
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.  

 


