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1. Úvod 

Mládež, tj. nedospělé osoby, tvoří specifickou skupinu pachatelů trestné činnosti. 

Panuje obecná shoda, že tato skupina se od dospělých pachatelů liší, a je tedy třeba na 

delikvenci jejích příslušníků reagovat jiným způsobem, než jak tomu je v případě 

dospělých pachatelů. Obecná shoda panuje též ohledně toho, že delikvenci mládeže je 

třeba potírat a předcházet jí. Ohledně toho, jaký „jiný způsob“ reakce nejlépe vede 

k onomu potírání a předcházení, však již obecná shoda nepanuje.  

Rozdílné přístupy k postihu delikvence nedospělců lze velmi zjednodušeně rozdělit 

do dvou základních modelů. Prvním modelem je model sociálně-opatrovnický, který 

akcentuje nezralost a nedospělost pachatelů, neukončený vývoj jejich osobnosti a 

neschopnost ovlivnit faktory, které na tento vývoj působí. Proto je třeba takovým 

pachatelům v první řadě pomoci, zajistit jejich blaho a ochránit je před negativními 

vlivy prostředí, ve kterém žijí, nikoliv je za protiprávní činy trestat. Na druhé straně 

justiční model klade důraz na individuální odpovědnost každého pachatele a možnost 

jeho volby mezi právním a protiprávním chováním. Podle justičního modelu jsou i 

nedospělé osoby trestně odpovědné a musejí za své protiprávní jednání přijmout 

adekvátní trest. V současných právních úpravách lze nalézt v různých měrách prvky 

obou modelů. Právě rozsah prvků jednoho či druhého modelu a jejich použití na ty 

které vymezené případy určuje podobu systémů trestního soudnictví ve věcech mládeže 

a možná i jejich úspěšnost, co se týče cíle potírání a předcházení mladistvé delikvence. 

V posledních letech bývají tyto základní přístupy obohaceny též o prvky vycházející 

z filozofie restorativní justice, která v sobě zahrnuje jak pomoc mladistvému pachateli, 

tak jeho povinnost přijmout odpovědnost za spáchané delikty. Nadto zdůrazňuje právo 

oběti na odčinění újmy a snahu o smíření pachatele, jeho oběti a komunity, ze které 

pachatel pochází. I zde platí, že různé jurisdikce pracují s těmito prvky odlišným 

způsobem a i zde platí, že míra a způsob užití prvků restorativní justice se může podílet 

na míře kriminality mládeže v dané oblasti.
1
 

Cílem této práce je blíže prozkoumat právní úpravu trestní odpovědnosti a trestání 

nedospělých delikventů ve dvou na první pohled zcela odlišných jurisdikcích, v České 

republice a v Anglii a Walesu, a nalézt v nich mimo jiné prvky výše uvedených 

                                                 
1
 K pojmům sociálně-opatrovnického a justičního modelu a filozofii restorativní justice blíže např. v 

HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2, 3 a 10. 
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přístupů. Obě úpravy budou kriticky zhodnoceny a následně vzájemně porovnány za 

účelem odhalit jejich shody a odlišnosti stejně jako výhody a nevýhody každé z nich. 

Tam, kde se mi bude jevit anglická právní úprava vhodnější než česká, si dovolím 

úvahy de lege ferenda pro tuzemskou právní úpravu. 

Tato práce je členěna do tří částí – popis české právní úpravy, popis anglické právní 

úpravy a srovnání obou úprav. Popis české právní úpravy sleduje strukturu zákona č. 

218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Popis anglické úpravy, vzhledem 

k neexistenci jednotného kodexu, pak zásadně vychází ze struktury českého zákona 

s tím, že mezi českou systematiku jsou zařazeny jednotlivé specifické instituty 

anglického práva. V poslední části jsou zkoumané úpravy porovnávány a hodnoceny. 

Ke každé ze srovnávaných oblastí vyjadřuji osobní názor na to, kterou právní úpravu 

považuji za vhodnější a z jakého důvodu. Podrobněji se pak věnuji kladným aspektům 

anglické úpravy a úvahám de lege ferenda nad jejich možným začleněním do českého 

právního řádu.  

Přílohy této práce tvoří statistické údaje o počtu protiprávních skutků spáchaných 

osobami mladšími 18 let v České republice a v Anglii a Walesu, dále statistické údaje o 

počtu sankcí uložených takovým osobám, a nakonec přehled úprav dolní hranice trestní 

odpovědnosti ve vybraných evropských zemích. Faktem hodným pozornosti může být 

např. to, že Anglie a Wales ročně stíhá až 3,5x více činů osob mladších 18 let 

přepočtených na celkový počet obyvatel, než kolik jich za stejné období vzhledem ke 

stejnému přepočtu stíhá Česká republika. Přesto však nelze vynášet ukvapené závěry o 

nízkém výskytu dětské delikvence v tuzemsku, což potvrzuje i oficiální zpráva 

Ministerstva vnitra ČR, která takto nízký počet stíhaných osob přikládá po vzoru NSZ 

spíše „zastření identity neznámých pachatelů.“ 
2
 Vzhledem k výše uvedenému 

jmenované podklady přikládám zejména pro zařazení celé práce do širšího kontextu, 

nikoliv pro to, aby bezvýhradně podporovaly mnou rozvíjené úvahy. 

Text práce vychází z právní úpravy účinné ke dni 7. června 2016. Citace 

jednotlivých zdrojů vycházejí z citační normy ČSN ISO 690 a ISO 690-2. 

                                                 
2
 MINISTRESTVO VNITRA ČR. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na 

území České republiky v roce 2014 (ve srovnání s rokem 2013). Dostupné z: 

www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-oblasti-vnitrni-politiky-2014.aspx. [cit. 2016-02-06]. 

http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-oblasti-vnitrni-politiky-2014.aspx
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2. Česká právní úprava – Zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže 

V České republice jsou odpovědnost, trestání a řízení ve věcech delikvence mládeže 

upraveny zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže, dále též jako „ZSVM“). Tento zákon čítá 104 ustanovení, členěných 

do sedmi částí, přičemž první část je dále rozdělena na čtyři hlavy, díly a oddíly a 

obsahuje jádro úpravy, které se bude věnovat tato práce. Zbývající části obsahují 

pozměňovací ustanovení a ustanovení o účinnosti. 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže nabyl účinnosti dne 1. ledna 2004 v situaci, 

kdy v České republice samostatná právní úprava trestní odpovědnosti mládeže 

neexistovala přes padesát let.
3
 Tento „nový“ kodex tak vyňal problematiku delikvence 

mládeže z režimu obecných zákoníků trestního práva, a samostatně tak upravil její jak 

hmotněprávní, tak procesní aspekty. ZSVM upravuje primárně trestní řízení ve věcech 

mladistvých, jednu hlavu věnuje též řízení ve věcech dětí mladších patnácti let.
4
 

2.1. Obecná ustanovení 

2.1.1. Účel ZSVM, jeho ideová východiska a vztah k jiným právním předpisům 

Účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže a jeho filozoficko-politický základ je 

upraven zejména v jeho prvním paragrafu. 

V prvním odstavci je vymezena věcná působnost tak, že „zákon upravuje podmínky 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření 

ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech 

mládeže.“ Z toho plyne, že ZSVM je komplexním předpisem, který si klade za cíl 

úpravu problematiky trestnosti mládeže z hmotněprávní i procesní stránky. To se 

objevuje i v důvodové zprávě:  

„Smyslem nové právní úpravy v samostatném kodexu je upravit komplexně 

hmotněprávní i procesní aspekty trestání mládeže, nově konstituovat systém 

                                                 
3
 Zákon č. 48/1931 Sb. z. a n., o trestním soudnictví nad mládeží byl bez náhrady zrušen dne 1.8.1950 

zákonem č. 86/1950 Sb., trestním zákonem. 
4
 K pojmům mladistvý a dítě mladší patnácti let více v kapitole 2.1.2. 
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specializovaných soudů mládeže a jasně vymezit ucelenou škálu možných reakcí na 

trestnou činnost mládeže.“ 
5
 

Druhý odstavec se pak věnuje specifikům řízení s dětmi mladšími patnácti let a 

mladistvými v postavení pachatelů protiprávních činů. Jak plyne z důvodové zprávy, 

úprava je mj. „motivována snahou zakomponovat do nové právní úpravy východiska 

tzv. restorativní (obnovující) justice, která klade důraz na vyváženou, spravedlivou 

reakci společnosti na trestný čin mladistvého, která se nezříká své spoluodpovědnosti 

za jeho selhání a vyvozuje z něj důsledky nejen pro něj samotného, ale i pro řešení 

problémů dalších zúčastněných osob a skupin spojených s trestným činem.“ 
6
  To se 

projevuje zejména důrazem na výběr opatření, která budou nejvhodnější vzhledem 

k tomu kterému pachateli, a přispějí tak k předcházení a zabránění případné recidivě. 

Individualizace přístupu k dětským a mladistvým pachatelům otevírá dveře i široké 

škále alternativních řešení, jejichž společným jmenovatelem má být to, že pomohou 

pachateli (re) integrovat se do společnosti způsobem „odpovídajícím jeho schopnostem 

a rozumovému vývoji“ 
7
 a „uvědomit si vlastní vinu a důsledky z ní vyplývající.“ 

8
 Na 

základě takového uvědomění pak má pachatel dobrovolně a „podle svých sil a 

schopností přispět k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem.“ 
9
 ZSVM tedy 

akcentuje „osobní, nikoli pouze formální trestní odpovědnost pachatele za spáchaný 

čin a nápravu jím způsobených následků“ 
10

 a současně pozitivní působení na pachatele 

ze strany orgánů činných v trestním řízení a snahu začlenit jej do společnosti, nikoliv 

jej z ní vyloučit. Výše uvedené, tedy osobní odpovědnost pachatele a náprava jím 

způsobených následků, tvoří spolu s hlubším zapojením poškozených do celého 

procesu řešení deliktu spáchaného mladistvým pachatelem základ filozofie restorativní 

justice.
 11

 ZSVM poškozenému věnuje jednu ze základních zásad, které jsou uvedeny 

                                                 
5
 Důvodová zpráva k ZSVM, bod 2.  

6
 Důvodová zpráva k ZSVM, bod 1. 

7
 § 1 odst. 2 ZSVM. 

8
 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 3. 
9
 § 1 odst. 2 ZSVM. 

10
 Důvodová zpráva k ZSVM, bod 1. 

11
 Pro pojem restorativní justice neexistuje ustálená definice, obvykle se však vymezuje negativně vůči 

tradiční retributivní justici. Restorativní justice nahlíží trestný čin jako konflikt mezi pachatelem, obětí a 

společností, kdy cílem je tento konflikt napravit a uspokojit potřeby všech zúčastněných subjektů. Za tím 

účelem je nezbytné umožnit těmto subjektům účast na řešení konfliktu tak, aby ono řešení bylo 

výsledkem společně nalezeného kompromisu, který v co nejvyšší možné míře reflektuje zájmy všech 

zúčastněných osob. Více např. ZEHR, H., A. GOHAR, The Little Book of Restorative Justice. Peshawar: 

Uni-Graphics Peshawar, 2003, zejm. s. 40-41. 
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ve třetím paragrafu. Ustanovení § 3 odst. 7 zavádí tzv. zásadu uspokojení potřeb 

poškozeného, podle které „musí řízení směřovat k tomu, aby poškozený dosáhl náhrady 

škody nebo se mu dostalo jiného přiměřeného zadostiučinění.“ Vzhledem k tomu, že 

mladiství pachatelé často nemají žádné nebo dostatečné příjmy ani jiné finanční 

prostředky, aby odčinili škodu v penězích, zákon nebrání jiným způsobům plnění. 

Pachatel může např. poškozenému opravit plot, který rozbil v souvislosti se spáchaným 

deliktem, např. když se poškozenému vloupal do domu, nebo pro poškozeného může 

po určitou dobu vykonávat činnosti, které s pachatelovým proviněním vůbec nesouvisí, 

např. odklízet sníh nebo venčit psa. Při posuzování přiměřenosti musí soud přihlédnout 

ke „konkrétním osobním a majetkovým poměrům dítěte nebo mladistvého tak, aby na 

jedné straně nebyl ohrožen jeho další vývoj, na straně druhé aby si dospívající 

provinilec jasně uvědomil svoji zodpovědnost za to, co jinému způsobil, a z toho 

vyplývající závazek odstranit zcela nebo alespoň částečně následky svého jednání.“ 
12

 

V posledním odstavci je zakotvena subsidiarita obecných právních předpisů ve 

vztahu k ZSVM. Obecných právních předpisů se použije vždy, když ZSVM pro určitý 

případ týkající se pachatele, který v době spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku, 

neobsahuje svoji vlastní zvláštní normu. Jedná se nejen o předpisy trestněprávní (zejm. 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále též jako „TZ“) a zákon č. 141/1961 Sb., 

trestní řád), ale i občanskoprávní (zejm. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). 

2.1.2. Vymezení některých pojmů 

V § 2 ZSVM vymezuje stěžejní pojmy, se kterými pak pracuje v dalších 

ustanoveních. Jde zejména o pojmy mládež, dítě mladší patnácti let, mladistvý, 

protiprávní čin, provinění, čin jinak trestný, opatření a soud pro mládež. Zatímco u 

pojmů v prvním odstavci § 2 ZSVM, tj. mládež, dítě mladší patnácti let a mladistvý, 

platí, že jejich charakteristika vymezená zákonem o soudnictví ve věcech mládeže se 

použije i pro jiné právní předpisy, nestanoví-li tyto jinak, pojmy zařazené do druhého 

odstavce jsou takto definovány pouze pro účely samotného ZSVM. 

                                                 
12

 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 31. 
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Pojem mládež je souhrnným pojmem obsahujícím dvě skupiny osob: děti 

a mladistvé. Mladiství jsou v ZSVM vymezeni jako ti, kteří v době spáchání provinění 

dovršili patnáctý rok a nepřekročili osmnáctý rok svého věku. Děti jako takové ZSVM 

nedefinuje, a tak se nabízí použití trestního zákoníku jako obecného právního předpisu, 

podle něhož se dítětem rozumí „osoba mladší osmnácti let.“ 
13

 Právní úprava pojmu 

dítě je poněkud nesystematická, neboť vede k rozdělení pojmu mládež na skupiny děti 

(0-18 let) a mladiství jako specifická výseč skupiny děti (15-18 let). Pro praxi však tato 

zákonodárcova terminologická nepřesnost (která vznikla přijetím trestního zákoníku po 

účinnosti ZSVM a zavedením obecného pojmu „dítě“)
14

 nemá většího významu, neboť 

ZSVM dále „užívá pojem dítě pouze s přívlastkem do 15 let,“ 
15

 tj. vyděluje děti, které 

v době spáchání činu jinak trestného nedovršily patnáctý rok svého věku. Lze tedy říci, 

že se ZSVM vztahuje na dvě kategorie osob – děti mladší patnácti let (0-14 let) a 

mladistvé (15-18 let).  

ZSVM dále zavádí zcela novou terminologii pro protiprávní činy spáchané osobami 

mladšími osmnácti let. Protiprávní čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění 

(Není-li v ZSVM stanoveno jinak, posuzuje se podle trestního zákoníku.
16

), o činu 

spáchaném dítětem mladším patnácti let či trestně neodpovědným mladistvým se 

hovoří jako o činu jinak trestném. Podobně ZSVM nově a rozdílně od trestního 

zákoníku označuje i právní následky protiprávních činů mládeže. Pojem opatření je 

zvolen záměrně v souladu s filozofií vycházející ze sociálně-opatrovnického modelu a 

se zásadami restorativní justice tak, „aby vyjádřil odlišný přístup k postihu obou 

kategorií mládeže, jehož hlavním smyslem je aktivní působení na chování dětí mladších 

patnácti let i mladistvých a na jejich sociální okolí (společenství). Byť opatření v sobě 

mohou obsahovat (...) sankční prvky, (…) tyto prvky nejsou - s výjimkou trestního 

opatření nepodmíněného odnětí svobody u mladistvých - jejich dominantní 

charakteristikou.“ 
17

  Účelem opatření je tedy, podle § 9 odst. 1 ZSVM, zejména 

„vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj dítěte se zřetelem k jím dosaženému 

                                                 
13

 § 126 TZ. 
14

 HRUŠÁKOVÁ, M., M. MATIAŠKO. Dopad nového trestního zákoníku na zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže. In: Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, Brno: Masarykova 

Univerzita, 2009, s. 887-888. 
15

 Tamtéž, s. 888. 
16

 § 6 ZSVM. 
17

 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 13. 
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stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné výchově a 

k prostředí, z něhož pochází, jakož i ochrana před škodlivými vlivy a předcházení 

dalšímu páchání protiprávních činů.“ 
18

  

Posledním pojmem, na který se tento text blíže zaměří, je soud pro mládež. 

Podle § 4 ZSVM „soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak 

trestných spáchaných dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro mládež.“ 

Soudem pro mládež se rozumí „zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech 

předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského vrchního 

a Nejvyššího soudu.“
 19

 Soud pro mládež spolu s policejními orgány a státními zástupci 

tvoří orgány činné v trestním řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Proti 

pojmu soud pro mládež stojí pojem obecný soud, kterým se dle ZSVM rozumí „jiný 

senát nebo samosoudce téhož soudu nebo jiný soud, který neprojednává protiprávní 

činy mládeže.“ 
20

  Z výše uvedeného vyplývá, že soudy pro mládež netvoří zvláštní 

kategorii (soustavu) soudů, ale jedná se spíše o zvláštní specializaci v rámci stávající 

soustavy soudů.
21

 Vzhledem ke specifičnosti řízení s dětmi mladšími patnácti let a 

mladistvými klade ZSVM v § 3 odst. 8 na soudce těchto soudů a další osoby, které se 

podílejí na výkonu spravedlnosti v souvislosti s mladistvými pachateli (konkrétně na 

státní zástupce, příslušníky policejních orgánů a úředníky Probační a mediační služby) 

zvláštní požadavek na jejich specializaci, tj. požadavek „zvláštní průpravy pro 

zacházení s mládeží.“ Taková průprava je pak zajišťována ministerstvem spravedlnosti 

prostřednictvím Justiční akademie. „Jde především o zprostředkování poznatků z oboru 

kriminologie, vývojové psychologie, dětské psychiatrie, speciální pedagogiky a sociální 

práce.“ 
22

 Jak je uvedeno výše, obecné soudy neprojednávají protiprávní činy mládeže 

a soudnictví ve věcech mladistvých vykonávají pouze soudy pro mládež. Proto i 

v případě, že je nutné konat společné řízení proti mladistvému a dospělému, je toto 

vedeno na základě § 38 odst. 2 ZSVM soudem pro mládež. Kdyby však mělo být 

takové řízení na újmu mladistvému, musí soud pro mládež věc dospělého vyloučit 

a postoupit ji obecnému soudu (§ 38 odst. 3 ZSVM). 

                                                 
18

 Tamtéž. 
19

 § 2 odst. 2 písm. d) ZSVM. 
20

 § 2 odst. 2 písm. e) ZSVM. 
21

 JELÍNEK, J. a D. MELICHAROVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: s poznámkami a 

judikaturou. Praha: Linde, 2004, s. 12. 
22

 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 31. 
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2.1.3. Základní zásady 

Základní zásady pro soudnictví ve věcech mládeže jsou upraveny v § 3 ZSVM.  

Jedná se jednak o obecné zásady trestního práva, zakotvené i na ústavní úrovni
23

 

(v odst. 1 nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege; v odst. 5 presumpce neviny; 

v odst. 6 rychlost řízení), dále o zásadu preference alternativ k trestním opatřením 

(odst. 2), kdy se k trestním opatřením přistupuje až jako k prostředkům ultima ratio 

v případě, že selžou všechna alternativní opatření a postupy orientované na 

společenskou integraci a prevenci.
 24

 V této zásadě se promítá obecná zásada 

subsidiarity trestní represe, která je navíc podpořena pravidly restorativní justice, 

speciálně aplikovanými na řízení ve věcech mládeže.  

Dále ZSVM zdůrazňuje zásadu přiměřenosti ukládaného opatření na základě 

individualizace odpovědnosti konkrétního pachatele (odst. 3). Jak plyne z dikce zákona, 

při ukládání opatření se nejprve musí „přihlížet k osobnosti toho, komu je opatření 

ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož 

ijeho osobním, rodinným a sociálním poměrům“. Uložené opatření pak má být 

„přiměřené povaze a závažnosti spáchaného činu“. Zákonodárce zde věnuje zvláštní 

pozornost osobnosti pachatele (naproti tomu srov. § 38 odst. 1 trestního zákoníku), 

vycházeje z předpokladu, pramenícího ze sociálně-opatrovnického modelu, že dětská 

osobnost ještě není zcela zformována a jejímu správnému a zdravému vývoji spíše než 

přísné potrestání prospěje individuální přístup, respektující specifické potřeby 

konkrétních pachatelů. 

Individuální přístup k pachateli vzhledem k jeho věku, zdravotnímu stavu, rozumové 

a mravní vyspělosti zákon zdůrazňuje i pro vedení řízení. (odst. 4). Proto je nutné v 

řízení vedle samotných protiprávních činů objasnit i jejich „příčiny a okolnosti, které je 

umožnily,“ a z těchto zjištění pak vyvodit odpovědnost. Ustanovení § 3 odst. 4 

zakotvuje další klíčovou zásadu, zásadu individuální prevence. Řízení má vést 

k předcházení dalším protiprávním činům, a to za spolupráce s orgány sociálně právní 

ochrany dětí. 

                                                 
23

 čl. 39 a 40 předpisu č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny 

základních práv a jako součástí ústavního pořádku České republiky. 
24

 ŽATECKÁ, E. a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 11. 
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V § 3 odst. 5 zákon o soudnictví ve věcech mládeže zavádí zásadu ochrany 

soukromí osob, proti nimž se vede řízní podle ZSVM. Takto je zakázáno zveřejňovat 

informace, ve kterých je uvedeno jméno a příjmení mladistvého nebo dítěte mladšího 

patnácti let, proti kterým se vede řízení, nebo jakékoliv jiné informace, vč. zvukového 

nebo obrazového záznamu, na základě kterých by bylo lze tohoto mladistvého (dítě 

mladší 15 let) identifikovat. Řízení je zásadně neveřejné a pravomocný odsuzující 

rozsudek lze ve veřejných sdělovacích prostředích publikovat pouze bez uvedení jména 

a příjmení mladistvého (s moderačním právem předsedy senátu ve zvlášť závažných 

případech s ohledem na ochranu společnosti).
25

 Tato speciální zásada opírající se o 

ochranu nedospělého jedince před stigmatizací trestním řízením
26

 naráží na ústavní 

zásady veřejnosti a svobody projevu, které též plynou z norem mezinárodního práva. 

Jak však judikoval Ústavní soud: „negativa z omezení svobody projevu (a zásady 

veřejnosti) ve prospěch dané modifikace práva na soukromí se nejeví být významná ve 

srovnání s pozitivy danými v perspektivě působení zákona při utlumování kriminálních 

kariér mladistvých delikventů.“ 
27

 

Zásadou, která vyjadřuje jednu ze základních esencí restorativní justice, je zásada 

uspokojení potřeb poškozeného (odst. 7). V duchu této zásady má tedy řízení směřovat 

k tomu, aby poškozenému byla uhrazena škoda, která mu byla způsobena protiprávním 

činem, „nebo se mu dostalo jiného přiměřeného zadostiučinění“ (k tomu více 

v kapitole 2.1.1). 

Nakonec ZSVM uvádí zásadu specializace orgánů činných v trestních věcech 

mladistvých (k tomu více v kapitole 2.1.2.). 

2.2. Trestní odpovědnost mladistvých a zánik trestnosti 

Pachatelem provinění podle ZSVM může být pouze taková osoba, která v okamžiku 

spáchání provinění dovršila 15. a nepřekročila 18. rok věku a byla natolik rozumově a 

mravně vyspělá, že dokázala rozpoznat protiprávnost jejího jednání a takové jednání 

ovládat. Zákon zde tedy vedle obecných podmínek, které plynou z TZ,
28

 zavádí v § 5 

                                                 
25

 Zásada ochrany soukromí je konkretizována v ustanoveních § 52 – 54 ZSVM. 
26

 ŽATECKÁ, E. a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 12. 
27 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 2005, sp. zn. Pl. ÚS 28/04, publikován pod 

č. 20/2006 Sb. 
28

 „Podle TZ může být pachatelem pouze: fyzická osoba, která je v době činu příčetná, dovršila patnáctý 

rok věku a podle okolností je charakterizována zvláštními znaky (tzv. konkrétní subjekt, tzv. speciální 
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odst. 1 podmínku zvláštní,
29

 a sice podmínku rozumové a mravní vyspělosti 

mladistvého pachatele. Jedná se o vyjádření koncepce tzv. relativní (podmíněné) trestní 

odpovědnost, kdy odpovědnost není striktně vázána dosažení určitého matrikového 

věku (a příčetnosti), ale je nutné též dosáhnout odpovídajícího věku mentálního.
30

 

Předpokládá se, že v naprosté většině případů děti starší patnácti let dovedou ovládat 

svoje jednání a rozpoznat jeho následky,
31

 přesto však zákon „reflektuje skutečnost, že 

stupeň rozumové a mravní vyspělosti zejména okolo 15 let věku je u jednotlivých 

mladistvých velmi rozdílný,“ 
32

 a trestně odpovědný je pak (při splnění všech ostatních 

podmínek) jen takový mladistvý, jehož rozumová a mravní vyspělost odpovídá 

průměrné rozumové a mravní vyspělosti jeho vrstevníků.
33

 Z výše uvedeného vyplývá, 

jak judikoval i Nejvyšší soud, že „mladistvý je zásadně trestně odpovědný (a) pouze 

nedosáhl-li v době činu takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho 

nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin odpovědný. (A 

proto) pouze v odůvodněných, konkrétními zjištěními podložených pochybnostech je na 

místě, aby tato otázka byla řešena ve spolupráci se znalcem z oboru zdravotnictví, 

odvětví psychiatrie, popř. psychologie.“ 
34

 Přibrání znalců k vyšetření duševního stavu 

mladistvého upravuje ZSVM v § 58, kdy „k vyšetření duševního stavu mladistvého se 

přibere znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou 

psychiatrii a znalec z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky, odvětví psychologie, se 

specializací na dětskou psychologii,“ přičemž s ohledem na šetření práv mladistvého 

pozorování jeho duševního stavu zásadně trvá nejdéle jeden měsíc.  

Vůči mladistvým, kteří z jakéhokoliv zákonného důvodu nejsou trestně odpovědní, 

však mohou být použita ochranná opatření a též obdobně postupy a opatření 

                                                                                                                                              
subjekt, tzv. vlastnoruční delikty).“ Zdroj: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. 

Zvláštní část. 4. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 201-202. 
29

 Podle některých autorů se nejedná o samostatnou podmínku trestní odpovědnosti, ale o „speciální 

důvod nepříčetnosti“- viz např. ŠÁMAL, P. K podmíněné či relativní trestní odpovědnosti mladistvého. 

Právní rozhledy. 2004, č. 2, s. 47-52. 
30

 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Právní postavení mladistvých. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 

54- 56. 
31

 Tamtéž. 
32

 Důvodová zpráva k ZSVM, k § 5. 
33

 SOTOLÁŘ, A., P. AUGUSTINOVÁ. K trestní odpovědnosti mladistvých a k možnostem reakce na 

činy jinak trestné spáchané trestně neodpovědnými mladistvými. Trestněprávní revue. 2007, č. 7, s. 196.  
34

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2006, sp. zn. 8 Tdo 1069/2006. 
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uplatňovaná u dětí mladších patnácti let (§ 5 odst. 2). Tímto je naplněna zásada, že po 

každém protiprávním činu má následovat adekvátní reakce.
35

 

Odlišně od trestního zákoníku ZSVM upravuje zánik trestnosti účinnou lítostí a 

promlčením. V § 7 uvádí podmínky, při jejichž kumulativním splnění dochází k zániku 

trestnosti z důvodu účinné lítosti. Je tedy nutné, aby se jednalo současně o čin, na který 

trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nejvýše pěti let a aby 

mladistvý po spáchání činu 

„a)  dobrovolně odstranil nebo napravil způsobený následek, anebo se o to pokusil,  

zejména nahradil způsobenou škodu, učinil opatření potřebná k její náhradě 

nebo se jinak pokusil odčinit způsobené následky, 

b) svým chováním projevil účinnou snahu po nápravě a 

c) čin neměl trvale nepříznivých následků pro poškozeného nebo pro společnost.“ 

Oproti obecné úpravě v TZ tak jednak není stanoven taxativní výčet trestných činů, 

na které se ustanovení o účinné lítosti vztahuje, a použitelnost § 7 závisí pouze na výši 

horní trestní sazby podle trestního zákoníku (bez použití § 31 odst. 1 ZSVM).
36

 Dalším 

klíčovým rozdílem, odrážejícím specifický přístup k mladistvým pachatelům, je pak 

fakt, že trestnost činu může zaniknout i v případě, že pachatel škodlivý následek svého 

činu sice nedokázal odstranit či napravit, ale o odstranění nebo nápravu se pokusil. 

Z jednání mladistvého musí být však jasně patrné, že podnikl veškeré kroky, které mu 

jeho síly a možnosti dovolily, s cílem odstranit či napravit způsobený následek v celém 

rozsahu.
37

 Podmínka, aby „čin neměl trvale nepříznivých následků pro poškozeného 

nebo pro společnost“ pak doplňuje výše uvedenou podmínku (snahy o) odstranění nebo 

nápravu následků činu. V případě, že i přes veškerou snahu mladistvého pachatele 

přetrvávají trvalé nepříznivé individuální následky pro poškozeného nebo trvalé 

nepříznivé následky na celospolečenských zájmech a hodnotách, nemůže trestnost 

takového činu z důvodu účinné lítosti zaniknout.
38

 Pro uplatnění účinné lítosti 

v kontextu zásad a cílů, které ZSVM sleduje, je velmi důležité, aby mladistvý „svým 

                                                 
35

 ŽATECKÁ, E. a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 19. 
36

 Ustanovení o účinné lítosti dle ZSVM se např. vztahuje i na usmrcení z nedbalosti dle § 143 TZ nebo 

ublížení na zdraví dle § 146 TZ, kdy taxativní výčet v § 33 TZ žádný trestný čin proti živu a zdraví 

neuvádí. 
37

 SOTOLÁŘ, A. K zániku trestnosti činu spáchaného mladistvým podle § 7 zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže a k jeho procesním důsledkům. Trestněprávní revue. 2004, č. 5, s. 156. 
38

 ŠÁMAL, P. K povaze provinění a účinné lítosti u mladistvého. Právní rozhledy. 2004, č. 24, s. 894. 
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chováním projevil účinnou snahu po nápravě.“ Jedná se zde nejen o nápravu 

nepříznivých následků jím způsobeného činu, ale též o nápravu sebe samého. 

Mladistvý, který projevuje skutečnou snahu o nápravu, si musí uvědomovat nejen 

protiprávnost a škodlivé následky svého předchozího jednání, ale i nepřijatelnost 

takového jednání a vlastní odpovědnost za něj.
 39

  

To s sebou může i nemusí nést explicitní vyjádření lítosti, důležité však je, že 

mladistvý nejen např. uhradí faktickou škodu nebo vrátí věc, která mu nepatří, ale že 

uzná svoji vinu a změní způsob života tak, aby již k obdobným protiprávním činnostem 

v budoucnu nedocházelo (např. se přestane stýkat se špatnou partou, nadále již 

nepožívá alkohol apod.).
40

 Poslední a klíčovou podmínkou úspěšného uplatnění 

ustanovení o účinné lítosti je pak dobrovolnost. „Dobrovolnost vyjadřuje svobodné 

rozhodnutí pachatele, které svědčí o jeho pozitivním obratu ve vztahu k trestnému činu 

a k případným způsobeným následkům.“ 
41

 Ustanovení § 7 poskytuje poměrně širokou 

diskreční pravomoc orgánům činným v trestním řízení (státním zástupcům a soudcům), 

které jej aplikují. Je tedy nezbytné, aby byl každý případ hodnocen individuálně a 

pečlivě, v souladu s obecnými ustanoveními ZSVM, zejména základními zásadami, 

tak, aby byly vyváženy zájmy na nápravě a ochraně zdravého vývoje jedince, na 

uspokojení potřeb poškozeného a na ochraně celé společnosti. 

„S přihlédnutím k tomu, že včasná reakce na spáchaný trestný čin u této kategorie 

pachatelů je mimořádně důležitá,“ 
42

 jsou promlčecí doby vymezené v § 8 odst. 1 u 

provinění přibližně o polovinu kratší než promlčecí doby trestných činů, které se řídí 

trestním zákoníkem.
43

 „Ohledně počátku, stavení a přerušení promlčecí doby platí 

obdobně ustanovení trestního zákoníku.“ Stejně tak „uplynutím promlčecí doby 

nezaniká trestnost provinění, stanoví-li tak ohledně promlčení trestných činů trestní 

zákoník“ (§ 8 odst. 2 a 3 ZSVM). 

                                                 
39

 SOTOLÁŘ, A. K zániku trestnosti činu spáchaného mladistvým podle § 7 zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže a k jeho procesním důsledkům. Trestněprávní revue. 2004, č. 5, s. 157. 
40

 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 63. 
41

 ŠÁMAL, P. K povaze provinění a účinné lítosti u mladistvého. Právní rozhledy. 2004, č. 24, s. 893. 
42

 Důvodová zpráva k ZSVM, k § 7 a 8. 
43

 Srov. § 34 odst. 1 TZ. 
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2.3. Opatření ukládaná mladistvým a upuštění od uložení opatření 

Jak již bylo uvedeno výše, právní reakce společnosti na protiprávní činnost mládeže 

se liší od obecné reakce na trestné činy dospělých. Specifický filosoficko-politický 

základ, akcentující principy restorativní justice, ochranu dětí před škodlivými vlivy, 

vytvoření podmínek pro jejich zdravý rozumový a mravní vývoj, nápravu narušených 

sociálních vztahů a působení na postoje a životní styl dětí takovým způsobem, aby se 

v budoucnu nedopouštěly trestné činnosti, se v ZSVM zhmotnil v systému opatření. 

Oproti právní úpravě týkající se dospělých pachatelů založené na dualismu sankcí 

(tresty a výchovná opatření – srov. § 36 a n. TZ) „zavádí ZSVM odstupňovaný a vnitřně 

provázaný systém opatření pro mladistvé, který nabízí širokou škálu možností, jak 

reagovat na trestnou činnost mladistvých, čímž se vytváří podmínky pro potřebnou 

individualizaci řešení trestních věcí mladistvých osob.“ 
44

 V souladu s uvedeným je pak 

i samotné označení opatření.  Protože ZSVM nazírá dítě jako osobu, jejíž rozumový a 

mravní vývoj není zcela dokončen, je do jisté míry odvislý od prostředí, ve kterém dítě 

vyrůstá, a osob, které na něj působí, a veřejná moc má dítěti pomoci zorientovat se 

v pravidlech společnosti a tzv. se „polepšit“, je třeba dítě spíše motivovat do 

budoucnosti, nikoliv trestat za minulost. Opatření též může zahrnovat prvek újmy, 

avšak oproti trestu s sebou implicitně nenese újmu a odplatu za minulý čin jako 

základní pojmové znaky.
45

 Opatření má dítěti především pomoci dosáhnout pozitivních 

změn v jeho chování, a to tak, jak to bude nejvhodnější pro každého jednoho 

provinilce. K naplněním cílů řízení ve věcech mládeže však neslouží pouze opatření, a 

již vůbec ne pouze opatření trestní. Zákon zavádí širokou škálu, hierarchizaci a 

možnost kombinace právních reakcí na provinění a činy jinak trestné, s důrazem na 

zásadu preference alternativ k trestním opatřením (§ 3 odst. 2), kterou lze uplatnit jak v 

procesní sféře ve formě tzv. odklonů, tak ve sféře hmotněprávní, upuštěním od 

trestního opatření.  

„Každý mladistvý, o němž se soudí, že spáchal provinění, tedy nemusí být nutně 

postaven před soud a nemusí být ani rozhodnuto o jeho vině či nevině a v případě 

uznání jeho viny o uložení některého trestního opatření. Ochranu společnosti jako 

celku i ochranu jednotlivých občanů před pácháním trestné činnosti a odčinění újmy 

                                                 
44

 Důvodová zpráva k ZSVM, k § 9 a 10. 
45

 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Právní postavení mladistvých. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 

60 -61. 
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způsobené spáchaným proviněním lze totiž za určitých okolností zajistit i řešeními bez 

projednání věci v hlavním líčení a bez uložení trestního opatření mladistvému. Některá 

z těchto alternativních řešení mohou navíc dlouhodobě působit efektivněji než přísná 

represe.“ 
46

  

Opatření, která lze ukládat na základě ZSVM, se rozdělují na opatření výchovná, 

ochranná a trestní (§ 10 odst. 1). „Zákon jednotlivé druhy opatření nijak nedefinuje, 

určitým způsobem je však charakterizuje,“ 
47

 a to tak, že kromě obecného účelu 

opatření (§ 9; k tomu více v kapitole 2.1.2) vymezuje i účel jednotlivých druhů opatření 

a v některých případech i účel konkrétních opatření (např. § 16 odst. 1, § 17). 

Ustanovení § 11 a n. uvádějí, v jakých případech lze upustit od uložení trestního 

opatření a účelu řízení s mladistvým pachatelem dosáhnout jiným způsobem. Jedná se o 

případy méně závažných provinění, tj. těch, „na které trestní zákoník stanoví trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let“, (kdy pachatel) „spáchání 

(takového provinění) lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě,  

a) jestliže vzhledem k povaze spáchaného činu a k dosavadnímu životu 

mladistvého lze důvodně očekávat, že již projednání věci před soudem pro 

mládež postačí k jeho nápravě,
 
 

b) dopustil-li se činu z neznalosti právních předpisů, která je zejména vzhledem k 

jeho věku, rozumové vyspělosti a prostředí, ve kterém žil, omluvitelná, nebo 

c) jestliže soud pro mládež přijme záruku za nápravu mladistvého a má za to, že 

vzhledem k výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, povaze spáchaného činu 

a osobě mladistvého se uložení trestního opatření nejeví nutným.
“ 

(§ 11 odst. 1) 

Zákonodárce zde „vychází z předpokladu, že stejné účinky, jaké má uložení trestního 

opatření a jeho výkon, může mít za určitých okolností uplatnění výchovných nebo 

ochranných opatření anebo již samotné trestní stíhání mladistvého. (…) Možnost 

upuštění od uložení trestního opatření je prostředkem výchovného rázu a konkrétním 

projevem zásady humanity.“ 
48

 

                                                 
46

 SOTOLÁŘ, A. K uplatnění výchovných opatření vůči mladistvým v průběhu trestního řízení a v rámci 

odklonů od standardního trestního řízení, Trestněprávní revue, č. 9, s. 276 
47

 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 88. 
48 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 93. 
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Všechny tři specifické podmínky upuštění od trestního opatření musí soudce 

posuzovat individuálně, v duchu základních zásad a cílů ZSVM. Podrobněji se budu 

věnovat pouze podmínkám pod písmeny b) a c), neboť tyto se zcela výlučně uplatní 

v řízení s mladistvými, nikoliv s dospělými pachateli.  

Pod písmenem b) zákon do jisté míry prolamuje zásadu ignorantia iuris non 

excusat, když připouští rozdíl v postihu dítěte znalého právních předpisů a dítěte 

právních předpisů neznalého. Opět je zde však reflektován fakt, že vývoj každého 

dítěte je individuální a že poměry, ze kterých jednotlivé děti pocházejí, jsou rozdílné, a 

tak je v určitých případech omluvitelné, že nedospělý pachatel o existenci určité právní 

normy vůbec nevěděl nebo byla jeho představa o takové normě nesprávná či 

nedostatečná. Je na soudci, aby posoudil, ve kterém konkrétním případě je neznalost 

mladistvého pachatele omluvitelná, tedy taková, která mu „vzhledem k jeho věku, 

rozumové vyspělosti a prostředí, ve kterém žil, není vytknutelná,“ 
49

 a ve kterém 

nikoliv. I v případě, že je takový negativní právní omyl omluvitelný, neznalost zákona 

přesto neomlouvá zcela, neboť pachatelova vina je vyslovena, „pouze“ mu není 

uloženo trestní opatření. ZSVM upravuje speciálně pouze právní omyl, kterému se dalo 

vyvarovat. Omyl, kterému se vyvarovat nedalo, se řídí trestním zákoníkem a způsobuje 

beztrestnost.
50

 

Aby bylo lze upustit od trestního opatření z důvodu uvedeného pod písmenem c), 

musí soud přijmout nabídnutou záruku za nápravu mladistvého od subjektu, který má 

na mladistvého výchovný vliv, a to pokud lze očekávat, že tento vliv bude uplatněn tak, 

že kladně ovlivní osobu mladistvého a jeho další chování. Je tedy nutné, aby i 

mladistvý byl ochoten podrobit se takovému vlivu.
51

  

V případech, kdy dle názoru soudu pro vyřešení případu nepostačuje samotné řízení, 

avšak uložení trestního opatření se jeví jako příliš přísné, může soud na základě § 11 

odst. 2 „věc vyřídit tím, že mladistvého napomene, anebo může přenechat postižení 

mladistvého zákonnému zástupci, škole, jíž je mladistvý žákem, nebo školskému zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (dále jen "výchovné zařízení"), v němž žije.“ 

Aplikace tohoto ustanovení se bude týkat zejména případů „jednorázových nebo 

                                                 
49

 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 99. 
50

 Srov. § 19 TZ. 
51

 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 100. 
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nahodilých provinění a činů, jejichž protiprávnosti si mladistvý nebyl vědom, a to 

za situace, kdy bude vhodné prohloubit pozitivní výchovný vliv proběhlého trestního 

stíhání.“ 
52

 Napomenutím tedy soud mladistvého namísto potrestání spíše upozorňuje 

na to, že jeho „mladický výstřelek“ 
53

  je protiprávní, a poukazuje na důsledky 

takového „výstřelku“ pro poškozeného a pro celou společnost. Přenechá-li soud postih 

mladistvého zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zařízení, přenechává jej 

těmto subjektům proto, že tyto znají osobu pachatele a jeho poměry, a předpokládá se, 

že jsou tak schopny zvolit řešení adresné a efektivní. Konkrétní podobu postihu si tyto 

subjekty volí samy, postih by však měl mladistvému „způsobit určitou újmu -  omezit 

ho v něčem, rozšířit jeho povinnosti (…) apod.“ 
54

 a zároveň ho pozitivně motivovat do 

budoucnosti. Analogicky se zásadou přiměřenosti ukládaného opatření (§ 3 odst. 3) by 

postih neměl být nepřiměřený poměrům pachatele, povaze a závažnosti spáchaného 

činu a postojům mladistvého k němu.
55

 Pro případy přenechání postihu výše uvedeným 

subjektům zákon v § 11 odst. 2 stanovuje podmínku, že „v takovém případě si soud pro 

mládež předem vyžádá stanovisko školy nebo výchovného zařízení.“ V tomto 

ustanovení nacházím výkladový problém v otázce, jak je tomu v případě, že soud 

přenechá postih zákonnému zástupci mladistvého. Čistě jazykovým výkladem se 

dostáváme k závěru, že má-li postih vykonat zákonný zástupce, o stanovisko nebude 

žádán tento zástupce, ale škola nebo výchovné zařízení. Literatura však uvádí: 

„Soud pro mládež je však povinen vyžádat si předem stanovisko toho, jemuž hodlá 

přenechat postih mladistvého, a proto by i provinění, které se přenechává k postižení 

jinému subjektu, mělo souviset s činností tohoto subjektu.“ 
56

  O výsledku subjekty, 

kterým byl přenechán postih, následně vyrozumí soud pro mládež. 

Ustanovení § 14 umožňuje soudu za podmínek uvedených v § 11 odst. 1 upustit od 

uložení trestního opatření podmíněně, a to tehdy, „považuje-li za potřebné po 

stanovenou dobu sledovat chování mladistvého.“ 

                                                 
52

 SOTOLÁŘ, A. Napomenutí mladistvého jako specifické opatření v systému soudnictví ve věcech 

mládeže. Trestněprávní revue. 2007, č. 9, s. 252 
53

  SOTOLÁŘ, A. K možnosti přenechání postižení mladistvého provinilce zákonným zástupcům, škole 

a výchovnému zařízení. Trestněprávní revue. 2004, č. 11, s. 333. 
54

 Tamtéž. 
55

 Tamtéž. 
56

 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 105. 
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Ustanovení § 12 písm. a) ZSVM ve shodě s TZ dále uvádí možnost upuštění od 

trestního opatření (v TZ jako upuštění od potrestání
57

) pro případ, kdy bylo provinění 

spácháno „ve stavu vyvolaném duševní poruchou a soud pro mládež má za to, 

že zabezpečovací detence nebo ochranné léčení, které zároveň ukládá, zajistí nápravu 

mladistvého lépe než trestní opatření.“ Na rozdíl od TZ v ZSVM chybí dodatek, že si 

pachatel stav zmenšené příčetnosti nebo duševní poruchu nesmí přivodit, byť i 

z nedbalosti, vlivem návykové látky.
58

  

Konečně lze podle § 12 písm. b) upustit od trestního opatření, „je-li vůči němu 

(pachateli) užito ochranné nebo výchovné opatření a k dosažení účelu tohoto zákona 

není třeba uložit trestní opatření.“ Zde zákonodárce opět vyjadřuje zásadu ultima ratio, 

kdy trestní opatření by mělo být mladistvým pachatelům uloženo až „jako nejkrajnější 

možný prostředek,“ 
59

 neboť „stejné účinky, které má uložení trestního opatření a jeho 

výkon, může mít z hlediska účelu ZSVM za určitých okolností uplatnění výchovných 

nebo ochranných opatření.“ 
60

 Upuštění od uložení trestního opatření podle 

§ 12 písm. b) tak lze v zásadě aplikovat na jakýkoliv spáchaný protiprávný čin a stejně 

tak lze v tomto případě uložit v zásadě jakékoliv ochranné nebo výchovné opatření 

(nebo jejich kombinace), kdy jediným kritériem je, aby bylo specifického účelu zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže dosaženo i tehdy, když nebude uloženo žádné trestní 

opatření. 

V § 13 je pro případy upuštění od uložení trestního opatření vyjádřena zákonná fikce 

neodsouzení. Přestože „s jednáním mladistvého nejsou spojeny další negativní 

důsledky,“ 
61

 výkonu výchovných či ochranných opatření se toto ustanovení nikterak 

nedotýká a byla-li tato opatření mladistvému uložena pravomocným rozsudkem, 

je povinen je vykonat. 

                                                 
57

 Srov. § 47 TZ. 
58

 § 47 odst. 1 TZ. 
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 ŽATECKÁ, E. a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 36. 
60

 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 116.  
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 ŽATECKÁ, E. a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 37. 
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2.3.1. Výchovná opatření 

Nejmírnějšími v hierarchii opatření dle ZSVM jsou opatření výchovná,
62

 která jsou 

upravena v ustanoveních § 15-20. Jak již plyne z jejich názvu, účelem je především 

podpora a zajišťování výchovy mladistvého, a to usměrňováním jeho způsobu života. 

Výchovná opatření nejsou výrazem represe a vznikne-li jejich působením mladistvému 

jakákoliv újma, musí působit toliko výchovným způsobem.
63

 Výchovné opatření lze 

uložit samostatně při upuštění nebo podmíněném upuštění od trestního opatření, vedle 

ochranných či trestních opatření, nevylučuje-li to jejich povaha, stejně jako v případě 

zvláštních způsobů řízení. Zákon též umožňuje uložit několik různých výchovných 

opatření vedle sebe. Byl-li mladistvý odsouzen podmíněně nebo mu bylo podmíněně 

odloženo peněžité opatření, může být výchovné opatření uloženo nejvýše v délce trvání 

stanovené zkušební doby. V ostatních případech nesmí délka výchovného opatření 

přesáhnout tři roky (§ 15 odst. 1 ZSVM). 

Specifikem výchovných opatření je možnost jejich uložení již v průběhu řízení, před 

vynesením meritorního rozhodnutí. Vyžaduje se zde souhlas mladistvého, který je 

odvolatelný až do pravomocného skončení věci. Takový postup může být pro 

mladistvého výhodný, neboť řádný výkon uloženého výchovného opatření může hrát 

klíčovou roli při posuzování splnění podmínek pro uplatnění některého z odklonů, při 

upuštění od uložení trestního opatření nebo při ukládání mírnějších trestních opatření. 

Na druhou stranu zde však hrozí jisté riziko, že mladistvý bude souhlasit s uložením 

výchovného opatření, přestože bude přesvědčen o tom, že je nevinný, doufaje, že tak 

bude jeho případ rozhodnut mírněji. Přestože „souhlas s uložením výchovného opatření 

nelze v žádném případě ztotožňovat s doznáním,“ 
64

 na mladistvém, který se podrobuje 

výchovnému opatření, aniž by byla pravomocně vyslovena jeho vina, ulpívá jisté 

stigma, které mu může způsobit potíže v rodině, ve škole nebo mezi vrstevníky, a může 

u něj též podrýt důvěru ve veřejné instituce a v právo a spravedlnost obecně. Takové 

důsledky jsou o to závažnější, že osobnost mladistvého včetně sebevědomí a výše 

zmíněné důvěry se teprve formuje, a je tak velice důležité, aby jedinec nevstupoval bez 
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 VANDUCHOVÁ, M. K ukládání sankcí podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže. In: Problémy trestního postihu mladistvých. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. s. 21-29. 
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 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 

374.  
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 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 

376. 
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ospravedlnitelného důvodu do dospělého života poznamenaný takto negativní 

zkušeností. Je proto nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení pečlivě zvažovaly 

všechny aspekty ukládaného opatření, zejména jeho vliv na osobu mladistvého, 

mladistvého dostatečně poučily a k souhlasu s uložením opatření ho nikterak nenutily.
65

  

Na opačnou situaci, tj. když mladistvý souhlasí s uložením výchovného opatření 

během řízení, vědom si své viny, avšak nikoliv rozhodnut, že na svém jednání chce 

cokoliv měnit, a svůj přístup nezmění ani během plnění toho opatření, může soudce 

reagovat v meritorním rozhodnutí a uložit takovému mladistvému některé z přísnějších, 

často již ne výchovných, opatření. Zde zákon klade na soudce poměrně vysoké nároky 

stran posuzování úspěšnosti splnění výchovného opatření nařízeného během řízení - 

úspěšné „odchození si“ probačního programu totiž nemusí vždy znamenat skutečnou 

změnu ve smýšlení a jednání, naopak jeho občasné vynechání nemusí mít vliv na 

celkovou nápravu mladistvého pachatele. Jak je uvedeno výše, řádné splnění 

výchovného opatření již během řízení může být podkladem pro uplatnění některého 

z odklonů nebo pro uložení mírnější sankce v rozhodnutí o vině a trestním opatření. 

Ještě než však uplyne doba stanovená pro výkon výchovného opatření, a to 

v přípravném řízení i po pravomocném skončení trestní věci, může soud či 

v přípravném řízení státní zástupce uložené opatření zrušit nebo změnit, a to v případě, 

že „se ukáže, že úplné nebo včasné plnění výchovného opatření je pro mladistvého 

nemožné nebo je nelze na něm spravedlivě požadovat.“ 
66

 Nemožnost plnění uloženého 

výchovného opatření může nastat jak na straně mladistvého (zdravotní stav), tak např. 

na straně poskytovatele výchovného programu (technická nevhodnost budovy). 

Spravedlivě požadovat plnění výchovného opatření po mladistvém nelze kromě 

případů, kdy dojde k zásadním změnám v rodinných poměrech mladistvého, změně 

jeho bydliště apod., též v případech, kdy uložené opatření neplní sledovaný účel.
67

 

Zákon však zcela pomíjí otázku, jak reagovat na případy, kdy mladistvý má dostatek 

možností opatření plnit, a přesto je naprosto evidentní, že jej svévolně neplní. ZSVM 

totiž neposkytuje žádné prostředky donucení k vykonání výchovných prostředků. 

Teorie se přiklání k názoru, že výchovné opatření, které ten, kterému bylo uloženo, 

                                                 
65

 Tamtéž. 
66

 § 15 odst. 5 ZSVM. 
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 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 
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vůbec nevykonává nebo jej nevykonává řádně, neplní svůj účel, a tak zde lze per 

analogiam užít postupu dle § 15 odst. 5, tj. takové opatření zrušit, popř. změnit.
68

 

Změnou se však nerozumí záměna jednoho druhu výchovného opatření za druhý, ale 

spíše úprava podmínek výkonu již nařízeného opatření nebo „nahrazení jedné formy 

určitého výchovného opatření jinou formou výchovného opatření téhož druhu (např. 

nahrazení povinnosti podrobit se ve volném čase vhodnému programu sociálního 

výcviku povinností absolvovat určitý vzdělávací nebo terapeutický program ve smyslu 

§ 18).“ 
69

 V přípravném řízení by bylo lze zvažovat i alternativu zrušení uloženého 

výchovného opatření a se souhlasem mladistvého uložit výchovné opatření zcela jiné. 

Poté, co však bylo meritorně rozhodnuto, lze pouze změnit specifické podmínky již 

uloženého výchovného opatření, nikoliv jej nahradit výchovným opatřením novým 

jiného druhu. Vzhledem k tomu, že tedy nelze výchovná opatření po vynesení 

meritorního rozhodnutí nikterak vynutit ani nahradit opatřením účinnějším, jeví se 

nejvhodnějším ukládat výchovná opatření zejména během přípravného řízení a v řízení 

před soudem pak spolu s nimi stanovit zkušební dobu podmíněného odsouzení či 

podmíněného upuštění od uložení trestního opatření.
70

 Výchovnými opatřeními jsou 

podle § 15 odst. 2 „a) dohled probačního úředníka, b) probační program, c) výchovné 

povinnosti, d) výchovná omezení a d) napomenutí s výstrahou.“ 

2.3.1.1. Dohled probačního úředníka 

Prvním výchovným opatřením, které ZSVM uvádí v § 16 (jeho výkon je pak 

specifikován v § 80), je dohled probačního úředníka. Tím se rozumí nejen „pravidelné 

sledování chování mladistvého v jeho rodině,“ 
71

 ale odchylně od dohledu nad 

dospělým pachatelem též sledování „způsobu výchovného působení rodičů“ 
72

 na 

mladistvého. Uložit toto výchovné opatření lze i samostatně, vzhledem k neexistenci 

reálného postihu za nedodržování jeho podmínek (kromě uložení výstrahy probačním 

úředníkem, která však nemá žádný přímý důsledek jiný než ten, že by její uložení mělo 
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 ŽATECKÁ, E. a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 43. 
71

 § 16 odst. 1 ZSVM. 
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 Tamtéž.  
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být zaznamenáno ve spisu,
73

 a v případech závažnějších porušení kromě toho, že 

probační úředník informuje soud či státního zástupce
74

), je však účelnější ukládat jej 

jako zostření trestní sankce např. obecně prospěšných prací či domácího vězení a při 

podmíněných odsouzeních.
75

 Dohledem probačního úředníka jsou pak sledovány 

zejména dva cíle. Na prvním místě je uvedeno „sledování a kontrola chování 

mladistvého, zaměřená na zajištění ochrany společnosti a snížení možnosti opakování 

trestné činnosti.“ 
76

 Aby však uložené opatření plnilo cíle ZSVM, je nutné, aby též 

napomáhalo mladistvému ke změně jeho postojů a vedlo jej k nápravě a nastoupení 

řádného života. Probační úředník proto nesmí fungovat jako pouhý „kontrolor“, musí 

totiž mladistvému nabídnout a poskytnout pomoc a odborné vedení.
77

 Mladistvý je 

povinen poskytnout probačnímu úředníkovi veškerou potřebnou součinnost
78

 (nicméně, 

jak je uvedeno výše, bez hrozby jakékoliv sankce). 

2.3.1.2. Probační program 

Ustanovení § 17 ZSVM je právním podkladem pro uložení „jednoho 

z nejpřísnějších ochranných opatření,“ 
79

 povinnosti „podrobit se probačnímu 

programu.“ 
80

 Zákon probační program nevymezuje nikterak blíže než tak, že se jím 

rozumí „zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, 

terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, 

doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností 

a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, 

který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se 

zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a 

poškozeným.“ 
81

 S ohledem na zvláštnosti přístupu k nedospělým pachatelům, které se 

prolínají celou zákonnou úpravou, je však nutné, aby takový program respektoval 

                                                 
73

 ŽATECKÁ, E. a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 80. 
74

 § 80 odst. 4 ZSVM. 
75

 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 

376. 
76

 § 16 odst. 2 písm. a) ZSVM. 
77

 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 172. 
78

 § 16 odst. 3 ZSVM. 
79

 SOTOLÁŘ, A. K probačním programům v systému soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní 

revue. 2006, č. 12, s. 373. 
80

 § 17 odst. 2 ZSVM. 
81

 § 17 odst. 1 ZSVM. 



20 

 

základní zásady a cíle ZSVM a nebyl v rozporu s jeho účelem mladistvému spíše ke 

škodě. Proto všechny probační programy podléhají akreditaci ministra spravedlnosti a 

mladistvému může být uloženo absolvování pouze programů takto akreditovaných a 

zapsaných v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Protože uložený probační 

program může citelně zasáhnout do dosavadního způsobu života mladistvého, je nutné, 

aby se mladistvý mohl dostatečně seznámit s náplní takového programu a s účastí na 

něm vyslovil souhlas. Tento souhlas je zde jako u jediného výchovného opatření nutný 

nejen v průběhu řízení, ale i v případě, že je probační program ukládán v meritorním 

rozhodnutí.
82

 Na řádný výkon probačního programu dohlíží probační úředník. 

Ideálně je orgánu, který ukládá mladistvému povinnost absolvovat probační 

program, k dispozici široká škála programů, z nichž pak v konkrétním případě vybírá 

takový, který vyhovuje jak potřebám společnosti, tak zájmům mladistvého. Bohužel se 

Česká republika v současnosti potýká se závažnými nedostatky těchto programů, a to 

z důvodů nedostatečné diferencovanosti mezi jednotlivými programy a nedostatečné 

šíře oblastí, kterou programy postihují (programy jsou zaměřeny téměř výhradně 

psycho-sociálně, vycházejí většinově z kognitivně-behaviorální a multisystemické 

terapie). Účastníci jsou navíc někdy zařazováni do programů, které jim nejsou primárně 

určeny, programy bývají otevírány s nízkou četností (jednou či dvakrát do roka), a tak 

klesá kromě možnosti bezprostřední reakce na protiprávní čin též ochota mladistvých 

probačnímu programu se podrobit. Probační programy v České republice jsou 

zajišťovány pouze soukromými poskytovateli. Tito navíc mnohdy pociťují nedostatek 

finanční podpory ze státních prostředků. 
83

 

2.3.1.3. Další výchovná opatření 

Zákon v § 18 až 20 upravuje další tři druhy výchovných opatření, výchovné 

povinnosti, výchovná omezení a napomenutí s výstrahou. 

Výchovná povinnost může tkvět zejména v povinnosti, aby mladistvý: 

a) „bydlel s rodičem nebo jiným dospělým, který je odpovědný za jeho výchovu, 
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b) jednorázově nebo ve splátkách zaplatil přiměřenou peněžitou částku, kterou 

zároveň určí, na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti poskytovanou 

podle zvláštního zákona, 

c) vykonal bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost určitého 

druhu, 

d) usiloval o vyrovnání s poškozeným, 

e) nahradil podle svých sil škodu způsobenou proviněním anebo jinak přispěl k 

odstranění následku provinění, 

f) podrobil se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným 

léčením nebo zabezpečovací detencí podle trestního zákoníku, 

g) podrobil se ve svém volném čase vhodnému programu sociálního výcviku, 

psychologickému poradenství, terapeutickému programu, vzdělávacímu, 

doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu k 

rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který není 

probačním programem.“ (§ 18) 

Výchovným omezením se rozumí zejména povinnost:  

a) „nenavštěvovat určité akce, zařízení nebo jiné pro mladistvého nevhodné 

prostředí, 

b) nestýkat se s určitými osobami, 

c) nezdržovat se na určitém místě, 

d) nepřechovávat předměty, které by mohly sloužit k páchání dalších provinění, 

e) neužívat návykové látky, 

f) neúčastnit se hazardních her, sázek a hraní na výherních hracích přístrojích, 

g) neměnit bez předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi místo svého 

pobytu, 

h) neměnit bez předchozího oznámení probačnímu úředníkovi bezdůvodně svoje 

zaměstnání.“ (§ 19) 

Výchovné povinnosti ani výchovná omezení nelze v zásadě mladistvému uložit, 

kdyby měla narušit výkon jeho povolání nebo zaměstnání či přípravu na něj. 

Napomenutí s výstrahou, upravené v § 20, je jakási výtka protiprávního chování a 

současně varování před tím, jaké trestněprávní důsledky by pro mladistvého mohly 

nastat v případě, že bude pokračovat v páchání trestné činnosti. Aby bylo takovému 
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opatření dodáno na vážnosti, probíhá před zákonným zástupcem mladistvého 

provinilce. V případě účelnosti a vhodnosti může soud a v přípravném řízení státní 

zástupce „současně přenechat postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole, jíž 

je mladistvý žákem, nebo výchovnému zařízení, v němž žije“ 
84

 Takto může být 

mladistvému např. snížena známka z chování, odebráno kapesné apod.
85

 Ihned po 

uložení tohoto opatření se na mladistvého hledí, jako by nebyl odsouzen.
86

 

2.3.2. Ochranná opatření 

Účelem ochranných opatření, kterým zákon věnuje ustanovení § 21 až 23, je 

ochrana společnosti před pácháním provinění mladistvými, a to tak, že je současně 

kladně ovlivněn duševní, mravní a sociální vývoj těchto mladistvých. ZSVM zná čtyři 

druhy ochranných opatření, a to ochranné léčení, zabezpečovací detenci, zabrání věci a 

ochrannou výchovu. Ochranná výchova je specificky upravena v zákoně o soudnictví 

ve věcech mládeže, ostatní ochranná opatření se ukládají podle trestního zákoníku. 

Ochranná opatření v sobě zahrnují určitý prvek újmy pro toho, komu jsou ukládána, 

přesto však „újma způsobená výkonem ochranných opatření není jejich funkční 

složkou, ale jen nevyhnutelným účinkem jejich individuálně preventivního působení. 

Újma spojená s ochranným opatřením je prostředkem k dosažení individuálně 

preventivních účinků, kdežto újma obsažená v trestním opatření má smysl, i kdyby 

žádných preventivních účinků dosaženo nebylo.“ 
87

 

Specifikem ochranných opatření je, že je na rozdíl od opatření výchovných a 

trestních neobsahují morální odsouzení činu, a lze je uložit i trestně neodpovědnému 

mladistvému (Půjde zejména o mladistvé nesplňující podmínku rozumového a 

mravního vývoje, viz § 5). Uložení konkrétního opatření a jeho rozsahu se v první řadě 

odvíjí od osoby mladistvého pachatele a „potřeby jeho léčení, výchovy a izolace,“ 
88

 

nikoliv od charakteristiky činu, který takový pachatel spáchal. Ochranná opatření 

omezující osobní svobodu nejsou ukládána na určitou dobu výkonu, trvají, dokud je 

jejich trvání nutné a vhodné. Ochranná opatření lze uložit samostatně nebo vedle 
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 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 
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trestních opatření. Uložení ochranného opatření spolu s opatřením výchovným není 

vyloučeno, ovšem z povahy věci plyne jeho minimální využitelnost.
89

 

2.3.2.1. Ochranná výchova 

 Ochrannou výchovu soud nařizuje v situaci, kdy mladistvý není řádně 

vychováván a změn v jeho chování nelze dosáhnout uložením výchovných opatření. 

ZSVM v § 22 odst. 1 uvádí situace, kdy soud může zvažovat uložení ochranné 

výchovy. Jedná se o případy, kdy není zajištěna řádná výchova mladistvého a nelze ji 

zajistit ani prostřednictvím jeho vlastní rodiny nebo rodiny, ve které mladistvý žije, o 

případy, kdy dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, a o případy, kdy 

mladistvý žije v prostředí, které není zárukou jeho náležité výchovy. Trvání ochranné 

výchovy, přetrvává-li její účel, je časově omezeno pouze dnem, kdy mladistvý dosáhne 

18., resp. 19., vyžaduje-li to jeho zájem, roku věku. 

„Ježto jde o  hluboký zásah do práv občanů, lze ochrannou výchovu uložit teprve, 

když jiné, méně intenzivní prostředky výchovy již nemají naději na úspěch.“
 90

 Proto je 

také ochranná výchova v poměru subsidiarity k výchově ústavní, uložené civilním 

soudem podle § 971 a n. občanského zákoníku.
91

 Jeví-li se mladistvý dostatečně 

převychován, avšak okolnosti, které vedly k nařízení ochranné výchovy, stále trvají, 

může soud uloženou ochrannou výchovu přeměnit ve výchovu ústavní nebo může 

mladistvého podmíněně umístit zcela mimo výchovné zařízení, zpravidla spolu 

s uložením dohledu probačního úředníka nebo jiným výchovným opatřením. 

Ochranná výchova je vykonávána ve výchovných zařízeních. Výchovná zařízení a 

samotný výkon ochranné výchovy v nich je pak upraven v zákoně č. 109/2002 Sb., o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.  

Zařízeními pro výkon ochranné výchovy se podle tohoto zákona rozumí diagnostický 

ústav, dětský domov se školou a výchovný ústav. 
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2.3.2.2. Ochranná opatření ukládaná podle trestního zákoníku 

ZSVM umožňuje ukládat mladistvým i ochranná opatření, která jsou upravena 

v trestním zákoníku. Jedná se o ochranné léčení (§ 99 TZ), zabezpečovací detenci (§ 

100 TZ) a zabrání věci (§ 101 TZ).  

„Okruh osob, kterým se ukládá ochranné léčení, tvoří především nebezpečné osoby, 

které spáchaly čin nebezpečný pro společnost, avšak pro nepříčetnost je není možno 

stíhat, dále pachatelé, kteří se v době spáchání trestného činu nacházeli ve stavu 

zmenšené příčetnosti, pachatelé, kteří spáchali trestný čin ve stavu vyvolaném duševní 

poruchou, i když nedosahoval intenzity zmenšené příčetnosti, a konečně pachatelé, kteří 

zneužívají návykovou látku, pokud spáchali trestný čin pod jejím vlivem nebo 

v souvislosti s jejím zneužíváním.“ 
92

  

Zabezpečovací detence je pak ukládána subsidiárně osobám natolik nebezpečným, 

že by vzhledem k povaze jejich duševní poruchy ochranné léčení nepostačilo k ochraně 

společnosti.
93

 Možnost uložit mladistvému zabezpečovací detenci byla do ZSVM 

zavedena až v roce 2009
94

 a tato novelizace se nesetkala s bezvýhradně kladným 

přijetím. Kritici hovoří o tom, že zcela popírá filozofii a zásady, na kterých zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže stojí, neboť zabezpečovací detence je opatřením, které 

má být uloženo pouze v případě, že „buď jiné tresty či ochranná opatření selhaly, nebo 

zde alespoň existuje důvodná pochybnost o tom, že by v případě jejich uložení byly s to 

společnost před další trestnou činností dostatečně ochránit.“ 
95

 Nabízí se však otázka, 

zda vzhledem k nízkému věku mladistvého a jeho doposud nedokončenému 

rozumovému a mravnímu vývoji lze vůbec někdy uzavřít, že jej nelze napravit jiným 

způsobem než uložením zabezpečovací detence, když „ani jiné formy působení 

nemohly být s ohledem na jeho relativně nízký věk v praxi dostatečně spolehlivě 

vyzkoušeny.“ 
96

 Problematickým se jeví též prostředí, ve kterém by mladiství případně 

měli zabezpečovací detenci vykonávat.
97

 V České republice totiž v současnosti fungují 
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pouze dva ústavy pro výkon zabezpečovací detence,
98

 a oba jsou situovány v areálech 

(vazební) věznice, přičemž vybavení, způsob ostrahy apod. tyto věznice velmi 

připomíná. Umístění mladistvé osoby, na kterou je třeba v duchu ZSVM působit 

zejména výchovně, nápomocně a motivačně, do takového zařízení by mohlo být 

v zásadním rozporu se zákonným požadavkem minimalizace nežádoucích účinků 

sociálního vyloučení nedospělých provinilců.
99

 

Ochranné opatření zabrání věci lze nařídit ohledně věcí, které by v případě splnění 

všech zákonných podmínek mohly být předmětem trestního opatření propadnutí věci (§ 

101 odst. 1 TZ), ohledně věcí, které by předmětem trestního opatření propadnutí věci 

být nemohly, avšak jsou výnosem z trestné činnosti (§ 101 odst. 2 TZ), ohledně 

náhradních hodnot těchto věcí (§ 102 TZ) a ohledně spisů, jejichž úmyslné rozšiřování 

by naplňovalo znaky některého trestného činu, a zařízení k jejich zhotovení (§ 103 TZ). 

2.3.3. Trestní opatření 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže sice jednoznačně zakotvuje snahu dosáhnout 

svého účelu primárně jinými způsoby než trestáním mladistvých, nicméně v mnoha 

případech nezbývá, než trestní opatření uložit. V takovém případě by však soudce měl 

primárně volit opatření rozdílná od nepodmíněného odnětí svobody, neboť „by 

se u nich (mladistvých pachatelů) vzhledem k věku a rozumové a mravní vyspělosti 

mohlo záporně projevit jejich násilné vytržení z přirozeného sociálního prostředí 

a narušení sociálně užitečných svazků, jakož i negativní vliv více narušených osob.“ 
100

 

Uložením trestního opatření nespojeného s odnětím svobody taktéž společnost, 

reprezentovaná soudem, vyjadřuje důvěru v mladistvého a v jeho šance napravit se. Při 

ukládání trestních opatření soud v obecné rovině vychází z trestního zákoníku. Mimo 

jiné samozřejmě musí respektovat obecné principy zákonnosti a soudcovské 

individualizace. Soudcovská individualizace podle trestního zákoníku spočívá 

v posouzení třech základních kritérií: povahy a závažnosti spáchaného trestného činu, 

poměrů pachatele a jeho dosavadního způsobu života a možností nápravy. Zákon o 
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soudnictví ve věcech mládeže tato kritéria uvádí taktéž, avšak v jiném pořadí. Takto je 

podle § 3 odst. 3 na prvním místě osobnost toho, komu je opatření ukládáno, a jeho 

poměry, a až poté následuje povaha a závažnost spáchaného činu. Spolu s požadavkem 

§ 24 odst. 2, že uložené opatření musí „napomáhat k vytváření vhodných podmínek pro 

další vývoj mladistvého,“ je takto vyjádřena zásada přiměřenosti ukládaného opatření 

na základě individualizace odpovědnosti konkrétního pachatele. 

ZSVM nad rámec TZ zavádí tři zvláštní polehčující okolnosti, které je nutné 

zohlednit při výměře trestního opatření, a to úspěšné vykonání probačního programu 

nebo obdobného programu, rozvíjejícího sociální dovednosti a osobnost mladistvého, 

dále alespoň částečné uspokojení poškozeného a úsilí mladistvého o obnovu a nápravu 

jeho činem narušených právních a společenských vztahů a konečně chování 

mladistvého po spáchání provinění, odůvodňující předpoklad, že mladistvý již od 

trestné činnosti upustil. (§ 25 odst. 1) Speciálně zákon pracuje též se stavem zmenšené 

příčetnosti jako následkem užití návykové látky a jeho vlivem na druh a výměru 

trestního opatření. Na rozdíl od ustanovení týkajícího se dospělých pachatelů, kdy soud 

v případě, že si pachatel, byť i z nedbalosti, stav zmenšené příčetnosti způsobil sám, 

k takové okolnosti nepřihlíží,
101

 v případě mladistvých ji soud musí zohlednit. Zákon 

neuvádí, zda se má jednat o zohlednění jako polehčující, nebo přitěžující okolnosti, a je 

tomu tak zcela záměrně, neboť vzhledem k osobnosti konkrétního mladistvého 

pachatele, stupni vývoje jeho rozumových a mravních vlastností a dalším specifickým 

poměrům v každém jednom případě (zejména délce a četnosti abusu návykové látky a 

její typové charakteristice), je věcí uvážení soudu, zda zneužití návykové látky poslouží 

jako důvod pro mírnější potrestání, a nebo naopak bude mladistvému pachateli přičteno 

k tíži.
102

 

Co se týče možných druhů trestních opatření, ty jsou taxativně vymezeny v § 24 

odst. 1 ZSVM. Většinou se shodují s tresty, které lze uložit dospělým pachatelům,
103

 

vyloučeny jsou pouze ty, které na mladistvé pachatele nelze aplikovat ze samotné 

povahy věci (propadnutí majetku, zákaz pobytu, ztráta čestných titulů nebo 
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vyznamenání, ztráta vojenské hodnosti). Naopak výlučně pro mladistvé pachatele 

přibývá peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu. 

2.3.3.1. Obecně prospěšné práce, domácí vězení, zákaz činnosti, zákaz vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a vyhoštění 

Trestní opatření obecně prospěšných prací,
104

 domácího vězení,
105

 zákazu 

činnosti,
106

 zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
107

 a 

vyhoštění
108 

(všechna v § 26 ZSVM) jsou, s respektem k zásadám, na kterých stojí 

ZSVM, ukládána za podmínek stanovených v trestním zákoníku s odchylkou v podobě 

horních sazeb, které se vzhledem k trestnímu zákoníku zkracují na polovinu. Specificky 

pro obecně prospěšné práce pak ZSVM stanoví ještě podmínku, že jejich výkon nesmí 

ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo mravní vývoj mladistvého. Zákaz činnosti nesmí být 

uložen v případě, že by byl mladistvému na překážku při přípravě na budoucí povolání. 

Výše uvedená trestní opatření lze doplnit vhodnými výchovnými opatřeními. Uložit 

mladistvému občanu Evropské unie trestní opatření vyhoštění lze jen v případě, že by 

jeho neuložení vážně ohrozilo bezpečnost státu nebo veřejného pořádku nebo že je 

takové opatření v nejlepším zájmu mladistvého. Soud vždy zohledňuje nejlepší zájem 

mladistvého, jeho osobní a rodinné poměry a přitom nesmí mladistvého vydat 

„nebezpečí zpustnutí.“ 
109

 To znamená, že se dbá na to, aby mladistvý nebyl vykázán 

z České republiky v případě, že v žádném jiném státě nemá příbuzenské, přátelské ani 

obdobné vazby, kdy by jeho řádná výchova a náprava mohla být docílena jen stěží.
110

 

2.3.3.2. Peněžité opatření a peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 

Peněžité opatření (§ 27) se taktéž ukládá za podmínek stanovených v trestním 

zákoníku,
111

 avšak pouze mladistvému výdělečně činnému nebo takovému, jehož 

majetkové poměry uložení tohoto opatření umožňují. Vedle peněžitého opatření je 

možné uložit i některé z opatření výchovných. Počet denních sazeb a jejich maximální 
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výše jsou nižší, než jak je tomu u dospělých pachatelů, stejně tak je zkrácená i horní 

hranice případného náhradního trestu odnětí svobody. 

Poslední odstavec § 27 odráží osobitost přístupu k mladistvým pachatelům, kdy 

umožňuje, aby i poté, co bylo pravomocně rozhodnuto o uložení peněžitého opatření, 

soud po vyjádření mladistvého rozhodl o tom, že namísto zaplacení tohoto opatření 

nebo jeho nevykonaného zbytku „mladistvý vykoná obecně prospěšnou činnost v rámci 

probačního programu podle § 17 odst. 1, 2 pro tento účel zřízeného, nebo společensky 

prospěšnou činnost v rámci výchovné povinnosti podle § 18 odst. 1 písm. c).“ 

Důsledkem takového soudního rozhodnutí je pak nejen to, že bude peněžité opatření 

přeměno na obecně či společensky prospěšnou činnost, ale zejména pak fakt, že se 

takto mladistvý může vyhnout výkonu náhradního opatření odnětí svobody, které by 

jinak v případě neplnění peněžitého opatření následovalo.
112

 

Specifičnost řízení s mladistvými pachateli se projevuje i v ustanoveních § 28 - 30, 

kdy soud může s ohledem na osobnost pachatele a okolnosti případu výkon peněžitého 

opatření podmíněně odložit. Stejně může učinit v případě, že za mladistvého byla 

převzata záruka osobou, jež má na něj výchovný vliv.  

2.3.3.3. Odnětí svobody 

Jak již bylo řečeno výše, trestní opatření odnětí svobody (§ 31 – 33) je opatřením 

subsidiárním, prostředkem ultima ratio trestního postihu mladistvých pachatelů. Podle 

§ 31 odst. 2 jej lze nepodmíněně uložit pouze v případě, že vzhledem k okolnostem 

případu, osobě mladistvého nebo předchozím použitým opatřením by jiné trestní 

opatření „zjevně nepostačovalo k dosažení účelu ZSVM.“ V praxi budou takto postiženi 

zejména pachatelé té nejzávažnější trestné činnosti, zpravidla recidivisté, nicméně 

uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody není vyloučeno ani u tzv. prvopachatelů, 

je-li „zjevné“, že jiné prostředky nepostačují. Protože se však jedná o citelný zásah do 

osobní svobody mladistvého pachatele, kdy se předpokládá výrazný, a nikoliv ojediněle 

negativní vliv na jeho vývoj,
113

 snižují se trestní sazby z trestního zákoníku v případě 

mladistvých na polovinu. Nadto je stanoveno, že horní hranice trestní sazby nesmí být 

vyšší pěti let a dolní hranice nesmí převyšovat jeden rok (§ 31 odst. 1). Zpřísnit toto 

                                                 
112

 ŠÁMAL, P., H. VÁLKOVÁ, A. SOTOLÁŘ, M. HRUŠÁKOVÁ, M. ŠÁMALOVÁ. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, s. 300. 
113

 ŽATECKÁ, E. a M. HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 92. 



29 

 

trestní opatření lze jen za předpokladu, že mladistvý spáchal provinění, za které trestní 

zákoník umožňuje uložení výjimečného trestu a současně „povaha a závažnost 

provinění je vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť 

zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku 

mimořádně vysoká“ (§ 31 odst. 3). V takovém případě je možné uložit trestní opatření 

odnětí svobody na pět až deset let, pokud by standardní délka z rozmezí stanoveného 

v odstavci 1 k naplnění účelu opatření nebyla dostatečná. Naopak zmírnit trestní 

opatření odnětí svobody a uložit jej v délce kratší, než jak je uvedena v trestním 

zákoníku v kombinaci s pravidly v § 31 odst. 1, může soud na základě § 32. Zde je 

zakotveno moderační právo soudu, který může přistoupit k takovému mimořádnému 

snížení výměry v případech, kdy to umožňují okolnosti případu nebo poměry 

mladistvého a kdy by uložení trestního opatření v nesnížené délce bylo příliš přísné. Na 

rozdíl od případů mimořádného snižování trestu dospělým pachatelům
114

 soud pro 

mládež nelimitují žádné spodní hranice. 

Trestní opatření odnětí svobody lze mladistvým stejně jako dospělým pachatelům 

uložit taktéž s podmíněným odkladem výkonu, popř. s podmíněným odkladem výkonu 

a s dohledem (§33), s mírnou odchylkou v délce zkušební doby, která u mladistvých 

nesmí překročit tři roky (§ 33 odst. 1).
115

 Výkon dohledu nad mladistvým se bude řídit 

ustanovením o výchovném opatření - dohledu probačního úředníka. 

Nepodmíněné trestní opatření odnětí svobody vykonávají mladiství zásadně 

odděleně od dospělých pachatelů (§ 33 odst. 4 ZSVM). Pouze v případě, že soud 

ukládá toto opatření mladistvému staršímu devatenácti let, může jej za určitých 

okolností zařadit do věznice mezi dospělé odsouzené. Stejně tak může soud 

mladistvého, který dovršil devatenáctý rok věku během výkonu trestního opatření 

v zařízení pro mladistvé, přeřadit do věznice mezi dospělé odsouzené (§ 79 ZSVM).  

2.3.3.4. Promlčení výkonu trestního opatření 

Uložené trestní opatření se podle § 34 promlčuje po uplynutí pětileté promlčecí 

doby, resp. desetileté promlčecí doby pro případy uložených výjimečných trestních 

opatření odnětí svobody od pěti do deseti let. Pro počátek, stavení a přerušení 

promlčecí doby se použije trestní zákoník (§ 94 odst. 2 až 5 TZ). Výkon trestního 
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opatření se nepromlčuje pro shodné trestné činy jako v případě výkonu trestu dle 

trestního zákoníku.
116

 

2.3.3.5. Zahlazení odsouzení 

U nedospělých pachatelů je patrný „zvýšený zájem na odstranění všech právních 

následků odsouzení.“ 
117

 Proto je v ZSVM institut zahlazení odsouzení upraven odlišně 

od obecné úpravy v trestním zákoníku. Zákon v § 35 uvádí dva způsoby, jak právní 

následky odsouzení odstranit, a to fikci zahlazení (neodsouzení), která nastává přímo ze 

zákona, a zahlazení odsouzení soudem. Fikce neodsouzení ze zákona vzniká 

okamžikem vykonání trestního opatření odnětí svobody v délce do jednoho roku, 

vykonáním peněžitého opatření, právní mocí rozsudku, jímž bylo uloženo trestní 

opatření propadnutí věci, vykonáním trestního opatření domácího vězení nebo zákazu 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a pro trestní opatření vyhoštění 

uplynutím doby, na kterou bylo toto opatření uloženo. U odstranění právních následků 

odsouzení k trestnímu opatření odnětí svobody na dobu delší než jeden rok se opět 

projevuje specifičnost řízení s mladistvými a ochranitelská funkce státu, neboť zákon 

nestanoví mladistvému pachateli (ani žádným jiným osobám) povinnost žádat o soudní 

zahlazení odsouzení. Soud zde naopak obligatorně z úřední povinnosti rozhoduje ihned 

poté, co je trest vykonán. V případě, že se mladistvý řádně choval ve výkonu trestu 

odnětí svobody, soud vysloví, že se mladistvý osvědčil, a na takového mladistvého se 

hledí, jako by nebyl odsouzen. V opačném případě soud rozhodne, že se odsouzení 

nezahlazuje, a pak se uplatní obecné doby pro zahlazení podle § 105 trestního 

zákoníku. 

2.4. Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let 

Hranice trestní odpovědnosti je vymezena v § 25 trestního zákoníku okamžikem 

dovršení 15. roku věku, osoby mladší patnácti let jsou tedy i podle § 89 odst. 1 ZSVM 

absolutně trestně neodpovědné, a proto jim nelze ukládat žádná trestní opatření. Přesto 

však, dopustí-li se činu jinak trestného, je nezbytné na takový čin reagovat, projednat 

jej a dítěti uložit některé z opatření, která nemají trestní povahu. Cílem opatření 

ukládaných dětem mladším patnácti let by pak ještě více než v případě mladistvých 
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mělo být vytvoření podmínek pro společenský a duševní rozvoj dětí, které se dopustily 

činu jinak trestného, tj. „výchovné působení na ně, jejich ochrana před škodlivými vlivy 

a obnovení jejich sociálního zázemí.“ 
118

 Opatření nejsou koncipována jako sankční 

nástroje a jejich cílem není jejich adresáty odsoudit, přesto však mnohdy citelně 

zasahují do jejich běžného způsobu života, což mohou adresáti pociťovat jako značnou 

újmu. Podle § 93 odst. 1 ZSVM lze dětem mladším 15 let uložit následující opatření: 

„a) výchovnou povinnost, b) výchovné omezení, c) napomenutí s výstrahou, d) zařazení 

do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve 

středisku výchovné péče, e) dohled probačního úředníka, f) ochrannou výchovu, g) 

ochranné léčení.“ 

Uvedená opatření jsou s přihlédnutím k věku dítěte ukládána podle odpovídajících 

ustanovení o opatřeních pro mladistvé pachatele. Výjimku tvoří opatření podle písm. 

d), kdy se však zařazení do programu ve středisku výchovné péče svou povahou blíží 

výchovné povinnosti podrobit se ve volném čase vhodnému programu probačního typu 

podle § 18 odst. 1 písm. g). Specifická pravidla jsou vymezena též pro nařízení 

ochranné výchovy podle písm. f). Tu soud uloží za činy, za něž trestní zákoník 

dovoluje uložení výjimečného trestu, avšak pouze dětem, které v době spáchání 

takového činu byly starší 12 let. Pro jiné činy spáchané dětmi mladšími 15 let lze 

ochranou výchovu uložit taktéž, avšak pouze „odůvodňuje-li to povaha spáchaného 

činu jinak trestného a je-li to nezbytně nutné k zajištění (…) řádné výchovy“ 
119

 dítěte, 

které čin spáchalo. Ochranné léčení podle odst. g) se ukládá dítěti trpícímu duševní 

poruchou nebo zneužívajícímu návykové látky, kdy by jeho pobyt na svobodě byl bez 

uložení tohoto opatření nebezpečný.
120

 

Výše popsaná opatření mohou být uložena a vykonávána v zásadě do dovršení 18. 

roku věku dítěte, které se dopustilo činu jinak trestného. Výjimkou je pouze ochranné 

léčení, které lze uložit i vykonávat i po dovršení 18. roku dítěte, trvá-li jeho účel.
121

 

V řízení ve věcech dětí mladších patnácti let postupuje soud pro mládež zásadně 

podle předpisů upravujících občanské soudní řízení.
122
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3. Právní úprava v Anglii a Walesu    

Právní úprava postihu delikventní mládeže ve Velké Británii je stejně jako celý 

právní systém „značně poznamenána historicko-politicko-geografickým vývojem 

území.“ 
123

 V současnosti se ve Spojeném království uplatňují tři právní systémy: 

„anglické právo“ (Anglie a Wales), „severoirské právo“ (Severní Irsko) a „skotské 

právo“ (Skotsko),
124

 přičemž existují jak právní prameny obecně platné, tak prameny 

platné pouze v rámci jednoho nebo dvou z uvedených právních systémů.
125

 Uvedené 

může člověku uvyklému na právní předpisy unitárního státu znesnadňovat orientaci 

v britských normách.  

Jak je uvedeno výše, tato práce se věnuje pouze území Anglie a Walesu (dále též 

jako „Anglie“), ani tak se však nedá hovořit o přehlednosti a ucelenosti právních norem 

platných a účinných v této oblasti. Na rozdíl od České republiky totiž v Anglii 

neexistuje jednotný kodex, který by upravoval ať již trestní postih mládeže, nebo 

alespoň trestní postih pachatelů obecně. Právní úprava delikvence nedospělců je tak 

roztříštěna v mnoha předpisech, přičemž ne vždy se jedná o ryze trestněprávní akty. 

Navíc anglické právo je právem vycházejícím z tradice common law, a tak přestože 

v průběhu 20. století byla většina starých zvykových či precedentních pravidel 

zakotvena i formou parlamentních legislativních aktů, skutkové podstaty některých 

trestných činů stále odkazují na common law
126

 a mnozí teoretici navíc soudí, že 

„common law zůstává zdrojem prakticky všech obecných principů trestní 

odpovědnosti.“ 
127

 Systém trestního práva mládeže tak nelze získat jiným způsobem 

než spojením dílčích úprav jednotlivých zásad, institutů nebo situací, které lze nalézt 

jak v nepsaných pravidlech common law, tak v právu psaném, vytvořeném 

parlamentním legislativním procesem. Nadto je v mnoha případech nutné použít též 

směrnice, pokyny, doporučení a jiné dokumenty přijaté vládou, ministerstvy či různými 
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úřady, kdy ne všechny tyto dokumenty mají obecně závaznou povahu, některé z nich 

dokonce nejsou závazné vůbec. 

Vzhledem k výše uvedenému bude členění části této práce věnované právu Anglie a 

Walesu všude tam, kde to bude možné, sledovat strukturu českého zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže. Na závěr budou pak uvedeny jednotlivosti, které považuji za 

důležité zmínit, a které české právo buď vůbec nezná, nezařazuje je do zákona o 

soudnictví věcech mládeže, nebo které jsem v části zabývající se českou úpravou 

nezmiňovala, neboť pro české soudnictví jsou nevýznamné, avšak v úpravě anglické 

patří ke klíčovým.  

Základními předpisy, jimiž se řídí úprava trestního postihu pachatelů v dětském 

věku, jsou zákon o trestné činnosti a narušování veřejného pořádku z roku 1998 (Crime 

and Disorder Act 1998), zákon o společensky škodlivém jednání, trestné činnosti a 

kontrole z roku 2014 (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014), zákon o 

pravomocech trestních soudů (o ukládání trestů) z roku 2000 (Powers of Criminal 

Courts (Sentencing) Act 2000), trestní zákon z roku 2003 (Criminal Justice Act 2003), 

trestní zákon a zákon o imigraci z roku 2008 (Criminal Justice and Immigration Act 

2008) a zákon o dětech a mladých osobách z roku 1933 (Children and Young Persons 

Act 1933). Klíčovými předpisy podzákonné povahy jsou směrnice pro ukládání trestů 

(sentencing guidelines), zejm. pak směrnice nazvaná Zastřešující principy – Ukládání 

trestů mládeži (Overarching Principles – Sentencing Youths). 

3.1. Obecná ustanovení 

3.1.1. Účel systému soudnictví ve věcech mládeže, jeho ideová východiska a 

institucionální zajištění 

Základním účelem anglického systému soudnictví ve věcech mládeže je podle § 37 

odst. 1 zákona o trestné činnosti a narušování veřejného pořádku z roku 1998 (Crime 

and Disorder Act 1998, dále též jako „CDA“) „předcházet trestné činnosti páchané 

dětmi a mladými osobami.“ Proto tento zákon ve druhém odstavci citovaného 

ustanovení stanovuje všem osobám a institucím působícím v oblasti systému soudnictví 

ve věcech mládeže povinnost vedle svých dalších úkolů k tomuto účelu přihlížet.  

Předcházením trestné činnosti dětí a mladých osob se v kontextu CDA myslí 

primárně prevence tzv. „prvopachatelství“. V době, kdy CDA vznikal, anglickou 
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veřejností zmítala hysterie a médii živený strach z „ďábelských dětí,“ 
128

 „zrůdností 

přírody“ 
129

 a všudypřítomná otázka Jak se to mohlo stát?
130

 V roce 1993 totiž byl v 

Liverpoolu brutálně zavražděn dvouletý chlapec James Bulger. Chlapec byl vysvlečen 

a mučen – násilníci do něj kopali, dupali mu po těle, kamenovali ho, házeli na něj cihly 

a nakonec ho ubili železnou tyčí. Na jeho těle bylo nalezeno 42 zranění, včetně 

zlomenin lebeční kosti, kterým na místě podlehl.
131

 Veřejnost byla zděšena a volala po 

nelítostném trestu pro jeho vrahy. Reakce předvídatelná a do jisté míry pochopitelná. 

Vrahům však bylo v době spáchání činu pouhých deset let a veřejnost, média i politici 

shodně hlásali, že tehdy uplatňovaný sociálně-opatrovnický model přístupu k mládeži 

v praxi selhává a situace se vymyká kontrole. Případ Jamese Bulgera jako by 

odzátkoval něco, co bylo ve společnosti latentně přítomno již pár let – lidé si začali 

všímat vysoké míry záškoláctví, toho, že se po ulicích toulají problémoví výrostci, kteří 

holdují alkoholu, jsou hluční a znečišťují a obtěžují své okolí. Tehdejší britský premiér 

Blair se nechal slyšet, že je třeba „o trochu více odsuzovat a o trochu méně 

odpouštět.“
132

 Nazíráno z dnešního pohledu, případ Jamese Bulgera znamenal konec 

ideového souboje „pouze“ mezi justičním a sociálně-opatrovnickým modelem, a 

naopak začátek zcela nového preventivního přístupu, založeného na tzv. „odštípnutí 

zločinu u jeho rašícího pupene (nipping crime in the bud).“ 
133

 

Tento přístup vychází z  tzv. teorie rozbitých oken  

(broken windows), kdy se předpokládá přímá závislost mezi nepořádkem a 

nezdvořilostí (disorder and incivility) na jedné straně a trestnou činností na straně 

druhé.
134

 Má se za to, že objeví-li se někde nadměrný výskyt nepořádku a/nebo 

nezdvořilosti a ihned nenásleduje adekvátní reakce, např. je-li rozbito okno a nikdo ho 
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neopraví, je „vyslán signál, že se nikdo o nic nezajímá, nikdo nic neřeší.“ 
135

 To pak 

vede místní obyvatele, kteří mají sklony k porušování zákona, k tomu, že se začnou 

nepořádku, nezdvořilostí a méně závažných trestných činů dopouštět mnohem 

otevřeněji a na ulicích nebude zcela bezpečno. Ostatní obyvatelé se ze strachu budou na 

ulici zdržovat co nejméně, přestanou pečovat o okolí svých domů, mnozí se odstěhují. 

Takové neutěšené prostředí bude přitahovat další a další zločince a v konečném 

důsledku se původně klidná oblast „během několika let nebo i měsíců může proměnit 

v nepřátelskou a děsivou džungli.“ 
136

 

Vycházeje z premis teorie rozbitých oken, CDA zavedl v § 1 odst. 1 písm. a) pojem 

společensky škodlivé jednání (anti-social behaviour). Společensky škodlivým jednáním 

se ve smyslu CDA rozumělo jednání, které „způsobilo či mohlo způsobit obtěžování, 

znepokojení nebo rozrušení jedné či více osob nenáležejících do téže domácnosti jako 

osoba takto jednající.“ 
137

 Toto jednání bylo sice postihováno příkazy v rámci civilního 

soudnictví, ovšem porušení takového příkazu proti společensky škodlivému jednání 

(anti-social behaviour order, dále též jako „ASBO“)
138

 bylo trestným činem se sankcí 

až pěti let odnětí svobody, bez možnosti uložení podmíněného trestu.
139

 Příkaz proti 

společensky škodlivému jednání bylo lze vydat na návrh policisty, obecní rady či 

pronajímatele domu nebo bytu v případě, že byl takový příkaz nezbytný k ochraně osob 

v oblasti, kde došlo nebo kde je pravděpodobné, že dalším jednáním toho, komu se 

ukládá, dojde k obtěžování, znepokojení nebo rozrušení.
140

 Byl určen všem osobám 

starším deseti let, v praxi byl však hojně využíván jako postih problémových 

nedospělců. Od jejich zavedení do konce roku 2013, kdy byla naposledy publikována 

oficiální data, bylo uloženo 36 % všech ASBO osobám ve věku mezi deseti a osmnácti 
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lety,
141

 z toho více než 70 % nedospělých pachatelů uložené příkazy porušilo. V 37 % 

případů byl nedospělcům za porušení ASBO uložen trest odnětí svobody.
142

  

Předcházení kriminalitě je stále klíčovým cílem anglického systému trestní justice 

mládeže, přesto se však od období vlády tzv. Nových Labouristů v letech 1997 až 2010, 

charakteristického sloganem „přísně na zločin, přísně na příčiny zločinu“ 
143

 do jisté 

míry proměnil způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Ukázalo se totiž, že v Anglii během 

uvedeného období sice došlo k poklesu kriminality osob mladších 18 let, nicméně 

stejný pokles zaznamenaly i ostatní evropské státy nezávisle na jakýchkoliv 

uplatňovaných strategiích.
144

 Namísto obdivu tak Noví Labouristé sklízeli spíše kritiku, 

a to v první řadě vnitrostátní – mladí lidé se často dostávají do hledáčku 

veřejnoprávních institucí nikoliv proto, že se dopustili trestné činnosti, ale na základě 

pouhého nebezpečí, že by se jí mohli dopustit v budoucnosti;
145

 neexistuje jasná a 

spolehlivá definice společensky škodlivého jednání;
146

 mezi jednotlivými oblastmi, kde 

jsou ASBO ukládány, jsou obrovské rozdíly;
147

 ASBO namísto odvrácení kriminálních 

kariér vedou k nárůstu počtu osob ve výkonu trestu odnětí svobody;
148

 ASBO nejvíce 

postihuje slabé a zranitelné; ASBO jsou fakticky nesplnitelné (děti se syndromem 

ADHD dostávají příkazy neběhat a nekřičet, chlapci byl uložen zakázán přecházet svoji 

vlastní ulici…);
149

 vláda ve snaze ochránit společnost před trestnou činností zcela 
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rezignovala na individuální potřeby a specifika osobnosti nedospělých pachatelů.
150

 

Přidala se i kritika mezinárodní – Anglie vykazovala nejvyšší počet dětí zbavených 

svobody v západní Evropě
151

 a v rozporu s čl. 37 písm. b) Úmluvy o právech dítěte 

nebylo uvěznění dítěte používáno jako prostředek ultima ratio.
152

 K tomu země 

procházela hospodářskou krizí a dosavadní systém trestní justice mládeže byl finančně 

velmi náročný. Bylo tedy třeba nalézt úspornější a k nedospělým pachatelům vstřícnější 

řešení.
153

 

Takové řešení se nyní snaží nabídnout konzervativní vláda. Již od roku 2010 je 

v rétorice konzervativců kladen mnohem větší důraz na hmotněprávní i procesní 

alternativy k sankci odnětí svobody a její nahrazení tzv. komunitními odsouzeními, 

které mají „problémové děti“ odradit od páchání trestných činů spíše tím, že je zapojí 

do společnosti, než aby je z ní vytrhávaly a izolovaly ve věznicích.
154

 Na rozdíl od 

politiky Nových Labouristů je nyní větší důraz kladen na předcházení recidivě než na 

předcházení prvopachatelství.
155

 V tomto kontextu není s podivem, že jsou 

zdůrazňovány a prohlubovány prvky restorativní justice. Tyto prvky budou dále 

rozebrány níže v této kapitole. Nicméně, i nadále je značná pozornost upřena na 

prevenci prvopachatelství a i nadále je postihováno společensky škodlivé jednání 

v duchu strategie odštípnutí zločinu u jeho rašícího pupene. I v této oblasti však 

konzervativní vláda učinila jisté změny s cílem snížení punitivnosti a zvýšení 

efektivity. Konkrétním opatřením, která nahradila hojně kritizované ASBO, se bude 

tato práce věnovat níže v kapitole 3.3.1. 

Institucionálně prevenci kriminality mládeže na nejvyšší úrovni zabezpečuje Rada 

pro soudnictví ve věcech mládeže pro Anglii a Wales (Youth Justice Board for England 

and Wales, dále též jako „Rada“). Byla ustavena v § 41 CDA jako nezávislá právnická 
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osoba, která „dohlíží na systém soudnictví ve věcech mládeže“ a jejím úkolem je 

zejména zabránit nedospělým osobám v páchání trestné činnosti nebo v její recidivě, 

zajišťovat bezpečný výkon trestu odnětí svobody a adresovat příčiny, které mladé lidi 

vedou k jejich protiprávnímu jednání.
156

 Rada je tvořena 10 až 12 členy s rozsáhlými 

soudobými zkušenostmi se systémem soudnictví ve věcech mládeže.
157

 Nemá žádné 

legislativní pravomoci, má však ve vymezené oblasti soudnictví ve věcech mládeže 

poradní funkci směrem ke státnímu tajemníkovi (the Secretary of State), a může tak na 

základě soustavného pozorování a vyhodnocování aktuální situace a vlastního výzkumu 

navrhovat určité národní standardy a opatření, a přispět tak ke zkvalitnění trestního 

systému. Zároveň je její povinností o všech získaných poznatcích informovat veřejnost. 

Rada pro soudnictví ve věcech mládeže si pro období let 2014 až 2017 vytyčila tyto 

cíle: „prevence recidivy, snížení počtu spáchaných trestných činů, ochrana veřejnosti a 

podpora obětí, podpora bezpečí a blaha dětí a mladých osob v systému trestní 

justice“. 
158

 

Současné cíle Rady jsou v souladu s vládní politikou a navazují na šest základních 

pilířů vymezených již v roce 1998, na kterých od té doby stojí anglický systém trestní 

justice mládeže.
159

 Jmenovitě se jedná o 1. urychlení spravedlnosti v případě 

„chronických mladých pachatelů“ (persistent young offenders)
160

 (= co nejkratší doba 

od zadržení do odsouzení), 2. konfrontaci mladých pachatelů s následky jejich trestné 

činnosti a budování smyslu pro jejich osobní odpovědnost, 3. řešení rizikových faktorů 

spojených s kriminalitou – osobních, rodinných, sociálních, výchovných a zdravotních 

– formou intervence, 4. ukládání trestů přiměřených závažnosti a četnosti kriminality a 

nové druhy sankcí, 5. povzbuzování mladých pachatelů k odškodňování obětí a 6. 

prohlubování odpovědnosti rodičů.
161

 Tento výčet lépe než cokoliv jiného ilustruje 
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prolínání tří obecných modelů postihu delikventní mládeže, jež jsou vymezeny v úvodu 

této práce. V duchu sociálně-opatrovnického modelu je kladen důraz na osobní poměry 

nedospělých pachatelů a na vnější faktory, jež se na jejich trestném jednání podílejí 

(body 3. a 6.), v souladu s justičním modelem mají mladí pachatelé za své protiprávní 

jednání přijmout odpovědnost a má jim být uložen trest v závislosti na závažnosti 

takového jednání (body 2. a 4), a podle filozofie restorativní justice jsou mladí 

pachatelé konfrontováni s následky své protiprávní činnosti a jsou povzbuzováni 

k odškodňování obětí (body 2. a 5.). 

Klíčovou institucí pro praktické fungování soudnictví ve věcech mládeže jsou týmy 

pro kriminalitu mládeže (youth offending teams). Tyto týmy jsou na základě § 39 CDA 

zřizovány na úrovni místních samospráv na celém území Anglie a Walesu a skládají se 

z nejméně jednoho člena z každé následující skupiny osob: probační úředníci, sociální 

pracovníci, policisté, zdravotničtí pracovníci, školští pracovníci, příp. další osoby. 

Jejich rolí je spolu s místními samosprávami vytvářet Plány soudnictví ve věcech 

mládeže a následně plnit úkoly plynoucí z těchto Plánů (§ 40 CDA). Týmy pro 

kriminalitu mládeže zaštiťují preventivní programy zaměřené na osoby mladší 18 let, u 

nichž shledají riziko budoucí trestné činnosti, na jejich rodiče a školy, také pomáhají 

mladým lidem v případě zatčení na policejní stanici a během hlavního líčení před 

soudem. S odsouzeným nedospělcem zůstávají v kontaktu i během jeho případného 

pobytu v zařízení pro výkon trestu odnětí svobody a dozírají na výkon jeho trestu, je-li 

mu uloženo komunitní odsouzení (o něm dále v kapitole 3.3.6.). Zároveň poskytují 

individuální pomoc jednotlivcům v případě, že se tito na ně obrátí ve věci potenciálně 

nebezpečného chování svých rodinných příslušníků či přátel nebo v případě, že je 

kontaktuje samo dítě, které nedokáže vlastními silami udržet svoje chování ve 

společensky přijatelných mezích. Týmy pro kriminalitu mládeže představují specifický 

prvek v systému soudnictví ve věcech mládeže, neboť přenášejí část agendy trestního 

soudnictví na místní úroveň a mimo orgány činné v trestním řízení. Kromě výše 

uvedeného jsou totiž povinny sestavovat tzv. panely pro mladé pachatele (youth 

offender panels) - ad hoc sestavené panely, které v určitých případech řeší 

restorativním způsobem provinění mladých pachatelů namísto soudu (podrobněji 

v kapitole 3.3.3.).  
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Jak je patrno z této poměrně rozsáhlé kapitoly, anglický systém trestní justice 

mládeže v sobě obsahuje jak ustanovení tvrdě postihujících každé drobné porušení 

zákona pocházející z období trestní politiky „Již žádné výmluvy (No more excuses),“ 
162

  

tak i výrazné prvky restorativní justice, nápomocného postoje k pachatelům, snahy o 

jejich integraci a rehabilitaci. Stojí na mnoha vzletných ideálech, zároveň je však 

ovlivněn politikou úsporných opatření, která v určitých případech ztěžuje prosazování 

oněch ideálů v praxi.
163

 Anglické trestní právo mládeže se tedy potýká s vnitřní 

rozpolceností, kterou navíc umocňuje fakt neexistence jednotného kodexu a velice 

časté legislativní změny. To je obzvláště patrné při srovnání s českou úpravou, která je 

ucelená, přehledná a až na drobné novelizace konzistentní. 

3.1.2. Vymezení některých pojmů 

Klíčovými pojmy pro trestní systém mládeže v Anglii a Walesu jsou pojmy dítě 

(child) a mladá osoba (young person). Stejně jako v českém právu však v Anglii 

existuje souhrnný pojem dítě, kterým se rozumí osoba mladší osmnácti let. Tento 

pojem platí zásadně pro mimotrestní předpisy, např. v § 105 odst. 1 zákona o dětech 

z roku 1989 (Children Act 1989, dále též jako „ChA 1989“), leč v anglickém právu 

existují předpisy, které jsou primárně mimotrestní, avšak obsahují i ustanovení 

zasahující do práva trestního, např. zákon o dětech z roku 2004 (Children Act 2004, 

dále též jako „ChA 2004“), a i takové předpisy pracují s pojmem „dítě“ ve smyslu 

osoby mladší 18 let (př. § 65 odst. 1 ChA 2004). Přestože většinou význam slova 

„dítě“ plyne z kontextu ustanovení, ve kterém je použito, pro dosažení úplné jistoty je 

nezbytné na jednotlivé normy týkající se „dětí“ užít výkladových ustanovení. 

V systému trestního práva jsou termíny dítě a mladá osoba definovány tak, že 

dítětem se rozumí osoba mladší čtrnácti let a mladou osobou je ten, kdo dosáhl čtrnácti, 

avšak nepřesáhl osmnácti let věku. Tuto definice lze nalézt v § 117 odst. 1 CDA a § 
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107 odst. 1 zákona o dětech a mladých osobách z roku 1933 (Children and Young 

Persons Act 1933, dále též jako „ChYPA“). Přestože komentáře často pracují s pojmem 

nedospělec (juvenile), zákonodárce se tomuto označení vyhýbá, neboť v sobě nese 

konotace nezralého a dětinského jednání, které může v jistém smyslu být pro mladé 

pachatele stigmatizující a předurčovat další zacházení s takovým pachatelem.
164

 Tato 

úvaha je dle mého názoru zcela namístě, nemám však dojem, že je nutné se oné 

„stigmatizaci“ nedospělců bránit. Naopak si myslím, že mladý člověk, jehož osobnostní 

vývoj ještě není zcela dokončen, potřebuje, aby jeho chování bylo nazíráno právě takto 

– jako nezralé a dětinské, neboť přesně takové ono jednání je. Uvedená charakteristika 

by neměla být nedospělci na škodu, naopak by ho měla v řešení jeho trestné činnosti 

určitým způsobem zvýhodňovat.  

Výše uvedená na první pohled nepodstatná, ryze terminologická otázka v sobě nese 

klíčový rozdíl v přístupech k nedospělým pachatelům mezi tuzemskem a Anglií. 

Zatímco český zákon o soudnictví ve věcech mládeže jednoznačně stojí na principu 

šetření práv mladistvých pachatelů a zásadně odlišném zacházení s nimi, Anglie 

akcentuje vážnost a důstojnost osob mladších osmnácti let a důležitost jejich jednání. 

Takový přístup jde ruku v ruce s nutností zacházet s nedospělci jako s osobami 

schopnými vlastního úsudku a plně odpovědnými za svoje činy. Toho si všiml i český 

Ústavní soud, který ve svém nálezu z roku 2005 upozornil na existenci dvou 

protichůdných trendů v současném trestním právu mladistvých. Kromě trendu 

uplatňovaného mj. v České republice, kde klíčovou roli hraje věk a stupeň dosažené 

rozumové a mravní vyspělosti a závažnost konkrétního deliktu je částečně upozaděna, 

existuje trend „typický pro Velkou Británii (…), kde se (…) prosazuje neoklasická 

trestněprávní doktrína, vycházející z indeterminismu vůle jednotlivce a z toho 

vyplývajícího důsledku - práva společnosti reagovat přísně a nekompromisně na 

jakákoliv porušení norem trestního práva, bez ohledu na věk, mentální či mravní 

vyspělost pachatele. Míra odpovědnosti je zde určována mírou závažnosti spáchaných 

činů, nikoliv specifikou osobnosti pachatele.“ 
165
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Je však nutné zdůraznit, že ačkoliv předmětná terminologie je v Anglii stále užívána 

a premisy, ze kterých vychází, jsou stále relevantní, od doby rozhodování Ústavního 

soudu již uplynula více než desítka let, během kterých se trestněprávní filozofie 

v Anglii částečně proměnila. O těchto změnách je šířeji pojednáno v kapitole 3.1.1. 

Na rozdíl od české úpravy se v Anglii trestná činnost spáchaná dítětem nebo 

mladým člověkem pojmově neodlišuje od trestné činnosti spáchané dospělou osobu, a 

tak se pro všechny kategorie trestních deliktů používají obecné pojmy trestný čin 

(crime či offence).  Stejně tak obecné označení právních následků protiprávních činů 

mládeže se neliší od označení následků protiprávních činů dospělých pachatelů. 

Anglické právo zná pouze termíny odsouzení či trest (sentence) nebo příkaz (order).  

V části věnované české úpravě se na tomto místě věnuji pojmu soud pro mládež. 

V Anglii a Walesu trestní jurisdikci nad osobami mladšími 18 let vykonávají v prvním 

stupni ve většině případů stejně jako v České republice soudy pro mládež (youth 

courts). Podle § 45 odst. 1 ChYPA se soudem pro mládež nazývají soudy magistrátů 

(magistrates’ courts), které zasedají za účelem slyšení jakékoliv obžaloby dítěte nebo 

mladé osoby nebo za účelem výkonu jakékoliv jiné pravomoci, která je tímto nebo 

jiným zákonem soudu pro mládež svěřena. Soud pro mládež může být vytvořen dvěma 

způsoby. Buď je složen ze třech laiků (lay magistrates), dobrovolníků s bydlištěm 

v soudním obvodu soudu, kde se tito hlásí k výkonu soudnictví, nebo jej představuje 

jeden profesionální okresní soudce (District Judge – full-time magistrate). Pomoc 

v otázkách práva poskytují laickým magistrátům úředníci s právním vzděláním 

(Justices’ Clerks).
166

 Soudy pro mládež netvoří samostatný soudní systém a stejně jako 

v České republice se jedná spíše o zvláštní specializaci v rámci stávající soustavy 

soudů.
167

 Oproti obecným soudům magistrátů jsou však na soudy pro mládež kladeny 

zvláštní požadavky. Magistrátem pro mládež se může stát pouze zkušená osoba, která 

v minulosti nejméně po dva roky působila ve funkci spojené s rozhodovací pravomocí 

u soudu dospělých.
168

 Stejně jako v České republice je i v Anglii pro osoby 
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projednávající protiprávní činy mládeže stanovena povinnost zvláštního vzdělání. 

Vyváženosti a spravedlnosti rozhodování soudů pro mládež má napomoci pravidlo, že 

jsou-li tyto soudy tvořeny panelem laických magistrátů, je nutné, aby byl v panelu 

zastoupen alespoň jeden muž a alespoň jedna žena. Takové pravidlo pro panely 

magistrátů zasedajících ve věcech dospělých pachatelů neplatí. 
169

 

Přestože valná většina trestných činů spáchaných dětmi nebo mladými osobami je 

projednávána soudy pro mládež, existují případy, kdy pravomoc projednat tyto činy 

nebo rozhodnout o vině či trestu připadá obecným soudům pro dospělé pachatele, a to 

soudu vyššího stupně – soudu Koruny (Crown Court) – a nebo též obecnému soudu 

magistrátů. Ohledně věcné a funkční příslušnosti existují poměrně složitá pravidla, 

která se odvíjejí od výše ukládané sankce a od nebezpečnosti obžalovaného. Obecně lze 

říci, že obecné soudy mají projednávat nejzávažnější skutky nejnebezpečnějších 

mladých pachatelů nebo těch mladých pachatelů, jejichž skutky jsou projednávány 

společně se skutky dospělých osob. Na velký počet případů se však vztahuje pravidlo, 

že o tom, který konkrétní případ bude či nebude patřit do jurisdikce obecného soudu, 

rozhoduje soud pro mládež. Nadto má soud pro mládež často možnost projednat věc 

sám a obecnému soudu vyššího stupně ji předat pouze k rozhodnutí o vině a trestu, 

nebo naopak vyšší soud případ projedná a rozhodne o vině, ale pro výrok o trestu věc 

vrátí zpět soudu pro mládež.
170

   

Projednávání protiprávních činů osob mladších 18 let soudy pro dospělé bylo a stále 

je předmětem hojné kritiky ze strany britských ochránců dětských práv i ze strany 

mezinárodního společenství.
171

 Jako argumenty, proč je nutné zcela oddělit systém 

soudnictví ve věcech mládeže od systému obecného, jsou nejčastěji uváděny přílišný 

formalismus, nesrozumitelnost právního jazyka a atmosféra během jednání, která 

v mladých lidech vzbuzuje strach, stres, pocity nepochopení a ponížení. Obecné soudy 

navíc mnohdy nevědí, jak reagovat na odlišnosti dětské osobnosti vázané na věk a 
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zralost, a tak leckdy nevolí opatření, které by nejlépe splňovalo cíle vytyčené trestními 

zákony.
 172

 

S ohledem na výše uvedenou kritiku vláda v roce 2009 vydala směrnice pro soud 

Koruny a soudy magistrátů, kde mimo jiné zdůraznila potřebu zacházet s dětmi 

s respektem k jejich blahu (welfare). Nyní platné Směrnice pro trestní praxi (Criminal 

Practice Directions) z roku 2013
 
ukládají soudcům povinnost zohledňovat věk a zralost 

obžalovaných a jejich schopnost porozumět smyslu řízení. Soudci musejí srozumitelně 

a dostatečně popsat každý krok učiněný během jednání a dítě musí mít možnost 

kontaktu s rodinou a právním zástupcem kdykoliv během jednání. Jednání s dětmi má 

probíhat v místnostech, kde nejsou žádná zvýšená místa, a děti tak sedí ve stejné úrovni 

jako ostatní přítomné osoby. Soudci by měli odložit taláry a paruky, policisté na sobě 

nesmějí mít uniformu.
173

 

3.1.3. Základní zásady 

Na rozdíl od české úpravy soudnictví ve věcech mládeže v té anglické neexistuje 

žádný souhrnný list základních zásad, a tak je nutné tyto dovozovat z celého právního 

řádu. Jak bylo řečeno výše, strategie postihu dětské kriminality se velmi často mění, a 

to leckdy v závislosti na politické situaci či veřejném mínění.
174

 Takové časté změny 

pak bohužel vedou k tomu, že se systémem trestní spravedlnosti mládeže se pojí hned 

několik protichůdných charakteristik a, slovy skotské kriminoložky McVie, „Anglie a 

Wales postrádají orientovanou vizi a tamní přístup (k úpravě soudnictví ve věcech 

mládeže) je tvořen eklektickým mixem politik a zásahů.“ 
175
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Co se týče obecných ústavních zásad trestního práva, odkazuje se Anglie zásadně na 

přímo použitelnou Evropskou úmluvu o lidských právech.
176

 Tak tedy pro anglické 

trestní právo platí stejně jako pro to české zásady nullum crimen sine lege, presumpce 

neviny, zásada subsidiarity trestní represe a další. Specificky pro věci dětí a mladých 

lidí je pak Anglie povinna řídit se ustanoveními Úmluvy o právech dítěte. 

Na úrovni vnitrostátního práva platí právně závazná pravidla stanovená v tzv. 

směrnicích pro ukládání trestů (sentencing guidelines). Ustanovení první části jedné z 

těchto směrnic, nazvané Zastřešující principy – Ukládání trestů mládeži (Overarching 

Principles – Sentencing Youths, dále též jako „Směrnice pro trestání mládeže“),
 
uvádí 

klíčové aspekty, které musí každý soud mít na paměti jako první. Nejzákladnějším 

kritériem pro ukládání trestů je, stejně jako v případě dospělých pachatelů, závažnost 

spáchaného činu. Dále ve věcech osob mladších osmnácti let soud musí cílit na dvě 

věci – základní účel systému soudnictví ve věcech mládeže, jak jej stanoví § 37 odst. 1 

CDA (prevence páchání trestné činnosti dětmi a mladými osobami), a blaho (welfare) 

dětského pachatele, jak jej stanoví § 44 odst. 1 ChYPA. O blaho dítěte nebo mladé 

osoby se soud má postarat zejména tak, že zajistí odpovídající prostředí pro jeho zdravý 

rozvoj, výchovu a vzdělávání. Je-li to nezbytné, musí dítě z nevhodného prostředí 

odejmout. Zásada blaha dětí a mladých osob se projevuje též v nutnosti volit vždy ten 

nejvhodnější způsob zacházení s mladým obviněným s ohledem na zvláštnosti každého 

jednoho případu. Směrnice pro trestání mládeže soudy upozorňuje na častý výskyt 

duševních chorob či poruch učení u dětí v systému trestního soudnictví mládeže, na to, 

že jazykové nebo komunikační nedostatky dětí mohou ztížit komunikaci mezi soudcem 

a dítětem, znesnadnit dítěti porozumění sankci, která mu byla uložena, a následné 

splnění povinností z této sankce vyplývající. Je zdůrazněn fakt, že adolescentní děti 

mnohdy v rámci procesu vyspívání „experimentují“ 
177

 způsoby, které mohou nabýt 

formu trestné činnosti, kdy z těchto „experimentů“ děti ve většině případů vyrostou. 

Trestná činnost dětí je také velmi často výsledkem ztráty nebo ubližování, ke které 

došlo v jejich předchozím životě, nedostatku finančních prostředků a chyb ve výchově 

nebo emočních projevech osob, se kterými děti vyrůstají. Směrnice pro trestání 

mládeže soudům dále ukládá, aby rozhodovaly s vědomím větší citlivosti dětí, včetně 
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sklonů k sebepoškozování, není-li těmto dětem, zejména ve věznicích, poskytnuto 

odpovídající zázemí. Je nutné, aby soud vždy zohlednil znevýhodnění, která si s sebou 

každé které dítě nese, a rozhodoval tak, aby byl dítěti zajištěn co nejvyšší stupeň blaha 

za podmínky, že je ještě naplňován základní cíl systému trestního soudnictví nad 

mládeží, tj. předcházení trestné činnosti.
178

 Výše uvedené se z velké části překrývá se 

zásadou specifikovanou v bodě 2.1 citované směrnice, zásadou individualizace přístupu 

k ukládání trestu. Soud musí rozhodovat v závislosti na věku skutečném i mentálním, 

kdy „v mnoha případech (pro individualizaci přístupu) je zralost nejméně stejně tak 

důležitá jako matrikový věk.“ 
179

 Dále musí soud posoudit stupeň zavinění, způsobenou 

škodu a riziko recidivy.  

V duchu restorativní justice je během řízení nutné „konfrontovat mladého pachatele 

s následky jeho činu a pomoci mu rozvinout smysl pro osobní odpovědnost.“ 
180

 Tyto 

následky trestného činu mohou negativně působit na pachatele samého, na jeho rodinu, 

na oběti tohoto činu a/nebo na komunitu, uvnitř které došlo ke spáchání činu nebo 

uvnitř které žije pachatel, a všechny zasažené subjekty by měly dostat příležitost se 

k činu vyjádřit a podílet se na řešení jeho následků. Je nutné vést pachatele 

k uspokojení potřeb obětí.  

Při ukládání trestu musí soud cílit kromě osoby samotného pachatele taktéž na 

faktory, které se podílely na pachatelově protiprávním jednání, a to na faktory osobní, 

rodinné, společenské, zdravotní a na pachatelovo vzdělání. Zároveň musí posilovat 

faktory, které naopak mohou snížit pravděpodobnost pachatelovy recidivy. 

V neposlední řadě má trestní soud vyvozovat též odpovědnost rodičů v případě, že tito 

přispěli k protiprávnímu chování jejich dětí.
181

 

Povinnost všech soudů řídit se směrnicemi pro ukládání trestů stanoví § 125 odst. 1 

zákona o koronerech a spravedlnosti z roku 2009 (Coroners and Justice Act 2009). Činí 

tak nicméně s výhradou případů, kdy je soud přesvědčen, že by rozhodování v souladu 

s těmito směrnicemi bylo v rozporu s výkonem spravedlnosti. Zákon tedy i přes 

„relativně důraznou formulaci ‚musí … se řídit‘ ” ponechává soudům poměrně širokou 

diskreci pro případy, kdy je dle jejich názoru výkon spravedlnosti lépe zajištěn 
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způsobem, který směrnice pro ukládání trestů nepředpokládají.
182

 Tato úprava tak 

nepřispívá k právní jistotě mladých pachatelů a do jisté míry podrývá výše citované 

snahy učinit trestní řízení s nimi srozumitelné a pochopitelné a zbavit děti nadměrného 

strachu z tohoto řízení. 

Kromě zásad, kterými se řídí soudy, lze v anglickém právním řádu nalézt i zásady 

dopadající na ostatní orgány činné v trestním řízení nebo pracující s nedospělými 

pachateli. Ustanovení § 11 ChA 2004 ukládá (mezi jinými) policistům, probačním 

úředníkům, pracovníkům v zařízeních pro výkon tresu odnětí svobody a týmům pro 

kriminalitu mládeže povinnost, aby užili veškerých svých pravomocí k tomu, aby 

zajistili a podpořili blaho dětí do 18 let. 

Důležitou zásadou, která je podepřena též dokumenty mezinárodního práva,
183

 je 

zásada ochrany soukromí osob mladších osmnácti let, proti nimž se vede trestní řízení. 

Tuto zásadu lze rozdělit na dvě subzásady. Zaprvé jde o zásadu neveřejnosti řízení, 

která je v anglickém právu vyjádřena v § 47 odst. 2 ChYPA, které uvádí, že jednání 

před soudem pro mládež mohou být přítomny pouze soudci (magistráti) a úředníci 

soudu, strany případu a jejich právní zástupci, svědci a další osoby, kterých se případ 

přímo dotýká, a konečně bona fide zástupci médií. Další osoby se mohou jednání 

účastnit pouze v případě, že jim to je soudně povoleno. Druhou subzásadou je zásada 

nezveřejňování informací o osobě obviněného, jedná-li se o dítě nebo mladou osobu. 

Pro předsoudní fázi je tato druhá zásada vyjádřena v ustanovení § 44 odst. 2 zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže a o trestních důkazech z roku 1999 (Youth Justice and 

Criminal Evidence Act 1999, dále též jako „YJCEA“) kdy není povoleno zveřejňovat 

žádný údaj, týkající se osoby mladší 18 let podezřelé z jakéhokoliv podílu na spáchání 

trestného činu, který by mohl veřejnost vést k identifikaci této osoby. Třetí odstavec 

citovaného ustanovení však výslovně vylučuje aplikaci odstavce 2 poté, co byla 

zahájena soudní fáze. Na řízení před soudem pro mládež se vztahuje § 49 ChYPA, 

který zakazuje zveřejňovat jakékoliv zprávy nebo obrazové záznamy obsahující jméno, 

adresu či školu dítěte nebo mladé osoby nebo jakékoliv jiné informace, na základě 

kterých lze bylo lze toto dítě nebo mladou osobu identifikovat. Soud nemusí tento 
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zákaz respektovat ve třech případech – zaprvé v případě zveřejnění osobních informací 

o obžalovaném dítěti nebo mladé osobě za účelem zabránění nespravedlnosti vůči 

tomuto obžalovanému,
184

 zadruhé v případě, že dítě nebo mladá osoba je obžalováno ze 

závažného násilného nebo sexuálního trestného činu, je na útěku a je třeba je přivést 

k soudu nebo zpět do zařízení výkonu trestu,
185

 a konečně v případě, že soud považuje 

zveřejnění informací za důležitý zájem společnosti.
186

  

Výše uvedená ustanovení, zdánlivě v souladu s požadavky  mezinárodního práva, 

jsou při bližším zkoumání velmi problematická. Co se týče zásady neveřejnosti řízení, 

tato se automaticky váže jen na řízení před soudem pro mládež a na případné odvolací 

řízení k soudu Koruny, nikoli však na řízení, jež vede obecný soud magistrátů nebo 

soud Koruny v prvním stupni. Vyloučit veřejnost během řízení u obecných soudů lze 

rozhodnutím soudu (§ 37 ChYPA), avšak takové rozhodnutí podléhá ryze soudní 

diskreci, aniž by existovala zákonná pravidla, kdy má k takovému rozhodnutí dojít. 

Zásada nezveřejňování informací o osobě obviněného platí ze zákona taktéž pouze pro 

řízení před soudem pro mládež, u obecných soudů opět může pouze soud uvalit zákaz 

rozhodnutím (§ 45 odst. 3 YJCEA). Jak uvádí nejnovější zpráva britských komisařů 

OSN pro práva dítěte ze srpna 2015, přestože Anglie v posledních několika letech 

učinila jisté kroky směrem k inkorporaci závazků vyplývajících z Úmluvy o právech 

dítěte, v rozporu s čl. 40, bodem 7 této úmluvy „je dětem v Anglii často odepřeno jejich 

právo na soukromí ve všech stadiích řízení.“ 
187

 

Selektivní uplatňování zásady, která má být obecně platná, se projevuje též v úpravě 

řízení, které je vedeno na základě žádosti o vydání příkazů proti společensky 

škodlivému jednání (ASBO, resp. nově IPNA, vč. jejich trestní obdoby CBO
188

), 

včetně řízení o jejich porušení. Pro takováto řízení totiž podle § 17 zákona o 

společensky škodlivém jednání, trestné činnosti a kontrole z roku 2014 (Anti-social 

Behaviour, Crime and Policing Act 2014, dále též jako „ASBCPA“) neplatí zásada 
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nezveřejňování informací, přestože jsou vedena před stejným soudem pro mládež
189

 

jako řízení o většině trestných činů mládeže. Jak bude podrobněji pojednáno níže, 

řízení o uložení ASBO (IPNA, CBO) je formálně řízením civilním, ve kterém se 

nerozhoduje o vině ani trestu, je však nutné mít na paměti, že pro psychiku dítěte má 

pramalý význam, zda jeho předchozí chování odsuzuje civilní, nebo trestní soud, a zda 

jsou sankce omezující jej na svobodě civilní, nebo trestní povahy. Stejně tak veřejnost 

leckdy chová větší averzi vůči pachatelům „pouhého“ společensky škodlivého jednání 

než vůči pachatelům závažné trestné činnosti, neboť právě společensky škodlivé 

jednání je jednání, které mají lidé více na očích, se kterým mají osobní zkušenost.
190

 

Zveřejňováním uložených ASBO (IPNA, CBO) a jejich porušení tak hrozí dětem (a v 

mnoha případech i jejich příbuzným, zejména sourozencům v dětském věku
191

) 

neúměrná stigmatizace za nepříliš nebezpečné „klukoviny“ v kontrastu se závažnější 

trestnou činností, o které platí v zásadě informační zákaz. Není tedy divu, že Výbor 

OSN pro práva dítěte v roce 2008 vyjádřil znepokojení nad situací, kdy „stát (…) 

neužil dostatečných prostředků k ochraně dětí (…) před negativním mediálním obrazem 

a před veřejným „jmenováním a zostuzením (naming and shaming).“ 
192

 

V kapitole pojednávající o základních zásadách české právní úpravy je jako jeden ze 

stavebních kamenů soudnictví ve věcech mládeže uvedena zásada preference alternativ 

k trestním opatřením. Anglické členění právních prostředků řešení trestného činu 

neodpovídá tomu českému a dá se říci, že vydá-li soud na závěr řízení o spáchaném 

deliktu jakýkoliv příkaz nebo odsouzení, mají tyto vždy povahu trestu. Zároveň však 

v anglickém právu existuje velice silný trend uplatňování odklonů. K jejich co 

nejhojnějšímu využívání v předsoudním řízení vyzývá interní směrnice Královského 

státního zastupitelství,
193

 zákon o pravomocech trestních soudů (o ukládání trestů) 
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z roku 2000 (Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000, dále též jako 

„PCC(S)A“) navíc stanovuje povinnost soudu převést řešení případů prvopachatelství 

pachatelů mladších 18 let na ad hoc ustanovené laické panely složené ze členů 

komunity, jejíž je pachatel součástí, a možnost takto odklonit i ostatní případy 

nedospělých pachatelů (o tzv. příkazech k postoupení více v kapitole 3.3.3.). Nicméně 

anglický právní řád zároveň obsahuje trestné činy, za něž lze uložit pouze zákonem 

stanovený pevný trest odnětí svobody, a na takové trestné činy nelze uvedený příkaz 

k postoupení uplatnit. Přestože se tedy i v anglickém právu nacházejí způsoby, jak se 

vypořádat s trestným činem spáchaným osobou mladší osmnácti let a neuložit takové 

osobě to, co by v české terminologii odpovídalo „trestnímu opatření,“ na zákonné 

úrovni nelze nalézt přímé a jasné ustanovení, které by obsahově souhlasilo s uvedenou 

českou zásadou. Závazky, které plynou z Úmluvy o právech dítěte,
194

 zavazují Anglii 

„pouze“ k tomu, aby bylo za prostředek ultima ratio považováno zbavení dítěte osobní 

svobody, a takto též hovoří výše citovaná Směrnice pro trestání mládeže. Ta v zásadě 

odkazuje na obecné zákonné pravidlo, kdy trest odnětí svobody lze jakémukoliv 

pachateli uložit pouze, je-li spáchaný čin natolik závažný, že samotný peněžitý trest 

nebo komunitní odsouzení není dostačující.
195

 K tomu pak Směrnice pro trestání 

mládeže pouze dodává, že v případě mladého pachatele je nutné před uložením trestu 

odnětí svobody posoudit ještě okolnosti případu, věk a zralost tohoto pachatele (bod 

11.11). Zákon ani směrnice tak principiální nutnost využívat v případě pachatelů 

mladších 18 let hmotněprávních nebo procesních alternativ k trestům svobody, 

potažmo k trestání nedospělých pachatelů obecně, nezdůrazňují zdaleka tak, jak to činí 

český zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 

Zásada specializace orgánů činných v trestních věcech osob mladších 18 let, kterou 

se tato práce zabývá na konci výkladu o základních zásadách ZSVM, je v Anglii, co se 

týče soudů, uplatňována pouze částečně – na osoby soudců a magistrátů soudů pro 

mládež.
196

 Případů, které projednávají obecné soudy nespecializované na trestní právo 

mládeže, je sice početně méně, jedná se však o případy závažnější trestné činnosti, za 

kterou hrozí přísnější tresty, jež mají potenciál působit a pachatele mnohem 

intenzivněji než tresty ukládané soudy pro mládež. Trestnou činnost projednávanou 
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obecnými soudy navíc často páchají děti a mladé osoby, jejichž osoba a poměry jsou 

obzvláště komplikované. Z těchto důvodů je dle mého názoru více než vhodné, aby 

byly tyto případy projednávány osobami školenými pro práci s mládeží. Ačkoliv soudy 

vykazují stran specializace jisté nedostatky, ostatní subjekty působící v trestních věcech 

dětí a mladých osob specializovány jsou. Na rozdíl od České republiky v Anglii např. 

povinně fungují tzv. týmy pro kriminalitu mládeže,
197

 tvořené zástupci orgánů a 

institucí činných ve věcech nedospělých pachatelů. Přestože neexistuje zákonný 

požadavek specializace členů těchto týmů na problematiku dětí a mladých osob, tato 

specializace se předpokládá již z logiky věci (smyslu a účelu těchto týmů) a hovoří o ní 

i oficiální dokumenty Rady pro soudnictví ve věcech mládeže.
198

 Specializace funguje 

též uvnitř soustavy Královského státního zastupitelství prostřednictvím tzv. Specialistů 

na pachatele ve věku mládeže (Youth Offender Specialists).
199

 

3.2. Trestní odpovědnost dětí a mladých osob a zánik trestnosti 

Věková hranice trestní odpovědnosti je v Anglii stanovena k okamžiku dosažení 

desátého roku věku. Spáchá-li osoba jakýkoli čin, který trestní právo označuje za 

trestný, před tímto okamžikem, platí nevyvratitelná domněnka její trestní 

neodpovědnosti.
 200

 Naopak, spáchá-li osoba stejný čin poté, co tento okamžik nastal, je 

trestně odpovědná za zcela stejných podmínek jako všechny ostatní osoby starší deseti 

let. Na rozdíl od české úpravy ta anglická vychází z předpokladu jednotné trestní 

odpovědnosti, jejíž prvky jsou shodné u dětí, u mladých osob i u dospělých pachatelů. 

Diferenciaci mezi těmito skupinami pak zajišťuje až úprava trestů a alternativ 
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k potrestání, která ve většině případů odlišuje prostředky užívané pro osoby mladší 18 

let od těch obecných a někdy dokonce zohledňuje i věkové rozdíly i uvnitř skupiny 

nedospělých. Směrnice pro ukládání trestů nazvaná Zastřešující principy – Závažnost 

(Overarching Principles – Seriousness, dále též jako „Směrnice o závažnosti“) navíc 

stanoví nízký věk jako jednu z obecných polehčujících okolností ve smyslu § 166 

trestního zákona z roku 2003 (Criminal Justice Act 2003, dále též jako „CJA“), která 

„naznačuje signifikantně nízký stupeň zavinění.“ 
201

 

Až do roku 1998 v anglickém právu platila stará, o středověké common law se 

opírající, zásada doli incapax (neschopnosti zla). Jednalo se o vyvratitelnou domněnku 

trestní neodpovědnosti, která se vztahovala na děti ve věku mezi deseti a čtrnácti lety a 

spočívala v předpokladu, že u dětí v tomto věku nelze s jistotou usuzovat na jejich 

dostatečnou schopnost rozlišit mezi dobrem a zlem. Bylo proto nutné, aby státní 

zástupce, který podával obžalobu na dítě starší deseti a mladší čtrnácti let, nade vší 

pochybnost dokázal, že takové dítě vědělo, že dělá něco špatného, a že tedy mělo 

zločinné úmysly.
202

 Tato zásada však byla v duchu strategie Nových Labouristů Již 

žádné další výmluvy
203

 zrušena a nebyla nahrazena žádným ustanovením, které by 

ukládalo soudům předtím, než vynesou konečný rozsudek, povinnost jakkoliv zjišťovat 

rozumový a mravní vývoj nedospělých obžalovaných. I přes zákonný předpoklad, že 

běžné dítě starší deseti let již dokáže posoudit trestnost svého jednání, je 

neoddiskutovatelné, že existují jedinci, jejichž vývoj je pomalejší či méně komplexní, 

než je tomu u průměrného dítěte. Může se zdát, že pro takové jedince nyní právo 

nenabízí dostatečné prostředky vyvázání se z trestní odpovědnosti, není tomu ovšem 

tak. Dítě, jež v době spáchání činu nebylo natolik zralé, aby dokázalo posoudit 

škodlivost a nebezpečnost svého jednání včetně jeho důsledků do budoucna, nebude za 

tento svůj čin trestně odpovědné z důvodu nenaplnění jednoho ze dvou základních 

prvků odpovědnosti za trestný čin, jak je vyžaduje anglické právo – mens rea (vinná 

mysl, zlý úmysl).
204

 V tomto smyslu se anglická úprava blíží názoru, který v českém 

                                                 
201

 Bod 1.25 Směrnice o závažnosti. 
202

 BANDALLI, S. Abolition of the Presumption of Doli Incapax and the Criminalization of 

Children. Howard Journal of Criminal Justice. 1998, č. 37(2), s. 114-123. 
203

 K tomu podrobněji v kapitole 3.1.1. 
204

 „Mens rea, latinsky „vinná mysl“ označuje tzv. „duševní prvek“, který spolu s „fyzickým prvkem“ – 

actus reus -  tvoří trestný čin. Obvykle je vyžadováno, aby pachatel chtěl učinit to, co následně učinil, 

anebo alespoň věděl, co činí.“ STEWART, W.J. "mens rea." Collins Dictionary of Law. 2006. Dostupné 

z: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/mens+rea. [cit. 2016-02-24].  



53 

 

prostředí zastává např. Šámal, že tedy rozumová a mravní vyspělost dítěte není 

samostatným prvkem trestním odpovědnosti, ale pouze „speciálním důvodem 

nepříčetnosti,“ 
205

 a proto dítě, které se dopustí jednání, jež je považováno za trestné, 

aniž by si uvědomovalo škodlivost tohoto jednání, nemůže být pro nedostatek zavinění 

trestně odpovědné.
206

 S dětmi, které nevykazují dostatek mens rea z důvodu 

nedostatečné vyspělosti, pak lze zacházet jako s osobami trpícími duševní poruchou a 

použít některé z opatření podle zákona o duševním zdraví z roku 1983, resp. 2007 

(Mental Health Act 1983, Mental Health Act 2007). 

Česká republika umožňuje všem pachatelům zbavit se trestní odpovědnosti tzv. 

účinnou lítostí, mladistvým navíc za podmínek příznivějších, než jaké platí obecně pro 

dospělé pachatele. Naproti tomu v anglické úpravě trestní odpovědnost účinnou lítostí 

zaniknout nemůže, a to pro žádnou kategorii osob. Účinnou lítost tak lze obecně 

nanejvýš zohlednit jako polehčující okolnost,
207

 jak to doporučuje v bodě 1.27 i 

Směrnice o závažnosti. Obecně závazná definice účinné lítosti neexistuje, stejně tak 

není stanoven okruh činů, u kterých lze účinnou lítost zohlednit. Obdobně anglické 

právo nerozlišuje na základě věku ani v případě zániku trestní odpovědnosti 

promlčením. Odpovědnost za trestné činy, které lze projednat ve zkráceném řízení před 

soudem magistrátů
208

 (tzv. summary offfences) zaniká uplynutím šesti měsíců od 

spáchání těchto činů,
209

 pro závažnější trestné činy
210

 (tzv. indictable offences), 

projednávané soudy magistrátů, není stanovena promlčení lhůta žádná, a rozhodnutí o 

zániku odpovědnosti je tak ponecháno diskreci soudce. Pro nejzávažnější trestné činy, 

připadající soudům Koruny, platí zásada nullum tempus occurrit regi (čas neběží proti 

Koruně),
211

 a tyto tedy nelze promlčet. 

                                                                                                                                              
„mens rea“ (lat.): „vinná mysl“, zlý úmysl jako základní předpoklad pro klasifikaci trestného činu.“  
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 GOLDSON, B. Dictionary of Youth Justice. 2. vydání. Oxon: Routledge, 2013. s. 114. 
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209

 § 127 odst. 1 zákona o soudech magistrátů z roku 1980 (Magistrates’ Courts Act 1980). 
210
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159 (33). Dostupné z: http://www.solicitorsjournal.com/comment/should-there-be-%E2%80%98statute-
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3.3. Tresty ukládané dětem a mladým osobám a upuštění od 

potrestání 

Přestože anglické právo terminologicky neodlišuje označení právních následků 

trestných činů pachatelů mladších osmnácti let od označení právních následků 

trestných činů dospělých pachatelů, reakce společnosti na kriminalitu dětí a mladých 

osob je přece jen odlišná než reakce na kriminalitu obecnou. Jak praví Směrnice pro 

trestání mládeže, děti většinou nemají stejnou úroveň zkušeností a schopností jako 

dospělí, aby si dostatečně uvědomovaly následky svých činů, navíc jsou méně odolné 

vůči všemožným svodům, zejména pak jsou-li pod vlivem party vrstevníků. Směrnice 

též zdůrazňuje, že ve většině případů nedospělým pachatelům prospěje možnost poučit 

se z vlastních chyb, aniž by ovšem byli stigmatizováni uloženým přísným trestem. 

Mladí lidé jsou oproti dospělým též více vnímaví k podnětům, které mohou vést 

k pozitivní změně jejich životů, a na vhodně zvolená opatření reagují rychleji. Navíc 

sankce, a to zejména trest odnětí svobody, jsou mladými osobami pociťovány tížeji než 

osobami dospělými, neboť vzhledem ke krátkosti jejich dosavadního života ve srovnání 

se životem dospělých pachatelů se tresty mladým pachatelům subjektivně jeví delší.
 

S vědomím základního účelu systému soudnictví ve věcech mládeže, tj. předcházení 

trestné činnosti páchané dětmi a mladými osobami, pak má uložený trest vést zejména 

ke změně života nedospělého pachatele tak, aby tento přestal páchat trestnou činnost a 

(znovu)začlenil se do společnosti jako její plnohodnotný člen.
 
Z výše uvedeného plyne 

závěr, podepřený citovanou směrnicí, že se „obecně předpokládá, že s mladou osobou 

se bude zacházet mírněji než s dospělým pachatelem.“
 212 

Trestní sankce vydávané 

anglickými soudy lze (neoficiálně) rozčlenit do pěti kategorií – sankce prvního stupně 

(first-tier penalties) (upuštění a podmíněné upuštění od potrestání, finanční sankce), 

příkaz k nápravě, komunitní odsouzení (community sentence) a tresty spojené 

s odnětím svobody (custodial sentences).
213

 Pro pachatele mladší osmnácti let se navíc 

                                                 
212

 Bod 3 Směrnice pro trestání mládeže. 
213

 Výčet trestů možných uložit mladým pachatelům např. Královské státní zastupitelství: Prosecution 

Policy and Guidance: Legal Guidance: Youth Offenders: Sentencing. The Crown Prosecution 

Service [online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z:  

http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/youth_offenders/#a37. 

K rozdělení trestů např. NATALE, L. a N. WILLIAMS. Youth Crime in England and Wales. CIVITAS 

Institute for the Study of Civil Society 2010-12, 2012. Dostupné z: 

http://www.civitas.org.uk/content/files/factsheet-youthoffending.pdf. [cit. 2016-02-24]. nebo  
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přidává specifické vyřešení věci v duchu restorativní justice, založené tzv. příkazem 

k postoupení. Formálně mimo systém trestního práva stojí tzv. příkaz proti společensky 

škodlivému jednání (ASBO), resp. nově příkaz k předcházení nepříjemnostem a 

obtěžování (IPNA), neboť tyto jsou ukládány civilním soudem za porušení civilního 

práva. Materiálně se však tyto příkazy trestního práva dotýkají, neboť jsou klíčovým 

prvkem pro naplnění základního účelu systému soudnictví ve věcech mládeže, tj. 

prevence kriminality osob mladších 18 let. Příkazy uložené do 23. 3. 2015 navíc mohou 

mít i přímé trestněprávní následky. Nadto lze od roku 2014 uložit příkaz proti 

společensky škodlivému jednání i vedle trestu v trestním řízení v podobě tzv. příkazu 

proti trestnému jednání (CBO). ASBO (IPNA) a CBO jsou tématem, které je odbornou 

i laickou veřejností v kontextu trestního práva mládeže hojně diskutováno. Z těchto 

důvodů je pojednání o těchto příkazech zařazeno do této kapitoly, a to systematicky 

před výkladem o příkazu k postoupení a o trestech, jež jsou nedospělým pachatelům 

ukládány trestními soudy.  

Shledal-li soud obžalovaného vinným, avšak je toho názoru, že vzhledem 

k okolnostem případu, povaze spáchaného činu a osobnosti pachatele by bylo uložení 

trestu neúčelné, může od jeho uložení v souladu s ustanoveními § 12 a n. PCC(S)A 

upustit. Takto lze upustit od potrestání absolutně nebo podmíněně se zkušební dobou, 

kterou soud nesmí stanovit delší než tři roky.
214

 Spolu s výrokem o podmíněném 

propuštění může soud, je-li to účelné pro nápravu odsouzeného, přijmout od jiné osoby 

záruku za dobré chování odsouzeného.
215

 Uložení příkazu k upuštění od potrestání 

nebrání soudu, aby uložil obžalovanému příkaz k náhradě.
216

 Upustí-li soud od 

potrestání, hledí se na obžalovaného, jako by nebyl odsouzen.
217

 Upustí-li soud 

podmíněně, hledí se na obžalovaného, jako by nebyl odsouzen, od okamžiku, kdy 

uplyne zkušební doba.
218

  Výše uvedené podmínky platí shodně pro dospělé i nedospělé 

pachatele. Menší přísnost řízení s dětmi mladšími 18 let se projevuje pouze v širším 

okruhu činů, na které lze ustanovení o upuštění a podmíněném upuštění od potrestání 

                                                                                                                                              
KOTRIE-MONSON, J. Youth Court Sentences Explained. Mary Monson: solicitors with 

respect [online]. [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: http://www.marymonson.co.uk/useful-

information/youth-court-sentences/. 
214

 § 12 odst. 1 PCC(S)A.   
215

 § 12 odst. 6 PCC(S)A.   
216

 § 12 odst.7 PCC(S)A.  
217

 § 14 odst. 1 PCC(S)A. 
218

 § 5 odst. 2 zákona o rehabilitaci pachatelů z roku 1974 (Rehabilitation of Offenders Act 1974). 
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aplikovat. Zákon v § 12 odst. 1 výčtem uvádí řadu činů, na která se citovaná ustanovení 

nevztahují, pro děti a mladé osoby se však jedná pouze o trestný čin vraždy. 

3.3.1. Příkaz proti společensky škodlivému jednání (Anti-Social Behaviour Order, 

ASBO), příkaz k předcházení nepříjemnostem a obtěžování (Injunction to Prevent 

Nuisance and Annoyance, IPNA) 

Příkazům proti společensky škodlivému jednání (ASBO) zavedeným v roce 1998 se 

tato práce poměrně obsáhle věnuje v kapitole 3.1.1. Jak je však uvedeno v téže 

kapitole, se změnou vlády v roce 2010 přišla i částečná změna trestní politiky mládeže. 

Zákon o společensky škodlivém jednání, trestné činnosti a kontrole z roku 2014 

(ASBCPA) s účinností k 23. 3. 2015 v § 1 nahrazuje příkaz proti společensky 

škodlivému jednání (ASBO) příkazem k předcházení nepříjemnostem a obtěžování 

(Injunction to Prevent Nuisance and Annoyance, dále též jako „IPNA“) a v § 2 odst. 1 

rozšiřuje definici společensky škodlivého jednání na jednání osoby starší deseti let, 

které (shodně s definicí v § 1 odst. 1 písm. a) CDA) „a) způsobilo či mohlo způsobit 

obtěžování, znepokojení nebo rozrušení jedné či více osob,“ avšak nyní již nemusí toto 

jednání být namířeno proti osobám nesdílejícím domácnost s osobou jednající, „b) 

jednání, které by mohlo jiné osobě způsobit nepříjemnosti nebo obtíže týkající se jejího 

užívání obytných prostor nebo c) jednání, které by mohlo jakékoliv jiné osobě způsobit 

nepříjemnosti nebo obtíže týkající se bydlení.“ Zatímco prostřednictvím ASBO bylo lze 

pouze určité činnosti zakázat, IPNA umožňuje též určitou činnost nařídit.
219

 ASBCPA 

též rozšiřuje okruh subjektů aktivně legitimovaných k zahájení řízení o uložení příkazu 

proti společensky škodlivému jednání, a to z původních tří na současných devět, vč. 

např. Agentury pro životní prostředí.
220

 Nadto již není třeba dokazovat oprávněnost 

uložení příkazu silou důkazů odpovídající trestnímu právu, „nade všechnu rozumnou 

pochybnost,“ pro uložení IPNA stačí prokázat hrozící nepříjemnosti nebo obtíže a 

jejich přímou souvislost s jednáním žalovaného pouze takovou silou důkazů, jaká je 

vyžadována v civilním řízení, tj. „při zvážení pravděpodobností.“ 
221

 Co se týče jednání 

                                                 
219

 § 1 odst. 4 ASBCPA. Důvodová zpráva hovoří např. o povinnosti protialkoholního léčení či účasti na 
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220
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221

 § 1 odst. 2 ASBCPA. 
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spojeného s bydlením nebo obytnými prostory, formulace „mohlo by způsobit,“ 
222

 

méně striktní než původní „způsobilo či mohlo způsobit,“ 
223

 spolu s vágní specifikací 

následku jako „nepříjemnosti a obtěžování“ 
224

 „rozšiřuje síť veřejné kontroly 

společensky škodlivého jednání.“ 
225

 Z doposud uvedeného by se tedy mohlo zdát, že 

konzervativní vláda namísto kompletní reformy nepříliš funkčních ASBO pouze tyto 

příkazy přejmenovala a pomocí neurčitých formulací rozšířila dosah veřejné moci. Zde 

je však nutné zdůraznit i další aspekty IPNA, které nově zavedl ASBCPA. V prvé řadě 

jde o opuštění povinné minimální délky trvání uloženého příkazu. Zatímco tedy 

původní ASBO nemohl být uložen na dobu kratší dvou let,
226

 nová úprava žádnou 

minimální dobu trvání příkazu nestanovuje. Naopak ASBCPA stanovuje pro osoby 

mladší 18 let dobu trvání příkazu maximální, a to v délce 12 měsíců.
227

 V CDA se 

ustanovení o maximální délce příkazu vůbec nevyskytovalo. Další změnou, dotýkající 

se žalovaných mladších 18 let, je změna soudu příslušného projednávat případy 

společensky škodlivého jednání. Zatímco návrhy na uložení ASBO mohly projednávat 

obecné soudy magistrátů,
228

 návrhy na uložení IPNA projednávají v případě 

žalovaných mladších 18 let soudy pro mládež.
229

 Konečně porušení povinnosti nebo 

zákazu uloženého příkazem IPNA není na rozdíl od porušení zákazu uloženého 

příkazem ASBO trestným činem,
230

 ale pouhým „pohrdáním soudem,“ 
231

 které se řeší 

v rámci civilního soudnictví. Přesto, že je řízení o porušení příkazu zařazeno do 

systému civilního soudnictví, následky takového porušení se velice podobají 

následkům trestněprávním, a proto též zůstává standard dokazování na úrovni 

trestněprávní, tj. je nutné prokázat porušení uloženého příkazu „nade všechnu 

rozumnou pochybnost.“ Ač se následky stále podobají původním následkům 

trestněprávním, přece jen zákonem ASBCPA došlo částečně k jejich zmírnění. 

V minulosti bylo obecně možné za porušení příkazu uložit trest odnětí svobody s horní 

                                                 
222

 § 2 odst. 1 písm. b) a c) ASBCPA. 
223

 § 2 odst. 1 písm. a) ASBCPA a § 1 odst. 1 CDA. 
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 § 1 odst. 7 CDA. 
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 § 1 odst. 6 ASBCPA. 
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 § 1 odst. 3 a 4 CDA. 
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 § 1 odst. 8 písm. a) ASBCPA. 
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 § 1 ost. 6, 10, 11 CDA. 
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hranicí pěti let,
232

 nyní je za porušení IPNA v případě pachatelů mladších 18 let možné 

vydat příkaz k dohledu, domácí vězení nebo povinnost určité činnosti. 

V nejzávažnějších případech sice může soud vydat též příkaz k detenci, avšak pouze 

mladým osobám ve věku mezi 14 a 17 lety a nejdéle na dobu tří měsíců. 

Důvod, proč se tato práce nevěnuje pouze nyní účinným IPNA, ale zabývá se i 

starším ASBO, tkví kromě potřeby zasadit trestní politiku mládeže do širších 

souvislostí též v tom, že i v současné době existují osoby, na které se vztahují zákazy 

plynoucí z uložených ASBO. Je tomu tak proto, že ASBCPA v § 21 odst. 5 písm. a) 

stanovil přechodnou dobu pěti let od nabytí účinnosti ustanovení o IPNA (23. 3. 2015), 

po kterou dříve uložené ASBO platí se všemi svými důsledky. Až po těchto pěti letech, 

tj. ode dne 24. 3. 2020, se všechny doposud trvající ASBO ze zákona přemění na 

IPNA. 

ASBO i IPNA byly a jsou velice kontroverzními instituty. Na jedné straně stojí 

snaha ochránit společnost, resp. oběti a komunity, před jednáním, které není přímo 

trestné, avšak narušuje klidný způsob každodenního života a k pozdějšímu trestnému 

jednání může vést, a potřeba na takové jednání pružně a individuálně reagovat, na 

straně druhé pak potírání svobody jednotlivců a v případě osob mladších 18 let též 

jejich práva na určité „rošťáctví“, na projevy odpovídající jejich věku, dále pak 

rozšiřování veřejné kontroly nad chováním jednotlivců a v konečném důsledku 

nezamýšlené následky nárůstu kriminality z důvodu stigmatizace pachatele a jeho 

veřejného odsouzení a vyčlenění ze společnosti.
233

 V České republice by skutky 

spadající do kategorie společensky škodlivého jednání mohly být řešeny podle zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a to zejm. podle ustanovení o přestupcích proti 

veřejnému pořádku v § 47 a n., popř. podle ustanovení na ochranu vlastnictví, držby či 

řádného výkonu nájemního práva podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Česká úprava však jednání, které lze pokládat za přestupek nebo za zakázané rušení 

vlastnického, držebního či nájemního práva poměrně jasně vymezuje, a to určitým 
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 § 10 odst. 10 písm. b) CDA.  
233

 Pro a proti ASBO, resp. IPNA očima laických účastníků internetové diskuse např. Debate: Anti-

Social Behaviour Orders (ASBOS): Should Anti-Social Behaviour Orders be 
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hmatatelným následkem,
234

 oproti tomu úprava anglická spoléhá na individuální 

posouzení a diskreci osob oprávněných podat žalobu v duchu přesvědčení, že „co se 

týče jednání samotného, to, co se zdá jako společensky škodlivé, se bude lišit od oběti k 

oběti a od komunity ke komunitě.“ 
235

 Proto také oficiální vládní příručka k ASBCPA 

nabádá tyto oprávněné osoby, aby se „nesoustředily na jednání, ale spíše na vliv, který 

má takové jednání na jeho oběť.“ 
236

 Je evidentní, že „společensky škodlivé jednání“ 

bude dopadat na mnohem více případů, než je případů jednání, která jsou zakázána 

podle českého práva. Stejně tak sankce za společensky škodlivé jednání, kdy je 

ponecháno na soudci, jakou povinnost nebo zákaz žalovanému uloží, jsou mnohem 

rozmanitější a potenciálně přísnější než sankce, které umožňuje uložit česká právní 

úprava.
237

 Porušení uložené sankce bude podle českého práva naplňovat skutkovou 

podstatu trestného činu pouze v ojedinělých specifických případech maření výkonu 

úředního rozhodnutí,
238

 případně uložený trest odnětí svobody nesmí u mladistvých 

přesáhnout délku jednoho roku.
239

 Zde je tedy zcela zjevná vyšší punitivnost původních 

příkazů ASBO, jejichž porušení představuje trestný čin vždy a lze za něj uložit trest 

odnětí svobody až v délce pěti let. Příkazy IPNA jsou mírnější, co se týče délky 

potenciálního uvěznění, je však nutné mít na paměti, že v extrémním případě zákon 

umožňuje, aby na základě porušení IPNA byl např. uvězněn šestnáctiletý chlapec, který 

neplnil uložený příkaz navštěvovat se svým psem cvičiště, a to bez ohledu na to, zda 

jeho pes komukoliv způsobil jakoukoliv škodu, jak stanoví i oficiální příručka 

k ASBCPA.
240

  

                                                 
234

  Srov. např. § 47 odst. 1 zákona o přestupcích, kdy: „Přestupku se dopustí ten, kdoa) neuposlechne 

výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, b) poruší noční klid, c) vzbudí veřejné pohoršení, 

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá 

povinnost úklidu veřejného prostranství“ ad. 

nebo ustanovení § 1013 odst. 1 občanského zákoníku, kdy: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, 

voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek 

jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání 

pozemku; to platí i o vnikání zvířat….“. 
235

 HOME OFFICE. Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014: Reform of anti-social 

behaviour powers. Statutory guidance for frontline professionals. 2014. s. 2. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/352562/ASB_Guidance_v

8_July2014_final__2_.pdf. [cit. 2016-02-25]. 
236

 Tamtéž. 
237

 Srov. zejm. § 11, § 16 a § 17 zákona o přestupcích. 
238

 § 337 odst. 1 písm. a), b), d) trestního zákoníku. 
239

 § 337 odst. 1 trestního zákoníku v kombinaci s § 31 odst. 1 ZSVM. 
240

 HOME OFFICE. Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014: Reform of anti-social 

behaviour powers. Statutory guidance for frontline professionals. 2014. s. 23. Dostupné z: 



60 

 

S ohledem na vše výše uvedené nezpochybňuji potřebu, a možná ani nutnost, 

reagovat na společensky nevyhovující jednání dospělých, mladých osob i dětí rychle, 

včasně a účinně s cílem zajistit řádným občanům co nejbezpečnější život a předejít 

tomu, aby prozatím „toliko“ škodlivé jednání přerostlo v jednání závažnější. 

Domnívám se však, že způsob postihu je poměrně přísný, materiálně se blížící postihu 

trestněprávnímu, a proto by v zájmu posílení právní jistoty obyvatel bylo vhodné na 

zákonné úrovni alespoň příkladmo uvést, jaké jednání naplňuje znaky „společenské 

škodlivosti,“ a stejně tak vymezit okruh zákazů a příkazů, které je možné za takové 

společensky škodlivé jednání uložit. Určité vodítko poskytuje vládní příručka, avšak 

odpověď na otázku „Kdy lze užít příkazu,“ znějící: „Příkazu lze užít v reakci na 

širokou škálu jednání, kdy mnohá z nich mohou způsobit vážnou škodu obětem a 

komunitám v situacích ať již spojených nebo nespojených s bydlením.“ 
241

 se mi nejeví 

jako dostatečně určitá. 

3.3.2. Příkaz proti trestnému jednání (Criminal Behaviour Order, CBO) 

Příkaz proti trestnému jednání (Criminal Behaviour Order, dále též jen „CBO“) je 

jakýmsi rozšířením příkazu proti společensky škodlivému jednání na osoby, které se 

dopustily trestného činu. „Tento příkaz míří na ty nejnebezpečnější chronicky 

společensky škodlivě jednající jedince, jejichž chování je přivedlo až před trestní 

soud.“
 242

 Na základě § 22 a n. ASBCPA jej vydává trestní soud, ukládá-li zároveň trest 

nebo podmíněně upouští od potrestání za uvedený trestný čin. Soud musí být nade 

všechnu pochybnost přesvědčen, že se pachatel dopustil jednání, které způsobilo či 

mohlo způsobit obtěžování, znepokojení nebo rozrušení jedné či více osob, a má za to, 

že CBO pomůže zabránit pachateli v dalším takovém jednání. Jak vidno, název tohoto 

příkazu ne zcela odpovídá jeho účelu, neboť CBO neslouží k zamezení pokračování v 

trestném jednání (tomu slouží ukládaný trest), ale k zamezení pokračování v jednání 

společensky škodlivém, které ani nemusí s projednávaným trestným činem přímo 
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souviset.
243

 V příkazu soud stejně jako u IPNA vymezí zákazy a/nebo příkazy určitého 

jednání a dobu trvání ukládaného příkazu – pro osoby mladší 18 let v rozmezí jednoho 

roku a tří let, což je v porovnání s příkazy pro dospělé znatelně mírnější, neboť tyto se 

ukládají na dobu určitou delší dvou let nebo na neurčito. Návrh na uložení CBO podává 

zásadně státní zastupitelství, většinou na žádost policie nebo obecního úřadu, po 

konzultaci s týmem pro kriminalitu mládeže, bez návrhu soud nemůže příkaz proti 

trestnému jednání uložit.
244

 Porušení CBO je na rozdíl od porušení IPNA trestným 

činem, za který lze uložit trest odnětí svobody v délce až pěti let a/nebo peněžitý 

trest.
245

 Na uložení CBO se stejně jako v případě IPNA nevztahují ustanovení o 

ochraně soukromí pachatelů mladších 18 let, uložení tohoto příkazu je až do jeho 

splnění navíc patrné ve výpisu z rejstříku trestů (Disclosure and Barring Service 

check).
246

  

3.3.3. Příkaz k postoupení (Referral Order) 

Příkaz k postoupení podle § 16 a n. PCC(S)A je typickým příkladem tzv. 

komunitního odsouzení, ačkoliv formálně podle anglické systematiky pod pojem 

komunitní odsouzení nespadá. Jedná se o specifický soudní příkaz určený pouze pro 

děti a mladé osoby, jehož „primárním cílem je (…) zabezpečit přístup založený na 

filozofii restorativní justice, zasazený do kontextu komunit.“ 
247

 Účelem tohoto příkazu 

je převést řešení trestních věcí dětí a mladých osob z neosobních soudních místností do 

prostředí příznivějšího jak pro dětské pachatele, tak pro jejich oběti. Takto se v rámci 

tzv. panelů pro mladé pachatele (youth offender panels), setkávají pachatel, jeho oběť a 

zástupci komunity, jíž je pachatel součástí, s cílem dosáhnout shody na řešení 

spáchaného trestného činu a jeho následků.  
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 Ustanovení § 17 PCC(S)A v prvním odstavci stanoví podmínky, při jejichž 

splnění je vydání příkazu obligatorní, ve druhém odstavci pak podmínky, kdy je vydání 

příkazu ponecháno diskreci soudu. Podle § 17 odst. 1 tedy musí být příkaz k postoupení 

vydán v případě, že se pachatel „a) doznal; b) nebyl nikdy odsouzen u žádného soudu 

ve Spojeném Království; c) nebyl nikdy odsouzen podmíněně v trestním řízení v Anglii, 

Walesu nebo Severním Irsku.“ Podle odst. 2 má soud možnost volby, zda příkaz vydá, 

v případě, že pachatel sice nesplňuje podmínky odst. 1, avšak ke spáchanému činu se 

doznal. Vydá-li soud příkaz k postoupení, je vyřízení věci svěřeno v příkazu určenému 

týmu pro kriminalitu mládeže (o něm více v kap. 3.1.1.). Negativními podmínkami, 

které stanoví § 17 PCC(S)A, jsou pak pouze situace, kdy je projednáván trestný čin, pro 

který zákon přímo stanoví přesný druh trestu, situace, kdy je projednávaný čin natolik 

závažný, že je trest odnětí svobody vhodnějším řešením,
248

 a situace, kdy je pachateli 

ukládán příkaz k léčení.
249

 

Výše uvedený restorativní panel sestavují ad hoc pro každý případ týmy pro 

kriminalitu mládeže tak, aby byl tvořen nejméně jedním členem tohoto týmu a nejméně 

dvěma dalšími osobami, dobrovolníky z řad laické veřejnosti.
250

 Pravidla výběru těchto 

dobrovolníků jsou na základě zákonného zmocnění
251

 uvedena v bodě 5. prováděcích 

pokynů ministerstva spravedlnosti (Referral Order Guidance).
252

 Členem panelu pro 

mladé pachatele nesmí být osoba mladší 18 let, osoba, která v minulosti spáchala 

sexuální trestný čin, trestný čin namířený proti dítěti nebo kterýkoliv jiný trestný čin, za 

který byla odsouzena v posledních dvou letech. Kromě těchto čtyř omezení a omezení 

plynoucího ze zákazu podjatosti se však o pozici člena panelu může ucházet každý, kdo 

je součástí komunity, ke které mladý pachatel náleží, vč. např. magistrátů v případě, že 

se jedná o komunitu nacházející se mimo jejich soudní obvod. Prováděcí pokyny 

uvádějí, že týmy pro kriminalitu mládeže by měly vybírat a aktivně oslovovat zástupce 

všech skupin v rámci té které komunity tak, aby složení týmů odpovídalo složení 

místního obyvatelstva, a to z hledisek věkových, rasových, etnických, z hledisek 
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pohlaví, sexuální orientace, sociálního původu, náboženství nebo fyzické a mentální 

zdatnosti. 

Soud v příkazu uloží pachateli povinnost účastnit se všech setkání takto ustaveného 

panelu. Nadto soud stanoví délku v rozsahu od třech do dvanácti měsíců, po kterou 

bude platný tzv. kontrakt pro mladé pachatele (youth offender contract), jehož uzavření 

mezi panelem a pachatelem má být cílem prvního z nařízených setkání.
253

 Příkazem 

k postoupení je případ postoupen týmu pro kriminalitu mládeže, který následně stanoví 

přesný čas prvního setkání, na které předvolá pachatele, laické členy panelu a 

pachatelovy zákonné zástupce (zákonné zástupce pachatelů starších 16 let toliko 

fakultativně).
254

 Pachatel si může zvolit libovolnou osobu starší 18 let, která jej bude 

doprovázet na nařízená setkání, přičemž může jít o rozdílnou osobu pro každé 

jednotlivé setkání.
255

 Panel pro mladé pachatele může na svá setkání připustit i 

kohokoliv, kdo se cítí jako oběť projednávaného činu nebo kdo se oním činem cítí 

jakýmkoli způsobem zasažen. Též může připustit účast jedné další osoby jako 

doprovodu pro každou z obětí. Stejně může připustit i toho, o němž se domnívá, že má 

na pachatele pozitivní vliv, a jeho přítomnost se z toho důvodu jeví jako vhodná.
256

 

Nezúčastní-li se řádně předvolaný pachatel nařízeného setkání, může panel setkání 

odročit nebo jej ukončit a vrátit věc zpět soudu.
257

 

Jak je uvedeno výše, cílem prvního setkání je uzavření kontraktu mezi panelem a 

pachatelem. Tento kontrakt pak určitým způsobem specifikuje, jak se bude pachatel 

chovat po dobu platnosti kontraktu, vymezené v původním soudním příkazu, kdy tyto 

podmínky chování mají primárně sloužit k prevenci pachatelovy recidivy.
258

 Zákon 

uvádí demonstrativní výčet těchto podmínek, např. povinnost napravit oběti 

způsobenou škodu, povinnost podrobit se mediaci, závazek zdržovat se doma v určitý 

čas, nevstupovat na vymezená místa, nestýkat se s vymezenými osobami, nebo se třeba 

podrobit výcviku, vzdělávání nebo terapeutickému programu.
259

 V kontraktu si však 

nelze smluvit fyzické omezení svobody pachatele nebo elektronické monitorování jeho 
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polohy.
260

 Veškeré podmínky chování uvedené v kontraktu musejí být odsouhlaseny 

panelem, pachatelem a příp. obětmi, jsou-li v těchto podmínkách zahrnuty.
261

 Kontrakt 

nabývá platnosti podpisem pachatele a zástupce panelu.
262

 Není-li možné dosáhnout 

mezi panelem a pachatelem shody na žádném programu budoucího chování, a to 

v případě zjevné nemožnosti během prvního setkání nebo během dalších sjednaných 

setkání, anebo je-li shody dosaženo, avšak pachatel bez zjevného důvodu odmítá 

podepsat výsledný kontrakt, vrátí panel pro mladé pachatele věc zpátky soudu, který 

mu ji postoupil.
263

 Během plnění podmínek sjednaných v kontraktu se konají tzv. 

průběžná setkání (progress meetings), a to buď na žádost pachatele, chce-li 

z jakéhokoliv důvodu podmínky upravit nebo změnit, z popudu týmu pro kriminalitu 

mládeže v případě podezření na neplnění těchto podmínek, anebo nejméně jedenkrát za 

tři měsíce z preventivních důvodů.
264

 Na závěr doby trvání kontraktu se koná závěrečné 

setkání, během kterého panel pro mladé pachatele zhodnotí, zda se mladý pachatel 

osvědčil. V případě, že ano, obdrží tento pachatel potvrzení
265

 a jeho odsouzení je 

k tomuto dni zahlazeno.
266

 Je-li kdykoliv během trvání kontraktu zjištěno, že pachatel 

neplní smluvené podmínky, vrací se věc zpět soudu, který ukládal příkaz k postoupení. 

V tomto případě může soud prodloužit dobu trvání původního kontraktu, uložit nový 

příkaz k postoupení anebo cestu mimosoudního vyřešení věci opustit a uložit některý 

ze standardních trestů.
267

 

 „Institut příkazu k postoupení je často označován za nejvýraznější počin britské 

vlády včlenit restorativní justici do středu systému soudnictví ve věcech mládeže.“ 
268

 

Je tomu tak proto, že v sobě spojuje filozofická východiska restorativní justice (Setkání 

v rámci restorativních panelů „funguje na principech zodpovědnosti, reparace a 

reintegrace.“ 
269

) a institucionální oddělení restorativního procesu od klasického 
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procesu vedeného soudem (Proces před panelem pro mladé pachatele neslouží pouze 

jako prostředek k uložení trestu, ale jako platforma, v rámci které „mají oběti možnost 

(…) vyjádřit, jak je zasáhl projednávaný čin, pokládat pachateli otázky a obdržet zpět 

vysvětlení a/nebo omluvu“ 
270

 a mohou se podílet na hledání nejlepšího způsobu 

nápravy způsobené škody.). Výsledkem nemá být jednostranně autoritativně uložený 

trest, ale řešení, na němž se dohodly všechny zúčastněné osoby a které nejlépe 

vyhovuje obětem, pachateli, komunitě i společnosti jako celku.  

3.3.4.  Finanční sankce a příkazy (Financial Penalites and Orders) 

Finanční sankce jsou upraveny v ustanoveních § 126 až 142 Zákona o pravomocech 

trestních soudů (o ukládání trestů) z roku 2000, speciální ustanovení o dětech a 

mladých osobách pak lze nalézt v § 135 až 138. Ve věcech dětí a mladých osob tak lze 

vydat stejné příkazy jako ve věcech dospělých, tj. peněžitý trest (fine) a příkaz 

k náhradě (compensation order), avšak s drobnými obměnami. Peněžitý trest má 

v obecné rovině zásadě stejnou povahu jako stejný trest v české úpravě,
271

 příkaz 

k náhradě pak v zásadě odpovídá uložení povinnosti nahradit škodu poškozenému 

v adhezním řízení.
272

 Podle obecných pravidel mohou být oba tyto příkazy uloženy 

samostatně nebo vedle jiných příkazů, přičemž není vyloučeno uložení obou těchto 

finančních postihů společně, avšak nemá-li obžalovaný dostatek finančních prostředků, 

aby byl schopen splnit oba příkazy, zákon před peněžitým trestem preferuje uložení 

příkazu k náhradě.
273

 Částka uložená příkazem k náhradě nesmí přesahovat £5.000, u 

peněžitého trestu obecně není žádná horní hranice stanovena. Pro mladé osoby starší 14 

let je však limit peněžitého trestu stanoven částkou £1.000, pro děti ve věku 10 až 14 

let pak částkou £250.
274

 Poněvadž však pachatelé v dětském věku mají zřídkakdy 

dostatek financí, aby mohli řádně platit, ukládá zákon soudu pro případy, kdy je tento 

přesvědčen o nutnosti uložit finanční sankci, povinnost tuto sankci uložit nikoliv 

pachatelům, ale namísto nich jejich rodiči nebo opatrovníkovi (dále jen „rodič“). Soud 

rodiči finanční sankci neuloží pouze v případě, že je rodič neznámý nebo že by bylo 
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takové řešení vzhledem k okolnostem případu nerozumné.
275

 Pro případy mladých osob 

starších 16 let se mění povinnost soudu uložit finanční sankce rodiči pachatele na 

možnost takto jednat.
276

 Před uložením finanční sankce musí mít rodič možnost 

vyjádřit se k věci, jinak nemůže být ze soudního příkazu zavázán.
277

 Soud musí 

v každém případě, kdy zvažuje uložení finanční sankce dětem a mladým osobám nebo 

jejich rodičům, mít na paměti základní účel systému soudnictví ve věcech mládeže, tj. 

přecházení trestné činnosti páchané dětmi a mladými osobami. K dosažení tohoto cíle 

mimo jiné přispívá vzdělávání a příprava k povolání dětí a mladých osob, vedoucí k 

jejich lepšímu zapojení do společnosti. Proto soud musí s nejvyšší mírou pečlivosti 

zkoumat, zda by uložené odsouzení, spojené s vynaložením finančních prostředků, 

nemohlo dítěti přístup ke vzdělávání a přípravě k povolání znesnadnit nebo zcela 

znemožnit. Obecným pravidlem podle Směrnice pro trestání mládeže je, že „bude 

zřídka vhodné použít dávky státní podpory jako zdroje, ze kterých by měly být placeny 

finanční sankce, zejména jedná-li se o mladou osobu, která žije samostatně nebo 

v domácnosti primárně závislé na státní podpoře.“ 
278

 

3.3.5. Příkaz k nápravě (Reparation Order) 

Dalším příkazem, který lze podle pravidel v ustanoveních § 73 až 75 PCC(S)A užít 

pouze v řízení o trestných činech mládeže, je příkaz k nápravě. Tím může soud 

pachateli trestného činu, pro který není zákonem pevně stanoven jiný trest, uložit 

povinnost napravit následky spáchaného činu, a to oběti nebo obětem takového činu. 

Nemůže tak však učinit, je-li přesvědčen, že pro daný čin je vhodnější uložit trest 

spojený s odnětím svobody, příkaz k postoupení nebo příkaz k rehabilitaci.
279

 Za oběť 

je pro účely příkazu k nápravě považován konkrétní jednotlivec, skupina jednotlivců 

nebo i komunita jako celek.
280

 Způsob provedení příkazu k nápravě musí být odlišný od 

peněžitého trestu a od příkazu k náhradě a musí být v příkazu vymezen tak, aby byl 

přiměřený závažnosti projednávaného činu nebo projednávaného činu a jednoho nebo 

více činů s tímto souvisejících.
281

 Jedná-li se o práci, nesmí být vykonávána déle než 24 
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279

 § 73 odst. 4 PCC(S)A. 
280

 § 73 odst. 1 PCC(S)A. 
281

 § 73 odst. 3, § 74 odst. 2 PCC(S)A. 



67 

 

hodin celkového času. Je-li ukládán příkaz k nápravě následků způsobených jednotlivci 

nebo skupině jednotlivců, je třeba nejprve si vyžádat souhlas těch, na které náprava 

míří.
282

 V případě, že nesouhlasí s navrhovaným způsobem provedení nápravy nebo 

s nápravou jako takovou, nelze příkaz uložit. Nesouhlasí-li však individuální oběť 

s tím, aby pachatel vykonával příkaz přímo pro ni, může soud uložit pachateli 

povinnost vykonat prospěšnou činnost pro komunitu jako celek. V tomto případě má 

přímá oběť právo být informována o tom, jakým způsobem byl tento náhradní výkon 

trestu proveden, a tým pro kriminalitu mládeže má povinnost jí takové informace 

poskytnout.
283

 Konečně, příkaz nesmí být v rozporu s náboženským přesvědčením 

pachatele, nesmí jej omezovat ve výkonu zaměstnání nebo vzdělávání a bránit v plnění 

povinností uložených dřívějším příkazem k rehabilitaci. 
284

  

Účelem příkazu k nápravě není prosté nahrazení škody pachatelem v duchu „oko za 

oko“ 
285

 (pro to existuje příkaz k náhradě, compensation order), naopak zde jde v první 

řadě o to, aby pachatel pochopil důsledky svého činu a změnil svůj přístup k páchání 

trestné činnosti.
286

 Současně, a s o nic menší důležitostí, slouží tento příkaz k tomu, aby 

se oběť snadněji vyrovnala s negativními zážitky spojenými s trestným činem, jehož se 

stala obětí.
287

 Příkladem povinností uložených v příkazu k nápravě je omluvný dopis, 

setkání s obětí, oprava poškozené věci, odstranění graffiti, úklid veřejného prostranství 

apod. Vzhledem k poměrně nízké přísnosti tohoto příkazu se bude nejvíce hodit na činy 

nižší společenské závažnosti, jako je krádež, poškození cizí věci, rušení veřejného 

pořádku apod.
288

 

Jak je vidno, tento příkaz se obsahem velmi podobá obsahu příkazu k postoupení, 

resp. kontraktu na jeho podkladě uzavřeného. Oba v duchu restorativní justice akcentují 

zapojení obětí a komunity a aktivní roli pachatele při odstraňování negativních 
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následků jím způsobeného činu. Oproti příkazu k postoupení, kdy je celý proces 

vytváření plánu budoucího chování pachatele, vedoucího k odčinění způsobené újmy, 

ponechán výše uvedeným aktérům, stanovuje v příkazu k nápravě pravidla takového 

budoucího chování pachatele autoritativně soud. Ač by se mohlo zdát, že filozofie 

podepírající oba příkazy jsou v zásadě shodné a je tedy na soudu, jaký z prostředků ke 

kýženému cíli zvolí, je třeba mít na paměti, že příkaz k postoupení je v zásadě jediným 

zákonným řešením případů prvopachatelství,
289

 kdy se pachatel k činu doznal, a 

v ostatních případech, kdy by bylo lze vydat oba z příkazů, zákon výslovně preferuje 

příkaz k postoupení.
290

 Také proto tvoří příkazy k postoupení více než třetinu 

veškerých odsouzení vydaných trestními soudy v Anglii a Walesu, zatímco příkaz 

k nápravě nedosahuje v celkovém počtu uložených odsouzení ani jedné setiny.
291

  

3.3.6. Komunitní odsouzení – Příkaz k rehabilitaci mládeže (Community Sentence 

– Youth Rehabilitation Order)  

Komunitní odsouzení je nejdůležitější z hmotněprávních alternativ k uložení trestu 

spojeného s odnětím svobody.
292

 Tato odsouzení jsou vhodná zejména jako alternativa 

ke krátkým trestům odnětí svobody, neboť jsou efektivnější ve snižování recidivy, jsou 

méně finančně náročná, lépe adresují příčiny trestné činnosti a vhodnějším způsobem 

zacházejí se skupinami osob, které jsou více zranitelné (mj. děti a mladé osoby). Navíc 

ve smyslu restorativní justice umožňují, aby pachatel fakticky odčinil svou újmu, jakož 

i symbolicky navrátil společnosti, resp. svojí komunitě, to, o co ji svým protiprávním 

jednáním připravil.
293

  

Komunitní odsouzení či komunitní příkaz jsou obecná označení pro příkazy, jež 

mohou obsahovat širokou škálu ukládaných povinností. Pro pachatele mladší 18 let se 

tento komunitní příkaz nazývá příkaz k rehabilitaci mládeže (youth rehabilitation 

order). Pravidla pro ukládání příkazu k rehabilitaci mládeže lze nalézt v ustanoveních § 

148 až 150 CJA a v § 1 až 3 trestního zákona a zákona o imigraci z roku 2008 
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(Criminal Justice and Immigration Act 2008, dále též jako „CJaIA“). Příkaz 

k rehabilitaci tak lze uložit pouze v případě, že je soud přesvědčen, že spáchaný trestný 

čin nebo soubor spáchaných činů je natolik závažný, aby odůvodnil uložení tohoto 

příkazu.
294

 Soud musí posoudit osobu pachatele a v příkazu vymezit takové povinnosti, 

které se jeví pro tohoto pachatele jako nejvhodnější.
295

 Nadto uložený příkaz nesmí 

omezovat svobodu pachatele nad míru odpovídající závažnosti spáchaného činu nebo 

souboru spáchaných činů.
296

 Dále zákon zdůrazňuje, že i v případě, že na určitý 

projednávaný čin by bylo lze použít některé z ustanovení o komunitních odsouzeních, 

soud není povinen toto odsouzení užít,
297

 a může tak čin řešit mírněji, např. tak, že 

obžalovanému uloží peněžitý trest nebo zcela upustí od potrestání. Komunitní 

odsouzení nelze v žádném případě uložit v reakci na trestné činy, pro které zákon 

stanoví, že musí následovat příkaz k postoupení nebo trest odnětí svobody.
298

 

 Na základě příkazu k rehabilitaci mládeže může soud uložit nedospělému 

pachateli jednu nebo více z 15 povinností, vyjmenovaných v § 1 odst. 1 CJaIA. Jedná 

se o „povinnost a) vykonat určitou aktivitu; b) podrobit se dohledu; c) neplacených 

prací (pouze pro pachatele, kteří jsou v době odsouzení ve věku 16 nebo 17 let); d) 

účasti v programu; e) docházet do nápravného centra, f) zdržet se určitých aktivit, g) 

domácího vězení, h) dodržovat zákaz vstupu; i) pobývat na určeném místě nebo 

s určenou osobu; j) pobývat v ubytovacích zařízeních provozovaných místními úřady 

nebo na jejich zodpovědnost; k) léčení psychických poruch; l) léčení drogové závislosti; 

m) podrobit se testování na přítomnost drog v těle; n) léčení závislostí na jiných 

intoxikačních substancích; o) vzdělávat se.“ Povinnosti podle písm. g) a h)  pak mohou 

být ještě posíleny povinností podrobit se elektronickému monitorování, která slouží ke 

snadnější kontrole, zda pachatel dodržuje primární povinnosti vymezené v uloženém 

příkazu.
299

 Široký rozsah povinností, které soud může uložit, má za cíl co největší 

individualizaci uloženého trestu a jeho co nejlepší zacílení na potřeby konkrétního 

nedospělého pachatele. K tomu má přispět i zákonný požadavek, aby si soud předtím, 

než uloží konkrétní povinnost či povinnosti, vyžádal zprávu o poměrech mladého 
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pachatele od týmu pro kriminalitu mládeže, a tuto pak při svém rozhodování 

zohlednil.
300

 Podle bodu 10.4 Směrnice pro trestání mládeže se soud při zvažování 

druhu a rozsahu povinností musí řídit dvěma klíčovými principy, a to principem 

proporcionality a vhodnosti. Uložený příkaz tak musí vhodně vyvažovat závažnost 

trestného činu, pravděpodobnost budoucího pokračování mladé osoby v trestné 

činnosti, rozsah touto osobou způsobených škod a potřeby této mladé osoby.
301

 

Uložené povinnosti však nikdy nesmí být v rozporu s náboženským přesvědčením 

pachatele a nesmějí ho omezovat ve výkonu zaměstnání nebo vzdělávání.
302

 

V uloženém příkazu musí soud vymezit délku jeho trvání, a to nejdéle na dobu tří 

let.
303

 Zákon nestanoví žádná omezení stran počtu, kolikrát lze dítěti nebo mladé osobě 

uložit komunitní příkaz před tím, než mu bude uložen trest odnětí svobody a nezávazné 

pokyny Rady pro soudnictví ve věcech mládeže uvádějí, že „od soudů se očekává, že 

budou užívat komunitní odsouzení jako řešení četných událostí“ a budou jednotlivé 

podmínky ukládané v příkazech přizpůsobovat tak, aby co nejvíce vyhovovaly i 

případům opakované trestné činnosti.
304

 Nicméně, v případě, že se odsouzený v době, 

kdy je povinen vykonávat komunitním příkazem uloženou povinnost, dopustí další 

trestné činnosti, nemůže mu soud uložit další komunitní trest tak, aby obžalovaný 

vykonával oba dva tresty současně. V takovém případě musí existující příkaz zrušit a 

uložit příkaz nový. Stejné pravidlo platí, vykonává-li pachatel povinnosti na základě 

příkazu k nápravě.
305
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3.3.6.1. Příkaz k rehabilitaci mládeže s intenzivním dozorem a dohledem a 

příkaz k rehabilitaci mládeže se svěřením do pěstounské péče (Youth Rehabilitation 

Order with Intensive Supervision and Surveillance, Youth Rehabilitation Order with 

Fostering) 

Vzhledem k zásadě trestu spojeného s odnětím svobody jako prostředku ultima ratio 

by mělo docházet k uvěznění dětí a mladých osob zcela výjimečně. Přesto však existují 

případy, kdy společenská nebezpečnost projednávaného činu překračuje společenskou 

nebezpečnost běžnou u pachatelů odsouzených příkazem k rehabilitaci mládeže, a tato 

vysoká nebezpečnost by uvěznění mladého pachatele mohla odůvodnit. Pro uvedené 

případy se soudu nabízejí dvě možnosti, jak se vyhnout uložení trestu spojeného 

s odnětím svobody, avšak zároveň zohlednit vyšší závažnost spáchaného činu či nižší 

míru začlenění mladého pachatele do společnosti. Tyto možnosti jsou zakotveny 

v ustanoveních § 1 odst. 3 CJaIA, kdy se jedná se o příkaz k rehabilitaci mládeže 

s intenzivním dozorem a dohledem (youth rehabilitation order with intensive 

supervision and surveillance: písm. a)) a příkaz k rehabilitaci mládeže s pěstounskou 

péčí (youth rehabilitation order with fostering: písm. b)). Pro oba příkazy platí, že je 

lze vydat pouze při splnění podmínek stanovených v § 1 odst. 4 CJaIA, a sice: „a) 

příkaz je vydáván za čin, za který lze uložit trest odnětí svobody, b) projednávaný čin, 

nebo projednávaný čin ve spojení s jedním nebo více souvisejících činem, je natolik 

závažný, že trest odnětí svobody by byl vhodným trestem a c) je-li obžalovaný v době 

ukládání trestu mladší 15 let, musí se jednat o chronického pachatele.“ 
306

 Zákon 

ponechává na soudu, zda rozhodne, že pachatel překročil tzv. práh pro uložení trestu 

spojeného s odnětím svobody
307

 a v případě, že ano, zda je skutečně uložení takového 

trestu nevyhnutelné.
 308

  

Vydání příkazu k rehabilitaci mládeže s intenzivním dozorem je posledním možným 

způsobem, jak reagovat na trestný čin, aniž by mladý pachatel musel být uvězněn.
309

 

Jedná se v podstatě o zpřísněný příkaz obsahující povinnost vykonat určitou aktivitu, 

která je však prodloužena na dobu mezi 90 a 180 dny.
310

 Takový příkaz pak musí 
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obsahovat ještě povinnost podrobit se dohledu nebo povinnost domácího vězení
311

 a lze 

též uložit povinnost podrobit se elektronickému monitorování.
312

 

Příkaz k rehabilitaci mládeže s pěstounskou péčí je určen pro případy, kdy je soud 

přesvědčen, že jednání obžalovaného bylo z významné části ovlivněno okolnostmi a 

prostředím, ve kterém obžalovaný žil, a že by jeho nápravě mohlo pomoci právě 

svěření do pěstounské péče. Jak praví Směrnice pro trestání mládeže: „Je 

nepravděpodobné, že zákonné požadavky pro uložení tohoto příkazu budou splněny v 

mnoha případech.“ 
313

 Vzhledem k tomu, že odebrání dítěte jeho rodičům (je-li v jejich 

péči) a svěření tohoto dítěte do péče zcela jiné osoby je velmi silným zásahem do 

osobní sféry mladého pachatele, musí soud postupovat s nejvyšší mírou pečlivosti tak, 

aby nedošlo k neodůvodněnému a nepřiměřenému porušení práva dítěte na 

respektování soukromého a rodinného života, jak jej stanoví čl. 8 Evropské úmluvy o 

lidských právech.
314

 Než tedy soud vydá uvedený příkaz, musí jeho vydání konzultovat 

s rodiči nebo opatrovníky obžalovaného (je-li to možné) a s místním úřadem, který má 

zajistit umístění dítěte do péče pěstouna. Aby mohl být příkaz vydán, je také nutné, aby 

existoval propracovaný plán péče a podpory mladé osoby na dobu trvání uloženého 

příkazu, včetně plánu jejího vzdělávání a rozvoje.
315

 Během trvání příkazu spojeného 

s pěstounskou péčí dohlíží na jeho plnění tým pro kriminalitu mládeže. Součástí tohoto 

příkazu musí být i povinnost podrobit se dohledu.
316

 Příkaz k rehabilitaci mládeže 

s pěstounskou péčí nenahrazuje svěření dítěte do pěstounské péče civilním soudem, 

tento příkaz slouží pouze pro vymezený okruh případů a lze jej uložit pouze na soudem 

vymezenou dobu, která nesmí přesáhnout 12 měsíců a nesmí pokračovat poté, co 

obžalovaný dosáhl 18. roku věku.
317

  

3.3.7. Tresty spojené s odnětím svobody (Custodial Sentences) 

 Jak je uvedeno výše, trest spojený s odnětím svobody dítěte je krajním 

opatřením v případě, že jiných zákonných prostředků nelze použít, a musí být také 
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ukládán na co nejkratší možnou dobu.
318

 Vodítko, jak mají postupovat soudy 

v případech, kdy zvažují nutnost uložení takového trestu a jeho případnou délku, 

poskytuje Směrnice pro trestání mládeže. V první řadě musí soud rozhodnout, zda byl 

překročen tzv. práh pro uložení trestu spojeného s odnětím svobody (custodial 

threshold). To, že je tento práh vyšší než v případě dospělých, vyjadřuje zákonodárce i 

tím, že stanoví nejkratší možnou délku trestu spojeného s odnětím svobody pro osoby 

mladší 18 let v trvání čtyř měsíců,
319

 zatímco v případě dospělých pachatelů činí tato 

délka pouhých pět dní.
320

 Směrnice pro trestání mládeže k tomu uvádí, že právě „proto, 

že trest spojený s odnětím svobody musí být ukládán na co nejkratší dobu odpovídající 

závažnosti spáchaného činu, je nepochybné, že práh pro uložení trestu spojeného 

s odnětím svobody je vyšší než v případě dospělého pachatele – jakýkoliv případ, který 

by opravňoval užití příkazu k detenci a výcviku na dobu kratší čtyř měsíců musí být 

skončen uložením odsouzení, které se nepojí s odnětím svobody.“ 
321

 Zásadním 

faktorem pro rozhodnutí, zda byl práh překročen, je skutečnost, zda čin způsobil nebo 

lze rozumně předpokládat, že by mohl způsobit, vážnou škodu. Trest spojený s odnětím 

svobody tak bude ve většině případů nevyhnutelný, je-li nezbytné chránit společnost 

před reálně hrozící vážnou škodou. Do úvahy pak soud musí vzít i základní účel 

systému soudnictví ve věcech mládeže a princip blaha dítěte. Ani v případě, že je práh 

pro uložení trestu spojeného s odnětím svobody překročen, soud nemůže tento trest 

uložit, je-li možné věc vyřídit pouze peněžitým trestem nebo příkazem k rehabilitaci 

mládeže, příp. příkazem k rehabilitaci mládeže s intenzivním dozorem a dohledem 

nebo s pěstounskou péčí. Nakonec, když soud rozhoduje ohledně délky uloženého 

trestu spojeného s odnětím svobody, musí zohlednit okolnosti případu, věk a zralost 

mladého pachatele.
 322

 

3.3.7.1. Příkaz k detenci a výcviku (Detention and Training Order) 

Prvním a nejčastěji ukládaným trestem spojeným s odnětím svobody
323

 je příkaz 

k detenci a výcviku (detention and training order), který je ukládán na základě 
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319
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320
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ustanovení § 100 a n. PCC(S)A. Je považován za příkaz nejmírnější, neboť uložená 

délka trestu – 4, 6, 8, 10, 12 nebo 24 měsíců – je rozdělena na dvě poloviny,
324

 z nichž 

pouze tu první tráví pachatel v zařízení výkonu trestu. Během této doby – doby detence 

– se pachatel musí podrobit tzv. „výcviku“, který spočívá v účasti na různých 

nápravných programech zaměřených na ovládání vlastního temperamentu, problémy 

v rodinných či partnerských vztazích, zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, 

na programech vzdělávacích a programech využívání volného času a v neposlední řadě 

na programech, jejichž účelem je, aby si mladý pachatel uvědomil příčiny a důsledky 

spáchaného trestného činu a změnil své postoje k porušování právních předpisů. Druhá 

polovina uloženého příkazu je pak vykonávána tzv. v komunitě. Mladý pachatel již 

není uvězněn, avšak je nad ním stanoven dohled úředníka místní probační služby, 

sociálního pracovníka nebo člena místního týmu pro kriminalitu mládeže.
325

 Poruší-li 

pachatel podmínky dohledu a nevede-li během této druhé poloviny řádný život, soud 

pro mládež mu může uložit peněžitý trest nebo mu komunitní část výkonu trestu 

přeměnit na detenci. V takovém případě však délka nově uložené detence nesmí 

přesahovat dobu, která zbývá vykonat z původního příkazu k detenci a výcviku, nebo 

tři měsíce.
326

 Naopak lze dobu detence a výcviku o měsíc až dva zkrátit, byl-li pachateli 

uložen trest v trvání delším osmi měsíců. Jak uvádí příručka pro týmy pro kriminalitu 

mládeže,
327

 platí presumpce vhodnosti předčasného propuštění a mladý pachatel 

nemůže být předčasně propuštěn pouze v případě, že je dokázáno, že jeho chování 

během výkonu trestu bylo hrubě násilné nebo nebezpečné. Je-li mladý pachatel 

odsouzen za závažnější trestné činy (např. sexuální trestné činy, vražda, žhářství 

s úmyslem ohrozit lidský život, těžké ublížení na zdraví apod.), tato presumpce neplatí 

a pachatel spolu s úředníky týmu pro kriminalitu mládeže musejí naopak prokázat, že 

pachatel dosáhl výjimečného pokroku, který přesahoval plán nápravy, jež byl vytvořen 

na počátku odsouzení.  
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Odsouzen příkazem k detenci a výcviku může být kterýkoliv pachatel starší 15 a 

mladší 18 let, je-li souzen za čin, pro který zákon stanoví trest odnětí svobody, a soud 

je přesvědčen, že byl v konkrétním projednávaném případě překročen výše popsaný 

práh.
328

 Pachatelům ve věku 12 až 14 let může být tento příkaz uložen pouze v případě, 

že se dle názoru soudu jedná o pachatele chronické.
329

 Chronický pachatel není 

zákonem vymezený termín, a tak při jeho aplikaci mohou nastat potíže. Pojem se 

pokusila v roce 1997 definovat vláda Nových Labouristů v dokumentu uvozujícím 

jejich reformu trestního systému mládeže tak, že „chronickým pachatelem se rozumí 

pachatel (…), který byl odsouzen pro jeden nebo více trestných činů, které byly 

spáchány třemi nebo více samostatnými jednáními, a tento pachatel je znovu zatčen 

v období kratším tří let od posledního odsouzení,“ 
330

 soud však o dva roky později 

rozhodl, že vládní dokument nemající sílu zákona nemůže slova zákona nahrazovat a 

nemůže být pro rozhodování soudu ohledně toho, kdo je chronickým pachatelem, 

závazný.
331

 Vymezení toho, kdo je chronický pachatel, je tedy ponecháno „správnému 

úsudku soudu.“ 
332

 Dvojakost příkazu k detenci a výcviku a opatrovnická povaha jeho 

dohledové části je však podle některých důvodem, proč soudy v období počátků 

existence tohoto příkazu jej ukládaly v hojnější míře, než před jeho zavedením ukládaly 

obecné tresty odnětí svobody. Ve snaze napravit mladé pachatele působením dohledu 

pak soudy paradoxně vystavovaly negativním důsledkům uvěznění velký počet dětí 

mladších 15 let, kterým by, v případě existence pouze obecného trestu odnětí svobody, 

takový trest nebyly uložily.
333

 Směrnice pro trestání mládeže z roku 2009 na nastíněné 

problémy reaguje a uvádí, že od zavedení příkazu k detenci a výcviku a souvisejícího 

pojmu chronický pachatel v roce 1998
334

 prošla trestní politika zřetelným vývojem 

směrem k užívání trestů spojených s odnětím svobody jako prostředků ultima ratio, a 

proto ani v případě, že soud má pachatele za chronického, neměl by nařizovat jeho 

uvěznění, existuje-li naděje, že lze tohoto pachatele napravit jinak. Tato směrnice tedy 
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jako určité vodítko, kdy může být namístě uložení příkazu k detenci a výcviku dítěte ve 

věku 12 až 14 let, uvádí příklad pachatele, který byl odsouzen (příp. jehož věci byly 

vyřízeny některými z odklonů) za činy, pro které lze uložit trest odnětí svobody, a to 

nejméně třikrát během 12 měsíců bezprostředně předcházejících spáchání 

projednávaného činu.
335

 

Příkaz k detenci a výcviku je generickým odsouzením spojeným s odnětím svobody 

pro pachatele mladší 18 let.
336

 Níže uvedená odsouzení naproti tomu mají být užívána 

pouze v ojedinělých, specificky vymezených případech nejzávažnějšího charakteru. 

3.3.7.2. Detence za těžké zločiny (Detention for Grave Crimes) 

 Ustanovení § 91 PCC(S)A je dalším ustanovením dopadajícím pouze na 

pachatele mladší 18 let. Oproti příkazu k detenci a výcviku toto odsouzení neobsahuje 

dohledovou část a lze jej užít i na děti ve věku 10 až 14 let, avšak pouze pod 

podmínkou, že jsou shledány vinnými trestným činem, za který je pro dospělé 

pachatele stanoven trest odnětí svobody s minimální horní hranicí 14 let, nebo 

některým ze sexuálních trestných činů a činů spojených s užitím střelné zbraně, 

taxativně vyjmenovaných v tomto ustanovení. Pro dva vymezené trestné činy - zabití 

následkem nebezpečné jízdy a zabití následkem neopatrné jízdy po vlivem alkoholu 

nebo drog - , lze odsoudit k detenci pouze pachatele starší 14 let.
337

 Je-li v konkrétním 

projednávaném případě překročen práh pro uložení trestu spojeného s odnětím svobody 

a soud má za to, že případ nelze vyřešit jiným způsobem, uloží obžalovanému 

povinnost podrobit se detenci po dobu až do výše horní hranice trestu odnětí svobody, 

stanovené pro dospělé pachatele.
338

 To je další a nejvýraznější odlišností od příkazu 

k detenci a výcviku, který nelze vydat na déle než 24 měsíců.  

Přestože Směrnice pro trestání mládeže zdůrazňuje, že mladí pachatelé by podle § 

91 PCC(S)A měli být odsouzeni pouze zřídka,
339

 jak si všimla Jowitt, „od zrodu této 

oblasti trestního práva (tj. specifického trestání mladých pachatelů za závažné trestné 

činy) byl koncept ‘těžkých’ zločinů rozšířen tak, že obsahuje široké spektrum (…) 

trestných činů. (…) Na jednom konci tohoto spektra jsou závažné sexuální a násilné 
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trestné činy zahrnující pokus vraždy (…), úmyslné těžké ublížení na zdraví nebo 

znásilnění. Dále lze toto odsouzení užít i na řadu dalších závažných zločinů, jako je 

loupež (…), žhářství nebo drogové delikty.“ 
 340

 Nakonec lze stejné odsouzení užít i na 

činy zjevně méně závažné, „jako jsou např. krádež, podvod nebo trestné činy v 

dopravě.“ 
341

 V souladu s tímto zjištěním pak není divu, že odsouzení podle § 91 není 

vždy užíváno tak, jak by nasvědčovalo jeho označení, pouze v souvislosti s těžkými 

zločiny. Klíčové pro užití odsouzení podle § 91 totiž bude, zda konkrétní souzený 

případ vzhledem ke všem jeho okolnostem, osobnosti pachatele, ochraně společnosti a 

účelu soudnictví ve věcech mládeže nelze vyřešit lépe než uložením trestu spojeného s 

odnětím svobody v délce převyšující 24 měsíců, tj. maximální možnou délku příkazu 

k detenci a výcviku.
342

 Jak uvádí Jowitt: „Právo připouští, že určité činy spáchané 

mladými pachateli, ačkoliv nikterak mimořádně závažné, vyžadují delší období 

detence.“ 
343

 I pro takové případy tedy může sloužit odsouzení k detenci za těžké 

zločiny. 

3.3.7.3. Rozšířený trest pro vymezené násilné a sexuální trestné činy (Extended 

Sentence for Certain Violent or Sexual Offences) 

Spáchal-li obžalovaný mladší 18 let jeden nebo více z vymezených násilných nebo 

sexuálních trestných činů a společnosti hrozí výrazné nebezpečí vážné škody 

způsobené pokračováním obžalovaného v trestné činnosti, může mu soud podle § 226B 

odst. 2 CJA uložit tzv. rozšířený trest detence. Další podmínkou, aby bylo lze tento 

trest uložit, je, že závažnost činu neumožňuje uvěznění po dobu kratší čtyř let. Soud 

však nemůže tento trest uložit, je-li nutné uložit trest doživotní detence,
 344

 jenž bude 

popsán v následující kapitole. Rozšířený trest detence je stejně jako trest ukládaný 
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78 

 

příkazem k detenci a výcviku rozčleněn na dvě části, kdy první z nich spočívá v odnětí 

svobody a druhá v dohledu. Charakteristika těchto částí je však odlišná. Co se první 

části týče, soud vymezuje její délku podle obecných pravidel pro ukládání trestů 

spojených s odnětím svobody, aniž by jakkoliv zohledňoval následující část, tzn. 

pachatel stráví v zařízení pro výkon trestu stejnou dobu, jako by strávil, kdyby jeho 

trest nebyl „rozšířený“. Druhá část, tzv. období rozšíření (extension period) se pak za 

tuto dobu „připojí“ ve formě podmíněného propuštění s povinností dodržovat uložené 

povinnosti a omezení. Oproti příkazu k detenci a výcviku uvedené části nemusejí být 

stejně dlouhé, a proto je soud musí vždy vymezit zvlášť, první část podle obecných 

pravidel, druhou pak tak, aby byla vhodně chráněna společnost před vážnou škodou, 

která by mohla nastat, kdyby pachatel propuštěný ze zařízení pro výkon trestu 

pokračoval v páchání trestné činnosti. Horní hranicí druhé části je pět let pro násilné 

činy a osm let pro sexuální trestné činy. Přestože, jak je uvedeno výše, soud vymezuje 

délku první části bez ohledu na to, zda následuje období rozšíření, či nikoliv, nesmí 

součet obou délek přesahovat zákonné horní hranice trestů spojených s odnětím 

svobody stanovené pro dospělé pachatele pro jednotlivé trestné činy.
345

 Podmíněné 

propuštění je při splnění podmínek dobrého chování v zásadě obligatorní poté, co 

odsouzený vykonal 2/3 nařízené délky první části odsouzení. 

3.3.7.4. Doživotní detence za těžké zločiny (Detention for Life for Grave 

Crimes) 

 Ustanovení § 91 PCC(S)A umožňuje užít trest detence za těžké zločiny na 

všechny činy, za které lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí 14 let a výše.
346

 

Takovými činy jsou přirozeně i činy, které lze potrestat odnětím svobody na doživotí. 

„Neexistuje však psaný právní předpis, který by obsahoval souvislý výčet těchto 

trestných činů, jejichž spáchání je postižitelné uložením trestu odnětí svobody na 

doživotí. Právě zde sehrává stěžejní roli judikatura britských soudů (tzv. case law).“ 
347

 

Podle rozhodnutí Chapman z roku 2000 „(1) trestný čin musí být dostatečně závažný, 

aby vyžadoval značný trest a (2) musí existovat dobré důvody se domnívat, že pachatel 

                                                 
345

 § 226B odst. 7 CJA. 
346

 Více v kapitole 3.3.7.2. 
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 BARTOŠKOVÁ, P., M. ČERNÁ, V. FUKSOVÁ, H. PULTAROVÁ, M. ŠAMOVÁ, a E. 
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bude i nadále představovat vážné nebezpečí pro společnost, a to po takovou dobu, 

kterou není možno v době odsouzení spolehlivě určit.“ 
348

 Splňuje-li projednávaná věc 

uvedená kritéria a soud má za to, že její závažnost odůvodňuje uložení trestu doživotní 

detence, soud musí takový trest uložit.
349

 Příkladem, kdy byl uložen trest doživotní 

detence, je čtrnáctiletý chlapec, odsouzený v roce 2003 za úmyslné těžké ublížení na 

zdraví, který udeřil poškozeného dřevěnou tyčí a způsobil mu frakturu lebky 

s dlouhodobými zdravotními následky. Vzhledem k tomu, že tento chlapec byl 

v minulosti souzen za další činy, vykazující nadměrnou agresivitu a narušenost 

chování, soud dospěl k názoru, že nelze důvodně předpokládat chlapcovo polepšení a je 

pravděpodobné, že bude nadále představovat vážné nebezpečí pro společnost. Byl mu 

uložen trest doživotní detence s možností podmíněného propuštění po 38 měsících.
350

  

Výše uvedený příklad ilustruje, že přestože je trest nazván „doživotním“, anglické 

pojetí „doživotnosti“ se liší od toho českého. Pro doživotní odsouzení za činy, pro které 

není trest odnětí svobody stanoven obligatorně (v současnosti je obligatorně stanoven 

pouze pro vraždu
351

), neexistuje žádné obecné pravidlo, po jak dlouhé době uvěznění 

může být pachatel nejdříve podmíněně propuštěn. Tuto dobu (tzv. tarif) vymezuje 

s respektem k zásadám common law soudce v rozsudku, kterým je ukládán trest,
352

 a to, 

jak je vidno výše, klidně i na dobu kratší třech a půl roku. „Doživotnost“ tak není 

spatřována v mimořádně dlouhé době strávené v zařízení pro výkon trestu odnětí 

svobody, ale spíše v doživotním závazku odsouzeného chovat se řádně, neboť zkušební 

doba podmíněného propuštění trvá po celý zbytek života
353

 a odsouzení na doživotí 

nelze ani v případě řádného života zahladit.
354

  

Odsouzený může být podmíněně propuštěn až poté, co nezávislý Výbor ministerstva 

vnitra pro podmíněné propuštění (Parole Board) po posouzení veškerých aspektů 
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spáchaného činu a následného chování tohoto odsouzeného shledá, že jeho propuštění 

není pro společnost nebezpečné. Odsouzený se podmíněně propouští na tzv. licenci 

(licence),
355

 se kterou je spojena povinnost dodržovat v této licenci uložené podmínky, 

a to, jak je řečeno výše, do konce života odsouzeného.
356

 Na plnění uložených 

podmínek dohlíží člen týmu pro kriminalitu mládeže, později probační úředník, který 

taktéž neustále vyhodnocuje přípustnost chování pachatele. Je-li toto chování shledáno 

nepřípustným, státní tajemník na doporučení Výboru pro podmíněné propuštění nebo i 

z vlastní vůle toto podmíněné propuštění zruší a povolá pachatele zpět do výkonu trestu 

odnětí svobody.
 357

 

3.3.7.5. Detence dle libosti Jejího Veličenstva (Detention at Her Majesty’s 

Pleasure) 

 Detence podle libosti Jejího Veličenstva, vymezená v § 90 PCC(S)A, je 

nepřísnějším postihem, jenž anglické trestní právo dětí a mladých osob obsahuje. Týká 

se pouze jednoho činu, a to toho většinově považovaného za nejzávažnější, vraždy. 

Historické označení „dle libosti Jejího Veličenstva“ vyjadřuje skutečnost, že délka 

trvání odnětí svobody není předem pevně stanovena a odsouzený je na svobodu 

propuštěn až poté, co Výbor pro podmíněné propuštění (v minulosti panovník, tj. „Její 

Veličenstvo“) po posouzení veškerých aspektů spáchaného činu a následného chování 

tohoto odsouzeného shledá, že jeho propuštění není pro společnost nebezpečné. Shodná 

pravidla platí i pro trest doživotní detence popsané v předchozí kapitole, avšak zatímco 

u ostatních trestných činů musí soud zvlášť pro každý případ posuzovat vhodnost 

doživotního trestu, spáchal-li pachatel trestný čin vraždy, je mu doživotní trest detence 

dle libosti Jejího Veličenstva ukládán obligatorně. Soud, který tento trest ukládá, určí 

stejně jako v případě doživotní detence za těžké zločiny pouze tzv. minimální dobu, 

kterou musí odsouzený strávit ve vězení (tarif). Na rozdíl od tarifu doživotní detence, 

jehož délka není obecně vymezena, musí tarif detence dle libosti Jejího Veličenstva 

odpovídat pravidlům uvedených v prováděcí osnově (schedule) č. 21 CJA. Zde jsou 
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stanoveny tzv. přiměřené výchozí body (appropriate starting points), tzn. základní 

délky tarifů, odstupňované podle závažnosti spáchaných činů. Tarify stanovené podle 

přiměřených výchozích bodů může soud v libovolném rozsahu snížit nebo navýšit 

s ohledem na polehčující a přitěžující okolnosti uvedené v téže osnově. Pro obžalované 

mladší 18 let činí přiměřený výchozí bod 12 let,
358

 což se jeví vzhledem k věku těchto 

obžalovaných jako poměrně dlouhá doba. Nicméně, zákonodárce přece jen kritérium 

věku do jisté míry zohlednil, když přiměřený výchozí bod pro nejméně závažné činy 

dospělých stanovil jako 15 let.
359

 Nadto pro děti a mladé osoby bez ohledu na 

závažnost činu, pro který byly odsouzeny, vždy musí existovat možnost, že, budou-li se 

chovat řádně, budou po uplynutí tarifu podmíněně propuštěny. Oproti tomu v případě 

dospělých starších 21 let může soud za určitých okolností rozhodnout, že na 

konkrétního obžalovaného nebude ustanovení o podmíněném propuštění aplikovat, a 

tento tak nebude moci být propuštěn na svobodu až do konce svého života.
360

  

3.3.8. Zařízení pro výkon trestu odnětí svobody 

Stejně tak jako anglická úprava obsahuje několik druhů trestů spojených s odnětím 

svobody, obsahuje i několik druhů zařízení pro jejich výkon. Jmenovitě jsou to 

zabezpečovací dětský domov (secure children’s home, dále též jako „SCH“), 

zabezpečovací výcvikové centrum (secure training centre, dále též jako „STC“) a 

zařízení pro výkon tresu pro mladé pachatele (young offender institution, dále též jako 

„YOI“).
361

 Pro zvláštně zranitelné odsouzené pak existuje zvl. oddělení Keppel Unit.
362

 

Neplatí však, jak by se mohlo zdát, žádná přímá spojitost mezi uloženým druhem trestu 

odnětí svobody a druhem zařízení, v němž je trest vykonáván. Také neplatí, že o tom, 

v jakém zařízení bude odsouzený mladší 18 let vykonávat trest, rozhoduje soud. Soud 

pouze ukládá trest. Druh zařízení, ve kterém bude trest vykonán, stejně jako konkrétní 

zařízení, následně určí Rada pro soudnictví ve věcech mládeže,
363

 a to individuálně pro 

každého odsouzeného tak, aby zvolená instituce nejlépe vyhovovala jeho potřebám. 
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Faktory, které bude Rada zvažovat, zahrnují zranitelnost odsouzeného, vzdálenost 

zařízení od místa jeho bydliště, vhodnost režimů nabízených jednotlivými zařízeními, 

věk a pohlaví odsouzeného apod.
364

 Ačkoliv je třeba každý případ posoudit jednotlivě, 

Rada vydala směrnici,
365

 podle které by měli být mladí odsouzení umísťováni v zásadě 

následovně: Děti mladší 15 let primárně do zabezpečovacího dětského domova, příp. 

do zabezpečovacího výcvikového centra; chlapci starší 15 let do zařízení pro výkon 

tresu pro mladé pachatele, zvláště zranitelní chlapci starší 15 let do Keppel Unit; dívky 

starší 15 let do zabezpečovacího dětského domova nebo do zabezpečovacího 

výcvikového centra, v krajním případě do speciálního křídla pro mladé pachatele v 

ženské věznici. 

3.3.8.1. Zabezpečovací dětské domovy (Secure Children’s Homes)  

Zabezpečovací dětské domovy jsou zařízení pro výkon trestu odnětí svobody 

s nejmírnějším režimem. Jsou zřizované místními úřady a provozované poskytovateli 

sociálních služeb, nikoli vězeňskou službou. Jedná se o zařízení určená všem 

odsouzeným mladším 18 let, avšak jejich nejčastějšími chovanci budou děti ve věku 12 

až 14 let. Do SCH lze kromě odsouzených pachatelů umístit i děti mladší 10 let, jež 

spáchaly čin jinak trestný. Specifikem zabezpečovacích dětských domovů je však fakt, 

že nemusejí přijmout všechny odsouzené děti, které jsou jim Radou navrženy.  

Zabezpečovací dětské domovy fungují na principu intenzivní práce s dětmi ve stylu 

„jeden na jednoho,“ 
366

 tj. vykazují velmi nízký poměr vychovatelé/odsouzení. Cílem 

těchto institucí je poskytnout mladému člověku ohroženému trestnou činností celistvou 

a na míru šitou podporu, s respektem k jeho osobním potřebám. V SCH pracují pouze 

osoby vyškolené pro práci s dětmi a SCH též spolupracuje s externími odborníky na 

duševní, rodinné, zdravotní a jiné potíže mladých delikventů. Velký důraz je taktéž 

kladen na osobní rozvoj a vzdělání dětí v těchto zařízeních. Jak praví oficiální webové 

stránky tělesa zastřešujícího všechny SCH v Anglii a Walesu: „Počátečním 

bodem toho, že se uvěznění mladí lidé efektivně zapojí do vzdělávání a výcviku 

(education and training), musí být celistvé, terapeutické prostředí, které cílí na všechny 
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potřeby těchto mladých lidí. Tento počáteční bod již existuje – v zabezpečovacích 

dětských domovech.“ 
367

 

SCH se řídí vlastními vnitřními řády s respektem k závazným pravidlům pro dětské 

domovy (Anglie) z roku 2015 (Children’s Homes (England) Regulations 2015). Děti 

musejí absolvovat 25 až 30 hodin školní výuky týdně. V současnosti funguje na území 

Anglie a Walesu 15 SCH s celkovou kapacitou 150 lůžek pro děti odsouzené za 

trestnou činnost a aktuální data ukazují, že jsou volná lůžka pouze ve čtyřech z nich.
368

 

Ačkoliv jsou tato zařízení považována za ta s nejvyššími standardy péče a nejvyšší 

mírou nápravného působení na odsouzené,
369

 jsou také zařízeními, jejichž provoz je 

prokazatelně nejdražší.
370

 Také proto SCH neustále bojují s nedostatečnou kapacitou. V 

období 2014-2015 vykonávalo trest odnětí svobody v SCH 10 % odsouzených 

mladších 18 let. 
371

 

3.3.8.2. Zabezpečovací výcviková centra (Secure Training Centres)   

Zabezpečovací výcviková centra jsou jakýmsi mezičlánkem mezi převážně 

pečovatelskými zabezpečovacími dětskými domovy a zařízeními pro výkon trestu pro 

mladé pachatele, jež mají v zásadě standardní charakter věznice. STC patří mezi 

vězeňská zařízení, avšak jsou na základě veřejnoprávní smlouvy provozována 

soukromými subjekty. Přijímají odsouzené dívky i chlapce ve věku 12 až 18 let. Oproti 

zařízením pro výkon trestu pro mladé pachatele je v STC nižší poměr 

dozorci/odsouzení – na tři dozorce připadá maximálně osm odsouzených
372

 – a celkový 

počet odsouzených v jednom STC nepřesahuje 50. Režim v tomto zařízení má být 

konstruktivní, motivační a vzdělávací. Odsouzeným je předepsáno 25 hodin školní 

výuky týdně, 52 týdnů ročně, dále jsou vytvářeny speciální programy zaměřené na 
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potřeby každého jednoho odsouzeného. Návštěvy jsou odsouzenému povoleny jednou 

týdně, a to nejdéle na jednu hodinu.
373

 

STC podléhají statutárním pravidlům pro zabezpečovací výcviková centra z roku 

1998 (Secure Training Centre Rules 1998). V současnosti fungují na území Anglie a 

Walesu pouze tři STC s celkovou kapacitou 160 lůžek
374

 a jejich přínos je diskutabilní. 

V oficiálních materiálech těchto zařízení je sice proklamován cíl vytvořit prostředí, 

které pomůže postihnout vzorce kriminálního chování a které je v souladu s potřebami 

dospívajících chlapců a dívek,
375

 v praxi se však ukazuje, že v STC dochází k příliš 

častým obměnám dozorců, dozorci nejsou dostatečně kvalifikovaní, a navíc velmi často 

spoléhají na využití fyzických donucovacích prostředků.
376

 Od roku 1990, kdy byly 

ZCV poprvé otevřeny, do roku 2012, kdy došlo k poslednímu úmrtí, zemřelo celkem v 

STC a ZVT 35 dětí (oproti pouze dvěma případům za posledních 20 let v SCH), ať už 

následkem sebevraždy, násilí spoluvězňů nebo nepřiměřeného užití síly ze strany 

dozorců. Z tohoto počtu dvě nejmladší děti (14 a 15 let) zemřely v STC poté, co na ně 

dozorci užili fyzické donucovací prostředky.
377

 V období 2014-2015 vykonávalo trest 

odnětí svobody v STC 21 % odsouzených mladších 18 let.
378

  

3.3.8.3. Zařízení pro výkon trestu pro mladé pachatele (Young Offender 

Institutions) 

Zařízení pro výkon trestu pro mladé pachatele se nejvíce blíží věznicím pro dospělé. 

Z celkového počtu osmi zařízení jich je šest provozováno státem, dvě pak provozují 

soukromé subjekty. YOI jsou určeny pro odsouzené od 15 do 21 let, kdy však 

odsouzení starší 18 let většinou bývají drženi odděleně od nedospělých pachatelů. 

Důležité je, že YOI jsou striktně chlapecká zařízení a dívky, které nelze umístit ani do 
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jednoho z výše uvedených zařízení, musejí být drženy v oddělených křídlech ženských 

věznic. V současnosti jsou dětská křídla vytvořena ve třech ženských věznicích.
379

 

YOI mají nejnižší počet dozorců na odsouzeného, a míra individuálního přístupu je 

tudíž taktéž nejnižší. Čtyři dozorci na křídlo čítající 60 odsouzených mladíků nejsou 

výjimkou.
380

 YOI má vytvářet bezpečné a zabezpečené prostředí, které napomůže 

mladým lidem přijmout svoji zodpovědnost za spáchané činy a uvědomit si své 

povinnosti. Takové prostředí musí zároveň umožnit, aby se dětem dostalo veškeré 

právním řádem zaručené péče a podpory a zajistit, že dětem nebudou upřena jejich 

zvláštní práva.
381

 YOI na rozdíl od výše popsaných zařízení cílí v menší míře na 

vzdělání a osobní rozvoj odsouzených. Přestože je zákonem předepsána povinnost YOI 

zajistit odsouzeným vzdělání a výuku praktických dovedností, je tato povinnost dána 

pouze obecně - „tak, jak je to možné.“ 
382

 Dětem povinným školní docházkou je 

nařízeno alespoň 15 hodin výuky týdně. Odsouzení starší 17 let, kteří mají zvláštní 

vzdělávací potřeby, mají právo na vzdělání vyhovující těmto potřebám.  Návštěvy 

v těchto zařízeních jsou povoleny dvakrát za čtyři týdny na jednu hodinu.
383

 

Základní pravidla výkonu trestu v YOI se řídí statutárními pravidly pro zařízení pro 

výkon trestu pro mladé pachatele z roku 2000 (The Young Offender Institution Rules 

2000). Jak je uvedeno výše, v současnosti je v Anglii osm YOI a tři oddělená křídla 

ženských věznic pro mladé dívky. YOI mají v porovnání s dalšími dvěma typy zařízení 

pro výkon trestu dětí a mladých osob mnohonásobně větší kapacity. Největší z nich, 

HMYOI Wetherby, pojme až 336 odsouzených. V období 2014-2015 vykonávalo trest 

odnětí svobody v YOI 69 % odsouzených mladších 18 let.
384
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3.3.8.4. Keppel Unit  

Keppel Unit je zvláštní oddělení YOI Wetherby, určené pro zvláštně zranitelné 

odsouzené, kteří by jinak byli umístěni do YOI. Toto oddělení je sice součástí jednoho 

konkrétního YOI, avšak na celém území Anglie a Walesu je jediným svého druhu, a tak 

lze do něj umísťovat odsouzené z celého tohoto území. Kritéria pro umístění mladého 

pachatele do tohoto oddělení uvedená v příručce Rady pro soudnictví ve věcech 

mládeže jsou např. obtížná socializace, fyzické nebo psychické problémy, sklony 

k sebepoškozování, předchozí ubližování ze strany vrstevníků apod.
385

 Keppel Unit má 

poskytnout zvláště zranitelným mladíkům individuálnější přístup, vyšší míru péče a 

podpory. Kapacita tohoto oddělení je 48 lůžek.
386

  

3.3.9. Zahlazení odsouzení 

S vědomím toho, že osobnost dětí a mladých osob se stále ještě vyvíjí a že záznam 

v trestním rejstříku může mít na takový vývoj negativní vliv, neboť stigmatizace 

trestním záznamem výraznou měnou ztěžuje začlenění se do společnosti,
387

 nabízí 

zákon o rehabilitaci pachatelů z roku 1974 (Rehabilitation of Offenders Act 1974) v § 5 

odst. 2 odsouzeným mladším 18 let ve srovnání s dospělými rychlejší cestu k zahlazení 

odsouzení. Proto právní následky odsouzení dětí a mladých osob k jakémukoli z trestů 

spojených s odnětím svobody, k peněžitému trestu a ke komunitnímu trestu příkazem 

k rehabilitaci zanikají ze zákona po uplynutí doby o polovinu kratší, než je doba pro 

zahlazení činů spáchaných dospělými (6 měsíců až 3,5 roku). Úprava zahlazení 

odsouzení specifickými příkazy užívanými pouze pro nedospělé pachatele je velmi 

příznivá - příkaz k nápravě je zahlazen ihned po výkonu z něj plynoucí povinnosti a 

příkaz k postoupení po uplynutí doby platnosti tzv. kontraktu. Příkaz k náhradě pak 

sleduje obecnou úpravu a zahlazuje se v okamžiku zaplacení celé nařízení částky, 

příkaz k léčení je zahlazen ihned po ukončení léčení. Bez ohledu na výše nastíněný 

mírnější přístup k mladým pachatelům se však nezahlazuje výkon žádného trestu odnětí 

svobody, který byl uložen na čtyři roky a déle, a to platí shodně pro dospělé, mladé 
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osoby i děti.
388

 Přestože se posledně uvedené bude dotýkat pouze minima odsouzených 

mladších 18 let, „je znepokojující, že tyto děti a mladé osoby mají záznam v rejstříku 

trestů a mohou pro něj čelit diskriminaci.“ 
389

 

3.4. Pachatelé trpící duševní poruchou 

 V části pojednávající o české úpravě se věnuji tzv. ochranným opatřením. Jak 

bylo uvedeno výše, anglická právní úprava právní následky trestných činů rozděluje 

zcela jiným způsobem. I v ní však přirozeně existují nástroje, jak reagovat na trestné 

činy spáchané osobou mladší 18 let trpící duševní poruchou. Tyto nástroje obsahuje 

zákon o duševním zdraví z roku 1983 (Mental Health Act 1983). Uvedený zákon je 

smíšené povahy – upravuje otázky péče o duševně nemocné pacienty či např. nakládaní 

s jejich majetkem, kromě toho však ve 3. části nazvané Pacienti, o nichž se rozhoduje v 

trestním řízení, a odsouzení pacienti (Patients Concerned in Criminal Proceedings or 

Under Sentence), obsahuje též ustanovení o pravomocech trestních soudů. Pachateli 

trestného činu trpícímu duševní poruchou tak může na základě § 37 a n. soud uložit 

příkaz k léčení (hospital order) nebo příkaz k opatrovnictví (guardianship order).  

Co se týče příkazu k léčení, „soudní diskrece není nijak omezena (…) kromě toho, že 

příkaz k léčení nemůže být alternativou k obligatornímu trestu odnětí svobody na 

doživotí. Příkaz k léčení je alternativou k jakémukoliv jinému odsouzení vykonávanému 

ve věznici (…), je-li soud přesvědčen, že příkaz k léčení je v daném případě 

nejvhodnějším možným řešením.“ 
390

 Kromě toho, že soud ukládá léčení jako 

alternativu k trestu spojenému s odnětím svobody, může jej taktéž uložit jako doplněk 

trestu odnětí svobody poté, co je tento trest vykonán, trvá-li stále zájem na ochraně 

společnosti před pachatelem s duševní poruchou.  

Příkaz k opatrovnictví je pak ukládán za stejných podmínek jako příkaz k léčení, 

avšak s tím, že jej nelze uložit pachatelům mladším 16 let.
 391

  Jeho účelem je umožnit 

duševně nemocným žít tak nezávislý život, jak jen je to možné, za pomoci opatrovníka 
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– jednotlivce nebo místního sociálního úřadu, který za duševně nemocného činí některá 

rozhodnutí týkající se jeho bydlení, zdravotních prohlídek, práce apod.
392

 

Oproti české úpravě ta anglická výslovně zakazuje uložení příkazu k léčení nebo 

opatrovnictví osobě, jež spáchala trestný čin pod vlivem návykové látky nebo 

v souvislosti s jejím zneužíváním, neboť závislost na alkoholu a jiných návykových 

látkách není podle § 1 odst. 3 zákon o duševním zdraví z roku 1983 považována za 

duševní poruchu. Zacházení podle citovaného zákona nepodléhá nikdo pouze na 

základě své závislosti na návykových látkách, avšak není vyloučeno, aby mu podléhal 

pro jinou duševní poruchu, i kdyby tato byla se závislostí na návykových látkách 

spojena.
393

  

 Zacházení s osobami trpícími duševní poruchou je v zásadě shodné pro dospělé 

i nedospělé pachatele. Výjimkou je pak výše uvedený příkaz k opatrovnictví, jenž lze 

vydat pouze pro osoby starší 16 let, a dále povinnost soudu obstarat si před vydáním 

příkazu dostatečné informace o tom, zda je zařízení, kde hodlá nařídit výkon léčení 

pachatele mladšího 18 let, pro takového pachatele vhodné vzhledem k jeho věku a 

osobním poměrům.
394

 

3.5. Řízení s dětmi mladšími 10 let  

Dolní hranice trestní odpovědnosti je stanovena k okamžiku dovršení 10. roku věku. 

Děti mladší deseti let tak nemohou být trestně odpovědné
395

 a nevztahují se na ně ani 

žádné prameny trestního práva. Dítě mladší 10 let, které se dopustilo činu v české 

úpravě nazývaného „čin jinak trestný“, tedy nenese označení „pachatel“, ale „dítě 

v nouzi“ (child in need)
396

 nebo „dítě, kterému hrozí významná újma“ (child at risk of 

significant harm).
397

 S takovými dětmi se zachází podle zákona o dětech z roku 1989, 

který je ovládán zásadou blaha dítěte, tzn. že blaho dítěte musí být prvořadým 
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hlediskem jakéhokoliv rozhodování soudu podle tohoto zákona.
398

 Takto lze nad 

dítětem stanovit dohled nebo jej umístit do výchovného zařízení. V případě, že dítě 

pobývá v některém ze standardních výchovných zařízení, avšak z tohoto zařízení se 

dopustilo četných útěků a je pravděpodobné, že se útěku dopustí opět, když útěkem mu 

hrozí významná újma, nebo v případě, že dítě pobývá se ve standardním výchovném 

zařízení a je pravděpodobné, že bude-li zde pobývat nadále, ublíží sobě nebo jinému, 

může být toto dítě umístěno do tzv. zabezpečovacího ubytování (secure 

accommodation) s cílem omezit svobodu tohoto dítěte.
399

 Příkazu k umístění dítěte do 

zabezpečovacího ubytování nesmí být nikdy užíváno jako trestu,
400

 naopak musí být 

vydán pouze v případě, že je nejlepším způsobem, jak dosáhnout uspokojení potřeb 

dítěte
401

 a jak do jeho života včlenit disciplínu a řád.
402

 Konkrétním druhem 

zabezpečovacího ubytování pro děti mladší 10 pak bude zabezpečovací dětský 

domov.
403

 

3.6. Odpovědnost rodiče nebo poručníka (Responsibilities of Parent 

or Guardian) 

 Anglické právo řadí do systému trestního soudnictví mládeže i postih rodičů 

nebo jiných osob, kterým náleží rodičovská odpovědnost nad nedospělým pachatelem, 

za to, že dopustili, aby jejich dítě spáchalo trestný čin. Jak uvádí Arthur: „Vymáhání 

odpovědnosti rodičů za trestnou činnost jejich dětí je charakteristickým znakem 

systému trestního soudnictví mládeže od 19. století.“ 
404

 Proto i soudobé trestní právo 

má několik prostředků, jak takovou odpovědnost vymoci. Kromě již výše uvedené 

možnosti (či povinnosti v případě pachatelů mladších 16 let), aby rodiče namísto svých 

dětí zaplatili uložené finanční sankce (viz kapitolu 3.3.4.), mohou soudy pro rodiče 
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mladých pachatelů vydat dva příkazy. Jedná se o příkaz, aby se rodič zavázal (binding 

over parents and guardians) a rodičovský příkaz (parenting order).  

Příkaz, aby se rodič zavázal, soud podle § 150 PCC(S)A může (a v případě 

pachatelů mladších 16 let musí) vydat, je-li to vhodné pro zabránění dalšímu páchání 

trestné činnosti nedospělým pachatelem.
405

 Tímto příkazem se rodiči dítěte ukládá 

povinnost písemně se zavázat, že bude o své dítě řádně pečovat a bude nad ním 

vykonávat řádný dohled. Ukládá-li soud dítěti komunitní odsouzení, může tento 

závazek obsahovat navíc povinnost rodiče zajistit, aby jeho dítě dodržovalo podmínky 

uloženého odsouzení. V případě, že rodič s takovým závazkem bez opodstatněného 

důvodu nesouhlasí, soud mu namísto příkazu uloží pokutu ve výši až £1,000.
406

 Pokutu 

ve stejné maximální výši zaplatí rodič, který se zavázal, avšak svůj závazek následně 

nedodržel. Závazek rodiče nesmí trvat déle než tři roky a nesmí pokračovat poté, co 

pachatel dosáhne 18 let věku.
407

  

 Rodičovský příkaz je zvláštním civilním příkazem,
408

 který však mohou (a 

v případě pachatelů mladších 16 let musejí
409

) podle § 8 a n. CDA vydávat i trestní 

soudy projednávající delikty osob mladších 18 let, je-li to vhodné pro zabránění 

dalšímu páchání trestné činnosti nedospělým pachatelem. V příkazu soud rodiči dítěte 

odsouzeného za trestný čin ukládá povinnost podrobit se tzv. programu rodičovství 

(parenting programme), který obnáší povinnosti účastnit se kurzů zaměřujících se na 

to, jak být správným rodičem, tj. např. jaké výchovné prostředky volit, jak s dětmi 

hovořit a řešit neshody, jak je trestat a odměňovat apod. Nadto mu ještě stanoví zvláštní 

povinnosti, vymezené s ohledem na konkrétní případ – např. povinnost zajistit 

pravidelnou školní docházku dítěte, povinnost zabránit dítěti ve styku s určitými 

osobami nebo v návštěvách určitých míst apod.
410
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4. Srovnání právních úprav 

4.1. Obecná ustanovení – Účel systémů a jejich ideová východiska, 

základní pojmy 

Účelem českého soudnictví ve věcech mládeže je podle § 1 odst. 2 ZSVM, aby se 

mladistvý pachatel nadále zdržel páchání protiprávní činnosti, způsobem odpovídajícím 

jeho schopnostem a rozumovému a mravnímu vývoji se začlenil do společnosti a podle 

svých sil a schopností se podílel na odčinění jím způsobené újmy. Mladistvý má za své 

činy přijmout osobní odpovědnost (§ 3 odst. 4), avšak zákon na mnoha místech 

připouští nedokončený vývoj jeho osobnosti a skutečnost, že na jeho trestné činnosti se 

nepřímo podílejí i vnější faktory, jako je rodinné prostředí, nejbližší okolí a do jisté 

míry i celá společnost. Proto musejí ukládaná opatření vytvářet vhodné podmínky pro 

sociální a duševní rozvoj mladistvého a chránit jej před škodlivými vlivy (§ 9 odst. 1). 

Specifický přístup k mladistvému pachateli je patrný též v rozdílném označení 

protiprávních činů spáchaných mladistvými (provinění) a právních následků 

protiprávních činů mládeže (opatření).  

Základním účelem anglického systému soudnictví ve věcech mládeže je předcházení 

trestné činnosti páchané dětmi a mladými osobami (§ 37 odst. 1 CDA). Pro dosažení 

tohoto cíle existuje šest pilířů, a sice 1. urychlení spravedlnosti, 2. konfrontace mladých 

pachatelů s následky jejich trestné činnosti a budování smyslu pro jejich osobní 

odpovědnost, 3. řešení rizikových faktorů spojených s kriminalitou – osobních, 

rodinných, sociálních, výchovných a zdravotních, 4. ukládání trestů přiměřených 

závažnosti a četnosti kriminality a nové druhy sankcí, 5. povzbuzování mladých 

pachatelů k odškodňování obětí a 6. prohlubování odpovědnosti rodičů.
411

 Současné 

cíle Rady pro soudnictví ve věcech mládeže jsou pak prevence recidivy, snížení počtu 

spáchaných trestných činů, ochrana veřejnosti a podpora obětí a podpora bezpečí a 

                                                 
411

 Útvar pro mladistvé pachatele (Juvenile Offenders Unit). Příspěvek na konferenci „Zákon o trestné 

činnosti a narušování veřejného pořádku z roku 1998 - implementace zákona, dosažení cíle“, 

Konferenční centrum Queen Elizabeth II., 4.11. 1998. In: Zákon o trestné činnosti a narušování 

veřejného pořádku: zákon Velké Británie z roku 1998 (vybraná ustanovení) ; Stanovisko EHSV k 

prevenci kriminality mládeže (2006/C 110/13). Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2007, 

s. 8-12. 
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blaha dětí a mladých osob v systému trestní justice.“ 
412

 Protiprávní činy spáchané 

nedospělými osobami a právní následky takových činů nesou stejná označení jako 

v případě protiprávních činů dospělých a jejich následků. 

Základní východiska obou srovnávaných úprav jsou z velké části shodná, opakuje se 

sociálně-opatrovnický akcent na pomoc a ochranu mladistvých před rizikovými 

vnějšími faktory stejně jako justiční povinnost mladistvého převzít odpovědnost za své 

protiprávní jednání. V obou úpravách je též zřetelný vliv restorativní justice – 

zdůrazňuje se povinnost mladistvého odčinit způsobenou újmu, uspokojit poškozeného 

a zapojit se do společnosti. Rozdíl lze spatřit v zásadě pouze ve formulaci a pořadí 

proklamovaných cílů a zásad. Česká úprava klade větší důraz na individuální poměry 

mladistvého pachatele a jeho ne zcela vyvinutou osobnost, když např. požaduje, aby 

mladistvý přispěl k odčinění způsobené újmy „podle svých sil a možností“ (§ 1 odst. 2 

ZSVM), zatímco anglická úprava stanoví pouze povinnost „povzbuzovat mladé 

pachatele k odškodňování obětí.“ 
413

 Česká úprava také více chrání mladistvého před 

stigmatizací, když mu namísto trestu za spáchaný trestný čin ukládá opatření za 

spáchané provinění. Anglická úprava naproti tomu více zdůrazňuje nutnost, aby 

nedospělý pachatel převzal osobní odpovědnost za spáchaný trestný čin, a terminologii 

ponechává shodnou s terminologií vztahující se na dospělé pachatele. Na druhou stranu 

se však přímo v rámci trestního řízení s nedospělým pachatelem v Anglii vyvozuje 

taktéž odpovědnost rodiče tohoto pachatele, kterému trestní soud může uložit některý 

ze zvláštních příkazů. V české úpravě taková možnost v rámci trestního práva zcela 

chybí. 

Lze tedy shrnout, že ideologicky se česká právní úprava hlásí spíše k prvkům 

sociálně-opatrovnického modelu a justiční model je upozaděn. V Anglii se justiční 

model projevuje výrazněji, nicméně i zde hraje sociálně-opatrovnický model 

významnou roli. Obě právní úpravy se pak hlásí k filozofii restorativní justice. 
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 YOUTH JUSTICE BOARD. YJB Corporate Plan 2014–17 and Business Plan 2014/15. 2014. 

Publication reference number: D155. Dostupné z: 
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Srovnání rozsahu jejího uplatňování v praxi se bude věnovat samostatná kapitola č. 

4.11. 

4.2. Základní zásady 

Obě srovnávané země jsou smluvními stranami Evropské úmluvy o lidských 

právech a Úmluvy o právech dítěte, v souladu s mezinárodními závazky tedy oba 

systémy soudnictví ve věcech mládeže stojí na shodných obecných zásadách (nullum 

crimen sine lege, presumpce neviny ad.: § 3 odst. 1, 5 ad. ZSVM, zákon o lidských 

právech z roku 1998 (Human Rights Act 1998), zásada individuálního přístupu 

k pachateli s ohledem na jeho osobnost, kalendářní i mentální věk a prostředí, ze 

kterého pochází: § 3 odst. 3 ZSVM, bod 2.1 Směrnice pro trestání mládeže). Obě země 

uznávají zásadu odnětí svobody jako prostředku ultima ratio, české právo nadto zásadu 

rozšiřuje, když za prostředek ultima ratio označuje všechna trestní opatření (§ 3 odst. 2 

ZSVM, § 152 odst. 2 CJA). 

Zásada ochrany soukromí platí v obou zemích a v obou zemích lze uplatnit soudní 

diskreci pro mimořádné případy v zájmu ochrany společnosti. V České republice však 

tato zásada platí bezvýjimečně pro všechna řízení s mladistvými pachateli a vztahuje se 

na veškeré informace, z nichž by bylo lze identifikovat případného pachatele, které 

získal jakýkoliv orgán činný v trestním řízení. Naproti tomu v Anglii zásada neplatí pro 

obecné soudy a pro soudní řízení o uložení (a porušení) příkazů proti společensky 

škodlivému jednání a informace o těchto řízeních jsou volně přístupné. Domnívám se 

tedy, že v tomto ohledu Česká republika přistupuje k postihu nedospělých pachatelů 

vhodněji než Anglie, a lépe tak naplňuje pro oba státy závazná ustanovení čl. 3 Úmluvy 

o právech dítěte, kdy: „Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti 

týkající se dětí.“ a čl. 40 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, kdy: „Státy, které jsou 

smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte obviněného, obžalovaného nebo 

uznaného vinným z porušení trestního práva na takové zacházení, které rozvíjí smysl 

dítěte pro důstojnost a čest, které znovu posiluje úctu dítěte k lidským právům a 

základním svobodám jiných a bere ohled na věk dítěte, napomáhá znovuzačlenění 

dítěte a zapojení dítěte do prospěšného působení ve společnosti.“ 

V nižší míře než v České republice je v Anglii uplatňována též zásada specializace 

orgánů činných v trestních věcech osob mladších 18 let. Zatímco v České republice 

platí v podstatě pro všechny orgány, jež přijdou s do styku s mladistvým delikventem 
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(§ 3 odst. 8 ZSVM), v Anglii existují specializovaní státní zástupci
414

 a orgány, které 

tvoří týmy pro kriminalitu mládeže,
415

 avšak co se týče soudů, specializovaní musejí 

být pouze soudci a magistráti soudů pro mládež, u soudců a magistrátů obecných soudů 

se specializace nevyžaduje. Je však nutné zdůraznit snahu učinit řízení s dětmi a 

mladými pachateli co nejméně formální a stresující a co nejvíce srozumitelné, kdy, jak 

stanoví Směrnice pro trestní praxi z roku 2013, mají být soudní místnosti upraveny tak, 

aby žádná z přítomných osob neseděla na vyvýšeném místě, kdy soudci nemají nosit 

paruky ani taláry a policisté nemají být v uniformě. Taková pravidla budou vhodná 

zejména s ohledem na skutečnost, že podle anglického práva lze trestní řízení vést 

s dětmi již od věku 10 let. Mladiství odpovědní podle českého práva jsou již ve věku, 

kdy není pravděpodobné, že by se báli taláru nebo je nadměrně traumatizoval fakt, že 

soudce sedí na vyvýšeném místě. Jasné vymezení procesních rolí včetně svrchovaného 

soudce, který trestá za porušení práva, a přiměřené množství stresu může naopak 

přispět k odrazení mladistvých pachatelů od další trestné činnosti. Domnívám se však, 

že by české úpravě mohlo prospět zařazení podobných pravidel do úpravy řízení 

s dětmi mladšími 15 let. Obdobně by tato pravidla mohla platit pro řízení se zvlášť 

citlivými pachateli, kdy by o tom, který pachatel je zvlášť citlivý, a na kterého se tedy 

budou pravidla vztahovat, rozhodoval soud po poradě s orgánem sociálně právní 

ochrany dětí. 

Jak bylo řečeno výše, obě země jsou mezinárodními smlouvami v oblasti ochrany 

lidských práv a práv dítěte zavázány dosahovat shodných minimálních standardů a 

samozřejmě nejsou nikterak omezeny tyto standardy rozšířit. Z textů právních úprav 

zkoumaných zemí plyne, že Česká republika tyto standardy v zásadě plní, přesto však 

Výbor OSN pro práva dítěte ve svých posledních závěrečných doporučeních 

poukazoval na to, že „většina soudců vykonávajících soudnictví ve věcech mládeže 

nepodstoupila nezbytné školení pro jednání s dětmi, jež se ocitly v konfliktu se 

zákonem.“
 416

 Stejně tak tento výbor uvedl, že i přes teoretickou existenci alternativ 

k trestu odnětí svobody je v  praxi tento trest ukládán častěji než jen jako prostředek 
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 K tomu viz poznámku č. 199. 
415

 K tomu viz poznámku č. 198. 
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 VÝBOR OSN PRO PRÁVA DÍTĚTE. Padesáté sedmé zasedání. Přezkoumání zpráv předložených 

Státy v souladu s čl. 44 Úmluvy: Závěrečná doporučení: Česká republika. 2011. CRC/C/CZE/CO/3-4. 
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poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/umluva-o-pravech-ditete-42656/. [cit. 

2016-03-22]. 
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ultima ratio.
417

 Anglii zpráva Výboru OSN rovněž vyčetla nedostatečnou specializaci 

orgánů činných v trestním řízení, nikoli však proto, že by bylo nedostatečné vzdělání 

těch, kteří se na mládež specializují, ale proto, že v některých případech není pro soudy 

žádná specializace vůbec nutná. Proto Výbor OSN Anglii doporučil, aby děti za 

žádných okolností nebyly souzeny obecnými soudy.
418

 Stejně tak ani Anglie podle 

OSN nepoužívala odnětí svobody jako prostředku ultima ratio, oproti České republice 

pak navíc na zákonné úrovni neposkytovala dostatečně široký rámec náhradních 

opatření.
419 

Protože jsou obě zprávy Výboru OSN staršího data (zpráva o ČR z roku 

2011, zpráva o Anglii z roku 2008), je vhodné zjistit, zda v oblastech, jež vykazovaly 

největší nedostatky, došlo ke dni dokončení této práce ke změnám. 

Co se týče profesionality soudců České republice, nezávislá mezinárodní srovnávací 

studie prováděná mezi lety 2013 a 2015 ukázala, že „tento požadavek není v praxi 

dobře implementován, jelikož je pouze omezený počet vhodných vzdělávacích 

programů.“ 
420

 V Anglii nadále existuje povinnost vyšších soudů vést v prvním stupni 

jednání ohledně deliktů dětí a mladých osob, a přestože vnější forma těchto jednání již 

v zásadě odpovídá vnější formě jednání u soudu pro mladistvé, nezbytná specializace 

osob soudců na zacházení s dětmi stále chybí. Žádná ze srovnávaných zemí tedy 

bohužel v tomto ohledu pokroku nedosáhla.  

Druhým z doporučení Výboru OSN pro obě země bylo užívat trest zbavující děti 

svobody až jako poslední možnost. V absolutních číslech ve srovnávaných obdobích od 

roku 2011, resp. 2008, kdy vydal Výbor OSN svá doporučení, v obou zemích klesl 

počet ukládaných opatření (trestů) odnětí svobody - v České republice 2,6x, v Anglii 

3,7x. Nicméně, stejně tak klesl i počet souzených provinění (trestných činů) 

ukládaných osobám mladším 18 let obecně - v České republice 1,6x, v Anglii 3,7x. 

Z tohoto důvodu bude nutné srovnat i poměrné zastoupení opatření (trestů) odnětí 

svobody mezi řešeními všech těchto souzených provinění. V České republice bylo 

v roce 2011 z celkového počtu odsouzených provinění uloženo opatření 

                                                 
417

 Tamtéž, bod 69 písm. c). 
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nepodmíněného odnětí svobody zhruba v 8 procentech případů, v roce 2015 pak v 

necelých 5 procentech. V Anglii v roce 2008 tresty nepodmíněného odnětí svobody 

představovaly v celkovém úhrnu trestů uložených dětem a mladým osobám 5,58 

procent, za období 2014-2015 to bylo 5,92 procent.
421

 V praxi českých soudů lze 

zaznamenat znatelný pokles ukládaných trestních opatření zbavujících mladé pachatele 

svobody, nicméně poměr těchto opatření k celkovému počtu trestních sankcí dosahuje 

obdobné výše jako poměr, který byl vytýkán Anglii již v roce 2008. Anglie od roku 

2008, přestože vydala několik klíčových dokumentů podporujících blaho dítěte dětí 

v trestním systému a zaměřující se na alternativní tresty,
422

 ukládá trest odnětí svobody 

přibližně stejnému procentu případů nedospělých pachatelů, kteří se dostanou před 

soud, jako v roce 2008. Ani jedna ze zkoumaných zemí tak nejspíše stále nesplňuje 

doporučení Výboru OSN pro práva dítěte. 

4.3. Soudy pro mládež 

Soudní soustava Anglie a Walesu se od soudní soustavy České republiky obecně 

velmi liší a její podrobný popis není předmětem této práce. Co se týče soudnictví ve 

věcech mládeže, lze však zaznamenat shodný prvek, kdy v obou případech jsou pod 

označením soud pro mládež (youth court) v rámci obecné soudní soustavy vyděleny 

samostatné senáty/panely/osoby, které mají za úkol projednávat činy kladené za vinu 

nedospělým osobám. Na rozdíl od České republiky, kde soudy pro mládež fungují na 
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všech úrovních soudní soustavy (§ 2 odst. 1 písm. d) ZSVM), v Anglii soudy pro 

mládež existují pouze na úrovni nejnižší (§ 45 odst. 1 ChYPA). Proto zde dochází 

k situacím, kdy závažnější činy mládeže nebo činy mládeže projednávané 

ve společném řízení se závažnějšími činy dospělých řeší vyšší obecné soudy. 

V kontextu českého práva zcela nemyslitelná je pak praxe anglických soudů pro 

mládež a obecných soudů, které si „předávají případy tam a zpátky“ za účelem 

rozhodnutí o vině nebo kvůli uložení trestu. Celý systém se mi jeví jako krajně 

nepřehledný, a o to více nevhodný, že se týká dětí. Dětem, jejichž intelekt většinou 

nedosahuje úrovně dospělých, neboť se stále ještě vyvíjí, může působit obtíže 

porozumět i trestnímu řízení vedenému podle českých pravidel zákonného soudu a 

soudce, a domnívám se, že systém anglický je zcela mimo meze jejich chápání. Český 

soudní systém je tedy dle mého názoru potřebám zacházení s nedospělými pachateli 

vyhovující. 

4.4. Trestní odpovědnost mladistvých (dětí a mladých osob) a zánik 

trestnosti 

Horní hranice trestní odpovědnosti mládeže je v obou srovnávaných zemích 

stanovena shodně, okamžikem dosažení 18. roku věku (§ 2 odst. 1 písm. c) ZSVM, 

např. § 117 odst. 1 CDA). Dolní hranice je pak v českém právu vymezena okamžikem 

dovršení patnáctého roku věku (§ 25 TZ), v Anglii nastává o celých pět let dříve, tedy v 

okamžiku dovršení desátého roku věku (§ 50 ChYPA). V evropském srovnání je 

anglická hranice trestní odpovědnosti druhou nejnižší. Naproti tomu česká hranice patří 

k těm výše položeným, když naprostá většina evropských zemí tuto hranici stanovuje 

k okamžiku dovršení čtrnáctého roku věku. Vyšší věk počátku trestní odpovědnosti 

v Evropě stanoví pouze Belgie (18 let) a Portugalsko (16 let).
423

 České právo navíc 

trestní odpovědnost mladistvých koncipuje jako tzv. relativní - podmíněnou rozumovou 

a mravní vyspělostí dostatečnou k tomu, aby mladistvý mohl rozpoznat protiprávnost 

svého jednání a své jednání ovládat. Trestní odpovědnost dětí a mladých osob podle 

anglického práva je absolutní a shodná s trestní odpovědností dospělých. Nedostatečná 

zralost pachatele, která mu neumožňuje posoudit škodlivost a nebezpečnost jeho 

                                                 
423

 DAEMS, T., D. VAN ZYL SMIT a S. SNACKEN (eds.). European Penology?. Oxford: Hart 

Publishing, 2013. s. 156-157. více viz Přílohu č. 6. této práce. 
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jednání, je považována za zvláštní případ duševní poruchy, a s takovým pachatelem se 

zachází podle zákonů o duševním zdraví.  

Česká republika umožňuje, aby trestní odpovědnost zanikla účinnou lítostí a 

promlčením, pro mladistvé navíc platí příznivější podmínky než pro dospělé pachatele 

(§ 7 a 8 ZSVM). Naproti tomu v anglické úpravě je účinná lítost toliko polehčující 

okolností, která zánik trestní odpovědnosti nezpůsobuje, a ohledně promlčení platí 

jednotná úprava pro všechny pachatele bez rozdílu věku.
424

 V českém právu jsou 

promlčecí doby pro mladistvé stanoveny v rozmezí 3 až 10 let, v Anglii odpovědnost za 

nejméně závažné trestné činy souzené soudy magistrátů zaniká uplynutím šesti měsíců 

od jejich spáchání,
425

 trestné činy souzené u soudu Koruny jsou nepromlčitelné
426

 a ve 

zbytku je rozhodnutí o promlčení ponecháno soudní diskreci. 

Pojetí trestní odpovědnosti nedospělých pachatelů se ve srovnávaných zemích velmi 

liší. Česká republika kromě toho, že dolní hranici trestní odpovědnosti zakotvila o pět 

let výše než Anglie, a navíc odpovědnost mladistvých podmínila rozumovou a mravní 

vyspělostí, ve všech výše zkoumaných ohledech rozlišuje mezi dospělými a 

mladistvými pachateli, přičemž pro mladistvé stanovuje výhodnější podmínky. Anglie 

naopak v základních otázkách trestní odpovědnosti mezi dětmi staršími deseti let, 

mladými osobami a dospělými pachateli nedělá rozdíly. Věk pachatele však zohledňuje 

zavedením zvláštních druhů trestů, určených pouze pro děti a mladé osoby nebo 

stanovením odchylek od trestů obecných. Je tedy zřejmé, že anglické trestní právo 

postihuje znatelně širší okruh případů než právo české. Nicméně, je nutné dodat, že 

ačkoliv české právo zbavuje trestní odpovědnosti děti mladší 15 let a mladistvé 

s nedostatečnou rozumovou a mravní vyspělostí, neznamená to, že tito delikventi si 

mohou tzv. „dělat, co chtějí“, aniž by na jejich protiprávní jednání společnost jakkoliv 

reagovala. ZSVM věnuje celou jednu hlavu (Hlava III) řízení ve věcech dětí mladších 

15 let, v níž uvádí opatření, jež lze uložit jak těmto dětem, tak trestně neodpovědným 

mladistvým. Jedná se o všechna výchovná a ochranná opatření s výjimkou probačního 

programu a zabezpečovací detence. Opatření, která lze takto uložit, poměrně citelně 

zasahují do osobní svobody dítěte a ačkoliv teoreticky není trest jejich pojmovým 

                                                 
424

 § 166 odst. 1 CJA, bod 1.27 Směrnice o závažnosti. 
425

 § 127 odst. 1 zákona o soudech magistrátů z roku 1980 (Magistrates’ Courts Act 1980). 
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 MASON, A. Should there be a ‘Statute of Limitations’ for criminal offences? Solicitor Journal. 2015, 
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znakem, je zřejmé, že subjektivně je může dítě nebo trestně neodpovědný mladistvý 

jako trest vnímat. Dvě teoreticky zcela odlišné koncepce trestní odpovědnosti mládeže, 

česká a anglická, tak ve svých praktických důsledcích ukazují, že rozdíly nejsou 

zdaleka tak evidentní. 

4.5. Opatření ukládaná mladistvým a dětem mladším 15 let - tresty 

ukládané dětem a mladým osobám 

V obou porovnávaných právních systémech panuje, co se týče trestního postihu 

nedospělých pachatelů, monismus sankcí. České právo své sankce dělí na výchovná, 

ochranná a trestní opatření, přičemž neukládá-li soud současně trestní opatření, hledí se 

na toho, komu bylo uloženo opatření výchovné nebo ochranné, jako by nebyl odsouzen. 

Jednotlivá opatření lze mezi sebou v zásadě libovolně kombinovat (§ 9  a n. ZSVM). 

V anglické úpravě naproti tomu pro žádný z ukládaných trestů fikce neodsouzení 

neplatí a sankce lze kombinovat pouze tehdy, je-li jednou z kombinovaných sankcí 

sankce finanční, příp. lze spolu s trestem odnětí svobody vydat příkaz k léčení. O 

ostatních sankcích se výslovně mluví jako o alternativách k trestům spojeným 

s odnětím svobody. 

4.6. Výchovná opatření – Příkaz k rehabilitaci mládeže (Youth 

Rehabilitation Order) 

Nejmírnějšími sankcemi, které lze uložit podle ZSVM, jsou výchovná opatření, tj. 

dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná 

omezení nebo napomenutí s výstrahou. S jednou výjimkou lze v anglické úpravě nalézt 

všechny tyto jednotlivé druhy výchovných opatření v příkazu k rehabilitaci mládeže 

(srov. např. výchovná povinnost, aby mladistvý „bydlel s rodičem nebo jiným 

dospělým, který je odpovědný za jeho výchovu“ (§ 18 odst. 1 písm. a) ZSVM) a 

povinnost dítěte nebo mladé osoby „pobývat na určeném místě nebo s určenou osobu“ 

(§ 1 odst. 1 písm. i) CJaIA), výchovné omezení, aby se mladistvý „nezdržoval na 

určitém místě“ (§ 19 odst. 1 písm. c) ZSVM) a povinnost dítěte nebo mladé osoby 

„dodržovat zákaz vstupu“ (§ 1 odst. 1 písm. g) CJaIA), „dohled probačního úředníka“ 

(§ 16 ZSVM) a povinnost „podrobit se dohledu“ (§ 1 odst. 1 písm. b) CJaIA), probační 

program (§ 17 ZSVM) a povinnost „účasti v programu“ “ (§ 1 odst. 1 písm. d) CJaIA). 
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Výčet výchovných povinností a výchovných omezení v ZSVM je demonstrativní, výčet 

povinností z CJaIA je naopak taxativní. Nicméně jednotlivá opatření dle CJaIA jsou 

vymezena natolik široce, že by měla postačovat na vyřešení stejného počtu případů 

jako výchovná opatření dle ZSVM. 

V anglické úpravě se na rozdíl od té české nenachází napomenutí s výstrahou, jedná 

se však o rozdíl nevýznamný, neboť vytknout protiprávnost jednání může nedospělému 

pachateli soud nebo v přípravném řízení policista i bez formálního zakotvení této 

možnosti při tom, když rozhoduje o upuštění od potrestání.  

Další rozdíl mezi výchovným opatřením a příkazem k rehabilitaci mládeže 

představuje skutečnost, že je-li uloženo pouze výchovné opatření, nepojí se 

s odsouzením žádné právní následky. S příkazem k rehabilitaci mládeže se právní 

následky pojí, je však třeba zdůraznit, že tyto ze zákona zanikají okamžikem splnění 

povinností příkazem uložených. V tomto ohledu se mi jeví vhodnější úprava podle 

anglického práva, neboť je-li českým soudem mladistvému uloženo pouze výchovné 

opatření, neexistuje v zásadě žádný prostředek, jak jej motivovat k plnění tohoto 

opatření. V Anglii naopak motivací může být vidina „čistého trestního rejstříku“. Ve 

prospěch české úpravy lze uvést zcela minimální stigmatizaci mladistvého, je-li mu 

uloženo pouze výchovné opatření, a jeho snadnější začlenění do společnosti. Na tomto 

místě je však třeba říci, že ukládá-li anglický soud příkaz k rehabilitaci, s největší 

pravděpodobností před sebou nemá pachatele pokorného, litujícího svého skutku a 

vyjadřujícího snahu po nápravě. Pro takové pachatele totiž existuje příkaz k postoupení, 

příkaz k nápravě nebo některé z opatření, kterým může věc uzavřít policista 

v předsoudní fázi řízení, a tak je dle mého názoru „stigmatizace“ nedospělého pachatele 

v délce trvání příkazu opodstatněná.  

Posledním rozdílem mezi výchovnými opatřeními dle českého práva a příkazy 

k rehabilitaci dle práva anglického je možnost užít výchovných opaření spolu 

s opatřeními trestními. Jak je uvedeno výše, jednotlivé druhy trestů lze v Anglii 

zásadně kombinovat pouze s finančními sankcemi. Lze však kombinovat povinnosti, 

jež mohou být uloženy příkazem k rehabilitaci. Při bližším zkoumání je zřejmé, že ve 

výčtu těchto povinností nenalezneme pouze obdoby českých výchovných opatření, ale i 

obdoby českých trestních opatření (srov. např. trestní opatření obecně prospěšných 

prací (§ 26 odst. 1 ZSVM) a povinnost neplacené práce (§ 1 odst. 1 písm. c) CJaIA), 
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trestní opatření domácího vězení (§ 26 odst. 2 ZSVM) a povinnost domácího vězení (§ 

1 odst. 1 písm. g) CJaIA). Praktický dopad rozdílných úprav bude tedy obdobný, pouze 

tam, kde český soud ukládá trestní opatření a jeho účinnost zvyšuje opatřeními 

výchovnými, uloží anglický soud příkaz k rehabilitaci, v němž odsouzenému uloží více 

než jednu z možných povinností. Příkaz k rehabilitaci však nelze uložit spolu s trestem 

spojeným s odnětím svobody. 

4.7. Ochranná opatření – Příkaz k léčení a příkaz k opatrovnictví 

(Hospital Order and  Guardianship Order), zabezpečovací dětské 

domovy (Secure Children’s Homes)  

Druhou kategorií opatření, které lze uložit podle českého práva, jsou opatření 

ochranná. Obdobou ochranných opatření sloužících pro nebezpečné pachatele, jež 

spáchali trestný čin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, tj. ochranného léčení (§ 99 

TZ) a zabezpečovací detence (§ 100 TZ), je léčení uložené příkazem podle § 37 a n. 

zákona o duševním zdraví z roku 1983. Pro tyto pachatele může soud podle anglické 

úpravy uložit navíc příkaz k opatrovnictví. Největším rozdílem mezi těmito dvěma 

úpravami je, že oproti české úpravě ta anglická výslovně zakazuje uložení příkazu 

k léčení nebo opatrovnictví osobě, jež spáchala trestný čin pod vlivem návykové látky 

nebo v souvislosti s jejím zneužíváním. 

Ochranným opatřením, které stojí za podrobnější zmínku, je ochranná výchova 

podle § 22 a 23 ZSVM. Ochranná výchova je vykonávána v souladu se zákonem č. 

109/2002 Sb. ve výchovných zařízeních, a to na předem nestanovenou dobu, nejdéle 

však do dosažení 19. roku věku. Výchovná zařízení musejí podle tohoto zákona zajistit 

právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání a vytvářet podmínky podporující jeho 

sebedůvěru, plně a harmonicky rozvíjející jeho osobnost s důrazem na citovou stránku 

a umožňující jeho aktivní účast ve společnosti (§ 1 odst. 1, 2 zákona č. 109/2002 Sb.). 

To v anglickém právu v zásadě odpovídá filozofii zabezpečovacích dětských domovů 

(secure children’s homes), spočívající v celistvé a na míru šité podpoře dítěte a 

zajištění jeho vzdělání a výcviku v rámci terapeutického prostředí, které cílí na všechny 

jeho potřeby. Rozdílem mezi ochrannou výchovou a trestem odnětí svobody 

v zabezpečovacích dětských domovech není praktická podoba výkonu tohoto opatření 

(trestu), ale jeho právní kvalifikace a následky. Zatímco ochranná výchova podle 
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českého práva je opatřením netrestního charakteru, které trvá, dokud to vyžaduje jeho 

účel, odnětí svobody vykonávané v zabezpečovacím dětském domově je trestem 

uloženým na dobu vymezenou v rozsudku. Na toho, komu byla uložena ochranná 

výchova, se hledí, jako by nebyl odsouzen. Odsouzenému k trestu odnětí svobody 

vykonávaném v zabezpečovacím dětském domově plyne pro zahlazení odsouzení lhůta. 

Výhodou ochranné výchovy je jistě fakt, že s jejím nařízením bez trestního opatření 

se nepojí žádné trestněprávní důsledky. Další klad lze spatřovat v tom, že je-li ukládáno 

trestní opatření odnětí svobody, lze zároveň uložit ochrannou výchovu tak, aby 

následovala po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody, nebude-li 

zajištěna řádná výchova propuštěného jiným způsobem. Nevýhodou ochranné výchovy 

však je neurčitá délka jejího výkonu, odvíjející se od toho, zda to „vyžaduje její 

účel.“ 
427

 

Na několika místech již bylo řečeno, že přestože ochranná opatření nejsou trestem, 

na nedospělé pachatele tak mohou působit. S vědomím uvedeného jsem toho názoru, že 

ochranná výchova je ve své praktické podobě speciálním druhem odnětí svobody. Je 

ukládána osobám, které se dopustily trestného jednání (nebo jednání jinak trestného, 

jsou-li mladší 15 let) a spočívá v širokém omezení svobody těchto osob, jejich 

povinnosti dodržovat určitý autoritativně stanovený režim a řídit se pokyny dozírajících 

osob. Proto si myslím, že by ochranná výchova mohla, stejně jako trest odnětí svobody 

v anglických zabezpečovacích dětských domovech, být ukládána na určitou dobu. Po 

uplynutí této doby by byl pachatel buď propuštěn na svobodu, nebo by jeho výchova 

byla přeměněna na výchovu ústavní. Dle mého názoru by bylo pro dítě více motivační, 

kdyby vědělo, kdy přesně mu skončí doba poměrně striktního režimu, než jak je tomu 

podle současné úpravy, kdy je před dítětem pouze nejistá vidina pominutí účelu této 

výchovy. 

4.8. Trestní opatření – Tresty 

Trestním opatřením se podle § 24 odst. 1 ZSVM rozumí a) obecně prospěšné práce, 

b) peněžité opatření, c) peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, d) 

propadnutí věci, e) zákaz činnosti, f) vyhoštění, g) domácí vězení, h) zákaz vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce a i – k) odnětí svobody (podmíněné, 
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podmíněné s dohledem, nepodmíněné). Tresty obdobného charakteru jako trestní 

opatření v písmenech a), e), g) a h) v anglické úpravě zastřešuje příkaz k rehabilitaci 

mládeže podle § 1 CJaIA (o tom pojednáno v kapitole  4.5.). Trest propadnutí věci lze 

v rámci anglické jurisdikce uložit podle § 143 a n. PCC(S)A. Největší rozdíly, co se 

týče trestních opatření podle ZSVM a jim odpovídajících trestů podle anglického práva, 

jsou tak v případě peněžitého opatření (fine) a trestního opatření odnětí svobody 

(custodial sentence). Těmto dvěma opatřením (trestům) se budu věnovat 

v následujících podkapitolách. 

4.8.1. Peněžité opatření – Peněžitý trest (Fine) 

Peněžité opatření podle § 27 a n. ZSVM má v obecné rovině stejnou povahu jako 

peněžitý trest podle § 127 a n. PCC(S)A. Zvláštností oproti české úpravě je však 

možnost (a nutnost v případě pachatelů mladších 16 let) uložit příkaz k zaplacení 

peněžitého trestu rodiči nedospělého pachatele namísto pachatele samotného. Zde je 

zřetelný důraz anglického práva na odpovědnost rodičů za jednání jejich dětí, jak byl 

zakotven v šestém pilíři systému trestní justice mládeže (prohlubování odpovědnosti 

rodičů). Tento pilíř se pak dále zhmotňuje v podobě příkazů plynoucích z rodičovské 

odpovědnosti, které česká úprava vůbec neobsahuje (o nich více v kapitole 4.10). 

Obecně lze souhlasit s názorem vyjádřeným v Bílé knize z roku 1990, že: „Prevence 

kriminality začíná doma. Rodiče mají nejsilnější vliv na rozvoj svých dětí. Od 

nejmladšího věku svých dětí rodiče mohou a mají pomáhat svým dětem, aby se z nich 

stali zodpovědní, zákonů dbalí občané.
428

 Je tedy pochopitelné, že jsou rodiče 

donucováni k tomu, aby své děti vedli k řádnému životu. Rozporuplný je však způsob 

donucení uskutečňovaný formou finančních sankcí. Jak podotýká Arthur, děti páchající 

trestnou činnost v mnoha případech pocházejí z narušených chudých rodin, které žijí 

v nuzných podmínkách. Rodiče, kteří jsou trestáni za to, že „zklamali“ ve výchově 

svých dětí, jsou velmi často rodiči, kteří se potýkají s hlubokými problémy jak zajistit 

obživu a jak udržet svoji rodinu pohromadě. Trestání rodičů peněžitým trestem tak sice 

zdánlivě odsouzenému dítěti uleví, ve skutečnosti jej však velice pravděpodobně 

postihne jakbysmet. Navíc, peněžitý trest uložený odsouzenému dítěti může mít 

negativní vliv na toto jedno dítě, avšak peněžitý trest uložený jeho rodiči se nejspíše 
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dotkne i dalších dětí v domácnosti – sourozenců pachatele, kteří s činem, pro nějž byl 

peněžitý trest uložen, nemusejí mít vůbec nic společného.
429

 V neposlední řadě 

výzkumy prokazují, že ne vždy je objektivně v možnostech rodičů ovlivnit chování 

svých dětí.
430

  

S ohledem na výše uvedené se v otázce peněžitého opatření (trestu) přikláním 

k české úpravě a možnosti uložit jej pouze pachateli trestného činu, kterým je podle 

trestního zákoníku, jde-li o osobou fyzickou, pouze takové osoba, „která bezprostředně 

spáchala trestný čin.“ 
431

 

4.8.2. Trestní opatření odnětí svobody – Trest spojený s odnětím svobody 

(Custodial Sentence) 

Trestní opatření odnětí svobody podle § 31 a n. ZSVM se od svého anglického 

protějšku liší poměrně zásadně. Česká úprava tohoto opatření je jednotná a stanovuje 

možnost uložit odnětí svobody v délce od jednoho roku do pěti let, příp. v délce 5 až 10 

let za provinění, za které lze trestního zákoníku uložit výjimečný trest, přičemž trestní 

sazby stanovené v trestním zákoníku se snižují na polovinu.  

Podle anglického práva se naopak tresty spojené s výkonem odnětí svobody, jež lze 

uložit dětem a mladým osobám, člení do pěti kategorií v závislosti na závažnosti činu, 

za který je pachatel odsuzován. Nejméně přísným a nejčastěji ukládaným trestem 

spojeným s odnětím svobody je příkaz k detenci a výcviku podle § 100 a n. PCC(S)A, 

který trvá od 4 do 24 měsíců, přičemž však pachatel standardně tráví v zařízení pro 

výkon trestu pouze polovinu soudně uloženého času a další polovinu tráví pod 

dohledem tzv. komunity. Za závažnější trestnou činnost však lze uložit i trest detence 

v délce, která se neliší od délky stanovené pro dospělé pachatele (§ 91 PCC(S)A a § 

226B CJA). Nejpřísnějšími tresty jsou pak tresty doživotní, tj. doživotní detence za 

těžké zločiny dle § 91 PCC(S)A a detence dle libosti Jejího Veličenstva dle § 90 

PCC(S)A. Obě tato odsouzení spočívají v uložení trestu odnětí svobody na neurčitou 

dobu, která končí, rozhodne-li specializovaný orgán, že se odsouzený choval řádně a 

jeho propuštění na svobodu není pro společnost nebezpečné. Propuštěním na svobodu 
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však uvedené tresty nekončí, naopak trvají ve formě tzv. licence, která stanoví 

propuštěnému dohled a podmínky, jež musí dodržovat. Poruší-li propuštěný stanovené 

podmínky nebo se jiným způsobem nechová řádným způsobem, může být kdykoliv až 

do konce života opět znovu povolán do výkonu trestu odnětí svobody. 

Jak je uvedeno ve druhé části této práce, anglické trestní právo mládeže není, co se 

týče ideového zakotvení, vnitřně konzistentní. Na jedné straně nabízí širokou škálu 

možností jak vyřešit provinění osob mladších 18 let, např. i pomocí restorativních 

setkání mimo soudní síň, na straně druhé umožňuje, aby bylo uvězněno desetileté dítě, 

a to i na doživotí. Navíc, podaří-li se dítě v zařízení pro výkon trestu napravit a toto 

dítě, resp. dospělý, který z dítěte vyroste, se bude chtít po propuštění na svobodu 

zapojit do společnosti jako její plnohodnotný člen, bude mu, byl-li odsouzen k jednomu 

z doživotních trestů, kýženou integraci znesnadňovat doživotní povinnost plnit 

podmínky podmíněného propuštění a dohledu. Nadto uložené odsouzení nepůjde nikdy 

zahladit. Tato úprava jako by přímo říkala, že společnost tomu, kdo se jednou dopustil 

závažného trestného činu, nevěří, že se takového činu nedopustí opět. Jistě, že 

doživotní tresty jsou ukládány pouze úzkému okruhu pachatelů nejzávažnějších 

trestných činů, a je zde tedy jistá míra obezřetnosti namístě, přesto se však domnívám, 

že nedospělý pachatel, jehož vývoj ještě stále není dokončen, by měl dostat šanci 

polepšit se a do „nového života“ vstoupit s „čistým štítem.“  

Přestože stran nejdelší možné délky trestního opatření (trestu) spojeného s odnětím 

svobody se přikláním k české úpravě, kdy deset let pro nejzávažnější zločiny se mi zdá 

vzhledem k věku pachatelů adekvátní, musím připustit existenci pachatelů natolik 

narušených, že jejich náprava je velmi obtížná, ne-li zcela nemožná. V tomto směru 

oceňuji v anglické úpravě existující širokou paletu druhů trestů spojených s odnětím 

svobody, jejichž charakteristika se odvíjí od závažnosti spáchaných činů. Pro Českou 

republiku by pak mohla být inspirací zejména odsouzení, jejichž výkon je rozdělen na 

dvě části, v zařízení pro výkon trestu a v komunitě, tj. příkaz k detenci a výcviku 

(detention and training order) a rozšířený trest pro vymezené násilné a sexuální trestné 

činy (extended sentence for certain violent or sexual offences). V praktických 

projevech jde v zásadě o režim obdobný českému podmíněnému propuštění s dohledem 

s uložením přiměřených omezení a přiměřených povinností, avšak na rozdíl od české 
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úpravy v té anglické nastává „podmíněné propuštění“ po uplynutí vymezené doby ze 

zákona, neboť „podmíněné propuštění“ je obligatorní plnohodnotnou částí trestu.  

4.8.3. Výkon trestního opatření (trestu) odnětí svobody 

Výkon trestního opatření odnětí svobody v České republice probíhá, nepřekročil-li 

odsouzený 19. rok věku, odděleně od ostatních odsouzených. Podle zákona č. 169/1999 

Sb., o výkonu trestu odnětí svobody může takový výkon probíhat ve věznicích pro 

mladistvé nebo zvláštních odděleních běžných věznic.
432

 V současnosti však žádná 

specializovaná věznice pro mladistvé neexistuje, a mladiství jsou tedy umísťováni do 

oddělení pro mladistvé v rámci věznic běžných. Výkon trestního opatření odnětí 

svobody se řídí stejným zákonem jako výkon trestu odnětí svobody, s odchylkami 

ohledně programu výkonu, výchovy a vzdělávání, dále např. ohledně častěji 

povolených návštěv nebo přijetí balíčků.  

V Anglii naopak existují tři rozdílné kategorie zařízení pro výkon trestu odnětí 

svobody lišící se počtem pracovníků na odsouzeného, mírou individuální podpory, 

intenzitou výchovných a vzdělávacích programů a naopak mírou přísnosti režimu a 

zacházení s odsouzenými mladšími 18 let. Na rozdíl od české úpravy, kdy o tom, do 

jakého typu věznice je odsouzený zařazen, rozhoduje soudce, v Anglii kategorii i 

konkrétní zařízení vybírá nezávislý orgán Rada pro soudnictví ve věcech mládeže, a to 

nikoliv na základě nebezpečnosti odsouzeného pro společnost, ale spíše na základě 

individuálních charakteristik a potřeb odsouzeného. Českým věznicím (oddělením) pro 

mladistvé se nejvíce blíží anglická zařízení pro výkon trestu pro mladé pachatele 

(young offender institutions), kdy se v obou případech jedná o zařízení standardního 

vězeňského typu s režimem částečně odchylným od režimu, který platí pro dospělé 

odsouzené. YOI jsou zařízeními nejpřísnějšími a trest odnětí svobody v nich vykonává 

bezmála 70 procent dětí a mladých osob. Zhruba pětina nedospělců je umístěna v 

zabezpečovacích výcvikových centrech (secure training centre) a pouze desetině je 

dopřána individuální péče zabezpečovacího dětského domova, jenž, jak je uvedeno 

výše, svou povahou v zásadě odpovídá českým zařízením pro výkon ochranné 

výchovy.  
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Anglický systém diferenciace zařízení pro výkon trestu, a zejména umísťování 

nedospělých pachatelů do nich na základě individuálního odborného posouzení povahy 

a osobních poměrů těchto pachatelů, se teoreticky jeví velice atraktivně i pro české 

prostředí. Je však nutné zdůraznit, že jeden odsouzený v nejmírnějším zařízení stojí 

Anglii bezmála čtyřikrát více než jeden odsouzený v zařízení nejpřísnějším,
433

 a 

z tohoto důvodu není Anglie schopna umožnit výkon trestu v nejmírnějších zařízeních 

více než deseti procentům odsouzených. Vzhledem k tomu, že Česká republika má 

nižší počet obyvatel a disponuje též menším objemem finančních prostředků než 

Anglie, bylo by nejspíše neefektivní provozovat samostatná zařízení pro pachatele 

v počtu v řádu jednotek. Domnívám se však, že by České republice mohlo prospět 

rozdělení zařízení pro výkon trestu mladistvých alespoň do dvou kategorií. Podnětná se 

mi jeví i anglická praxe, kdy o tom, do jakého typu zařízení je umístěn ten který 

konkrétní pachatel, nerozhoduje soud, nýbrž samostatný odborný subjekt. Takový 

subjekt má totiž dle mého názoru možnost mladistvého pozorovat a posuzovat déle a 

důkladněji než soud, na základě čehož může lépe vyhodnotit jeho osobu, postihnout 

jeho individuální potřeby, a zvolit tak zařízení, které nejlépe poslouží k naplňování cílů 

soudnictví ve věcech mládeže. 

4.9. Zahlazení odsouzení 

Obě srovnávané právní úpravy pracují s předpokladem, že trestná činnost 

nedospělých pachatelů je do značné míry výsledkem jejich nedokončeného 

rozumového a mravního vývoje a působení vnějších faktorů na ně. Proto obě úpravy 

akcentují nutnost integrovat tyto pachatele do společnosti, přičemž záznam v trestním 

rejstříku leckdy úspěšné integraci brání. Obě úpravy tedy obecně stanovují kratší dobu, 

po jejímž uplynutí nastává zahlazení odsouzení. Tato kratší doba je však v české úpravě 

zásadně totožná s dobou výkonu trestu, zatímco v Anglii je pro valnou většinu případů 

stanovena na dobu v řádu měsíců až let po výkonu trestu. Tato skutečnost spolu s tím, 

že v anglické úpravě existují případy, kdy bez ohledu na věk odsouzeného nelze 

odsouzení zahladit, tak opět potvrzují, že české trestní právo mládeže je oproti tomu 

anglickému zřetelně mírnější a více ochranitelské. 
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Ačkoliv nejsem příznivcem toho, aby po vzoru Anglie některá odsouzení nebyla lze 

vůbec promlčet, mám za to, že česká úprava zahlazení odsouzení je přece jen přespříliš 

benevolentní. S automatickým zahlazením krátkých odsouzení v délce do jednoho roku 

lze souhlasit za předpokladu, že se všichni mladiství ve výkonu opatření odnětí 

svobody chovají řádně. Protože takový předpoklad je přirozeně chybný, nedomnívám 

se, že si „stejně čistý trestní rejstřík“ zaslouží někdo, kdo byl ve věznici agresívní a 

nezvladatelný, shodně jako někdo, kdo se choval slušně a projevoval snahu o nápravu 

svého chování. Nadto si myslím, že chování ve věznici, byť příkladné, v zásadě nic 

nevypovídá o tom, jak se propuštěný bude chovat na svobodě. Návrat mladistvého 

pachatele z výkonu opatření odnětí svobody do mnohdy ne zcela příznivých životních 

podmínek může vyústit v opětovné kriminální chování tohoto pachatele. Pomyslný bič 

nad takovým pachatelem by mohl představovat záznam v rejstříku trestů, kterého by 

bylo možné se zbavit jen v případě, že se bude pachatel chovat řádně i na svobodě. 

Několik měsíců trvající povinnost řádného chování na svobodě pod hrozbou 

nezahlazení odsouzení by mohla napomoci propuštěnému pachateli nastoupit cestu 

slušného života. Ohledně těch, kteří cestu slušného života nenastoupí, by pak mohl 

soud v případě dalšího provinění volit vhodnější opatření, neboť by mohl zohlednit i 

původní nezahlazený čin. De lege ferenda by tedy dle mého názoru odsouzení 

k trestnímu opatření odnětí svobody v délce do jednoho roku neměla být zahlazována 

ze zákona, ale soudně ke dni vykonání opatření na základě chování pachatele během 

výkonu opatření. Soud by stejně jako u odsouzení k trestnímu opatření odnětí svobody 

v délce nad jeden rok musel rozhodovat o tom, zda se mladistvý pachatel osvědčil. 

Mladistvý, který by se neosvědčil, by musel vést řádný život po dobu v délce v řádu 

měsíců, tedy kratší, než je obecná doba v trestním zákoníku, a teprve poté by soud 

z úřední povinnosti rozhodl o zahlazení. O tom, zda se osvědčil mladistvý, který 

vykonával trestní opatření odnětí svobody v délce nad jeden rok, by pak soud 

nerozhodoval ihned po vykonání tohoto opatření, ale až po uplynutí doby stanovené 

v řádu měsíců podle závažnosti spáchaného činu. Pro mladistvého, který by se 

neosvědčil, by pak platily obecné doby pro zahlazení z trestního zákoníku. 
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4.10. Odpovědnost rodiče nebo poručníka (Responsibilities of Parent 

or Guardian) 

Možnost, resp. nemožnost přímo v trestním řízení vyvodit odpovědnost rodičů za 

protiprávní jednání jejich dětí představuje výraznou odlišnost mezi srovnávanými 

právními úpravami. V anglické úpravě totiž, na rozdíl od té české, lze vedle rozsudku 

odsuzujícího dítě nebo mladou osobu vydat příkaz adresovaný zákonnému zástupci 

odsouzeného nedospělce. Konkrétně se jedná o příkaz, aby se rodič zavázal k řádné 

výchově a dohledu nad svým dítětem, a o tzv. rodičovský příkaz, tj. příkaz, aby se rodič 

podrobil tzv. programu rodičovství. Oba příkazy ukládají rodičům povinnosti stran 

vlastního chování s cílem zlepšit jejich rodičovské schopnosti, a zabránit tak dalšímu 

trestnému jednání jejich potomků.  

Je neoddiskutovatelné, že velké procento mladých delikventů pochází 

z nevyhovujícího rodinného prostředí. V souladu s tímto faktem pokyny ministerstva 

spravedlnosti k rodičovským příkazům (Parenting Contracts and Orders Guidance) 

např. uvádějí, že rodičovské programy jsou určeny k tomu, aby rozvinuly rodičovské 

dovednosti natolik, že rodinné zázemí nebude po případné opakování trestné činnosti 

mladého pachatele riskantním faktorem (risk factor), ale naopak se stane faktorem 

ochranným (protective factor).
434

 S uvedeným cílem nelze než souhlasit, potíže však 

mohou nastat se způsobem, jak jej dosáhnout. Rodičovské příkazy a příkazy, aby se 

rodiče zavázali, v sobě totiž nesou konstatování, že rodiče se doposud jako rodiče 

neosvědčili a že si bez pomocné ruky státu se svými dětmi neporadí. Oba příkazy jsou 

pak ukládány v přítomnosti dítěte, kterému mají nepřímo pomoci. Zanella se ptá: „Jak 

může rodič rázněji působit na problematického syna, když soud tím, že mu ukládá 

rodičovský příkaz, dává jasně najevo jeho zranitelnost přímo před samotným 

synem?“ 
435

 Tomuto problému se dle mého názoru česká právní úprava vhodně vyhýbá, 

když trestní předpisy žádnou podobnou možnost trestních soudů nestanoví a zákon č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí svěřuje pravomoc ukládat výchovná 
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opatření a opatření na ochranu dětí zcela mimo trestní řízení obecním úřadům obcí s 

rozšířenou působností, resp. civilním soudům, kdy přítomnost dítěte není 

vyžadována.
436

 S přihlédnutím k uvedenému se domnívám, že anglický model 

vyvozování trestní odpovědnosti rodičů není v tuzemsku hodný následování.  

4.11. Restorativní justice, Příkaz k postoupení (Referral Order) 

K restorativní justici se v úpravě soudnictví ve věcech mládeže hlásí obě zkoumané 

úpravy, každá však v jiné míře a jiným způsobem. Zatímco česká úprava spíše zapojuje 

východiska restorativní filozofie do standardního soudního řízení, v té anglické 

restorativní justice znamená alternativu ke standardnímu soudnímu řízení a je-li to 

možné, je projednávání deliktů nedospělých pachatelů svěřeno komunitám pomocí 

příkazu k postoupení (referral order).  

Příkaz k postoupení je zevrubně popsán v kapitole 3.3.3. Sankce plynoucí z tohoto 

příkazu jsou esencí komunitních sankcí, neboť jsou nejen vykonávány v komunitě a 

pod dohledem komunity, ale zároveň jsou i sjednávány na tzv. komunitní konferenci. 

Kontrakt, který na této konferenci uzavírá pachatel se zástupci komunity, obsahuje 

pravidla chování pachatele po dobu platnosti tohoto kontraktu, šitá na míru jak 

pachateli, tak této komunitě. Splní-li pachatel řádně všechny závazky z kontraktu, jeho 

odsouzení se ihned zahlazuje. Soud přichází na řadu teprve v případě, že pachatel 

závazky neplní a komunita nedokáže jejich plnění vynutit. V takovém případě může 

soud uložit některou ze standardních sankcí. 

Z celé srovnávané problematiky se mi otázka většího uplatnění restorativní justice v 

trestním řízení jeví jako pro českou úpravu nejpodnětnější. Dle mého názoru je 

odklonění protiprávních činů nedospělců od standardního soudního řízení a přenechání 

jejich řešení méně formálním setkáním v rámci místních komunit v principu krok 

správným směrem. Setkání komunitních konferencí nejsou koncipována v duchu 

klasického trestního procesu vedeného před soudem – pachatel versus společnost 

(reprezentovaná anonymním státním zástupcem) – a výsledkem procesu není sankce 

uložená autoritativně třetí osobou. Tato setkání naopak stojí na filozofii pachatel a 

společnost, kdy pachatel, oběti a zástupci komunity dotčené spáchaným činem společně 
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vedou diskusi s cílem nalézt shodu na postupu, jak docílit stavu pachatel jako součást 

společnosti  tak, aby tento postup nejlépe vyhovoval všem zúčastněným. 

Z vlastní zkušenosti nabyté půlroční praxí na okresním soudu vím, že restorativní 

postupy se během standardního řízení před soudem leckdy uplatňují velmi obtížně. Je 

tomu tak proto, že poškození se soudních zasedání velmi často neúčastní vůbec a pokud 

se účastní, jejich role je omezena na uplatňování vlastního nároku, případně na 

svědeckou výpověď. Poškození podle českého práva nemohou spolurozhodovat o 

druhu a výši trestu ukládaného mladistvému pachateli. Aktivní zapojení jakýchkoli 

dalších osob (s výjimkou orgánů sociálně právní ochrany dětí) do projednávání deliktu 

mladistvých je opět vyloučeno, jednání u soudu jsou navíc neveřejná, a tak nelze 

hovořit ani o zapojení pasivním.  

Domnívám se, že přenechání řešení nejméně závažných případů za předpokladu, že 

není zásadním způsobem ohrožena bezpečnost společnosti, komunitám, by mohlo být 

v českém prostředí přínosné. Komunitu tvoří lidé, které pachatel zná nebo kteří mají 

hlubší povědomost o prostředí, ze kterého pachatel pochází a které do jisté míry 

formovalo jeho osobnost a poskytovalo příležitosti ke spáchání jeho trestného činu. 

Mohou tak lépe zohlednit individuální potřeby pachatele při sjednávání trestu s cílem 

omezit konkrétní kriminogenní faktory. Stejně tak zástupci komunity nejlépe znají 

potřeby samotné komunity, tj. oblasti, do kterých by bylo lze zapojit pachatele tak, aby 

odčinil spáchaný čin a řádně se zapojil do chodu této komunity. Je pochopitelné, že ne 

vždy je řešení v rámci komunit úspěšné. Na takové případy pamatuje anglická úprava, 

když  obsahuje možnost vrátit případ soudu, aby ten věc vyřídil standardním způsobem.  

Mám za to, že komunitní příkaz by mohl najít své uplatnění i v české úpravě, avšak 

je nutné mít na paměti i negativní zkušenosti z anglického prostředí. Největším 

problémem restorativních setkání je nízká účast obětí. Z dialogu oběť -  pachatel se pak 

stává obdoba soudního procesu, kdy členové restorativního panelu fakticky pouze 

nahrazují magistráty. Velmi závažným nedostatkem je též složení těchto panelů. Přes 

bohulibou myšlenku zastoupení osob, které pachateli rozumí, velmi často „komunitu“ 

zastupují lidé pocházející ze zcela odlišných sociálních poměrů, ve valné většině ženy, 

bělošky ve středních letech či starší, starobní důchodkyně nebo podnikatelky.
437

 

Takové osoby se jen stěží opravdu vcítí do potřeb jak pachatele, tak skutečné komunity, 
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ze které pachatel pochází, a pachatel jen stěží porozumí úhlu pohledu reprezentovaným 

těmito osobami. Tak hrozí nebezpečí, že i v případě, že se obě strany snaží, smluvený 

kontrakt nepřinese ani jedné straně o nic lepší výsledek než standardní trestní rozsudek.  

Konečně se někteří obávají, že procesy před restorativními panely, založené „loterií 

poštovního směrovacího čísla“ 
438

 jsou v rozporu s principem právní jistoty, neboť 

neexistují pravidla, podle kterých by bylo lze určit, co lze v kontraktech sjednat a za 

jaké činy, a tak může být stejný čin řešen zcela odlišným způsobem v závislosti na 

složení konkrétního panelu. K takovým situacím samozřejmě dochází taktéž, rozhodují-

li o shodných činech rozdílné soudy nebo soudci, nicméně uloží-li nepřiměřeně přísný 

trest soud, má odsouzený právo odvolání. V případě sjednaného kontraktu je však 

jakékoliv přezkoumání vyšší instancí vyloučeno, neboť platí, že tento byl uzavřen 

dobrovolně, a pachatel tedy měl možnost nevyhovující podmínky v průběhu procesu 

odmítnout. Někteří pozorovatelé však varují, že dobrovolnost uzavření kontraktu může 

být pouze zdánlivá. Dítě, které ne zcela správně porozumělo koncepci restorativních 

setkání, může nabýt dojmu, že je povinno souhlasit s podmínkami, které pro něj mohou 

být mnohem přísnější, než by byly ty, které by byly nařízeny soudem, nebo s takovými 

podmínkami, o nichž od počátku ví, že je nebude schopno dodržovat.
439

 Přes všechny 

uvedené problémy je však míra recidivy pachatelů, jimž byl uložen příkaz 

k postoupení, ve srovnání s dětmi a mladými osobami, kterým byl uložen jiný trest, 

nejnižší.
440

 

Klíčovou roli při eliminaci výše uvedených problémů v anglickém systému hrají 

týmy pro kriminalitu mládeže. Je jejich zodpovědností, aby vybraly vhodné zástupce 

komunit a aby jim zprostředkovaly odpovídající vědomosti a znalosti. V České 

republice instituce obdobné týmům pro kriminalitu mládeže chybí. Než by tedy bylo 

možné odebrat část rozhodování soudům a svěřit ji komunitám, bylo by nejspíš nutné 

nejprve zakotvit jejich existenci. 
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4.12. Dolní hranice trestní odpovědnosti  

Posledním tématem, kterého se tato práce dotkne, je dolní hranice trestní 

odpovědnosti a její případné snížení. Toto téma je obzvláště populární v dobách, kdy se 

v médiích objeví nějaký případ dětských vrahů, „bestiálních šílenců,“ 
441

 kteří pro svůj 

věk „vyváznou bez trestu“ 
442

 a „ironií osudu je, že po propuštění z ústavu nebudou mít 

tito gauneři ani záznam v rejstříku trestů.“ 
443

 Na otázku, od jakého věku již je dítě 

zcela schopné přijmout trestní odpovědnost za spáchané protiprávní činy, neexistuje 

jednoznačná odpověď. 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže zná řadu způsobů, jak reagovat na dětskou 

delikvenci, přestože ukládaná opatření nejsou „trestní“. Současná úprava se jeví jako 

dostatečná u drobné kriminality, kde je naděje, že z ní dítě „vyroste“, a tak není vhodné 

jej stigmatizovat trestněprávními důsledky. Pro závažnější činy by nám naopak mohla 

být Anglie částečně inspirací, nikoliv snad v doživotně trvající zkušební době 

podmíněného propuštění z odnětí svobody, ale alespoň ve zkušební době nějaké. 

V současnosti je dítě mladší 15 let, jež se dopouští nejzávažnější trestné činnosti, 

umístěno do výchovného ústavu spolu s dalšími takovými dětmi, jejichž vliv může přes 

veškerou snahu ústavu ještě posílit narušenost takového dítěte. Domnívám se, že 

namísto toho, aby takové dítě poté, co dovrší 18, resp. 19 let, bylo „volně vypuštěno do 

světa“, měla by existovat určitá doba, po kterou by takový mladý dospělý musel žít 

řádným životem, než by se zcela zbavil právních následků svého protiprávního činu. 

Tato práce si však neklade za cíl dále rozvádět, zda takové následky pojímat jako ryze 

trestní, nebo zda raději zvolit nějaké specifické netrestní řešení, neboť pro taková 

rozhodnutí je zapotřebí širší spektrum dat a jejich podrobná analýza.  
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5. Závěr 

Na otázku, jakým způsobem nejlépe postihovat nedospělé osoby, které se dopouštějí 

trestné činnosti, a jakým způsobem takové trestné činnosti předcházet, se pokouší najít 

odpověď odborná i laická veřejnost, média i političtí představitelé. Jedním ze způsobů, 

jakým hledat vhodná řešení, je bezesporu srovnávání s přístupy uplatňovanými 

v zahraničí. 

Česká úprava problematiky soudnictví ve věcech mládeže je zcela v duchu 

kontinentální právní kultury svěřena psanému právu, a to jednomu komplexnímu 

kodexu, zákonu č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů. Ten se v důvodové zprávě 

hlásí k inspiraci zákoníky německým či rakouským a úpravou kanadskou a 

novozélandskou. Z tohoto důvodu je zajímavé srovnání s právní úpravou v oblasti, 

z níž náš zákoník vědomě nečerpá, jmenovitě s úpravou Anglie a Walesu. Kromě 

hledání shod je podnětné zejména odhalení rozdílných úprav shodných institutů, kdy 

mnohé z takových odlišností by mohly být využitelné i v českém prostředí. 

Právní úprava delikvence nedospělců v Anglii a Walesu naproti tomu vychází 

z tradice common law, a je proto roztříštěna v mnoha předpisech, přičemž ne vždy se 

jedná o ryze trestněprávní akty a ne vždy se jedná o předpisy obecně závazné. K tomu 

je nutné připočíst obecně závazné právo precedentní a dokumenty doporučující povahy, 

jež sice nejsou obecně závazné, avšak působí silou své autority. Taková mnohost a 

neuspořádanost pramenů zamýšlenou komparaci do jisté míry ztěžuje.  

Obecné principy a ideová zakotvení obou srovnávaných úprav jsou obdobné. 

V obou úpravách lze nalézt prvky sociálně-opatrovnického modelu, tj. akcent na pomoc 

a ochranu nedospělých pachatelů před rizikovými vnějšími faktory, požadavek 

zvláštního a individualizovaného postupu orgánů činných v trestním řízení a šetření 

osobnosti mladistvých (dětí a mladých osob). Stejně tak obě úpravy uznávají i 

východiska modelu justičního, kdy i nedospělému pachateli ukládají povinnost 

přijmout odpovědnost za své protiprávní jednání a obsahují možnost nedospělého 

pachatele za takové jednání potrestat. Obě úpravy se též hlásí k filozofii restorativní 

justice. Přesto však je české právo více ochranitelské a méně punitivní, což je 

vyjádřeno např. i v rozdílné terminologii pro protiprávní činy spáchané mladistvými a 
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pro sankce za takové činy následující. Anglické právo úmyslně takto terminologicky 

nerozlišuje, neboť neuznává stigmatizaci mladistvého pachatele nezralostí a dětinskostí, 

a naopak akcentuje plnou váženost jeho osoby, která jde ruku v ruce plnou 

odpovědnost za protiprávní jednání. 

Zásadním rozdílem mezi srovnávanými právními úpravami, který by mohl posloužit 

jako inspirace pro Českou republiku, je zakotvení restorativní justice nejen v rovině 

ideologie, ale též v rovině řízení, kdy o způsobu nápravy narušených sociálních vztahů 

nerozhoduje soud, ale ve vzájemné shodě přímo ti, jejichž sociální vztahy byly 

narušeny. Druhou oblastí, kde by bylo lze čerpat inspiraci, je větší diferenciace trestu 

(opatření) odnětí svobody v závislosti na závažnosti spáchaného činu a diferenciace 

zařízení pro výkon trestu (opatření) odnětí svobody v závislosti na poměrech pachatele. 

Nakonec by mohlo být podnětným stanovení přísnějších podmínek pro zahlazení trestu 

(opatření).  

Naopak existují oblasti, které dle mého názoru upravuje Česká republika vhodněji 

než Anglie a Wales. Jedná se zejména o specializaci soudů, ochranu osobnosti 

mladistvého, nejvyšší přípustnou délku odnětí svobody a neexistenci nezahladitelných 

odsouzení. Taktéž postih mládeže za tzv. „společensky škodlivé jednání“ způsobem, 

jak jej zná anglická úprava, stejně jako forma vyvozování odpovědnosti rodičů za 

trestné jednání jejich dítěte, není dle mého názoru pro českou úpravu přínosný.                   

Podrobnějším úvahám de lege ferenda se věnuje zejména druhá část této práce. 

Dovolím si tedy doufat, že někdy v budoucnosti se obdobné úvahy objeví na programu 

některé ze schůzí Parlamentu České republiky. 
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6. Seznam použitých zkratek 

- Anglie: Anglie a Wales 

- ASBCPA: Zákon o společensky škodlivém jednání, trestné činnosti a kontrole 

z roku 2014 (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014) 

- ASBO: Příkaz proti společensky škodlivému jednání (Anti-Social Behaviour 

Order) 

- CBO: Příkaz proti trestnému jednání (Criminal Behaviour Order) 

- CDA: Zákon o trestné činnosti a narušování veřejného pořádku z roku 1998 

(Crime and Disorder Act 1998) 

- ChA 1989: Zákon o dětech z roku 1989 (Children Act 1989) 

- ChA 2004: Zákon o dětech z roku 2004 (Children Act 2004) 

- ChYPA: Zákon o dětech a mladých osobách z roku 1933 (Children and Young 

Persons Act 1933) 

- CJA: Trestní zákon z roku 2003 (Criminal Justice Act 2003) 

- CJaIA: Trestní zákon a zákon o imigraci z roku 2008 (Criminal Justice and 

Immigration Act 2008) 

- IPNA: Příkaz k předcházení nepříjemnostem a obtěžování (Injunction to Prevent 

Nuisance and Annoyance) 

- PCC(S)A: Zákon o pravomocech trestních soudů (o ukládání trestů) z roku 2000 

(Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000) 

- Rada: Rada pro soudnictví ve věcech mládeže pro Anglii a Wales (Youth Justice 
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- Směrnice o závažnosti: Zastřešující principy – Závažnost (Overarching 

Principles – Seriousness) 

- Směrnice pro trestání mládeže: Zastřešující principy – Ukládání trestů mládeži 

(Overarching Principles – Sentencing Youths) 

- TZ: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

- YJCEA: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže a o trestních důkazech z roku 

1999 (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999) 

- SCH: Zabezpečovací dětský domov (secure children’s home)  
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- ZSVM: Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže) 

- STC: Zabezpečovací výcvikové centrum (secure training centre) 

- YOI: Zařízení pro výkon tresu pro mladé pachatele (young offender institution) 
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8. Přílohy 

Příloha č. 1 Statistika celkové kriminality osob mladších 18 let v České republice za 

období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

  Spácháno skutků Stíháno, vyšetřováno osob 

  Nezletilí Mladiství Děti Nezletilí Mladiství 

Název 1-14 let 15-17 let 1-17 let 1-14 let 15-17 let 

Vraždy loupežné  0 0 0 0 0 

Vraždy sexuální 0 0 0 0 0 

Vraždy motiv. osob. vztahy 0 2 2 0 2 

Vraždy na objednávku 0 0 0 0 0 

Vraždy novorozence matkou 0 0 0 0 0 

Vraždy ostatní 0 1 1 0 2 

Vraždy celkem: 0 3 3 0 4 

Znásilnění 20 25 45 21 31 

Sexuální nátlak 3 1 4 5 2 

Pohlavní zneužívání v závislosti 0 1 1 0 1 

Pohlavní zneužívání ostatní 77 147 223 61 135 

Komerč.forma sex.zneuž.v závisl. 0 0 0 0 0 

Komerč.forma sex.zneuž. ostatní 0 0 0 0 0 

Ostatní pohlavní úchylky 7 4 11 2 7 

Šíření pornografie  0 0 0 0 0 

Ohrožování pohlavní nemocí 0 0 0 0 0 

Ublíženi na zdraví pohl. nem. 0 1 1 0 0 

Ubl. na zdr. pohl. nem. z nedb. 1 0 1 1 0 

Kuplířství 0 0 0 0 0 

Soulož mezi příbuznými 0 2 2 0 1 

Obchodování s lidmi 0 4 4 0 3 

Ostatní mravnostní trestné činy 12 13 24 8 9 

Mravnostní činy celkem: 120 198 316 98 189 

Krádeže vloupáním do obch. 12 59 69 15 36 

Krádeže vloup. do výkl. skříní 2 4 4 3 3 

Kr. vl. do restaurací a hostinců 2 37 38 2 18 

Kr. vl. do ubytovacích objektů 2 7 8 2 6 

Krádeže vloupáním do kiosků 9 39 46 8 41 

Kr. vl. do jíd.záv.kuch.strav.zař. 0 0 0 0 0 

Kr. vl. do obj. st. um. př.-ne 332 0 1 1 0 1 

Kr. vl. do kult. objektů - ne 331 0 0 0 0 0 

Kr. vl. do pokl. a panc. skříní 0 2 2 0 2 

Kr. vl. do výpočet. středisek 0 0 0 0 0 

Krádeže vloupáním do škol 4 9 13 4 6 

Krádeže vloupáním do bytů 18 61 75 17 35 

Kr. vl. do vík. chat soukr. osob 24 66 82 34 45 

Kr. vl. do rodinných domků 16 72 83 15 47 

Kr. vl. do ostatních objektů 79 353 408 127 219 

Krádeže vloupáním celkem: 168 710 829 227 459 

Krádeže kapesní 26 58 77 18 43 

Krádeže při pohlavním styku 0 0 0 0 0 

Krádeže jiné na osobách 35 96 130 29 71 

Krádeže mezi zaměst. na prac. 0 2 2 0 1 

Krádeže mot. voz. dvoustopých 26 115 138 17 110 

Krádeže mot. voz. jednostop. 7 22 27 7 17 

Krádeže věcí z automobilů 22 41 58 18 20 

Krádeže součástek mot. voz. 6 27 31 1 11 

Krádeže jízdních kol 15 65 75 14 38 

Krádeže domácího zvířectva 0 1 1 0 0 

Krádeže v bytech a rodiných domech 55 130 182 53 109 

Kr. věcí na nádražích 0 1 1 0 1 

Kr. věcí během jízdy v DP 0 0 0 0 0 

Kr. v obj. se starož. a um. před. 0 0 0 0 0 

Krádeže v jiných objektech 54 206 256 50 133 

Krádeže ostatní 12 56 65 11 41 

Krádeže prosté celkem: 258 820 1 043 218 595 

Podvod 5 45 50 4 27 

Zpronevěra 1 7 8 0 3 

Neoprávněné užívání cizí věci 4 4 8 5 4 
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Zatajení věci 10 21 31 11 18 

Poškozování cizí věci 69 95 159 116 109 

Pytláctví a ostatní majetkové trestné činy  0 0 0 0 0 

Majetkové činy celkem: 515 1 702 2 128 581 1 215 

Výtržnictví 87 151 234 81 125 

Výtrž. na sport. a veřej. akcích 0 4 4 0 3 

Sprejerství 128 121 233 107 95 

Výtržnictví - útoky na záchranáře  0 0 0 0 0 

Ohrožování výchovy mládeže 2 14 16 0 7 

Podávání alk. nápojů mládeži 3 14 17 2 13 

Obchodování s dětmi 0 0 0 0 0 

Nedovolené překročení st. hr. 0 0 0 0 0 

Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro J 48 103 150 42 89 

Šíření toxikománie 2 1 3 2 0 

Zneužívání pravomoci úřední osoby  0 0 0 0 0 

Neoprávněné nakl. s os. údaji 0 0 0 0 0 

Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti  0 0 0 0 0 

Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro S 0 20 20 0 16 

Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro V 0 0 0 0 0 

Nedovol. pěstování rostlin obsah. omam. látku  0 1 1 0 2 

Výroba a naklád. s látkami s hormon. účin.  0 0 0 0 0 

Požáry 30 9 39 41 13 

Výbuchy 0 0 0 0 0 

Nedovolené ozbrojování 1 3 4 0 3 

Maření výkonu úředního rozh. 22 191 213 19 79 

Překup. a přechov. - podílnictví 10 24 34 6 23 

Ostatní kriminální trestné činy  0 0 0 0 0 

Ostatní krim. činy celkem: 333 656 968 300 468 

Nadržování 0 0 0 0 0 

Veškeré nehody -úmyslné 1 0 1 1 0 

Dopr. nehody silniční - nedbal. 8 25 33 7 26 

Dopr. nehody letecké - nedbal. 0 0 0 0 0 

Dopr. nehody vodní - nedbal. 0 0 0 0 0 

Železniční nehody - nedbal. 0 0 0 0 0 

Neh. komb. - žel.-sil. - nedbal. 0 0 0 0 0 

Ublíž. na zdr. z nedbal.-prac.úr. 0 1 1 0 1 

Ublíž. na zdr. z nedbal.-ostatní 1 4 5 1 3 

Poškozování věřitele 0 0 0 0 0 

Zvýhodňování věřitele 0 0 0 0 0 

Ohrožení pod vl. náv. l., opilství 0 22 22 0 19 

Zanedbání povinné výživy 1 0 1 0 0 

Získání kontr. nad plavid.,  vzdušným dopr. prostř. 0 0 0 0 0 

Sdělení nepravdivé informace 0 0 0 0 0 

Zavlečení VDP do ciziny 0 0 0 0 0 

Týrání zvířat 1 1 2 1 2 

Šíření poplašné zprávy 11 9 20 14 11 

Účast na organizované zločinecké skupině  0 0 0 0 0 

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny  0 1 1 0 3 

Podněcování k nár. a ras. nenáv. 0 1 1 0 1 

Podpora a propagace hnutí 0 5 5 0 1 

Ostatní trestná činnost 16 52 67 14 50 

Zbývající kriminalita celkem: 39 121 159 38 117 

Tr.č. proti př. o nekalé soutěži 0 0 0 0 0 

Neoprávněné podnikání 0 0 0 0 0 

Poškozování spotřebitele 0 0 0 0 0 

Pašování a krácení cla 0 0 0 0 0 

Zkresl. údajů o stavu hosp.a jm. 0 0 0 0 0 

Poruš. závaz. práv. hosp. styku 0 0 0 0 0 

Poruš. povin.v řízení o konkur. 0 0 0 0 0 

Poruš. pov. při správě ciz. maj. 0 0 0 0 0 

Krádež 0 4 4 0 3 

Neoprávněné užívání cizí věci 0 0 0 0 0 

Pošk. cizí věci 0 0 0 0 0 

Podv. proti soc. zab. a nem. p. 0 1 1 0 0 

Ochrana měny 1 11 11 1 11 

Padělání známek a kolků 0 0 0 0 0 

Krácení daně 9 1 10 0 0 

Zneuž. pravomoci veř. činitele 0 0 0 0 0 

Úplatkářství - přijímání úplatku 0 0 0 0 0 

Poškozování věřitele 0 0 0 0 0 
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Paděl. a pozměň. veř. listiny 0 0 0 0 0 

Nedov. výr. a drž.st.peč. a úř.raz. 0 0 0 0 0 

Ohrožování zdraví závad. potr. 0 0 0 0 0 

Vystavení neprav. potvrzení 1 1 1 0 0 

Neoprávněné užívání mot. voz. 0 1 1 0 0 

Poruš. tajemství doprav. zpráv 0 0 0 0 0 

Zpronevěra 0 0 0 0 0 

Podvod 2 5 7 0 4 

Plet. při veř. soutěži a dražbě 0 0 0 0 0 

Poruš. př. o nakl. s k. zb. a t. 0 0 0 0 0 

Zneuž. informací v obch. styku 0 0 0 0 0 

Neoprávněné provozování loterie  0 0 0 0 0 

Poruš. předp. o nálepkách 0 0 0 0 0 

Neoprávněné nakl. s os. údaji 0 0 0 0 0 

Ostatní tr. činy proti měně 0 0 0 0 0 

Neoprávněné držení plat. karty 34 66 97 35 52 

Por. př. o zahr. ob. s voj. mat. 0 0 0 0 0 

Rozkr. přepr. zás. - železnič. 0 0 0 0 0 

Rozkr. přepr. zás. - poštovních 0 0 0 0 0 

Rozkr. přepr. zás. - silničních 0 0 0 0 0 

Rozkr. přepr. zás. - leteckých 0 0 0 0 0 

Rozkr. přepr. zás. - lodních 0 0 0 0 0 

Maření úkolu veř.činitele z nedb. 0 0 0 0 0 

Úplatkářství - podplácení 0 1 1 0 0 

Úplatkářství - nepřímé 0 0 0 0 0 

Zvýhodňování věřitele 0 0 0 0 0 

Pletichy při řízení konk. a vyr. 0 0 0 0 0 

Ohr. pošk. život. prostř. - úmysl. 0 0 0 0 0 

Ohr. pošk. život. prostř. - nedbal. 0 0 0 0 0 

Předlužení 0 0 0 0 0 

Neoprávněné vydání cenného papíru  0 0 0 0 0 

Manipulace s kurzem investičních nástrojů  0 0 0 0 0 

Nedovolená výr.rad.mat. 0 0 0 0 0 

Podílnictví 1 0 1 1 0 

Por. práv k ochranné známce 0 0 0 0 0 

Por. průmyslových práv 0 0 0 0 0 

Poruš. autor. práva, k datab.a padělání díla 0 0 0 0 0 

Zastření původu věci 0 0 0 0 0 

Pošk. a zneuž. záz. na nos. infor. 5 9 14 5 3 

Provoz. nepoctivých her a sáz. 0 0 0 0 0 

Havárie a provoz. poruch. - nedbal. 0 0 0 0 0 

Havárie a provoz. poruch. - úmysl. 0 1 1 0 1 

Pojistný podvod 0 0 0 0 0 

Úvěrový podvod 0 4 4 0 1 

Dotační podvod  0 0 0 0 0 

Nesplnění ozn. povin. v daň. říz. 0 0 0 0 0 

Neodved. daně pojist. a přísp. .. 3 20 20 0 0 

Ostatní hosp. trestné činy 0 0 0 0 0 

Hospodářské činy celkem: 56 125 173 42 75 

Vojenské trestné činy 0 0 0 0 0 

Trestné činy proti ústav. zřízení 0 0 0 0 0 

Trestné činy válečné a proti míru  0 0 0 0 0 

Obecná kriminalita celkem: 1 255 3 121 4 234 1 289 2 401 

CELKOVÁ KRIMINALITA: 1 350 3 367 4 566 1 369 2 593 

Zdroj: Statistické přehledy kriminality Policie ČR za rok 2014.  http://www.policie.cz/clanek/statisticke-

prehledy-kriminality-za-rok-2014.aspx 
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Příloha č. 2 Statistika celkové kriminality osob mladších 18 let v Anglii a Walesu za 

období od března 2014 do března 2015 
 

 

Zdroj: Youth Justice Board Annual Statistics. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/495708/youth-justice-statistics-

2014-to-2015.pdf, s. 33. 

 

 

Příloha č. 3: Počet stíhaných protiprávních činů vzhledem k počtu obyvatel v České 

republice a v Anglii a Walesu za rok 2014 

  Česká republika Anglie a Wales 

Celkový počet stíhaných činů  4 566      87 160     

Počet obyvatel  10 538 275      54 316 000     

Počet obyvatel na jeden stíhaný čin  2 308      623     

Zdroj:  Statistické přehledy kriminality Policie ČR za rok 2014.  http://www.policie.cz/clanek/statisticke-

prehledy-kriminality-za-rok-2014, 

 Youth Justice Board Annual Statistics. https://www.gov.uk/government/collections/youth-justice-statistics 

Český statistický úřad. https://www.czso.cz/documents/10180/20556287/1300721501.pdf/80844cbf-66bb-42ec-

816a-69668d3f0631?version=1.1 

National Archives: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_406922.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

Příloha č. 4 Sankce uložené mladistvým v České republice v letech 2004, 2009 a 2014 

  

2004 2009 2014 

Uloženýc

h sankcí % 

Uložených 

sankcí % 

Uložených 

sankcí % 

Trestní opaření odnětí svobody 211 9% 303 9% 83 5% 

Trestní opatření odnětí svobody podmíněně 

odložené 1111 46% 1254 39% 753 44% 

Trestní opatření odnětí svobody podmíněně 
odložené s dohledem 146 6% 205 6% 104 6% 

Trestní opatření domácího vězení  -   -  -   - 3 0% 

Trestní opatření obecně prospěšné práce 387 16% 623 19% 235 14% 

Trestní opatření zákazu činnosti 37 2% 273 8% 3 0% 

Peněžité opatření 4 0% 9 0% 1 0% 

Peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 5 0% 4 0% 0 0% 

Trestní opatření propadnutí věci 59 2% 66 2% 1 0% 

Trestní opatření vyhoštění 32 1% 30 1% 16 1% 

Trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce  -   -  -   - 0 0% 

Upuštěno od uložení trestního opatření  211 9% 183 6% 66 4% 

Podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření 176 7% 252 8% 109 6% 

Upuštěno od uložení trestního opatření a uloženo 

ochranné nebo výchovné opatření 37 2% 17 1% 40 2% 

Ochranná výchova * * * * 10 1% 

Dohled probačního úředníka * * * * 60 3% 

Probační program * * * * 49 3% 

Výchovné povinnosti * * * * 120 7% 

Výchovná omezení * * * * 44 3% 

Napomenutí s výstrahou * * * * 18 1% 

* Data nejsou k dispozici 

Zdroj: Statistické listy Ministerstva spravedlnosti. http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-

listu.htm 

 

Příloha č. 5 Sankce uložené dětem a mladým  osobám v Anglii a Walesu v období od 

března 2004 do března 2005, od března 2009 do března 2010 a od března 2014 do března 

2015 

  3/2004-3/2005 3-2009-3/2010 3/2014-3/2015 

 

Uložených  

sankcí % 

Uložených  

sankcí % 

Uložených  

sankcí % 

Tresty spojené s odnětím svobody 6.127 7% 5.130 5% 1.834 6% 

Příkaz k postoupení (Referral Order) 

57.025 60% 

24.077 26% 12.777 41% 

Příkaz k nápravě (Reparation Order) 3.606 4% 188 < 0 % 

Příkaz k rehabilitaci (Rehabilitation 
Order) 30.218 33% 8.238 26% 

Jinak vyřízená věc (Upuštění od potrestání, 

finanční sankce, příkaz k léčení, příkaz k 
opatrovnictví ad.) 31.439 33% 29.673 32% 7.923 26% 

Zdroj: Youth Justice Board Annual Statistics. https://www.gov.uk/government/collections/youth-justice-

statistics 
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Příloha č. 6 Dolní hranice trestní odpovědnosti ve vybraných evropských zemích 

Název země 

Dolní hranice trestní 

odpovědnosti 

Plná trestní 

odpovědnost 

Dolní hranice pro uložení trestu 

(opatření) zbavujícího svobody 

Anglie, Wales 10 18 10 

Belgie 18 18 14 

Bulharsko 14 18 14 

Finsko 15 15 15 

Francie 13 18 13 

Irsko 10 18 10 

Itálie 14 18 14 

Maďarsko 14 18 14 

Německo 14 18 14 

Nizozemsko 12 16 12 

Norsko 15 18 15 

Polsko 15 15 13 

Portugalsko 16 16 12 

Rakousko 14 18 14 

Rusko 14 18 14 

Řecko 15 18 15 

Severní Irsko 10 17 10 

Skotsko 8 16 16 

Slovensko 14 18 14 

Švédsko 15 15 15 

Švýcarsko 10 18 10 

Turecko 12 15 12 

Zdroj: DAEMS, T., D. VAN ZYL SMIT a S. SNACKEN (eds.). European Penology?. Oxford: Hart 

Publishing, 2013. 384 s. ISBN 978-18-494-6233-4, s. 156-157. 
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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je představit a vzájemně porovnat úpravy trestní 

odpovědnosti a trestání mládeže v České republice a v Anglii a Walesu. Práce je 

rozdělena do tří částí, kdy první z nich se věnuje úpravě české, druhá úpravě Anglie a 

Walesu a třetí jejich vzájemnému porovnání spolu s úvahami de lege ferenda ohledně 

možného využití poznatků z anglické jurisdikce v českém právním řádu. 

V první části této práce jsou systematicky popsána relevantní ustanovení zákona č. 

218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (ZSVM). Tento zákon vychází částečně 

ze sociálně-opatrovnického modelu, když akcentuje ochranu mladistvého před 

rizikovými vnějšími faktory, částečně i z justičního modelu, když mladistvému ukládá 

povinnost převzít odpovědnost za své protiprávní jednání. Nadto se hlásí k principům 

restorativní justice – zdůrazňuje povinnost mladistvého odčinit způsobenou újmu, 

uspokojit poškozeného a zapojit se do společnosti. ZSVM zná tři druhy sankcí – 

výchovná, ochranná a trestní. Trestní odpovědnost počíná v České republice 

okamžikem dosažení 15. roku věku, výchovná a ochranná opatření však lze uložit i 

dětem mladším 15 let. 

Druhá část této práce zkoumá, jak je soudnictví ve věcech mládeže upraveno 

v Anglii a Walesu. Protože neexistuje komplexní úprava v jednom zákoníku jako 

v České republice, je nutné systém trestního práva mladistvých dovodit spojením 

dílčích úprav jednotlivých zásad a institutů, které se nacházejí v pramenech různého 

druhu, právní síly a závaznosti. Ideová východiska jsou obdobná těm českým, právní 

úprava Anglie a Walese je však více punitivní, což je patrné již v tom, že všechny 

sankce ukládané mladistvým jsou sankcemi trestními. Trestní odpovědnost v Anglii a 

Walesu počíná okamžikem dosažení 10. roku věku. 

Nejvýznamnější odlišnosti mezi zkoumanými úpravami jsou zejména v oblasti 

diferenciace trestu odnětí svobody a zařízení pro jeho výkon, v úpravě zahlazení trestu, 

v rozsahu uplatňování restorativní justice a ve vyvozování odpovědnosti zákonných 

zástupců přímo v řízení proti mladistvým. Anglická úprava prvních čtyř zmíněných 

oblastí by mohla být do jisté míry inspirující pro úpravu českou.  
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Abstract 

The aim of this diploma thesis is to introduce and compare the rules and regulations 

of criminal responsibility and ways of punishing of youth offenders in the Czech 

Republic and in England and Wales. The thesis is divided into three parts. The first part 

deals with rules and regulations in the Czech Republic, the second part deals with rules 

and regulations in England and Wales, and the third part compares the rules and 

regulations in both jurisdictions mentioned. The third part also includes de lege ferenda 

considerations about the possible usage of findings from the English jurisdiction in the 

Czech legal system.  

The first part of this thesis systematically describes relevant provisions of Act No. 

218/2003 Sb., the Juvenile Justice Act (ZSVM). This act is partly based on a welfare 

model, when it accents protection of a youth against outer risk factors, and it is partly 

based on a justice model, when it imposes an obligation on a youth to take 

responsibility for his/her unlawful actions. Besides, it acknowledges the principles of 

restorative justice – it stresses the obligation of a youth to redress the harm he/she has 

caused, to satisfy the needs of his/her victim and to reintegrate back into society. 

ZSVM differentiates between three types of sanctions – educational, protective and 

criminal. The minimal age of criminal responsibility in the Czech Republic is set on the 

age of 15, but educational and protective sanctions can also be imposed on delinquents 

younger than 15.  

The second part of this thesis examines how the youth criminal justice system is 

regulated in England and Wales. Unlike in the Czech Republic, there is no complex 

codex in England and Wales, thus it is necessary to deduce on the youth criminal 

justice system by linking particular rules and regulations of specific principles and 

institutions that can be found in legal sources of various kinds, legal force and binding 

nature. Ideological roots are similar to the ideological roots in the Czech Republic, 

nevertheless English and Welsh legislation is more punitive, which is already evident in 

the fact that all the sanctions that can be imposed on youth offenders are criminal 

sanctions.  

The most important differences between the two systems studied here can be found 

notably in the area of differentiation between types of custodial sentences and between 
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types of institutions where custodial sentences are served. Also regulations of offender 

rehabilitation, an extent of the application of restorative justice and the method of 

deriving parental responsibility for their children's behaviour differ among the two 

jurisdictions. The English regulation of the four areas first mentioned can be, to some 

extent, inspirational for Czech regulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

Název práce v anglickém jazyce  

Youth Criminal Responsibility – Comparison of Regulations in the Czech Republic and 

in England and Wales 

 

Klíčová slova, Key Words  

trestní odpovědnost mládeže – youth criminal responsibility 

systém trestního soudnictví mládeže – youth criminal justice system 

komparace – comparison 

 

 

 

 


