neznalost právních předpisů či přijatou záruku za nápravu mladistvého. Zároveň 

český zákon o soudnictví ve věcech mládeže stanoví, že v případě upuštění 

od uložení od trestního opatření, může soud vyřídit trestní věc tím, že mladistvého 

napomene, nebo může přenechat jeho postižení zákonnému zástupci, škole nebo 

jinému výchovnému zařízení (§ 11 odst. 2 ZSVM). Ti jsou následně povinni soud 

informovat o přijatých opatřeních. Další specifické předpoklady pro upuštění 

od uložení trestního opatření stanoví § 12 ZSVM.  

 

Švýcarský trestní zákon mládeže zakotvuje jako jeden z důvodů pro upuštění 

od potrestání podle čl. 21 JStG také tu skutečnost, že mladistvý již byl za spáchaný 

čin dostatečně potrestán rodiči, osobou odpovědnou za jeho výchovu či jinou 

osobou. Při hodnocení, zda potrestání mladistvého bylo již dostatečné, soud bere 

zejména v úvahu přiměřenost užité sankce ve vztahu ke spáchanému činu. Dále 
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zhodnotí, zda je tato sankce schopná odvrátit mladistvého od páchání další trestné 

činnosti a byla mu dostatečným poučením.882 

Tuzemská právní úprava sice také počítá s možností zapojení školy, rodiny či 

jiné odpovědné osoby do řešení trestné činnosti mladistvého, avšak až poté, co je 

věc projednána v rámci trestního řízení a jsou naplněny zákonné podmínky 

vymezené v ustanovení § 11 ZSVM. Tím však dochází k nežádoucímu časovému 

odstupu mezi spáchaným protiprávním jednáním a reakcí na něj. Je všeobecně 

známo, že sankce je nejefektivnější, následuje-li v co nejkratší možné lhůtě 

od provinění. Toto platí tím spíše pro trestní řízení ve věcech mladistvých, kde mají 

krátké časové lhůty zvláštní význam a jejichž účelem je umožnit rychlou a 

bezodkladnou reakci na jejich trestnou činnost.   

Upuštění od uložení trestního opatření je v české právní úpravě na rozdíl 

od švýcarské vázáno na řadu předpokladů. Další rozdíl spočívá v tom, že výše 

uvedený postup ve smyslu § 11 odst. 2 ZSVM je podle české právní úpravy 

fakultativní, ponechaný na úvaze soudu, na rozdíl od švýcarské úpravy, kdy 

příslušný orgán má povinnost upustit od potrestání, jsou-li pro tento postup splněny 

podmínky.  

Právě požadavek rychlosti uložení sankce vzhledem k době spáchání provinění 

se promítá do dalšího z předpokladů pro upuštění od potrestání ve švýcarské 

úpravě. Mezi důvody pro upuštění od potrestání ve smyslu čl. 21 JStG mimo jiné 

patří i skutečnost, že od spáchání činu již uplynula dlouhá doba, mladistvý po celou 

dobu vedl řádný život, a zájem společnosti nebo poškozeného na jeho trestním 

postihu je nepatrný. Švýcarský trestní zákon mládeže oproti předchozí úpravě 

zákon žádnou konkrétní dobu nestanovuje. Platí, že čím závažnější čin bude, tím 

delší čas od jeho spáchání musí uplynout. Lze však vycházet z délky promlčecí 

doby, kdy za přiměřenou se považuje uplynutí 2/3 doby promlčecí.883 S ohledem 

na výše vymezené důvody de lege ferenda navrhuji rozšíření alternativ pro upuštění 

od uložení trestního opatření i o tento případ. Uvedený námět vychází z myšlenky, 

že žádné potrestání u typických mladistvých delikventů je z hlediska jejich nápravy 

lepší, nežli sankce přicházející se značným zpožděním, neboť existuje reálný 

                                                 
882 Rovněž švýcarský trestní zákoník z roku 1942 v článku 87 zakotvoval možnost upustit od uložení 
opatření trestně odpovědným dětem ve věku 10 – 14 let, jestliže nositel rodičovské autority již přijal 
dostatečné opatření. 
883 AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, s. 161 - 166. 
ISBN 978-372-7286-681. 
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předpoklad, že delikventní projevy samovolně odezní spolu s dospíváním 

jedince.884 Bez ohledu na to, zda byla sankce za konkrétní čin přijata či nikoli.   

Současně s dosud uvedenými náměty na úpravu zacházení s mladistvými 

delikventy předkládám k zamyšlení, zda je nutné omezovat aplikaci institutu 

upuštění od uložení trestního opatření hrozící výší trestní sazby (v současné právní 

úpravě jde o horní hranici trestní sazby pět let), zohledníme-li, že právní úprava 

Švýcarska, Německa ani Rakouska takový limit nestanovují.  

 

8.1.3 Ukládání sankcí dopadajících rovněž na rodiče či jiné osoby 

odpovědné za výchovu mladistvých provinilců 

 

Poslední z mnou navrhovaných možností širšího zapojení rodiny, školy a 

komunity do řešení kriminality mládeže představuje rozšíření výčtu sankcí o nové 

opatření zvané osobní péče. Tato sankce je upravena v čl. 13 švýcarského trestního 

zákona mládeže a náleží mezi ochranná opatření. Zvláštností tohoto opatření, stejně 

tak jako opatření v podobě dohledu (čl. 12 švýcarského trestního zákona mládeže) 

je, že jeho důsledky dopadají nejenom na provinilé mladistvé, ale i na jejich rodiče, 

příp. jinou osobu odpovědnou za výchovu mladistvého a vyžadují jejich kooperaci 

při zajištění nápravy dosavadního průběhu výchovy mladistvého.  

Naprosto souhlasím s myšlenkou prostupující švýcarskou úpravou, tj. že 

delikventní chování nezletilého by mělo být řešeno primárně na úrovni rodiny a 

v jejím rámci. Problémové chování dítěte nevzniká samo od sebe a má-li dojít 

k jeho nápravě, výchově a zamezení páchání další trestné činnosti, je třeba, aby 

intenzivní změna proběhla především v rámci rodiny a užšího sociálního okolí 

provinilce. Umístění problémového dítěte mimo rodinu totiž vzniklé rodinné 

                                                 
884 Srov. ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, 
XXXVI (4), s. 244.; HEISIG, K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. 
Freiburg im Breisgau: Herder, c2010, s. 283. ISBN 34-513-0204-7.; HEINZ, W. Kriminalprävention 
auf justitieller Ebene: Hilft weniger mehr?: Alternativen zu ”klassischen” Sanktionen – Erfahrungen 
aus Deutschland. In: [VOLKSWAGENSTIFTUNG]. HELMUT KURY UND ELMAR KARIMOV 
(HRSG.). Kriminalität und Kriminalprävention in Ländern des Umbruchs Beiträge einer 
internationalen Konferenz in Baku/Aserbaidschan: Beiträge einer Internationalen Konferenz in 
Baku /Aserbaidschan. Bochum: Brockmeyer, 2006, s. 310. ISBN 978-3819606724. Dostupné také 
z: http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/516261886.pdf.; SCHNEIDER, H. J. 
Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, Vorbeugung und Kontrolle 
in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistice 
Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 87-96. 
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problémy nevyřeší, naopak je třeba působit na rodinu jako na celek. Současný 

švýcarský model zacházení s mladistvými delikventy vychází z tzv. teorie systému 

(Systemtheorie). Podstatou osobní péče je zajištění komplexní podpory mladého 

člověka s ohledem na konkrétní situaci jeho a jeho rodiny.  

Sankce spočívá v tom, že soud určí konkrétní fyzickou osobu, která přímo 

ponese osobní odpovědnost za mladistvého. Současně s tím přesně specifikuje, 

jakou úlohu bude pečující osoba ve vztahu k mladistvému plnit s ohledem 

na konkrétní potřeby mladistvého a vymezí rozsah kompetencí. Zpravidla se 

svěřené kompetence týkají dalšího vzdělávání mladistvého, pomoci při obstarávání 

zaměstnání, spravování výdělku mladistvého885 či zajištění medicínské či 

terapeutické péče. Pro rodiče mladistvého provinilce z tohoto opatření vyplývá 

povinnost spolupracovat s takto určenou osobou zajišťující péči o mladistvého. Tím 

dochází fakticky k omezení rodičovské odpovědnosti. Rodičovská odpovědnost 

však může být rozhodnutím soudu omezena nejen fakticky, ale i formálně, je-li to 

nezbytné. Navrhované opatření může mít i podobu částečně stacionární, kdy 

mladistvý stále bydlí se svou rodinou, avšak produktivní část dne tráví 

ve stacionárním zařízení, kde rovněž plní školní docházku.  

Cíl navrhovaného opatření směřuje k tomu, že mladistvý provinilý zůstane 

umístněn v původní rodině, zároveň však přinese intenzivní zásah další osoby, která 

dá každodennímu životu mladistvého pevný řád, vnese do něj stabilitu, 

smysluplným způsobem vyplní jeho volný čas, nalezne pro něj vhodné uplatnění a 

nasměruje jej v otázce dalšího vzdělávání či pracovního uplatnění. Přístup pověřené 

osoby v rámci osobní péče by měl být daleko intenzivnější než v rámci pouhého 

dohledu. Rovněž po vzoru švýcarské právní úpravy navrhuji převzít omezení 

spočívající v tom, že opatření ve formě osobní péče nelze uložit, jestliže dítě bylo 

umístěno do péče jiné vhodné osoby podle občanskoprávních předpisů. Toto 

omezení je odůvodněno tím, že ke změně ve výchovném prostředí mladistvého již 

došlo a současné uložení předmětného opatření by bylo naopak kontraproduktivní. 

Je však třeba kompenzovat nedostatek platné švýcarské úpravy spatřovaný 

v chybějící sankci za nespolupráci rodiny. Vhodnou sankcí by v daném případě 

                                                 
885 Oprávnění se může vztahovat na správu výdělku, nikoli však jmění mladistvého odsouzeného, 
na rozdíl od ustanovení čl. 325 schZGB. O správě výdělku pečující osobou může být rozhodnuto 
rovněž až dodatečně. In: AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: 
Stämpfli, 2011, s. 138. ISBN 978-372-7286-681. 
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mohlo být uložení peněžité pokuty, a to i opakované. Význam komunikace 

s rodinou a školou při řešení trestné činnosti mladistvých a jejich sankcionování 

zdůrazňovala i berlínská soudkyně Kirsten Heisig, která rovněž prosazovala použít 

sankčních prostředků v případě nespolupráce rodičů na nápravě mladistvého 

provinilce.886 

Zavedením obdobného institutu do české právní úpravy by došlo k vytvoření 

určitého přechodného stupně mezi dohledem a stacionárním opatřením v podobě 

ochranné výchovy.   

 

8.1.3.1 Ochranná rodinná výchova – exkurz 

 

V souvislosti s tím lze zmínit, že původní vládní návrh zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže doplňoval způsob výkonu ochranné výchovy o alternativu 

umožňující její výkon v náhradní rodině. Jednalo se o tzv. ochrannou rodinnou 

výchovu. Podstata tohoto opatření měla spočívat v umístění provinilce ve vhodné 

náhradní rodině. Mladistvý měl být svěřen do výchovy jiné fyzické osoby než 

rodiče (např. v rodinách sourozenců nebo jiných příbuzných). Současně s tím mělo 

dojít k omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti rodičů umisťovaného 

dítěte.887 Z návrhu zákona však byl tento institut vypuštěn.888  S požadavky 

na zakotvení této alternativy výkonu ochranné výchovy se setkáváme v odborné 

literatuře v rámci návrhů úpravy de lege ferenda i v dnešní době.889 Tento názor 

osobně nesdílím. Naopak považuji případné zakotvení institutu ochranné rodinné 

výchovy do zvláštního zákona o soudnictví ve věcech mladistvých za nevhodné. 

Primárně z výše nastíněného důvodu, tj. že snaha o nápravu a změnu musí probíhat 

primárně v původní rodině mladistvého provinilce zajišťující jeho výchovu. 

K odejmutí dítěte z původní rodiny by mělo dojít pouze v krajních případech. 

Zejména v situacích, kdy příslušný orgán dojde k závěru, že situace je již tak 

                                                 
886 Srov. HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 183. ISBN 34-513-0204-7. 
887 Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže. Sněmovní tisk 210/0, Poslanecká sněmovna, 4. 
volební období, 2002-2006. 
888 Nicméně tento institut je zakotven např. i v právní úpravě Slovenské republiky, kde ochranná 
rodinná výchova funguje od roku 2006. 
889 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 201 - 202. 
Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
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neúnosná, že je třeba delikventa odejmout z dosavadního výchovného prostředí. 

Pro takové situace má česká právní úprava jak trestněprávní, tak občanskoprávní 

nástroje k dalšímu postupu. Zakotvením ochranné rodinné výchovy v původní 

koncepci by znamenalo prohloubení nežádoucího překrývání trestněprávní a 

civilněprávní úpravy. 

Navíc z analýzy trestněprávní úpravy Švýcarska, která zakotvuje obdobný 

institut – umístění v otevřeném zařízení (offene Unterbringung, čl. 15 JStG) 

vyplývá, že vytržení z rodinného a sociálního prostředí mladistvého nemusí 

přinášet kýžený efekt, a mělo by být voleno až jako nejzazší možný prostředek. 

Jedním z možných způsobů výkonu tohoto opatření spočívá v pobytu mladistvého 

u soukromé osoby, zpravidla v konkrétní vhodné rodině. K umístění mladistvého 

do jiné rodiny však dochází v soudobé švýcarské praxi jen zřídka. Zpravidla tato 

forma výkonu ochranné opatření zůstává nevyužita.  

Z pohledu švýcarského zákonodárce musí být první pokus o nápravu a změnu 

učiněn v rodině mladistvého, v níž vyrůstá, a to za vnější odborné podpory. 

Ve švýcarské praxi převažuje zřejmá snaha v nejvyšší možné míře upřednostňovat 

ambulantní opatření před stacionárními. Uskutečněné projekty založené 

na principech MST ukázaly, že ponechání ve známém sociálním prostředí oproti 

umístnění ve stacionárním zařízení daleko více utužuje rodinné vztahy, pomáhá 

předcházet trestné činnosti, zlepšuje jeho sociální dovednosti i výchovné 

schopnosti rodičů. Švýcarský zákonodárce k tomuto kroku přistoupil poté, co 

internace mladistvých v ústavních zařízeních nepřinesla kýžený efekt a zásadním 

způsobem nevyřešila narůstající kriminalitu mladistvých v 90. letech minulého 

století. Zakotvením ochranné rodinné výchovy by tak šlo proti aktuálním 

poznatkům v zacházení s mladistvými delikventy. 

 

8.1.3.2 Krátce ke koncepci ochranné výchovy   

 

Koncepci institutu ochranné výchovy v české právní úpravě lze vytknout 

neexistenci jejího pravidelného přezkumu. Zatímco v případě uložení jiných 

opatření, tj. ochranného léčení v ústavní i ambulantní podobě či zabezpečovací 

detence, zákonodárce ukládá povinnost v pravidelných intervalech přezkoumávat 

nutnost jejich dalšího trvání, v případě ochranné výchovy tento způsob kontroly 
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chybí. Přitom výkon ochranné výchovy jako stacionárního opatření představuje 

významný zásah do práv mladistvého či dítěte mladšího patnácti let a délka trvání 

ochranné výchovy v některých případech činí i několik let, do doby dosažení 18., 

příp. 19. roku věku.  

Uvedené souvisí s mezinárodně uznávaným požadavkem na dodržování 

principu proporcionality ve vztahu k míře zavinění a závažnosti trestného činu. 

Podle tohoto principu není možné uvalovat obzvláště přísné a dlouhodobé sankce 

čistě na základě „výchovných potřeb“890, nad to bez pravidelného přezkumu ze 

strany příslušného nezávislého a nestranného orgánu.  

  

                                                 
890 Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012, s. 48. Prameny (Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-126-4. 
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8.2 Vymezení kategorie mladých dospělých a její zahrnutí do 

působnosti zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

 

Vymezení určité přechodné fáze mezi mladistvým věkem a dospělostí 

z kriminologického pohledu přispívá k reintegraci mladého člověka zpět 

do společnosti, snižuje riziko stigmatizace a tím i riziko páchání další trestné 

činnosti. Výraznější odlišné zacházení s kategorií osob zvanou mladí dospělí je 

žádoucí i z pohledu požadavků zakotvených ve významných mezinárodních 

dokumentech. Omezování aplikace zvláštních ustanovení o soudnictví ve věcech 

mládeže pouze na osoby ve věku do 18 let je z pohledu mezinárodních požadavků 

nepřípustné. Zejména evropské standardy požadují, aby se zvláštní ustanovení 

tykající se mladistvých mohla vztahovat i na čerstvě zletilé pachatele.891 

Odborníci892 vymezují období, ve kterém lze očekávat samovolné vymizení 

typické mladistvé delikvence, různě, a to v rozmezí od 18. do 30. roku věku. Toto 

poměrně široké věkové rozpětí, v jehož rámci můžeme očekávat samovolné 

vymizení kriminálního chování lze vysvětlit prostřednictvím sociologického 

fenoménu prodloužení životní fáze dospívání 893. Zatímco podle lékařských 

poznatků tělesně vyspívá jedinec daleko dříve, konečný vývoj jednotlivých částí 

mozku a tedy jeho psychický vývoj může trvat až do 25. roku věku. Déle tento 

proces trvá u mužů.894 Období dospívání se protahuje současně s rostoucí dobou, 

po kterou jedinec studuje a připravuje se na budoucí povolání. Doba vstupu 

do pracovního procesu se posouvá a tím i nezávislost, osamostatnění se jedince, jak 

v oblasti ekonomické, tak sociální. V důsledku prodloužení této fáze se však u osob, 

ač z pohledu právního řádu dospělých, vyskytuje problémové chování typické 

                                                 
891 Např. Doporučení CM/Rec(2008)11 Výboru ministrů členským státům o Evropských pravidlech 
pro mladistvé pachatele podléhající sankcím či opatřením, zejména pravidla 4., 17. 
892 Srov. SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, 
Ursachen, Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige 
Zeitschrift für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 90; ČÍRTKOVÁ, L. Dva 
pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, XXXVI (4), s. 243; KNECHT, T. 
Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und Bewältigung zu 
bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft und Praxis. 
2008, (1), s. 57. 
893JARCHOW, E., S. RABITZ-SUHR a F. REINKE. Quantifizierungsprobleme großstädtischer 
Jugendkriminalität. Kriminalistik. 2015, 4, s. 223. 
894 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1), s. 57. 
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pro mladistvé delikventy po dosažení 18., ale i 21. roku.  Hovoříme tedy 

o prodloužení typické delikventní kariéry.895 Nicméně na tuto skutečnost nereagují 

preventivní ani sankční opatření, neboť tato jsou vymezena výhradně pro mladistvé 

pachatele tak, jak je tato věková kategorie vymezená zákonem, příp. se připouští je 

aplikovat na kategorii mladých dospělých či osoby blízké věku mladistvých. 

Vymezení těchto kategorií však bývá zpravidla omezeno věkovou hranicí 21 let.  

Platná česká právní úprava neobsahuje žádnou zásadní odchylku při zacházení 

s osobami ve věku mladých dospělých. Osoby, které v době spáchání trestního činu 

dovršily 18. rok, jsou z pohledu trestního práva považovány bez výjimky 

za dospělé. Trestní řízení včetně sankcionování se řídí obecnou úpravou s několika 

málo odchylkami. Tyto odchylky se vztahují k jedincům, kteří se dopustili trestné 

činnosti ve věku blízkém věku mladistvých. Pojem „věk blízký věku mladistvých“ 

zákon o soudnictví ve věcech mládeže nedefinuje. Je tedy ponecháno na úvaze 

soudu, jaký věk bude hodnotit ve smyslu § 41 trestního zákoníku jako okolnost 

polehčující.896 Podle ustálené praxe se věk blízký věku mladistvých ohraničuje 

zpravidla dosažením 21. roku věku.897 Není však vyloučeno, že v aplikační praxi 

jednotlivých soudů se výklad tohoto pojmu bude lišit.898 Spáchání trestného činu 

ve věku blízkému věku mladistvých je v souladu s ustanovením § 41 písm. f) 

trestního zákoníku považováno za polehčující okolnost, kterou soud vezme v úvahu 

při ukládání druhu a výměry trestní sankce.  

Další odchylku od obecné úpravy představuje § 48 odst. 5 zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, jenž umožňuje v případě rozhodnutí soudu o podmíněném 

upuštění od potrestání s dohledem, uložit pachateli ve věku blízkém věku 

mladistvých mimo jiné i výchovná opatření podle zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže. V souvislosti s tímto ustanovením odborníci upozorňují na negativum 

soudní praxe spočívající v nedostatku zkušeností obecných soudů se specifiky 

sankcí vymezených v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže.899 

                                                 
895JARCHOW, E., S. RABITZ-SUHR a F. REINKE. Quantifizierungsprobleme großstädtischer 
Jugendkriminalität. Kriminalistik. 2015, 4, s. 219. 
896 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 216. 
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-044-4. 
897 NOVOTNÝ, O., T. GŘIVNA, P. ŠÁMAL a R. VOKOUN. Trestní právo hmotné: Obecná část. 
6. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 205. ISBN 9788073575090. 
898 VANDUCHOVÁ, M. a T. GŘIVNA, ed. Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: 
ASPI, 2008, s. 65. ISBN 9788073573652. 
899 VANDUCHOVÁ, M. a T. GŘIVNA, ed. Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: 
ASPI, 2008, s. 65. ISBN 9788073573652. 
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Byť vymezení kategorie mladých dospělých není v historické perspektivě 

českého zákonodárství tradiční, nelze přehlížet přínos zvláštního zacházení i 

s osobami zletilými ve věku blízkém věku mladistvých. U jedinců v tomto věku 

stále existuje reálná šance, že delikventní projevy z jejich chování samovolně 

vymizí.  Proto panuje přesvědčení, že lze efektivněji reagovat na spáchanou 

trestnou činnost zvláštními opatřeními určenými mládeži nežli prostřednictvím 

obecného trestního práva. 

Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, kategorii tzv. mladých 

dospělých nevymezuje, byť původní návrh předmětného zákona tuto věkovou 

kategorii znal a vymezoval mladé dospělé jako osoby, které v době spáchání 

trestného činu dovršily 18. rok a nepřekročily 21. prvý rok svého věku.900 

K vymezení této věkové kategorie došlo na základě doporučení Rady Evropy a 

s ohledem na zakotvení této věkové kategorie i právních úpravách zemí Evropské 

Unie. Do platného znění zákona však předmětná ustanovení přejata nebyla. 

Důvodem byla kritika příliš mírného zacházení s pachateli v tomto věku.901 Tím 

došlo k narušení původní zamýšlené koncepce zákona jako komplexní normy 

určené pro mládež, u které dosud nebyl ukončen proces dospívání.902  

Trestní soudnictví nad mladými dospělými bylo v návrhu zákona pojato tak, že 

na trestní odpovědnost a trestní řízení se užijí ustanovení o řízení ve věcech 

mladistvých, pokud zákon nestanoví jinak. Tato koncepce vycházela 

z předpokladu, že se jedná o osoby rozumově i duševně vyspělejší ve srovnání 

s mladistvými, a proto trestní odpovědnost mladých dospělých měla být vymezena 

obdobným způsobem jako u dospělých jedinců. Současně zákon vymezoval některé 

odchylky týkající se zejména jejich trestání, možnosti aplikace alternativních a 

výchovných opatření, jakož i výkonu trestního soudnictví.903 Kupříkladu se podle 

vládního návrhu zákona u mladých dospělých nemělo užívat zvláštního označení 

pro trestný čin a trest, ustanovení o relativní trestní odpovědnosti a promlčení 

                                                 
900 Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže. Sněmovní tisk 210/0, Poslanecká sněmovna, 4. 
volební období, 2002-2006, k § 15 – 18. 
901 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. XIII. Beckova edice komentované zákony. 
ISBN 978-80-7179-375-5. 
902 Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže. Sněmovní tisk 210/0, Poslanecká sněmovna, 4. 
volební období, 2002-2006. 
903 Věcný záměr zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní jednání a o 
soudnictví nad mládeží. 
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trestního stíhání. Rovněž ukládání peněžitého trestu a jeho výměra se měla řídit 

obecnou úpravou. Vládní návrh zákona neumožňoval mladému dospělému uložit 

opatření v podobě ochranné výchovy či napomenutí s výstrahou. Trestní sazby 

trestu odnětí svobody vymezené v obecné trestněprávní úpravě se snižovaly na 3/4, 

avšak pouze u méně závažné trestné činnosti. U zvlášť závažných trestných činů 

měla trestní sazba zůstat nesnížena. Tímto rozlišením chtěl zákonodárce zajistit 

dostatečnou ochranu společnosti před pachateli závažné trestné činnosti. Shodný 

účel měl i navrhovaný prvek transferu. Předpokládalo se, že soud pro mládež 

na návrh státního zástupce bude moci postoupit trestní věc mladého dospělého 

obecnému soudu, jestliže spáchal zvlášť závažný trestný čin zavrženíhodným 

způsobem, ze zavrženíhodné pohnutky nebo s těžkými nebo těžko napravitelnými 

následky a vyžadoval by to zájem mladého dospělého nebo veřejný zájem (§ 97 

vládního návrhu ZSVM). 

V trestním řízení proti mladým dospělým se neměla aplikovat ustanovení 

zakotvující účast orgánu sociálně právní ochrany dětí a zákonného zástupce. 

Rovněž nutná obhajoba se měla řídit obecnou úpravou. Dále zákonodárce 

nepředpokládal ani užití ustanovení o ochraně soukromí a zákazu zveřejňování 

informací. Bylo navrhováno umožnit konání hlavního líčení i v nepřítomnosti 

mladého dospělého, jakož i rozhodnout ve věci mladého dospělého trestním 

příkazem. Vazbu i trest odnětí svobody měli mladí dospělí vykonávat společně 

s dospělými. Naopak se v trestních věcech mladých dospělých měla aplikovat 

zvláštní ustanovení o zániku trestnosti, možnosti snížení trestu pod dolní hranici 

trestní sazby i bez splnění zákonných podmínek, využití odklonu v podobě 

odstoupení od trestního stíhání. Shodně jako u mladistvých nebylo možné užít 

ustanovení o zvlášť nebezpečném recidivistovi (§ 41 zákona č. 140/1961 Sb.), 

tj. ustanovení § 59 trestního zákoníku o mimořádném zvýšení trestu odnětí svobody 

v platné právní úpravě. 

Vhodnou změnou po vzoru srovnávaných právních úprav je vymezení 

kategorie mladých dospělých a její zahrnutí do působnosti zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže. Při srovnání s vybranými právními úpravami lze konstatovat, 

že kategorii mladých dospělých vymezuje jak Spolková republika Německo, tak 

Rakouská republika. Švýcarsko obdobně jako platná právní úprava České republiky 

zná pouze pojem osoba ve věku blízkém věku mladistvých. Nicméně uvedenou 

kategorii vymezuje daleko šířeji, neboť zahrnuje osoby ve věku 18–25 let. Toto 
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vymezení odpovídá i nejnovějším poznatkům o vymizení kriminálního chování. 

Navrhuji de lege ferenda do působnosti zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

zahrnout novou kategorii osob zvanou mladí dospělí. Do této kategorie by měly 

náležet osoby, které již dovršily 18 let, avšak nepřekročily 21. rok věku. Reálně 

však lze uvažovat o posunutí horní hranice vymezující věkovou kategorii mladých 

dospělých až na 25. roku věku. Koncepci úpravy zacházení s mladistvými 

dospělými navrhuji pojmout obdobným způsobem, jako tomu bylo učiněno 

ve vládním návrhu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Tedy na řízení 

v trestních věcech mladých dospělých se bude aplikovat zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže, pokud nebude stanoveno jinak. A to z toho důvodu, že některá 

zvláštní ustanovení týkající se řízení ve věcech mladistvých již nejsou s ohledem 

na vyšší věk, rozumovou a duševní vyspělost mladých dospělých nezbytná. Jedná 

se zejména o nutnost zastoupení obhájcem od okamžiku, kdy jsou proti němu 

použita opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo provedeny 

úkony podle trestního řádu (§ 42 odst. 2 písm. a) ZSVM), vyjma případů nutné 

obhajoby, ustanovení o účasti orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zákonného 

zástupce v trestním řízení. Naopak odchylka od obecné úpravy by byla cílena 

zejména na sankcionování.  

Aplikace zvláštních ustanovení by nebyla podmíněna dalšími podmínkami 

(na rozdíl od německé právní úpravy – srov. § 105 JGG). Oproti původnímu 

vládnímu návrhu však mám za to, že snížení trestní sazby na 3/4 obecné zákonné 

výměry by se mělo vztahovat na všechny trestné činy, včetně zvlášť závažných 

zločinů. Rovněž jsem zcela proti zavedení prvku tzv. transferu, tj. možnosti 

v případě závažné trestné činnosti postavit mladého dospělého před obecný soud, 

spáchal-li zvlášť závažný zločin za existence dalších přitěžujících okolností. 

Pokud by se neprosadila myšlenka zakotvení kategorie mladých dospělých 

do působnosti zvláštního zákona o soudnictví ve věcech mládeže, navrhuji po vzoru 

švýcarské právní úpravy alespoň rozšířit chápání pojmu osoby ve věku blízkém 

věku mladistvých ve smyslu § 41 trestního zákoníku až do dovršení 25. roku věku 

jedince. 

Je totiž nezbytné si uvědomit, že odborné poznatky o vývoji jedinců a vlivu na 

kriminální chování se od dob, kdy byl zvláštní zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže přijímán, posunuly. Jak již bylo uvedeno, vymezení určité přechodné fáze 

mezi mladistvým věkem a dospělostí má z kriminologického pohledu velký 



303 
 

význam, neboť fáze dospívání u mnoha jedinců trvá i po dosažení zletilosti. 

Dokonce se v současné době hovoří o fenoménu prodloužení životní fáze 

dospívání, na což je potřeba reagovat i v oblasti trestněprávních sankcí. 

Neodůvodněná obava laické veřejnosti z příliš mírného zacházení s mladými 

dospělými jako pachateli trestných činů by proto neměla převážit nad odbornými 

poznatky podpořenými kriminologickými studiemi a bránit vymezení zvláštního 

zacházení s mladými dospělými.    
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8.3 Odklony 

 

Odklony od trestního řízení představují „specifický procesní postup, v rámci 

něhož není vyslovena vina mladistvého ani mu není uloženo žádné trestní opatření.“ 

Alternativní způsoby řízení najdou své uplatnění tam, kde není vhodné provádět 

stigmatizující hlavní líčení a tam, kde spáchané provinění je důsledkem konfliktu 

mezi mladistvým a poškozeným. Přitom vzhledem k povaze činu a osobě 

mladistvého není třeba na trestním postihu trvat.904 Do popředí se tak dostávají 

zájmy poškozených, jejich satisfakce, odstranění škodlivých následků činu a 

narovnání vztahů mezi mladistvým delikventem a jeho blízkým sociálním okolím. 

Proto můžeme konstatovat, že využití odklonů v trestním řízení stojí na principu 

restorativní justice. Odčinění způsobené újmy, lítost nad spáchaným činem, 

projevená snaha po nápravě a urovnání vzájemných vztahů s poškozeným mají 

mnohdy větší přínos a účinek než uložení trestních opatření. 905 

Významné postavení zaujímají odklony při řešení trestné činnosti mladistvých 

v Německu a v Rakousku. Německá i rakouská trestní politika ve věcech 

mladistvých pachatelů vychází z přístupu založeného na modelu minimální 

intervence.906 Pokud již soud přistoupí k uložení sankce, pak přednostně volí 

výchovná nebo kázeňská opatření.907 V souvislosti s tím je třeba připomenout studii 

Wolfganga Heinze, jejíž výsledky ukazují, že čím přísnější je sankce uložená 

za prvotní delikt, tím vyšší je riziko recidivy.908 Je třeba však poznamenat, že široké 

využívání odklonů v Německu souvisí mimo jiné s tím, že za trestné se považuje i 

jednání, které by podle tuzemské úpravy naplňovalo pouze znaky přestupku. 

Při komparaci české právní úpravy odklonů od trestního řízení 

s analyzovanými právními úpravami je třeba poukázat zejména na odlišnosti, 

                                                 
904 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 638 - 639. Beckova edice komentované 
zákony. ISBN 978-80-7179-375-5. 
905 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 640. Beckova edice komentované zákony. 
ISBN 978-80-7179-375-5. 
906 JUNGER-TAS, J. Juvenile delinquency in Europe and beyond: results of the second international 
self-report delinquency study. New York, N.Y.: Springer, c2010, s. 49. ISBN 978-038-7959-825. 
907 DÜNKEL, F. Germany. Juvenile justice systems in Europe: current situation and reform 
developments. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 563. Schriften zum 
Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Bd. 36/1-4. ISBN 3936999759. 
908 HEINZ, W. Rückfall- und Wirkungsforschung - Ergebnisse aus Deutschland: Vortrag, gehalten 
am 5. April 2007, Kansai Universität, Osaka. Universität Konstanz, 2007. Dostupné také z: 
http://www.uni-konstanz.de/rtf/kis/Heinz_Rueckfall-und_Wirkungsforschung_he308.pdf. 
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ze kterých bychom mohli čerpat poznatky pro novelizaci stávající právní úpravy 

České republiky. Jedná se zejména o tyto body: 

- závažnost provinění, u nichž lze odklon užít, 

- obligatornost postupu, 

- škála alternativních podmínek pro aplikaci odklonu. 

Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, mezi alternativní 

způsoby řízení zahrnuje podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání a 

odstoupení od trestního stíhání (srov. § 69 ZSVM). Tyto instituty jsou upraveny 

v obecné trestněprávní úpravě. Rovněž je přípustné v trestním řízení proti 

mladistvému postupovat v souladu s § 179g, § 179h trestního řád upravujícími 

podmíněné odložení podání návrhu na potrestání (srov. § 1 odst. 3 ZSVM). Zákon 

o soudnictví ve věcech mládeže upravuje specifický druh odklonu, jenž lze 

aplikovat pouze v trestním řízení mladistvých, a tím je odstoupení od trestního 

stíhání podle § 70 ZSVM. 

Z ustanovení § 68 ZSVM plynou specifická kritéria pro využití zvláštních 

způsobů řízení. Jedná se zejména o zákonný požadavek na připravenost 

mladistvého nést odpovědnost za spáchaný čin, vypořádat se s jeho příčinami a 

přičinit se o odstranění škodlivých následků provinění (srov. § 68 ZSVM). Splnění 

této podmínky není vázáno na výslovné prohlášení mladistvého o připravenosti nést 

odpovědnost za spáchaný čin nebo výslovný projev lítosti nad ním. Svou 

připravenost nést následky za své jednání dává najevo i svým doznáním, které je 

rovněž jednou z obligatorních podmínek využití odklonů. Vyžaduje se aktivní 

jednání mladistvého, kterým odčiní způsobenou újmu nebo se o to alespoň pokusí, 

byť zákon nevyžaduje dosažení konkrétního výsledku. Odstraněním příčin 

vedoucích k trestné činnosti se rozumí zejména přerušení kontaktů s osobami 

dopouštějícími se trestné činnosti, opuštění delikventní party, zanechání zneužívání 

návykových látek, řádné plnění povinné školní docházky atd.909 V neposlední řadě 

lze žádat, aby se mladistvý zavázal k chování omezujícímu možnosti spáchání 

dalších provinění (§ 68 ZSVM ad fine). Uvedené se promítá i do rozhodnutí 

o podmíněném zastavení trestního řízení proti mladistvému podle § 307 trestního 

                                                 
909  ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 649. Beckova edice komentované zákony. 
ISBN 978-80-7179-375-5. 
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řádu, kdy součástí usnesení může být i uložení některého z výchovných opatření.910  

 

a) závažnost trestného činu, pro nějž je vedeno trestní řízení a možnost aplikace 

odklonu 

Jedním z předpokladů je vedení řízení pro provinění, na nějž lze odklon 

aplikovat. Platná česká právní úprava omezuje užití odklonů pouze na přečin 

(§§ 307, 309 trestního řádu ve spojení s § 14 odst. 3 trestního zákoníku) či trestný 

čin, o němž přísluší rozhodnout v prvním stupni okresnímu soudu a na nějž trestní 

zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let 

(§ 179g trestního řádu ve spojení s § 179a trestního řádu), příp. tři roky (§ 70 

ZSVM). Hranice trestní sazby trestu odnětí svobody přitom vychází z trestních 

sazeb vymezených v trestním zákoníku.  

Z hlediska návrhů na novelizaci stávající právní úpravy odklonů od trestního 

řízení je na místě se zamyslet nad rozsahem trestných činů, na které lze odklony 

aplikovat. Rakouský zákon o soudnictví ve věcech mládeže rovněž omezuje užití 

odklonů podle §§ 6–8 öJGG na trestné činy, za které hrozí peněžitý trest nebo trest 

odnětí svobody nepřevyšující 5 let. Na rozdíl od české úpravy však vychází 

z hrozící trestní sazby po modifikaci podle § 5 öJGG. Při rozhodnutí o odstoupení 

od trestního stíhání podle § 7 öJGG v rámci řízení před soudem dokonce soud, 

na rozdíl od státního zástupce, není ve svém rozhodnutí limitován vyšší hrozícího 

trestu odnětí svobody. Podle komentářové literatury911  je možné, aby soud rozhodl 

o odstoupení od trestního stíhání i tehdy, byla-li trestným činem způsobena smrt. 

To však jen ve velmi výjimečných případech, např. je-li ve vztahu ke smrtelnému 

následku dáno nedbalostní zavinění. Německý zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže v trestních věcech mladistvých aplikaci odklonů zásadně912 neomezuje 

závažností spáchaného činu a připouští aplikaci odklonů i u nejzávažnějších 

trestných činů naplňujících znaky zločinu913.  

                                                 
910 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 
3480. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
911 VON U. JESIONEK a Ch. EDWARDS. Das österreichische Jugendgerichtsgesetz mit 
ausführlichem Kommentar, Rechtsprechung, Literatur und wichtigen Nebenbestimmungen. 4., 
komplett neu bearb. Aufl. Wien: Juridica, 2010, s. 29 - 32. ISBN 978-321-4175-443. 
912 Výjimku představuje odklon bez intervence podle § 45 odst. 1 JGG, jehož aplikace je omezena 
pouze na přečiny (Vergehen). Přečin je v německém trestním právu vymezen negativně. Přečinem 
se rozumí všechny trestné činy, které nenaplňují znaky zločinu.  
913 Podle § 12 StGB se zločinem (Verbrechen) rozumí ty protiprávní činy, které jsou ohroženy 
trestem odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku.  
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Z uvedeného vyplývá, že možnost alternativního způsobu vyřízení trestní věci 

mladistvého prostřednictvím odklonu je v právních úpravách Rakouska i Německa 

širší. A to i poté, co vezmeme v úvahu některé odlišnosti plynoucí z vymezení 

přečinu a zločinu v jednotlivých právních úpravách, kdy konkrétně německá právní 

úprava při definování zločinu vychází z minimální spodní hranice trestní sazby 1 

roku trestu odnětí svobody. Naopak český zákonodárce odvíjí vymezení zločinu 

od horní hranice hrozícího trestu odnětí svobody. Tedy některé trestné činy, které 

by dle německé úpravy byly považovány již za zločiny, by podle české právní 

úpravy spadaly do kategorie přečinů. Český zákon o soudnictví ve věcech mládeže 

ex lege nevylučuje aplikaci odklonů na činy se smrtelným následkem, zatímco např. 

v rakouské právní úpravě je aplikovatelnost omezena.  

Využití odklonů od trestního řízení mladistvých se obecně předpokládá u méně 

závažných trestných činů. Širší aplikovatelnost odklonů má podle mne tu výhodu, 

že umožňuje lépe reagovat konkrétní okolnosti spáchaného trestného činu, 

zohlednit osobu mladistvého a jeho poměry, případně vývoj a změny, které se u něj 

odehrály v době od spáchání trestného činu. Vhodná by podle mého názoru byla 

úprava institutu podmíněného zastavení trestního stíhání po vzoru rakouské právní 

úpravy, tj. do diskreční pravomoci soudu svěřit rozhodnutí o podmíněném zastavení 

trestního stíhání i u závažnějších trestných činů. 

 

Předpoklady odklonu od trestního řízení 

Mezi obecné předpoklady pro využití některého z institutů alternativního 

vyřízení trestní věci, vedle specifických požadavků formulovaných v § 68 ZSVM, 

patří předpoklad naplnění účelu trestního řízení, tj. že lze očekávat, že potrestání 

není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších provinění, trestní stíhání je 

neúčelné (§ 70 ZSVM), příp. je takové rozhodnutí dostačující vzhledem k osobě 

obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu 

(§ 307, § 179g trestního řádu), vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, 

k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem (§ 309 trestního řádu). 

Vedle těchto obecných předpokladů český zákonodárce žádá splnění dalších 

podmínek. Ustanovení § 307 trestního řádu a obdobně i ustanovení § 179g trestního 

řádu předpokládá mimo jiné nahrazení škody či vydání bezdůvodného obohacení. 

Odůvodňují-li to další skutečnosti vymezené v předmětných ustanoveních, zejména 

povaha a závažnost trestného činu, je aplikace odklonu podmíněna složením určité 
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peněžité částky státu na pomoc obětem trestné činnosti, případně se závazkem 

zdržet se během zkušební doby, která může činit 6 měsíců až 3 roky určité činnosti, 

v souvislosti s níž se trestné činnosti dopustil (§ 179g, § 307 trestního řádu, § 69 

ZSVM). Oproti tomu ustanovení § 309 trestního řádu vyžaduje uzavření narovnání 

s poškozeným a obligatorní uhrazení peněžité částky státu na pomoc obětem trestné 

činnosti. Odstoupit od trestního stíhání podle § 70 ZSVM lze zejména poté, co 

mladistvý úspěšně absolvoval vhodný probační program, bylo vůči němu 

vysloveno napomenutí s výstrahou, alespoň částečně nahradil způsobenou škodu či 

vrátil získané bezdůvodné obohacení.  

Uvedené předpoklady jsou však do značné míry pro mladistvé pachatele 

limitující a v řadě případů znemožňují využití alternativního procesního postupu. 

Jedná se zejména o podmínku plné reparace škody činem způsobené v případě 

podmíněného zastavení trestního stíhání, na rozdíl od institutu odstoupení 

od trestního stíhání, kde postačí snaha mladistvého škodu dle svých sil nahradit. 

Rovněž podmínka uhrazení peněžité částky určené státu na pomoc obětem trestné 

činnosti, která je u narovnání dokonce obligatorní, není pro mladistvé pachatele 

příliš vhodná.914 Zde platí totéž co v případě ukládání peněžitého trestu, neboť 

mladiství pachatele zpravidla ještě nemají vlastní příjem, z něhož by náhradu škody 

či příspěvek na pomoc obětem mohli hradit. Komentářová literatura sice připouští, 

aby finanční částku, ať už jako náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení či 

částku na pomoc obětem trestné činnosti, za mladistvého provinilce uhradil jeho 

zákonný zástupce, neboť původ složených prostředků se nezkoumá.915 Avšak 

úhrada finanční částky zákonným zástupcem je podle mého zcela nevhodná, neboť 

se vytrácí výchovný efekt sankce a řízení.  Proto lze na základě analýzy 

srovnávaných právních úprav po vzoru rakouské a německé právní úpravy de lege 

ferenda navrhnout rozšíření alternativních předpokladů, např.: 

- vykonáním obecně prospěšné práce (srov. § 7 öJGG, § 45 odst. 3 JGG), 

- splněním některého z výchovných opatření (srov. § 45 odst. 2 JGG): 

- vykonání společensky prospěšné činnosti určitého druhu (§ 18 odst. 1 

písm. c) ZSVM), 

                                                 
914 Shodně HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. V Praze: C.H. Beck, 2013, s.48. 
Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
915 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 
3524. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. 
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- absolvování vhodného programu, kurzu či výcviku k rozvíjení 

sociálních dovedností (např. kurzu určeného pro pachatele trestné 

činnosti v dopravě – srov. § 45 odst. 3 JGG), § 18 odst. 1 písm. g) 

ZSVM), 

- absolvování probačního programu (§ 17 ZSVM)916. 

 

Případně lze uvažovat též nad zakotvením nového druhu sankce či alternativy 

k náhradě škody trestným činem způsobené v podobě osobní služby, kterou 

pro mladistvé pachatele upravuje švýcarská právní úprava. Tato sankce by 

spočívala ve vykonání osobní služby přímo pro poškozeného, s jeho souhlasem, 

např. vykonáním pomocných prací. Své uplatnění by našla především tam, kde by 

náhrada škody uvedením v předešlý stav nebyla z objektivních důvodů možná a 

mladistvý pachatel by neměl vlastní příjem či dostatek prostředků, aby mohl 

způsobenou škodu jinak reparovat.    

 

Obligatornost postupu 

Uplatnění odklonů od trestního řízení zůstává v české právní úpravě na úvaze 

státního zástupce či soudce. Jinak je tomu podle rakouského zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže, který zakotvuje povinnost trestní věc vyřídit formou odklonu, 

jsou-li splněny pro tento postup zákonné podmínky. Rovněž podle mezinárodních 

standardů by odklony od trestního řízení měly v soudnictví ve věcech mládeže hrát 

přední roli a být uplatňovány vždy, kdy je to možné a žádoucí.917 Další úvaha české 

zákonodárce v rámci novelizace právní úpravy by tedy měla směřovat tímto 

směrem.  

 

Zvláštní rejstřík výchovných opatření 

Další námět na novelizaci právní úpravy na základě analýzy zkoumaných 

právních úprav představuje zavedení rejstříku výchovných opatření918, který je 

veden ve Spolkové republice Německo jako součást centrálního registru 

                                                 
916 Srov. HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. V Praze: C.H. Beck, 2013, s.48. Beckova 
edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
917 Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží. Praha: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012, s. 48n. Prameny (Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-126-4. 
918 Pojem výchovná opatření zde má širší smysl. Neomezuje se pouze na výchovná opatření podle 
JGG. 
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odsouzení.919 Do rejstříku výchovných opatření se podle § 60 spolkového zákona 

o centrálním registru zapisují nejenom uložená výchovná opatření, ale celá škála 

rozhodnutí a nařízení učiněných vůči mladistvému pachateli trestného činu. 

Zejména jde o opatření podle § 3 JGG, zastavení trestního stíhání nebo zproštění 

žalobního návrhu pro nedostatek zralosti, uložená výchovná a kázeňská opatření, 

vedlejší tresty a vedlejší následky, vyslovení viny bez uložení trestu, ale i výchovná 

opatření nařízená podle občanského zákoníku (zejm. ust. §§ 1666, 1666a, 1837 

odst. 4 BGB), stejně tak rozhodnutí o odklonech od trestního řízení (§§ 45, 47 JGG). 

Tento registr je neveřejný. K těmto údajům má přístup pouze omezený počet orgánů 

veřejné moci, zejm. státní zastupitelství, soudy, orgány péče o mládež a orgány, 

do jejichž kompetence náleží rozhodnutí o povolení držení zbraně či rozhodnutí 

o udělení milosti. Podle německé úpravy dojde k vymazání předmětného rejstříku 

s dosažením věku 24 let, za podmínky, že mladistvému nebyl v minulosti uložen 

trest odnětí svobody, Jugendarrest nebo stacionární umístění.  

Přínos v zavedení předmětného rejstříku spatřuji zejména v jeho pojetí jako 

cenného zdroje informací pro orgány činné v trestním řízení ohledně toho, jakých 

činů se mladistvý v minulosti dopustil, jakým způsobem na něj bylo působeno, zda 

a jaký to mělo efekt. Tyto informace významným způsobem pomohou určit, zda 

konkrétní mladistvý je pouze epizodickým pachatelem či se jedná o chronického 

pachatele závažné trestné činnosti. Toto významně ulehčí rozhodnutí, jakým 

způsobem na mladistvého delikventa působit tak, aby to přineslo kýžený efekt.  

Obdobným způsobem by mohlo sloužit vedení tzv. seznamu chronických 

pachatelů, v německé praxi označovaného pojmem Intensivtäterlist. V německé 

praxi se uplatňuje tento seznam tak, že z pokynu státního zástupce je na něj zapsán 

ten mladistvý, který naplní předem stanovená kritéria vztahující se k četnosti a 

intenzitě spáchaných trestných činů v určitém časovém úseku.  

Předmětný seznam by byl neveřejný a pouze pro potřeby orgánů činných 

v trestním řízení. Byť někteří odborníci nesouhlasí s vedením obdobných seznamů, 

neboť by mohly vést k „onálepkování“ a stigmatizaci mladistvého delikventa,920 je 

podle mne na místě tuto argumentaci odmítnout, neboť četné trestné činnosti se 

                                                 
919Rejstřík výchovných opatření je upraven v části třetí zákona o centrálním registru 
(Bundeszentralregistergesetz). 
920 HEISIG, K. Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010. ISBN 34-513-0204-7. 
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mladistvý již dopustil a tato vedla k zápisu na daný seznam, nikoli na opak. Dalším 

argumentem je skutečnost, že tato evidenční pomůcka by sloužila pouze pro interní 

potřeby orgánů činných v trestním řízení, tj. o uvedení na předmětný seznam by se 

nemusel ani dozvědět. 
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8.4 Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody 

 

Inspiraci můžeme ze zahraničních právních úprav čerpat i v oblasti výkonu 

trestu odnětí svobody. V tomto směru se osvědčil např. projekt Chance realizovaný 

ve Spolkové republice Německo. Jedná se o projekt věznění v otevřené formě. 

Výhodu otevřeného typu věznic představuje jednoznačně skutečnost, že se svými 

podmínkami přibližuje běžnému způsobu života (pracovní činnost, práce 

s počítačem, sport). Obdobným alternativním způsobem přistupují k výkonu trestu 

odnětí svobody mladistvými ve Švýcarsku, kde na rozdíl od ostatních evropských 

zemí téměř neexistují samostatná zařízení pro mladistvé vězeňského typu, nýbrž 

jejich funkci plní tzv. zařízení pro výkon opatření 

(Massnahmevollzugseinrichtungen). Krátkodobý trest odnětí svobody může být 

mimo jiné vykonáván ve formě tzv. částečného věznění (Halbgefangenschaft). 

Poslední ze zmiňovaných forem nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody se 

podle mne lépe uplatní v situacích, kdy mladistvý již podstatnou část trestu odnětí 

svobody vykonal. Vycházím z toho, že v případě, kdy již soud přistoupí k uložení 

nepodmíněného trestu odnětí svobody mladistvému pachateli, jedná se o pachatele 

závažné trestné činnosti, který by měl být po určitou dobu eliminován ze 

společnosti.  

 

8.4.1 Elektronický monitoring 

 

V zahraničních právních úpravách je využíván zejména jako prostředek 

nahrazující výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, vazby i jako prostředek 

kontroly podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody či stacionárního 

výchovného/ochranného opatření.  Slouží též ke kontrole výkonu uložených 

příkazů (např. zákaz zdržovat se na určitých místech), v souvislosti s prevencí 

výtržnictví např. při fotbalových zápasech nebo jiných sportovních a kulturních 

událostí. V české právní úpravě se nad to uplatní v rámci kontroly výkonu trestu 

domácího vězení, kterou dosud provádí pracovníci Probační a mediační služby.  

Elektronický monitoring považován za nástroj vhodný spíše v rámci 

sankcionování dospělých. Naopak v rámci trestního soudnictví nad mládeží má 

přínos jako prostředek v případě náhrady vazby. V souvislosti s ukládáním 
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trestního opatření v podobě domácího vězení např. Hulmáková upozorňuje, že 

doba, na kterou je sankce uložena by neměla být příliš dlouhá, neboť s sebou nese 

vedlejší negativní efekty v podobě nárůstů konfliktů v rodině, zatížení rodiny 

úhradou nákladů na výkon trestu domácího vězení. Podle ní by délka uloženého 

trestního opatření neměla přesáhnout 6 měsíců.921 Trestní opatření domácího vězení 

kontrolované prostřednictvím elektronického monitoringu bude podle mne vhodné 

v  případech, kdy odsouzení mladiství mají pevně strukturovaný denní program, 

zaběhlý řád, V opačném případě výkon sankce nezmění nevhodné návyky 

mladistvého a nepřináší žádný výchovný ani pedagogický efekt. Jako vhodná se 

proto jeví kombinace opatření domácího vězení s dohledem probačního úředníka 

nebo v kombinaci s dalšími výchovnými opatřeními reagujícími na konkrétní 

potřeby a deficity mladistvého.  

  

                                                 
921 HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 204. 
Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
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8.5 Efektivita sankcí 

 

Podle mého názoru je nezbytné do budoucna zaměřit pozornost 

na vyhodnocování projektů realizovaných v rámci zacházení s mladistvými 

delikventy a efektivitu jednotlivých sankcí. V opačném případě zůstávají informace 

o tom, zda jsou ukládané sankce schopny dosáhnout vytyčeného cíle, pouze 

omezené.  Některé státy dokonce zakotvují povinnost vyhodnocovat efektivitu 

jednotlivých programů a dalších prostředků zacházení s delikventní mládeží. Tato 

povinnost byla zavedena např. ve Velké Británii v roce 1999. Rovněž v ústavě 

Švýcarské konfederace je s účinností od 1. 1. 2000 zakotvena povinnost evaluace 

opatření. V neposlední řadě ukládání sankcí mladistvým pachatelům na základě 

poznatků o efektivnosti jednotlivých sankcí předpokládá i důvodová zpráva 

německého zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Německý Spolkový ústavní 

soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 2 BvR 1673/04 ze dne 31. 5. 2006 stanovil, že 

právní úprava a praxe by v péči o delikventní mládež měla vycházet jednak 

z teoretických poznatků a dále by se měla opírat především o výsledky empirických 

zkoumání. 

Bohužel se v praxi setkáváme s tím, že není proveden dostatek hodnotících 

studií na to, aby bylo možné s jistotou potvrdit či vyvrátit, zda určitá sankce přináší 

předpokládaný efekt či nikoli. Případně jsou výsledky provedených analýz pouze 

omezené, neboť pro jejich potvrzení chybí srovnávací skupina. Na tento nedostatek 

upozorňuje např. Heinz v rámci analýzy vybraných projektů soudnictví nad mládeží 

ve Spolkové republice Německo (srov. kap. 4). Tento nedostatek však není 

problémem pouze Spolkové republiky Německo, ale všech právních úprav, jejichž 

analýza byla v rámci disertační práce provedena, včetně České republiky.922 

 

8.5.1 Příklady špatné praxe 

 

Na základě empirických poznatků lze získat informace nejenom o příkladech 

dobré praxe, ale rovněž odhalit sankce, které se v praxi ukázaly nejenom jako 

                                                 
922 V České republice bylo realizováno několik výzkumů zaměřených na efektivitu sankcí v rámci 
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Např. v oblasti soudnictví nad mládeží jde o studii 
Probační programy pro mladistvé publikovanou v roce 2011. 
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neúčinné a neefektivní, ale dokonce podporující sklon ke kriminálnímu chování. 

Mezi takové patří například projekty Scared Straight, Boot Camps, Shock 

probation, Shock parole a tzv. transfer923. Společné těmto programům je to, že 

všechny jsou součástí systému odstrašení mladistvých od trestné činnosti (deterring 

juvenile crime). Strategie odstrašení je založena na kriminologické teorii, dle které 

dostatečně přísné tresty zabrání jedinci ve spáchání trestné činnosti. Právě 

zabránění v páchání další trestné činnosti je primárním účelem těchto strategií. 

Vychází přitom z racionálního modelu rozhodování, kdy potencionální pachatel 

vnímá náklady a přínosy trestu jako nevyvážené ve vztahu ke zločinu.924 Programy 

založené na teorii odstrašení se odlišují od jiných strategií tím, že důraz je kladen 

především na represivní povahu trestu na místo snížení kriminality prostřednictvím 

posilování disciplíny jedince, schopnosti se ovládnout, změny chování atd.  

 

Program Scared Straight 

Program Scared Straight byl založen v 70. letech 20. století ve Spojených 

státech amerických jako jeden z prostředků odstrašení mládeže od páchání trestné 

činnosti. Program zahrnuje zpravidla prohlídky věznic pro dospělé pachatele, 

strávení jednoho dne ve vězení, konfrontaci s vězněnými osobami a vězeňským 

životem, vyslechnutí životních příběhů odsouzených, poradenský program 

ve formě „jeden na jednoho“ atp.  

Studie925 zaměřené na efektivitu programu nezaznamenaly žádný rozdíl mezi 

skupinou osob, které se účastnily programu, a druhou, kontrolní skupinou. 

Petrosinova studie, která analyzovala devět typů programu tohoto typu, 

nezaznamenala žádný rozdíl mezi skupinou osob, která se účastnila programu, a 

druhou, kontrolní skupinou. Naopak u některých jedinců účastnících se programu 

se zvýšil počet rizikových faktorů značících pravděpodobnost spáchání trestné 

činnosti v budoucnu o 28 % ve srovnání s druhou skupinou, která se programu 

neúčastnila. Navíc řada účastníků programu uvedla, že ze strany dospělých 

                                                 
923 K tomu blíže v kapitole 2. 
924 KARABEC, Z. K problematice trestání a trestů. Sociologický časopis. 2001, XXXVII (1), s. 82n. 
925 BRUCKNER, J. C. a M. CHESNEY-LIND. Dramatic cures for juvenile crime: An evaluation of 
a prison-run delinquency prevention program. Criminal Justice and Behavior. 1983, (10), s. 227-
247.; LEWIS, R. V. Scared straight-California style: Evaluation of the San Quentin squire program. 
Criminal Justice and Behavior. 1983, (10), s. 209 - 226.;  LAWRENCE W. SHERMAN .... 
UNIVERSITY OF MARYLAND a DEPARTMENT OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL 
JUSTICE. Preventing crime: what works, what doesn't, what's promising: a report to the United 
States Congress. College Park, MD: Univ. of Maryland, 1997, s.554. ISBN 978-078-8146-251.  
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vězněných osob dostávala nabídky sexuálního charakteru, příp. se jim pokusily 

ukrást jejich osobní věci. Mark Lipsey pak na základě své studie926 došel k závěru, 

že skupina mladistvých, která absolvovala program Scared Straight, nebo jiný 

obdobný odstrašující program, vykazovala vyšší míru recidivy ve srovnání 

s mládeží, která se programu neúčastnila.  

Na základě výsledků zmíněných studií byl program Scared Straight v roce 

1997 zařazen americkým kongresem na seznam neefektivních programů 

v delikvenci mládeže. 927 I přes tato zjištění je program stále realizován v USA i 

v zahraničí.928  

 

Na principu odstrašení jsou založeny i další programy např. shock probation a 

shock parole jsou formami tzv. split sentences, kdy jsou mladiství odsouzení 

na krátkou, avšak blíže nestanovenou dobu umístění ve věznici a následně jsou 

propuštěni do probace. Podstata tohoto programu spočívá v přesvědčení, že krátký 

pobyt ve věznici by měl mladistvého odsouzeného natolik šokovat, že se trestné 

činnosti v budoucnu již nedopustí. Během krátkého pobytu ve věznici se mladiství 

neúčastní žádných resocializačních či nápravných programů a nejsou ani oddělení 

od dospělých odsouzených. Výzkum929 však stejně jako v případě Scared Straight 

ukázal, že tento program nepřináší žádný, resp. velmi slabý odstrašující efekt.  

 

V rámci analyzovaných právních úprav se sankce odstrašení promítá 

do kázeňského opatření Jugendarrest zakotveného v německém zákoně 

o soudnictví ve věcech mládeže. Podstatou sankce je „krátká šoková terapie“, 

jejímž prostřednictvím má být mladistvý odrazen od páchání další trestné činnosti. 

V německé soudní praxi bývá Jugendarrest ukládán zpravidla pachatelům 

                                                 
926 LIPSEY, M. W. Juvenile Delinquency Treatment: A Meta-Analytic Inquiry into the Variability 
of Effects. Meta-analysis for explanation: a casebook. New York: Russell Sage Foundation, 1992, 
s. 83 - 128. ISBN 9780871542281. 
927 Justice Department Discourages the Use of "Scared Straight" Programs. In: Office of Juvenile 
Justice and Delinquency Prevention [online]. 2011 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: 
https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/234084/topstory.html. 
928 Na základě uvedeného programu v roce 2011 americká televizní stanice A&E Television 
Networks spustila série reality show „Beyond Scared Straight“. Jednotlivé díly reality show Beyond 
the Scared Straight je možné shlédnout na online. Dostupné z: http://www.aetv.com/beyond-scared-
straight [zobrazeno dne 30. 7. 2015]. 
929 LAWRENCE W. SHERMAN .... UNIVERSITY OF MARYLAND a DEPARTMENT OF 
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE. Preventing crime: what works, what doesn't, what's 
promising: a report to the United States Congress. College Park, MD: Univ. of Maryland, 1997. 
ISBN 978-078-8146-251. Dostupné také z: http://www.rolim.com.br/2002/_pdfs/ing.pdf. 
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závažnější trestné činnosti, tj. loupeží, závažnějších forem krádeží nebo ublížení na 

zdraví. Výkon této sankce směřuje k tomu, aby si mladistvý uvědomil, že 

protiprávní chování má své důsledky. Proto se v odborné literatuře setkáme též 

s označením „Denkzettel“. Přínos kázeňského opatření ve formě Jugendarrestu 

mladistvým pachatelům a vliv této sankce na jejich další vývoj je velice diskusní 

s ohledem na skutečnost, že míra recidivy absolventů opatření dosahuje až 70 %.930  

 

8.5.2 Příklady dobré praxe 

 

V oblasti sankcionování mladistvých pachatelů lze doporučit vytváření a 

ukládání programů založených na cílené intervenci, pedagogickém a terapeutickém 

přístupu. Své uplatnění zde jednoznačně najdou rovněž deliktově specifické 

programy931 pro pachatele určitého druhu trestné činnosti. Typicky se uplatní při 

násilné či sexuálně motivované trestné činnosti, zneužívání návykových látek, 

vandalství, týrání zvířat atd. Tento přístup se projevuje zejména ve švýcarském 

systému zacházení s delikventní mládeží. V zahraniční praxi se rovněž osvědčily 

sankce vycházející z komunitních programů, restorativních programů, 

multisystémového přístupu, mentoringu. 932 

Jako konkrétní příklady vhodné praxe lze uvést např.  

- strukturování volného času např. prostřednictvím výchovných či jiných 

opatření,  

- účast na programech rozvíjejících sociální kompetence jedince, 

- trénink zvládání agrese či účast na různých terapeutických skupinách, 

- deliktově specifické programy,933 

                                                 
930 HEINZ, W. Der Erfolg jugendstrafrechtlicher Sanktionen – was wirkt, was wirkt vielleicht, was 
wirkt nicht?. In: Jugendkriminalität – Prävention und Reaktionen [online]. Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg, 2014, s. 98 
[cit. 2016-04-04]. Dostupné z: http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/Aufsaetze/Heinz2014.pdf. 
931 Odborníci poukazují právě na nedostatek programů zaměřených na specifické potřeby některých 
skupin pachatelů v České republice. In: HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. V 
Praze: C.H. Beck, 2013, s. 203. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-450-6. 
932 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1), s. 58 – 59. 
933 Toto v sobě zahrnuje např. jedna ze dvou forem trestu osobní služby (§ 23 JStG) : Coolness-
training, Stopp-Gewalt, Anti-Aggressions-Programme. 
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- mentoring/coaching,934  

- podpora výchovy mladistvého,935 

- tréninkové kempy,936 

- multisystematický přístup (Multisystematische Theorie).937 

 

 Ve švýcarském soudnictví ve věcech mládeže se rovněž osvědčila 

kontinuální dlouhodobá péče o delikventního mladistvého týmž sociálním 

pracovníkem, příp. též stejným státním zástupcem. Významný pozitivní efekt 

přináší také kombinace psychologické, psychiatrické a pedagogické intervence. 

Rozhodování v trestních věcech mladistvých a přijímaná opatření vychází 

z hlubšího hodnocení osoby mladistvého, jeho poměrů, výchovy, životních 

podmínek, kdy uložená sankce musí odpovídat celkové situaci mladistvého, nikoli 

pouze jednotlivému činu. 

Velice pozitivně jsou hodnocena opatření v podobě mentoringu/coachingu, 

které účinně napomáhají snižovat míru kriminality. Mentoring je založený 

na pozitivním vztahu mezi mentorem a mladistvou osobou, v jehož rámci dochází 

k ovlivnění chování mladistvého, jeho postojů, jde o proces učení. Tyto prvky 

začínají pronikat i do České republiky.938 Jako příklad může sloužit probační 

program Mentor založený na individuální komunikaci mladistvého delikventa 

s „mentorem“, vyškolenou osobou náležející ke stejné komunitě, která jej vede 

k nápravě. Nedostatky probačního programu Mentor, ostatně jako všech 

probačních programů, spočívají v jejich nedostupnosti pro všechny regiony, odlišné 

kvalitě v důsledku odlišných realizátorů projektu, problematice s financováním 

projektů atd.939 

                                                 
934 Příkladem je např. program KO4JU934 ukládaný v rámci ochranných opatření podle čl. 13 JStG 
či sociální program Take-off v kantonu Basel – trest osobní služby podle § 23 JStG. 
935  Prostřednictvím výchovných či ochranných opatření. 
936  Projekt Trainingcamp Lothar Kannenberg jako výchovný kurz realizovaný ve Spolkové 
republice Německo. 
937 Z posledně zmiňovaného multisystematického přístupu vychází švýcarská právní úprava. 
Podstata spočívá v tom, že na místo individuální intervence je přínosnější intervence působící na 
širší sociální okolní mladistvého. Pokud má dojít ke změně, musí se odehrát v širším okolí 
mladistvého. Multisystematický přístup je základem úpravy ochranných opatření podle čl. 12, 13 
JStG.   
938 ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L. a D. DOUBRAVOVÁ, ed. Probace a mediace: možnosti 
řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010, s. 177n. ISBN 978-80-7367-757-2. 
939 K tomu blíže POŠÍKOVÁ, L. Probační programy: Jejich fungování a efektivita [online]. Praha, 
2012 [cit. 2016-11-03]. Dostupné z: http://svoc.prf.cuni.cz/sources/5/12/116.pdf. Studentská 
vědecká odborná činnost. Univerzita Karlova v Praze. 
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Důraz je kladen rovněž na rychlost s jakou přichází sankce. Předpokladem je 

rychlé a efektivní řízení díky úzké spolupráci jednotlivých orgánů podílejících se 

na řízení v trestních věcech mladistvých. V tomto směru se osvědčilo vytvoření 

zvláštních týmů pro mládež složených ze soudců, státních zástupců, policistů a 

úředníků orgánu péče o mládež specializovaných na juvenilní kriminalitu, kteří 

spolupracují a působí v určité části obvodu. (srov. projekt ve Spolkové republice 

Německo). Vychází se totiž z předpokladu, že vyšší osobní a místní znalost dané 

části obvodu přispěje k rychlosti a efektivnosti řízení. Specializované týmy 

pro mládež jsou jedním z prvků Neuköllner modelu aplikovaného v německém 

Berlíně. Specializované týmy pro mládež působící v určité části obvodu by se 

mohly uplatnit především ve velkých okresech, kde je předmětná specializace 

rozdělena mezi více osob. 

  



320 
 

9. Závěr 

 

„Pokud nebudeme rychle a důsledně jednat, pokud nebudeme náš právní a 

hodnotový řád odhodlaně prosazovat, bude boj proti násilí mladistvých ztracen.“ 

 

                                                                                        Kirsten Heisig 

 

Dospívání/adolescence je doba, během které se z dítěte postupně stává dospělý. 

Během této doby dochází k emocionálním, hormonálním i fyziologickým změnám, 

dospívající hledá vlastní identitu, utváří si vlastní úsudky. Právě z těch důvodů 

společnost omezuje dospívající jedince, jde-li o možnost činit právní jednání, 

rozhodovat o svém zdraví bez rodičovského souhlasu, omezuje jejich právo volit, 

pít alkohol, ukončit školní docházku, vdát se či oženit a do určitého okamžiku jim 

zakazuje mít sexuální styk, označuje určité filmy jako pro ně nevhodné atd. To vše 

na základě určitých představ o vývoji, zralosti a schopnosti jedince se správně 

rozhodnout. Tyto představy jsou následně vyjádřeny v podobě zákonem 

stanovených věkových limitů a hranic. V konečném důsledku tak z právního 

hlediska nejsou dětství, adolescence a dospělost nic jiného než uměle vytvořené 

právní konstrukce založené na zobecněných poznatcích o vývoji jedinců, do kterých 

se promítají historické, kulturní či například politické rozdíly jednotlivých států.  

 

Současně s tím, jak děti dospívají, stávají se čím dál nezávislejšími, roste jejich 

schopnost a možnost rozhodovat o vlastním životě či jej alespoň ovlivňovat. Měly 

by se rovněž učit, že s jejich rozhodnutími a s jejich činy přicházejí i důsledky a 

odpovědnost. Je-li však hranice trestní odpovědnosti zakotvena příliš nízko nebo 

není-li vymezena dokonce vůbec, vyvození odpovědnosti ztrácí význam. Obecně 

bývá úzký vztah mezi absolutní odpovědností za delikventní jednání a dalšími 

sociálními právy a závazky (zletilost, schopnost uzavřít manželství).940 K tomu 

však musím podotknout, že ani určení hranice dospělosti v současné moderní 

společnosti není vyhovující ve světle medicínských poznatků. Určení okamžiku, 

                                                 
940 CIPRIANI, D. Children's rights and the minimum age of criminal responsibility: a global 
perspective. Burlington, VT: Ashgate Pub., c2009, s. 33. Advances in criminology. ISBN 978-0-
7546-7730-7. 
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kdy se jedinec stává dospělým, tak lze zjednodušeně připodobnit k nakreslení čáry 

na zem, čímž společnost říká, že od teď je již jedinec považován za vyspělého bez 

ohledu na to, zda tomu skutečně je.  

Podstata reakce na trestnou činnost mladistvých pachatelů podle mne 

nespočívá ve zpřísňování sankcí a v rozšiřování škály sankčních opatření, nýbrž 

v důsledném využívání sankcí stávajících a ve výběru vhodné sankce ve vztahu 

ke konkrétnímu pachateli a konkrétními činu. Hlavním předpokladem pro správné 

zacházení s mladistvými provinilci je v prvé řadě objasnění příčinných faktorů, 

diferencovaný přístup a včasná reakce.  

V rámci sankcionování mladistvých je prvořadé především získat o trestné 

činnosti, jejich důvodech a okolnostech co nejvíce informací a teprve na jejich 

základě se zamýšlet nad vhodnou reakcí či sankcí. Mezi vhodné informační zdroje 

patří rodiče, učitelé, zaměstnavatelé, vrstevníci, sousedé atp. Jedná-li se 

o vyhraněné specifické delikventní jednání (šikana, agresivní a násilné projevy, 

vandalismus, divácké násilí, týrání zvířat, zneužívání návykových látek), je 

na místě tzv. deliktově specifický přístup.941 

V dalším kroku pak na základě takto získaných informací musí orgány činné 

v trestním řízení určit, o jaký typ mladistvého pachatele se jedná, tj. typického 

mladistvého delikventa či chronického pachatele. Toto rozlišení je velice podstatné, 

neboť až na jeho základě lze zvolit správný postup v otázce dalšího vedení trestního 

řízení, možnosti využití odklonů a uložení vhodné sankce, který povede 

k efektivnímu odrazení od páchání další trestné činnosti.  

K tomu je třeba, aby si orgány činné v trestním řízení a zúčastněné instituce 

byly vůbec vědomy existence klasifikace mladistvých pachatelů, znaly rizikové 

faktory a opatřily si informace o průběhu dosavadního vývoje dospívajícího jedince 

a vyhodnotily je s ohledem na charakteristické rysy v chování, jimiž se vyznačuje 

chronický pachatel. V tomto ohledu je nenahraditelná úzká spolupráce především 

s osobami odpovědnými za výchovu provinilce, se školou a s orgány péče o mládež, 

které jsou schopny poskytnout bližší informace o  případných výchovných 

problémech, předchozích delikventních projevech. Důležitým zdrojem informací 

o předchozích delikventních činech mohou být také vrstevníci provinilce, neboť 

o velké části delikventních projevů, které ani nemusí mít nutně trestněprávní 

                                                 
941 ČÍRTKOVÁ, L. Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci?. Právo a rodina. 2010, (10), s. 2. 
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charakter, se orgány oficiální kontroly nedozví. Mladiství se jimi rádi chlubí před 

svými vrstevníky. Výpověď mladistvého nebo opis rejstříku trestů často nemá 

relevantní výpovědní hodnotu. 

Mylné vyhodnocení a nesprávné zařazení jedince do kategorie vytváří problém 

v obou případech, neboť je-li chronický pachatel chybně považován za typického 

delikventa, u nějž delikvence samovolně vymizí, zvolené sankční prostředky 

s restorativními prvky nebudou dostačující k dosažení změny. A naopak, jsou-li 

mladiství delikventi chybně označeni jako chroničtí pachatelé, nepřiměřená a 

neadekvátní reakce na jejich trestnou činnost může vyústit k produkci další trestné 

činnosti.  

Při řešení konfliktů spáchaných typickými mladistvými pachateli by měla 

výraznější roli hrát rodina, škola a v případech, kdy rodina selhává pak orgány péče 

o dítě. Byť typičtí mladiství pachatelé nepředstavují rizikovou skupinu a existuje 

vysoká pravděpodobnost, že jejich kriminální projevy odezní spontánně spolu 

s věkem, neznamená to však, že jejich činy by neměly být potrestány. Otázkou je 

jaký přístup a jaké sankce volit. V případech epizodických pachatelů by se měly 

jednoznačně uplatnit sankce nesoucí prvky restorativní justice – urovnání vztahů 

s poškozeným, náhrada škody, alternativní sankce a větší zapojení rodiny a školy, 

a to již od počátku řešení konfliktu. V bagatelních případech je na místě přenechat 

potrestání provinilce právě těmto institucím, orgány činné v trestním řízení by měly 

zasahovat jen v závažnějších případech. Rozhodně bychom se měli vyhnout 

postupům, v jejichž důsledku by došlo ke stigmatizaci mladistvého.942 

Problém naopak představují chroničtí mladiství pachatelé, neboť u nich se 

přístup juvenilní justice míjí účinkem. Komplikace nastává ve chvíli, kdy chroničtí 

pachatelé nejsou orgány činnými v trestním řízení odlišeni od epizodických 

pachatelů a aplikují se na ně stejné sankce. I u chronických pachatelů záleží 

především na včasné intervenci, byť ohledně radikálních pozitivních změn 

u chronických pachatelů směrem ke konformnímu způsobu života jsou odborníci 

skeptičtí. 943  

                                                 
942 ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, XXXVI (4), 
s. 247 – 249. 
943 ČÍRTKOVÁ, L. Jak diferencovat mezi nezletilými provinilci?. Právo a rodina. 2010, (10), s. 6, 
MOULISOVÁ, M. Věk a trestná činnost z pohledu vývojové psychologie [online]. 2006, s. 1 - 19 
[cit. 2015-10-30]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/vek-a-trestna-cinnost-z-pohledu-
vyvojove-kriminologie.aspx. 
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Praxe944 zaujala názor, že vůči chronickému pachateli z řad mladistvých je 

na místě postupovat stejně jako vůči pachateli dospělému, tedy uplatňovat přístup 

represivní, na místo opakovaného proaktivního přístupu. Takový přístup 

k chronickým pachatelům zvolily např. Spojené státy americké (viz kap. 2). 

Empirické studie však ukázaly, že ani tvrdý postup vůči chronickému mladistvému 

delikventovi a přísná sankce nevedou vždy k jeho odrazení od páchání další trestné 

činnosti.945  

Problém může podle mne spočívat v tom, že společnost má příliš vysoké 

očekávání, pokud jde o nápravu a výchovu delikventního jedince prostřednictvím 

nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody vykonávaného ve věznicích 

pro mladistvé pachatele. V některých případech vzhledem k závažnosti spáchaného 

činu opravdu nelze zvolit jinou sankci než uložení nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, v takových situacích bychom se však měli zamýšlet nad formou jeho 

výkonu. Praktické poznatky ukazují, že velice dobrých výsledků z hlediska 

efektivity sankce a nápravy pachatele přináší otevřená forma výkonu trestu odnětí 

svobody v částečně stacionárních zařízeních pro mladistvé. 946 Vzorem v daném 

směru může být způsob výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody 

ve Švýcarsku, kdy v rámci sankcionování jsou preferovány krátkodobé tresty 

odnětí svobody, zejména tresty v délce do 1 měsíce, na což navazuje i úprava 

výkonu trestu odnětí svobody, který může probíhat formou tzv. částečného věznění, 

nebo tzv. po dnech či ve vlastním obydlí za současného elektronického 

monitoringu. Ve Švýcarsku mladiství odsouzení trest zpravidla nevykonávají 

v klasických věznicích, nýbrž ve zvláštních centrech či zařízeních. 

V případě, že se v chování jedince projevují delikventní prvky již v raném 

věku, pravděpodobnost, že se delikvence bude dopouštět i jako dospělý, je dvakrát 

větší ve srovnání s jedinci, jejichž kriminální kariéra započala až v mladistvém 

věku. I přes tuto negativní prognózu není ukončení páchání trestné činnosti osobami 

se statutem chronického pachatele v dospělosti až tak výjimečné. Zahraniční 

                                                 
944 např. ČÍRTKOVÁ, L. Dva pohledy na delikvenci dětí a mladistvých. Kriminalistika. 2003, 
XXXVI (4), s. 244, SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, 
Ursachen, Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige 
Zeitschrift für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 96. 
945 SCHNEIDER, H. J. Gewaltdelinquenz im Kindes und Jugendalter: Haufigkeiten, Ursachen, 
Vorbeugung und Kontrolle in internationaler Perspektive. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift 
für die kriminalistice Wissenschaft und Praxis. 2000, (2), s. 96. 
946 PEINTINGER, T., S. SHAH a M. PLATZER. Lebenswelten junger Inhaftierter mit 
Migrationshintergrund: Ansatzpunkte für Prävention. Kriminalistik. 2009, (2), s. 113. 
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odborná literatura se shoduje v tom, že na ukončení kriminální kariéry v dospělosti 

má vliv především aktuální životní situace jedince, nikoli věk, v němž se objevily 

první delikventní projevy.947 Tato změna může podle kriminologických teorií 

probíhat buď „zevnitř“, na základě vnitřní sebekontroly nebo může být spojena 

s určitými vnějšími okolnostmi a impulsy.948 Vnitřní impuls může být spojen např. 

se začleněním se do rodinného života, vytvořením partnerského vztahu apod. 

Mezi vnější prvky řadíme získání určité pracovní pozice, setkání se s určitou 

osobou, fatální nehoda blízké osoby atd. 949 

 Ať již impulsem k ukončení kriminální kariéry bude vnější či vnitřní okolnost, 

je významné, aby společnost tuto změnu vůbec umožnila cestou legálních 

příležitostí. Proto je v otázce sankcionování chronických pachatelů rovněž 

významné uložení takové sankce odpovídající potřebám delikventního jedince typu 

rozvoje sociálních dovedností, psychologické poradenství nebo terapeutické léčby. 

Tyto programy mají i v případě chronických pachatelů svůj význam. Důraz je 

kladen na cílenou intervenci, pedagogický a terapeutický přístup. 950 Mezi příklady 

dobré praxe dále náleží podpora výchovy mladistvého,951 multisystematický přístup, 

strukturování volného času např. prostřednictvím výchovných či jiných opatření, 

mentoring/coaching, tréninkové kempy952 a deliktově specifické programy. 

Zpřísněním trestněprávních sankcí ukládaných mladistvým pachatelům 

ve stylu trestní politiky „Getting Tough on Crime“, „Crime Does not Pay“ nelze 

očekávat žádné pozitivní výsledky. Stacionární sankce, tj. trest odnětí svobody, či 

ukládání krátkodobých odstrašujících trestů „Sharp Short Shock“, „Boot Camps“, 

„Scared Straight-Programme“, který má v případě Spolkové republiky Německo 

podobu Jugendarrestu a je pojímán jako „Schuss vor den Bug“ (varovný výstřel), 

                                                 
947FREIHOFER, V. Jugendliche Intensiv-, Mehrfach- und Bagatelltäter: Theorie, Empirie und 
Praxis der Zürcher Jugendstrafrechtspflege. Zürich: Schulthess Juristische Medien, 2014, s. 249. 
ISBN 978-3-7255-7033-1. 
948 FREIHOFER, V. Jugendliche Intensiv-, Mehrfach- und Bagatelltäter: Theorie, Empirie und 
Praxis der Zürcher Jugendstrafrechtspflege. Zürich: Schulthess Juristische Medien, 2014, s. 249. 
ISBN 978-3-7255-7033-1. 
949 FREIHOFER, V. Jugendliche Intensiv-, Mehrfach- und Bagatelltäter: Theorie, Empirie und 
Praxis der Zürcher Jugendstrafrechtspflege. Zürich: Schulthess Juristische Medien, 2014, s. 249 - 
250. ISBN 978-3-7255-7033-1. 
950 KNECHT, T. Jugendgewalt-Jugendkriminalität: Was hat die Psychiatrie zur Erklärung und 
Bewältigung zu bieten?. Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistiche Wissenschaft 
und Praxis. 2008, (1), s. 58- 59. 
951 Prostřednictvím výchovných či ochranných opatření. 
952 Např. projekt Trainingcamp Lothar Kannenberg jako výchovný kurz realizovaný ve Spolkové 
republice Německo. 
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jsou přeceňovány.953 Žádný z provedených výzkumů nepotvrdil, že u obdobných 

trestných činů a srovnatelných skupin pachatelů by se po vykonání intenzivnější 

sankce pravděpodobnost recidivy snížila, ba právě naopak. Dokonce se vyskytují 

teze, že přísné tresty nevedou ke snížení trestné činnosti, ale naopak ji podporují,954 

tím spíše u mladistvých pachatelů. Ke stejným závěrům přitom došly i zahraniční 

výzkumy.955 Navíc se opatření typu boot camp, scaired-straight program, shock 

probation ukázaly přímo jako kontraproduktivní.956  

Významný je Heinzův závěr, že „čím dříve a čím častěji je na určitý druh 

trestné činnosti reagováno, tím se pravděpodobnost pokračování mladistvého 

v kriminální kariéře prodlužuje“.957 Naopak daleko menším rizikem recidivy jsou 

zatíženi ti jedinci, jejichž trestní věc byla vyřízena formou odklonu. Jak plyne 

z předchozích kapitol, právě forma odklonu či jiného neformálního přístupu 

k trestné činnosti mladistvých, je základem právní úpravy Spolkové republiky 

Německo a Rakousko vycházející z modelu minimální intervence. 

Inspirována přístupem Kirsten Heisig958 v otázce přístupu k řešení trestní 

odpovědnosti mladistvých tedy nemohu závěrem jinak než odmítnout jakékoliv 

zostření trestů pro mladistvé a naopak zdůraznit důsledné využívání platných 

zákonů a jejich příkladnou kontrolu, navázání úzké spolupráce mezi jednotlivými 

institucemi, tj. jak orgánů činných v trestním řízení, tak orgánů péče o děti, školy, 

                                                 
953 SPIESS, G. Wenn nicht mehr, wenn nicht härtere Strafen – was dann?: Die Modernisierung des 
deutschen Sanktionensystems und die Beunde der Sanktions- und Rückfallforschung. Soziale 
Probleme. 2013, 24(1), s. 109-110. 
954 HEINZ, W. Kriminalprävention auf justitieller Ebene: Hilft weniger mehr?: Alternativen zu 
”klassischen” Sanktionen – Erfahrungen aus Deutschland. In: [VOLKSWAGENSTIFTUNG]. 
HELMUT KURY UND ELMAR KARIMOV (HRSG.). Kriminalität und Kriminalprävention in 
Ländern des Umbruchs Beiträge einer internationalen Konferenz in Baku/Aserbaidschan: Beiträge 
einer Internationalen Konferenz in Baku /Aserbaidschan. Bochum: Brockmeyer, 2006, s. 307. 
955 Rovněž americké studie ukázaly, že politika „tough on crime“ nemá očekávaný pozitivní účinek 
na snížení recidivy. Srov. LAWRENCE W. SHERMAN .... UNIVERSITY OF MARYLAND a 
DEPARTMENT OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE. Preventing crime: what works, 
what doesn't, what's promising: a report to the United States Congress. College Park, MD: Univ. of 
Maryland, 1997. 
956 HEINZ, W. Kriminalprävention auf justitieller Ebene: Hilft weniger mehr?: Alternativen zu 
”klassischen” Sanktionen – Erfahrungen aus Deutschland. In: [VOLKSWAGENSTIFTUNG]. 
HELMUT KURY UND ELMAR KARIMOV (HRSG.). Kriminalität und Kriminalprävention in 
Ländern des Umbruchs Beiträge einer internationalen Konferenz in Baku/Aserbaidschan: Beiträge 
einer Internationalen Konferenz in Baku /Aserbaidschan. Bochum: Brockmeyer, 2006, s. 309.  
957 HEINZ, W. Kriminalprävention auf justitieller Ebene: Hilft weniger mehr?: Alternativen zu 
”klassischen” Sanktionen – Erfahrungen aus Deutschland. In: [VOLKSWAGENSTIFTUNG]. 
HELMUT KURY UND ELMAR KARIMOV (HRSG.). Kriminalität und Kriminalprävention in 
Ländern des Umbruchs Beiträge einer internationalen Konferenz in Baku/Aserbaidschan: Beiträge 
einer Internationalen Konferenz in Baku /Aserbaidschan. Bochum: Brockmeyer, 2006, s. 309. 
958 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010. ISBN 34-513-0204-7. 
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rodičů, a provedení důkladného rozboru poměrů jedince za účelem přijetí vhodných 

opatření. 

Podle mého názoru dochází v současné době k přeceňování preventivních 

účinků trestního práva, neboť jeho prostřednictvím nelze řešit existující sociální 

problémy. Kriminalita je totiž tvořena mnoha ekonomickými, sociálními, 

situačními i individuálními faktory, které stojí mimo působnost trestního práva. 

Zvláště mladiství pachatelé z řad recidivistů a pachatelů závažné (násilné) trestné 

činnosti (Mehrfach- und Intesivtäter) vykazují ve vysoké míře sociální nedostatky. 

Často se jedná o přihlížení či tolerování násilí v rodině, problémy ve škole, 

problémy s dosažením vyššího vzdělání a s tím spojené menší pracovní příležitosti. 

U mladistvých osob s migračním pozadím se navíc přidávají problémy spojené 

s integrací do společnosti.959 Trestní právo nemůže nahradit sociální a integrační 

politiku. Na místo represe je podle mne nezbytné se soustředit na prevenci. 

Primárně by tedy v rámci boje s kriminalitou mladistvých měly být podpořeny 

především prostředky primární a sekundární prevence a významně posílena 

spolupráce s rodinami, školami a komunitou. Trestnou činnost mladistvých, 

zejména závažného charakteru, nelze zvládnout pouze nástroji trestního práva, je 

nezbytné rozvíjet mechanismy na více úrovních.960 Trestní soudnictví nad mládeží 

stojí až na konci řetězce chybného průběhu vývoje mladistvého, kdy je zpravidla 

již na reakce pozdě, a náprava má jen malý úspěch. 

                                                 
959 HEINZ, W. Kriminalprävention auf justitieller Ebene: Hilft weniger mehr?: Alternativen zu 
”klassischen” Sanktionen – Erfahrungen aus Deutschland. In: [VOLKSWAGENSTIFTUNG]. 
HELMUT KURY UND ELMAR KARIMOV (HRSG.). Kriminalität und Kriminalprävention in 
Ländern des Umbruchs Beiträge einer internationalen Konferenz in Baku/Aserbaidschan: Beiträge 
einer Internationalen Konferenz in Baku /Aserbaidschan. Bochum: Brockmeyer, 2006, s. 307-308. 
960 HEISIG, K Das Ende der Geduld: konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Freiburg im 
Breisgau: Herder, c2010, s. 9. ISBN 34-513-0204-7. 
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Přílohy 

 
Příloha č. 1 
 

Zdroj: Statistik Austria, Sicherheitsbericht 2015 
 
 
 
Příloha č. 2 
 

 
Zdroj: Statistik Austria, Sicherheitsbericht 2015 
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Příloha č. 3 
 
Přehled mladistvých odsouzených v Rakousku v letech 2012 – 2015 
 

Odsouzení 
mladiství 

2012 2013 2014 2015 

Celkem 2. 562 2. 248 2. 086 2. 149 

TČ život a 
zdraví 

   626     471     401     372 

Ublížení na 
zdraví 

   389     278     235     212 

Nedb.ublížení 
na zdraví 

     24       24      16        9 

TČ 
majetkové 
 

1. 181 1.106     963 1.047 

Krádež    636     564     529     565 

Poškození cizí 
věci 

   163      179     132       99 

TČ sexuální 
integrita -
celkem 

    36       45       43       40 

TČ drogové 
celkem 

   209     196     261     281 

Jiné    510     430     418     409 

  Zdroj: Statistik Austria, Sicherheitsbericht 2015 
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Příloha č. 4 
 

 
Zdroj: Statistik Austria, Gerichtliche Kriminalstatistik 2015 
 
 
Příloha č. 5 

 
 
Zdroj: Statistik Austria, Sicherheitsbericht 2015 
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Příloha č. 6 
 

 
Zdroj: Justiz. Statistisches Jahrbuch. 
 
 
Příloha č. 7 
 

 
Zdroj: Justiz. Statistisches Jahrbuch. 
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Příloha č. 8             
 
Míra recidivy s ohledem na druh prvotní sankce uložené podle 
německého JGG (2007)961 
 

                                                 
961 Wolfgang, H.: Rückfall- und Wirkungsforschung – Ergebnisse aus Deutschland. Universität 
Konstanz. Uveřejněno v rámci přednášky dne 5. dubna 2007, Kansai Universität, Osaka, s. 17 
dostupné online z www: http://www.uni-konstanz.de/rtf/kis/Heinz_Rueckfall-
und_Wirkungsforschung_he308.pdf (29 s.) Studie se týkala celkového počtu 946 107 osob 
(dospělých včetně mládeže), které byly v roce 1994 odsouzeni k některému z ambulantních trestů, 
případně byly v daném roce propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody. Sledované období činilo 4 
roky. Ve sledovaném období míra recidivy u dospělých osob byla nižší (32, 6%), nežli u pachatelů 
z řad mládeže (59,3%). 
 

Počet odsouzených a 
druh prvotní sankce 

Míra 
recidivy  

Míra 
recidi
vy 
(%) 

 Druh a počet uložených sankcí za další 
trestnou činnost (v %) 
 Trest odnětí 
svobody  

Jiná 
formální 
sankce 

§§ 45, 
47 
JGG nepodm

íněný 
podmíně
ný 

Počet 
odsouzených 
podle JGG 

62. 254 36.907 59,3  19, 8 25, 1 48, 0 7, 2 

Nepodmíněný 
TOS 

3. 265 2. 541 77,9 57, 9 22, 7 19, 0 0, 4 

Podmíněně 
odložený TOS 

8. 676 5. 174 59,6 29, 0 26, 7 41, 1 3, 2 

Jugendarrest 9. 607 6. 726 70,0 25, 2 29, 7 39, 3 5, 8 

Jiná opatření 40. 701 22.464 55, 2 11, 7 23, 6 55, 5 9, 3 

Odklon 
§§ 45, 47 JGG 
 

166.093 66.886 40,3 7, 1 12, 9 49, 8 30, 1 
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Příloha č. 9962 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
962 Převzato z: AEBERSOLD, P. Schweizerisches Jugendstrafrecht. 2. Aufl. Bern: Stämpfli, 2011, 
s. 80. ISBN 978-372-7286-681. 
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Resumé 
 

Kriminální projevy v chování mládeže a možnosti jejich řešení patří stále mezi 

aktuální trestněprávní témata. Byť podle oficiálních kriminalistických statistik 

trestná činnost mladistvých má dlouhodobě stagnující či spíše sestupnou tendenci, 

představa veřejnosti o kriminalitě mladistvých je opačná, a to zejména pod dojmem 

mediální prezentace závažných trestných činů násilného charakteru spáchaných 

delikventy z řad mládeže. V reakci na to vznikají návrhy prosazující možnost 

potrestání nezletilých již od dřívějšího věku, zpřísnění postihu mladistvých 

delikventů a zakotvení tvrdších sankcí. Základní otázka, která prostupuje celou 

disertační prací, spočívá v tom, jakým způsobem přistupovat k trestní odpovědnosti 

mladistvých pachatelů a jakým způsobem efektivně reagovat na jimi páchanou 

trestnou činnost. Zejména hledání efektivních forem trestněprávní reakce 

na závažnou trestnou činnost mladistvých delikventů nabývá aktuálně na významu.  

Mezi cíle disertační práce patří vnést nový náhled na trestní odpovědnost 

mladistvých a zacházení s mladistvými. Disertační práce přináší přehled 

existujících modelů soudnictví ve věcech mládeže, na kterých je založena právní 

úprava většiny evropských států, a podrobnou analýzu soudnictví nad mladistvými 

v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. Zachycuje historický vývoj vybraných 

právních úprav se zaměřením na sankcionování mladistvých delikventů, změny 

v náhledu na jejich trestní odpovědnost a stanovení počátku trestní odpovědnosti. 

Rovněž se týká zejména jednotlivých sankčních prostředků a podmínek pro jejich 

ukládání. Práce se však neomezuje pouze na popis těchto sankcí, ale nabízí též 

kritické zhodnocení, upozornění na nedostatky a slabá místa právních úprav, jakož 

i údaje o míře využívání jednotlivých sankcí a především hodnocení efektivity. 

Právní analýza zahraničních právních úprav představuje významný zdroj 

osvědčených praktik v oblasti řešení trestní odpovědnosti mladistvých a slouží 

pro náměty de lege ferenda, které mohou pomoci zdokonalit českou právní úpravu. 

Cílem disertační práce byla také snaha poukázat na nezbytnost diferenciace mezi 

jednotlivými mladistvými pachateli a upozornit na problematiku tzv. chronických 

mladistvých delikventů, u nichž delikventní projevy současně s věkem samovolně 

neodezní a jejich kriminální dráha pokračuje i v dospělém věku. Právě tito jsou 

pachateli většiny závažné trestné činnosti. V této souvislosti s diferenciací 
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nezletilých provinilců je zdůrazněna nezbytnost odlišného přístupu k jejich 

sankcionování.  

Mezi použité metody zkoumání patří studie tuzemských i zahraničních 

odborných pramenů k danému tématu, dále především analýza zahraničních 

právních úprav zacházení s delikventní mládeží, jejich vzájemná komparace a 

komparace ve vztahu k systému soudnictví nad mládeží v České republice 

u vybraných aspektů. V neposlední řadě byla použita též analýza kriminalistických 

statistických dat týkajících se juvenilní delikvence. Práce nepohlíží na zkoumaný 

fenomén pouze z hlediska juristického. Neopomíjí ani kriminologické, 

sociologické, psychologické či medicínské aspekty, a to zejména v oblasti 

diferenciace typů mladistvých delikventů, rizikových faktorů a prediktorů trestné 

činnosti.  

Disertační práce se skládá celkem z devíti kapitol včetně úvodu a závěru. 

Úvod a druhá kapitola představují úvod do problematiky a nastiňují zvláštní 

přístup k zacházení s mladistvými delikventy v rámci trestního práva. Přináší vývoj 

trestněpolitických přístupů k juvenilní kriminalitě a přehled jednotlivých modelů 

soudnictví nad mládeží, které zásadním způsobem ovlivňují utváření základních 

postojů k juvenilní delikvenci, včetně jejich stručné charakteristiky.  

Ve třetí až páté kapitole je obsažena analýza právní úpravy soudnictví 

nad mládeží ve Spolkové republice Německo, v Rakouské republice a ve Švýcarsku 

s důrazem na analýzu jednotlivých sankčních prostředků. Každá z jednotlivých 

kapitol zabývající se právní úpravou daného státu je strukturována obdobným 

způsobem. První část popisuje historický vývoj právní úpravy v dané zemi. 

Ve druhé části se nachází rozbor platné právní úpravy zaměřené zejména 

na věkovou hranici trestní odpovědnosti, osobní působnost zákona a koncepci 

trestní odpovědnosti. Další významná část jednotlivých kapitol se zabývá řešením 

trestné činnosti mladistvých v daných státech a jejími možnosti. Analyzuje sankční 

systém, jednotlivé formální trestněprávní sankce včetně alternativního přístupu 

k řešení delikvence mladistvých, zejména prostřednictvím odklonů od trestního 

řízení. Nedílnou součástí každé z kapitol je též zhodnocení efektivity sankčních 

prostředků z hlediska recidivy. 

Šestá kapitola nabízí vzájemnou komparaci zacházení s delikventní mládeží 

v trestněprávní úpravě Rakouska, Německa a Švýcarska. Provedené srovnání se 

týká zejména základního účelu sankcionování, věkové hranice trestní 
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odpovědnosti, koncepce trestní odpovědnosti, rozsahu aplikace zvláštních 

ustanovení o trestní odpovědnosti mladistvých zejména s ohledem na přístup 

k pachatelům trestné činnosti z řad mladých dospělých. Poslední část dané kapitoly 

srovnává sankční systémy a vybrané sankce z hlediska jejich promítnutí 

do trestněprávní úpravy a podmínek pro jejich aplikaci.  

Sedmá kapitola nabízí rozlišení jednotlivých typů mladistvých pachatelů 

na základě poznatků vývojové kriminologie včetně jejich podrobných 

charakteristik a formuluje rizikové faktory sloužící k rozpoznání a predikci dráhy 

celoživotního pachatele. Další část této kapitoly se soustředí na závažnou trestnou 

činnost páchanou chronickými delikventy z řad mladistvých. Rovněž objasňuje 

vybrané prediktory trestné činnosti mladistvých, které v tuzemské literatuře nejsou 

častým objektem zkoumání, tj. vrstevnické skupiny a přistěhovalecký původ. 

Vysvětluje, jakým způsobem tyto poznatky mohou být využity k zamezení 

pokračující kriminální kariéry. Tyto obecné poznatky jsou v další části předmětné 

kapitoly promítnuty do konkrétních příkladů, projevů kriminality mladistvých 

imigrantů 2. generace ve Spolkové republice Německo.  

V osmé kapitole jsou zachyceny náměty de lege ferenda ke zdokonalení české 

právní úpravy učiněné na podkladě analýzy cizozemských právních úprav. 

Za nejvhodnější považuje autorka především náměty týkající se většího zapojení 

rodiny, školy a komunity do řešení trestné činnosti páchané mladistvými a dále pak 

námět směřující k vymezení a zahrnutí kategorie mladých dospělých do působnosti 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže. V závěrečné části této kapitoly autorka 

rovněž nabízí vymezení příkladů dobré i špatné praxe v oblasti sankcionování 

mladistvých.   

V závěru práce jsou shrnuty poznatky k vývoji jedince v období dospívání a 

problémy z toho plynoucí, význam rozlišení jednotlivých typů mladistvých 

delikventů a nezbytnost odlišného přístupu v otázce sankcionování. Dále jsou 

rekapitulovány příklady dobré praxe, doporučení pro orgány činné v trestním řízení 

a orgány péče o mládež. V závěru práce autorka uvádí svůj pohled na přístup 

k řešení trestní odpovědnosti mladistvých, jehož podstatou je odmítnutí požadavků 

na zostření trestů pro mladistvé, důsledné využívání stávajících sankčních 

prostředků, důkladný rozbor poměrů dospívajícího jedince a úzká spolupráce 

při řešení trestné činnosti s rodiči, školou, komunitou a orgány péče o mládež. 
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Summary  
 

Criminal behaviour of juveniles and its possible solutions is still one of the 

current criminal law topics. Although according to official criminal statistics 

juvenile criminality has long-term stagnant or rather a decreasing trend, the idea 

of the public about juvenile delinquency is opposite, especially under the influence 

of the media presentation of serious violent crimes committed by youth offenders. 

In response are created proposals to decrease the age of criminal responsibility, 

getting tough on crime and regulation new tougher sanctions. The basic question 

which pervades through the thesis consists in how to approach criminal liability 

of juvenile offenders and how to effectively respond to their crime. Especially 

the searching for effective forms of criminal-law response to serious youth crime 

actually becomes more important. 

The goals of the thesis include bringing a new perspective on the juvenile 

criminal liability and effective solution of their delinquency. The thesis provides an 

overview of existing models of youth justice, on which is based legislation in most 

European countries, and thoroughly analyses juvenile jurisdiction in Austria, 

Germany and Switzerland. In the thesis is described the historical development 

of selected legislation. Historical view is focused on punishing juvenile offenders, 

changes in the view of juvenile criminal responsibility, kind of sanctions and 

conditions for their application. The thesis is not confined only to a description 

of sanctions, but also offers a critical evaluation, draw attention to deficiency and 

weak parts of the legislation, as well as bring information about the extent 

of application individual sanctions and especially about their effectiveness 

evaluation. Legal analysis of foreign legislation constitutes a major source of best 

practices in the field of juvenile criminal responsibility and serves for creating 

proposals de lege ferenda to improve youth justice system in the Czech legal order. 

The aim of the thesis was also to highlight the need for differentiation between 

juvenile offenders and bring attention to the issue of the so-called chronic juvenile 

offenders, whose delinquency is not adolescence-limited and their criminal carrier 

continues also in adulthood. These are the perpetrators of most serious crimes. 

In this context is necessary to emphasize need for a different approach to punishing 

adolescence-limited offenders and chronic juvenile offenders.  
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The used methods of research include exploring Czech and foreign literary 

sources, analysis of foreign legal orders, their comparison and comparison 

in relation to selected aspects of the youth justice in the Czech Republic. Finally, it 

was also used method of analysing juvenile crime statistic. The thesis makes an 

effort to examine phenomenon of juvenile delinquency not only from juristic view. 

Therefore, deals also with criminological, sociological, psychological and medical 

aspects of this phenomenon, especially in relation to the different types of juvenile 

delinquents, risk factors and predictors of delinquency. 

The thesis is composed of nine chapters including introduction and conclusion. 

Introduction and following Chapter Two is introductory and outlines a specific 

approach to the treatment of juvenile offenders. This chapter describes development 

criminal-law approaches to juvenile crime and overview of juvenile justice models, 

which have important influence on the formation of the fundamental attitudes 

to juvenile delinquency, and includes their brief characteristics. 

Chapter Three to Chapter Five examines juvenile justice in the Germany, 

Austria and Switzerland. Each of the chapters is structured in a similar way. 

The first part describes the historical development of approach to juvenile justice. 

The second part contains the relevant legislation analysis, focused mainly on the 

age of criminal liability, personal jurisdiction and the concept of criminal 

responsibility. Another relevant part of each chapter explores the possible solutions 

of juvenile delinquency in these countries. This part characterizes system 

of punishment, including an alternative solution juvenile delinquency, particularly 

diversions from the criminal proceedings. An integral section of each chapter is also 

evaluating the effectiveness of the sanctions from the view of recidivism. 

Chapter Six concentrates on mutual comparison of juvenile justice system 

in the legal order of Austria, Germany and Switzerland. The comparison deals 

especially with basic purpose of the penalty, the age of criminal responsibility, 

the concept of criminal responsibility and extent of specific provisions with regard 

to access of young adults to juvenile justice. The last part of the chapter compares 

systems of punishment and selected sanctions in terms of conditions for their 

application. 

Chapter Seven illustrates differentiation of the various types of juvenile 

offenders based on the findings of developmental criminology. In this chapter 

author characterizes and formulates risk factors used to identify and to predict 
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the life-course delinquency.  Part Two is concerned with serious crime committed 

by chronic juvenile offenders. Following subpart clarifies two of the most important 

factors influencing the committing of serious crimes by juveniles, e.g. delinquent 

peer groups and especially immigrant origin, which are relative neglected in the 

Czech-written expert literature.  Author explains how this knowledge can be used 

to stop criminal career juvenile delinquent. These general findings are reflected 

in following subpart dealings with juvenile delinquency second generation 

immigrants in Germany. 

In Chapter Eight are formulated numerous proposals de lege ferenda on the 

basis of research foreign legislation to improve youth justice system in the Czech 

legal order. The most appropriate author considers especially engagement 

of family, school and community in solving delinquency committed by juveniles 

and also including category of young adults within scope of Juvenile Justice Act. 

This chapter also mentions examples of good and wrong practice in sanctioning 

of juvenile offenders. 

In conclusion of the thesis are summarized findings about development 

of individuals in adolescence and related problems, importance of differentiation 

juvenile offenders and the necessity of diversion approach to sanctioning.  Author 

summarizes examples of good practice, recommendations for criminal justice and 

social care authorities. Author of thesis suggests rejecting requirements 

to toughening sanctions for juveniles, consistent using existing sanction measures, 

and detailed analysis relationships of adolescent and close cooperation with parent, 

school, community and social care authorities on solving adolescent delinquency.  
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Anotace 
 

Disertační práce se podrobným způsobem věnuje otázce reakce na trestnou 

činnost mladistvých delikventů a možnostem řešení jejich trestní odpovědnosti 

v evropském kontextu. Popisuje historický vývoj přístupu k problematice juvenilní 

delikvence, jakož i základní modely soudnictví nad mládeží. Významnou část práce 

tvoří komparativní analýza vybraných zahraničních právních úprav v oblasti 

zacházení s mladistvými pachateli trestných činů, konkrétně právní úpravy 

Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky a Švýcarska. Detailním 

způsobem jsou v disertační práci rozebrány sankční systémy uvedených zemí a je 

provedeno jejich vzájemné srovnání. Za podstatné je na místě považovat hodnocení 

vybraných sankcí z hlediska jejich efektivnosti vycházející z poznatků o míře 

recidivy mladistvých pachatelů. V návaznosti na to se disertační práce zabývá 

otázkou jakým způsobem působit na odlišné typy mladistvých pachatelů z pohledu 

vývojové kriminologie, zejména pak na tzv. chronické pachatele trestné činnosti. 

V souvislosti s tím formuluje charakteristické znaky obou skupin. Podrobně se 

věnuje zejména fenoménu chronických mladistvých pachatelů, formuluje rizikové 

faktory sloužící k rozpoznání a predikci dráhy celoživotního pachatele. Rozebírá 

dva z významných, ač v české odborné literatuře dosud poměrně opomíjených, 

faktorů ovlivňujících páchání závažné trestné činnosti mladistvými, jimiž jsou 

jednak delikventní vrstevnické skupiny a zejména pak přistěhovalecký původ. 

Význam posledního ze zmiňovaných prvků pro kriminální dráhu jedince 

demonstruje na fenoménu kriminality mladistvých imigrantů 2. generace 

ve Spolkové republice Německo. Závěrem autorka na základě provedené analýzy a 

zjištěné efektivnosti jednotlivých sankcí formuluje četné návrhy de lege ferenda 

směřující ke zdokonalení sankčního systému nad mladistvými v České republice, 

uvádí příklady špatné praxe v oblasti sankcionování a vyjadřuje svůj pohled 

na přístup k trestné činnosti mladistvých pachatelů a jejímu řešení. 
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Abstract 
 

The thesis thoroughly examines the issue of response to juvenile delinquency 

and potential solutions of their criminal liability in the European context. The thesis 

describes the historical development of approach to juvenile delinquency, as well 

as basic models of youth justice. The important part of the thesis focuses 

on comparative analyses of selected foreign legislation, namely the legal order 

of Germany, Austria and Switzerland. In depth are analysed penalty systems 

of those countries and their mutual comparison. Further part is dedicated to 

evaluation of selected sanctions in terms of their effectiveness based on knowledge 

about recidivism of juvenile offenders. In relation to effectiveness of sanctions the 

thesis deals with question how to influence different types of juvenile offenders 

from the perspective of developmental criminology, especially chronic offenders. 

Author pays attention to the phenomenon of chronic juvenile offenders, formulates 

risk factors used to identify and predict the life-course delinquency. Following 

subpart discusses two of the most important factors influencing the committing 

of serious crimes by juveniles, e.g. delinquent peer groups and immigrant origin, 

which are relative neglected in the Czech professional literature.  The importance 

of immigrant origin for a criminal career young offender, author illustrates with 

example of the phenomenon of juvenile delinquency second-generation immigrants 

in Germany. In conclusion, author of the thesis formulates numerous proposals 

de lege ferenda to improve youth justice system in the Czech legal order on the 

basis of research foreign legislation and knowledge of the effectiveness 

of sanctions, provides “what works and what doesn’t” and expresses her view 

on the approach to juvenile delinquency and its possible solution. 

 



357 
 

Klí čová slova: trestní odpovědnost mladistvých, kriminalita mladistvých, trestní 

soudnictví nad mládeží, sankcionování mladistvých 

 

Keywords: juvenile criminal liability, juvenile delinquency, juvenile justice, 

sanctioning of juveniles 

  



358 
 

Název práce v českém jazyce: Možnosti řešení trestní odpovědnosti mladistvých 

v evropském kontextu 

 

Název práce v anglickém jazyce: The possible solutions of juvenile criminal 

liability in the European context 

 

 

 


