
UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

Martina Tejnecká 

 

 

Ochranná výchova 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

Katedra trestního práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 30. 8. 2017 

 



 

Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracovala samostatně a že 
všechny použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla 
využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 
 
             

V Praze dne 30. 8. 2017    ………………………………… 
 

Martina Tejnecká 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Marii Vanduchové, CSc. za 

vstřícný přístup a odborné rady při vedení této práce.  

Zároveň bych ráda vyjádřila své poděkování PhDr. Zuzaně Kynclové, vedoucí 

oddělení pro mládež Probační a mediační služby Praha, za pomoc, kterou mi při psaní 

diplomové práce poskytla a za postřehy z praxe, o které se se mnou podělila. Můj vděk 

patří i Mgr. Rudolfu Jakubcovi, řediteli VÚ Boletice nad Labem za vřelé přijetí a cenné 

informace zpracované v této diplomové práci. V neposlední řadě bych ráda vyjádřila 

své poděkování kpt. Mgr. Michalu Hynkovi za podrobnou konzultaci případu M. 



Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................. 1 

 
2 Kriminalita mládeže ........................................................................................................ 4 

2.1 Pojmosloví .................................................................................................................. 4 

2.2 Právní kontrola kriminality mládeže .......................................................................... 6 

2.2.1 Modely zacházení s delikventní mládeží ............................................................ 6 

 
3 Možnosti zacházení s delikventní mládeží................................................................... 10 

3.1 Opatření dle občanského zákoníku .......................................................................... 11 

3.2 Opatření dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí ................................................ 12 

3.3 Opatření dle ZSM ..................................................................................................... 13 

3.3.1 Opatření ukládána dětem do 15 let věku ........................................................... 15 

3.3.2 Opatření ukládána mladistvým ......................................................................... 16 

 
4 Právní úprava ochranné výchovy ................................................................................ 24 

4.1 Historie ochranné výchovy ....................................................................................... 24 

4.2 Ukládání ochranné výchovy dle současné právní úpravy ........................................ 28 

4.2.1 Ukládání ochranné výchovy mladistvým .......................................................... 29 

4.2.2 Ukládání ochranné výchovy dětem mladším 15 let .......................................... 35 

4.3 Délka ochranné výchovy .......................................................................................... 38 

4.3.1 Propuštění z ochranné výchovy ........................................................................ 40 

4.3.2 Přeměny ústavní a ochranné výchovy ............................................................... 40 

4.4 Výkon ochranné výchovy ......................................................................................... 44 

4.4.1 Systém školských zařízení ................................................................................ 46 

4.4.2 Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení .................................................. 49 

4.4.3 Standardy kvality pro zařízení pro ochrannou výchovu ................................... 51 

 
5 Instituty podobné ochranné výchově ........................................................................... 54 

5.1 Ústavní výchova ....................................................................................................... 54 

5.1.1 Nařízení ústavní výchovy .................................................................................. 56 

5.1.2 Umístění do diagnostického ústavu z vůle rodičů ............................................. 57 

5.2 Nepodmíněné odnětí svobody .................................................................................. 58 

5.2.1 Výkon nepodmíněného odnětí svobody ............................................................ 59 

 



6 Kazuistika ....................................................................................................................... 62 

6.1 Případ M. .................................................................................................................. 62 

6.1.1 Vyšetřování ....................................................................................................... 62 

6.1.2 Rozhodování soudu ........................................................................................... 64 

6.1.3 Výkon ochranné výchovy v Boleticích ............................................................. 65 

6.2 Případ L. ................................................................................................................... 70 

6.3 Výkon ochranné výchovy ve VÚ Boletice nad Labem ............................................ 76 

 
7 Závěr ............................................................................................................................... 81 

 
Seznam zdrojů ................................................................................................................... 86 

Seznam zkratek ................................................................................................................. 89 

Resumé ............................................................................................................................... 90 

  



1 
 

1 Úvod 

 Ochranná výchova představuje jeden z  právních následků, které je možné uložit 

za provinění spáchána mladistvými pachateli a v případě činů jinak trestných, jichž se 

dopustily děti mladší 15 let. Ochranná výchova je specifickým ochranným opatřením, 

které je jako jediné upraveno přímo v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Nejen 

z toho lze vyvodit, že se jedná o speciální trestněprávní institut, který lze uplatnit 

výhradně u nezletilých pachatelů a pachatelů mladistvých. 

Záměrem diplomové práce je zhodnocení stávající právní úpravy ochranné 

výchovy obsažené především v zákoně č. 218/2003 Sb. Mým cílem je, aby si čtenář na 

základě získaných informací vytvořil nejen představu o teoretické právní úpravě, ale i o 

jejím praktickém fungování. V návaznosti na to by pak měl být schopen samostatného 

úsudku, zda tento trestněprávní institut, tak jak je nastaven v soudobé legislativě, je 

schopen dosáhnout účelu sankce, tedy zda je vhodným nástrojem výchovného působení 

na dítě, či nikoliv. Sama pak subjektivně zhodnotím splnění této funkce v závěru 

diplomové práce. Dále upozorňuji na problémy, které se vyskytují v praxi, a to zejména 

při ukládání a výkonu ochranné výchovy.   

Ze statistické ročenky školství1vyplývá, že ve školním roce 2016/2017 bylo na 

území České republiky 83 dětí, jímž byla soudním rozhodnutím uložena ochranná 

výchova. Ze statistických údajů a praxe soudů je zřejmé, že soudy k uložení tohoto 

opatření přistupují jen zřídka. Další otázkou k zodpovězení je pak to, zda má ochranná 

výchova stále svou opodstatněnou pozici v systému ochranných opatření, nebo zda se 

jedná o justicí opomíjený přežitek.  

Nízký počet soudních rozhodnutí, jimiž se nařizuje ochranná výchova, je jedním 

z možných důvodů, proč se tématu ochranné výchovy nedostává vyšší pozornosti v 

odborné právní literatuře. Publikace profesora Čiče s názvem „Ochranná výchova v 

československom trestnom práve“ 2 je jedinou publikací, která se komplexně právně 

zabývá pouze tématem ochranné výchovy. Výše zmíněná publikace však vzhledem 

k roku, ve kterém byla vydána (1971) již není zcela aktuální, a tudíž dnes v podstatě 
                                                 

1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, Statistická ročenka školství – 
výkonové ukazatel 2015/2016,  Dostupné z http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 
2 ČIČ M., Ochranná výchova v československom trestnom práve. Bratislava: Obzor 1971, 197. 
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neexistuje soudobé dílo, které by se komplexně zabývalo pouze problematikou 

ochranné výchovy dle planých právních předpisů. Odborná literatura, které se alespoň 

částečně věnuje tématu ochranné výchovy, pojímá problematiku tohoto institutu spíše 

z hlediska speciální pedagogiky. Nekompletnost a neaktuálnost zdrojů byly jedním 

z důvodů výběru daného tématu. 

Ochranná výchova úzce souvisí s problematikou kriminality mládeže. Kontrola 

kriminality mládeže ovlivňuje i metody zacházení s delikventní mládeží. Z toho důvodu 

je úvodní kapitola diplomové práce věnována právě kriminalitě mládeže. Tato část se 

zabývá problematikou nežádoucího chování nedospělých pachatelů a uvádí různé 

způsoby, jakými lze k tomuto nežádoucímu jevu z hlediska práva přistupovat a reagovat 

na něj. V kapitole uvádím i základní odlišnosti od kriminality dospělých pachatelů, 

abych tím zároveň nepřímo naznačila potřebnost institutu ochranné výchovy jako 

retributivního prostředku převýchovy. Ačkoliv se kapitola sama o sobě nevěnuje 

konkrétně tématu ochranné výchovy, představuje obecný úvod přístupu k sankcionování 

mládeže. Zároveň v této kapitole vysvětluji základní pojmy obsažené v celé diplomové 

práci. 

Vedle opatření veřejného práva lze na delikventní chování mládeže reagovat i 

pomocí institutů upravených právem soukromým. Občanskoprávní úprava umožňuje 

výrazný zásah do rodičovských práv. V krajních případech může soud rozhodnout i o 

ústavní výchově. I přesto, že se v případě ústavní výchovy jedná o institut práva 

soukromého, často bývá dávána do souvislosti právě s výchovou ochrannou, s níž bývá 

mylně zaměňována. Je tedy na místě, věnovat se jejich vzájemným shodným a 

rozdílným znakům. 

Ohniskem diplomové práce je analýza právní úpravy ochranné výchovy, jíž se 

věnuji podrobně v kapitole 4.  Zabývám se zde především podmínkami, za kterých je 

možné ochrannou výchovu uložit, jejímu trvání a výkonu. V kapitole následující jsou 

rozvedeny principy ukládání a výkonu ústavní výchovy a opatření nepodmíněného 

odnětí svobody jako institutů podobných ochranné výchově. 

Druhá část diplomové práce je věnována rozboru 2 reálných případů, ve kterých 

bylo soudem přistoupeno k uložení ochranné výchovy. Prvním praktickým příkladem je 

případ nezletilého M., jemuž byla uložena ochranná výchova za čin jinak trestný, jehož 

se dopustil jako dítě mladší 15 let, tedy jako osoba trestně neodpovědná. Druhý 
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praktický příklad sleduje mladistvého pachatele L., kterému za spáchaný přečin soud 

podmíněně odložil výkon trestního opatření odnětí svobody a zároveň mu uložil 

ochrannou výchovu, jako prostředek výchovného působení na mladistvého v průběhu 

zkušební doby.  

Významným podkladem pro psaní diplomové práce byly poznatky z praxe, které 

jsem získala především během návštěvy VÚ Boletice nad Labem a v průběhu stáže u 

Probační a mediační služby Praha. Velmi přínosná byla i návštěva odboru obecné 

kriminality, Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje.   

 

 

 

 

  

 



4 
 

2 Kriminalita mládeže 

Deviantní chování mládeže se stalo součástí každé dynamicky se rozvíjející 

společnosti. Není tedy divu, že si stále častěji klademe otázku, co je příčinou zločinnosti 

mládeže a za jakých podmínek je tato protispolečenská činnost mládeží páchána.  

Odpovědí na tuto etiologickou otázku se zabývá nejen řada kriminologů, ale upíná na ni 

zrak také nemalá část laické společnosti. Výskytu sociálně patologických jevů a 

příčinám jejího vzniku je třeba věnovat pozornost nejen na poli kriminologie. Ke 

kriminalitě mládeže je zapotřebí přistupovat jako k multidisciplinárnímu jevu. K jejímu 

objasnění je nezbytné zabývat se zároveň i otázkami z odvětví sociologie, psychologie, 

práva, pedagogiky, medicíny či filozofie. 

 Na rozdíl od vnímání protiprávní činnosti dospělých pachatelů, společnost 

nahlíží na delikventní jednání mládeže se zvýšenou mírou tolerance. Toto odlišné 

zacházení vychází především z poznatků psychologie a sociologie, které poukazují na 

fakt, že rozumový vývoj dospívajících mladistvých pachatelů není zcela dokončený a 

projevy chování jsou ovlivňovány jejich nezralostí. V období dospívání dochází 

v krátké době k výrazné psychické, fyzické i společenské přeměně jedince. Dynamika 

těchto procesů je u každého jedince různá a závisí jak na aspektech biologických, tak na 

podnětech přicházejících ze sociálního prostředí, ve kterém se dospívající jedinec 

pohybuje. Z tohoto důvodu je nutné posuzovat rozumovou a mravní vyspělost jedinců 

individuálně. 

2.1 Pojmosloví 

Pro další práci s termínem kriminality mládeže je nezbytné vymezit si základní 

pojmosloví související s problematikou tohoto interdisciplinárního fenoménu.  

 

Nejširším pojmem je pojem sociálně patologický jev. Tento pojem označuje 

nejen protizákonné jevy, ale veškeré negativní společenské jevy, které jsou odlišné od 

společensky akceptovaných hodnot a pravidel chování. Pod tento pojem lze mimo jiné 

subsumovat například závislosti, záškoláctví, útěky z domova, sebevražednost. 
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Dalším četně užívaným pojmem je pojem delikvence. Delikvence, na rozdíl od 

sociálně patologického jevu, označuje obecně protiprávní jednání. Pojem delikvence je 

tedy užším označením než sociálně patologický jev a lze pod něj zahrnout jak činy jinak 

trestné spáchané dětmi před dosažením trestní odpovědnosti (tzv. prekriminalitu), tak 

jednání, které nese znaky trestného činu, ale nedosahuje tak vysoké míry společenské 

škodlivosti (např. některé přestupky)  

Asi nejčastěji užívaným pojmem je pojem kriminalita. Kriminalita neboli 

zločinnost, je definována jako „úhrn sociálně škodlivých jevů, které jsou stanoveny 

v trestních kodexech. V soudobé úpravě jsou označovány jako trestné činy.“3 

 

Dále se můžeme setkat s pojmy vymezujícími různá období dětství a dospívání. 

Kategorizace procesu dospívání odděluje různá období psychického a sociálního zrání 

jedinců. Užívaná terminologie se v oblasti trestního práva odlišuje od zažité 

terminologie v oborech společenskovědních.   

Mládež je obecným pojmem užívaným nejčastěji v předpisech trestněprávních. 

Ve většině případů se jím budou rozumět osoby od narození do dovršení 18 let. Pod 

mládež můžeme zařadit dítě, dítě do 15 let věku, mladistvého. V širším pojetí pak 

mládež pokrývá i osobu blízkou věku mladistvého.4  

Dítě je definováno v ustanovení § 126 zákona č. 40/2009 Sb, trestní zákoník 

(dále jen trestní zákoník) v souladu s čl. 1 Úmluvy o právech dítěte5. Dítětem se rozumí 

osoba mladší 18 let, pokud trestní zákon nestanoví jinak. Odchylnou úpravu obsahuje 

zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen ZSM). Jako dítě je zde vymezena 

osoba mladší 15 let, tedy dítě trestně neodpovědné.  

Mladistvým se rozumí ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a 

nepřekročil osmnáctý rok svého věku. Na mladistvého se vztahují zvláštní ustanovení a 

aplikuje se modifikovaný způsob řízení.  

Kategorii mládeže lze nadále rozšířit o nejednoznačně definovaný pojem tzv. 

osoby blízké věku mladistvého. Přesná věková hranice, kdy lze pachatele označit za 

                                                 
3 ZOUBKOVÁ, I., Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda: Čeněk, 2002, str. 11 
4 FIRSTOVÁ J., Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 10 
5 "Úmluva o právech dítěte" (Convention on the Rights of the Child) 
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osobu blízkou věku mladistvého není zákonem striktně vymezena. Zákonodárce zde 

ponechává prostor pro úvahu soudu, aby v konkrétním případě rozhodl, zda lze 

pachatele do této kategorie vzhledem k jeho vyspělosti zařadit, či nikoliv. V praxi se 

bude jednat především o pachatele v rozmezí věku 18 až 21 let. Tato osoba se sice již 

nachází v postavení dospělého, ale za určitých okolností systém umožnuje zmírnění 

jejího postavení. 

2.2 Právní kontrola kriminality mládeže 

Jednou z hlavních rolí moderního státu by měla být snaha o kontrolu kriminality. 

Kontrolou kriminality se rozumí „úsilí státu a společnosti o udržení kriminality 

v určitých přijatelných mezích nebo o její omezování.“6 V rámci boje s kriminalitou se 

nejčastěji uplatňují dvě základní strategie. První strategií je kontrola preventivní, která 

si klade za cíl samotné předcházení trestní kriminality. Oproti tomu represivní strategie, 

jako druhá v pořadí, klade důraz na potlačení trestné činnosti. V rámci represivní 

strategie se uskutečňuje trestně právní kontrola kriminality mládeže, která pro nás bude, 

vzhledem k předmětu diplomové práce, stěžejní.  

Do 19. století většina společností aplikovala srovnatelný přístup v zacházení 

s dětskými i dospělými pachateli. Od 19. století se však zejména vlivem osvícenství 

přístup k pachatelům z řad mládeže mění. Objevují se názory, že již nadále nelze na 

dětské pachatele uplatňovat totožné normy jako na pachatele dospělé. To má za 

následek zmírňování represivních následků a upřednostnění výchovné funkce trestu u 

dětských pachatelů před zájmem ochrany společnosti. V historickém kontextu došlo 

tedy prvně k uznání odlišné trestní odpovědnosti a až následně k aplikaci zvláštního 

přístupu.  

2.2.1 Modely zacházení s delikventní mládeží 

Během postupného zavádění speciálního přístupu měly vliv na právní úpravu 

dva základní modely zacházení s problémovou mládeží, které se uplatňují dodnes. 

                                                 
6 GŘIVNA, T., SHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4. Vydání Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014. str. 24 
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Modely představují reakci společnosti na kriminální jednání, která v sobě ztělesňuje 

míru tolerance společnosti vůči mladistvému delikventovi. 

a) Sociálně opatrovnický model 

- vychází z přesvědčení, že kriminální chování dítěte je zapříčiněno 

sociálními, ekonomickými a psychickými faktory. Tyto kriminogenní 

faktory dítě může ovlivnit jen stěží, a proto zde ani trestní 

odpovědnost není na místě. Koncepce upřednostňuje rehabilitační 

přístup s důrazem na nejlepší zájem dítěte před autoritativním 

zásahem státu v podobě trestu. Prioritou rehabilitačního principu je 

zajištění zdárného vývoje dítěte prostřednictvím „léčby“. 

Rehabilitace se uskutečňuje v rámci samostatného neformálního 

projednávání, nikoliv v souvislosti se zjišťováním, zda se dítě deliktu 

opravdu dopustilo.  

 

b) Justiční model 

- vychází z koncepce svobodného člověka, jehož jednání je výsledkem 

předchozí individuální volby. Kriminální chování tedy vidí jako 

projev svobodné vůle jedince, který se rozhodne chovat společensky 

nežádoucím způsobem. Je tedy na místě, aby byl za toto jednání 

odpovědný a aby dané jednání bylo formálně projednáváno. Trest 

v tomto případě představuje společenské odsouzení zavrženíhodného 

jednání a zdůrazňuje retributivní princip justice.   

Státy svým zákonodárstvím neakceptují čistě podobu jednoho z výše zmíněných 

modelů, ale dochází ke smíšení různých prvků z obou. Jejich poměr závisí na mnoha 

faktorech, mimo jiné politických, ekonomických, případně na historické zkušenosti. 

Rehabilitační princip byl na vzestupu po druhé světové válce zejména v 50. a 60. letech 

20. století, kdy docházelo ke zdůrazňování převýchovy a ochrany dítěte. Ve druhé 

polovině 20. století však musel sociálně opatrovnický model čelit výrazné kritice. 

K největší vlně skepticismu došlo zejména pod vlivem výsledků studií, které 

prokazovaly neefektivnost a nákladnost nápravných programů. Kritice neušly ani 
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výrazné zásahy do rodičovských práv, nerovnost při neformálním zacházení nebo 

omezený přezkum rozhodnutí. V důsledku toho se začaly objevovat reformní myšlenky, 

které pracovaly s výše zmíněnými modely a v jistých směrech je modifikovaly. 

 

Za jeden z těchto nových proudů je považovaný model nulové tolerance. Hlavní 

myšlenkou teorie, která se rozvíjela především v 80. letech 20. století, je nutnost 

tvrdého postihu i méně závažného protiprávního jednání, protože i méně závažné činy 

se mohou v budoucnu stát rozbuškou pro závažnější kriminální jednání a mělo by tedy 

dojít k jeho preventivnímu postihu již v jeho prvopočátku. Tento model reaguje na 

proklamovanou nefunkčnost rehabilitačního přístupu. Model nulové tolerance s sebou 

nese prokazatelné negativní aspekty v podobě častějšího výskytu zneužívání pravomocí 

nebo zvýšení počtu excesů. I nadále je však aplikován především v problémových 

oblastech.  

Za protiklad modelu nulové tolerance lze označit model radikální non-

intervence. Model je často dáván do souvislosti se studiemi tzv. teorie nálepkování, 

která poukazuje na stigmatizaci, k níž dochází v systémech silně punitivního charakteru, 

jež vyvolávají pocit příkoří a nespravedlnosti. V těchto systémech dochází k nepřímému 

označování pachatelů jako „horších lidských bytostí. S touto nálepkou se pak pachatelé 

postupně ztotožňují, což nadále posiluje jejich nepřátelský postoj vůči společnosti, která 

je takto označila.“7 Takto stigmatizované osoby pak nadále neakceptují společensky 

uznávané normy chování a vytvářejí si svůj náhradní systém hodnot společně sdílený 

s osobami v podobném postavení. Je patrné, že původní nápravný účel trestu se zde 

absolutně míjí účinkem. Model radikální non-intervence tedy prosazuje dekriminalizaci 

takového jednání, jehož samotný „postih působí jako kriminogenní faktor“8. Jedná se 

v prvé řadě o bagatelní jednání jako například záškoláctví, užívání drog, které u 

dospělých pachatelů není činem trestným a nemělo by tomu tak být ani u pachatelů 

dětských, jelikož jejich postih je často kontraproduktivní a neúčinný. 

S problematikou dekriminalizace pracuje i model minimální intervence. Obdobně 

jako model radikální non-intervence pracuje s problematikou negativních účinků 

                                                 
7 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA J. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. V  Praze: C.H. Beck, 

2012. str. 351 
 
8 Ibidem  
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umístění mládeže do speciálních zařízení a snaží se prosazovat odklony a alternativní 

druhy sankcí. Důraz je kladen zejména na intenzivní práci s mládeží a vzájemnou 

spolupráci subjektů.  

 

 V České právní úpravě můžeme nalézt výrazné rehabilitační prvky zejména 

v oblasti sankcí a pravidel pro jejich ukládání. Trestní řízení, na druhou stranu, obsahuje 

znaky typické pro justiční model. I zde však můžeme najít prvky restorativní justice 

v podobě možnosti odklonů a důrazu na spolupráci s Orgány sociálně-právní ochrany 

dítěte (dále jen OSPOD) a Probační a mediační službou. Lze tedy říci, že úprava v 

zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, stejně jako právní úprava jiných 

demokratických států světa, nenásleduje čistě jeden z výše zmíněných modelů, ale 

dochází ke spojování jejich jednotlivých prvků. 
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3 Možnosti zacházení s delikventní mládeží 

Média často ráda upozorňují na nedokonalost a mezery českého právního 

systému v oblasti zacházení s delikventní mládeží. Především z důvodu takovéto 

prezentace může systém na širokou veřejnost působit jako souhrn právních norem, které 

namísto zajišťování kontroly delikventní mládeže spíše svazují ruce institucím, které s 

mládeží pracují.  

V následující kapitole bych se ráda věnovala obecně možnostem zacházení 

s delikventní mládeží, které nabízí náš právní systém, abych tak začlenila samotné téma 

ochranné výchovy do kontextu právního řádu České republiky.  

Vzhledem k povaze institutu ochranné výchovy a faktorům, které vedou k jejímu 

ukládání, považuji za vhodné věnovat se i jiným institutům práva, které se svou 

povahou blíží ochranné výchově a často s ní jsou dávána do souvislosti. Za nejbližší 

institut považuji institut ústavní výchovy, jejímuž vymezení vůči ochranné výchově se 

podrobně věnuji v páté kapitole této práce. 

  

Dítě je v průběhu svého vývoje ovlivňováno mnoha faktory. Za faktor, který 

nejvýrazněji ovlivňuje mravy a chování dítěte je považováno působení rodiny. Právě 

vazba mezi dítětem a jeho rodiči hraje v procesu socializace dítěte klíčovou roli. 

Nefunkční rodina je pro dítě rizikovým faktorem, a proto v českém právním řádu 

nalezneme opatření, která umožňují zásahy do rodinného života za účelem zajištění 

práv a správného vývoje dítěte.   

Každé dítě bez rozdílu je nositelem práv zaručených Ústavou ČR, Listinou 

základních práv a svobod a práv vyplývajících z mezinárodních závazků České 

republiky. Stát je garantem těchto práv a odpovídá za jejich dodržování, ale nenahrazuje 

rodičovskou odpovědnost. Stát disponuje opatřeními a nástroji, jimiž v případě ohrožení 

vývoje dítěte zasahuje do rodičovských práv a povinností za účelem zajištění právní 

ochrany dětí. Užitá opatření musí být aplikována vhodným způsobem a včas. Z Úmluvy 
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o právech dítěte9 vyplývá, že k této aplikaci musí dojít především v souladu s nejlepšími 

zájmy a blahem dítěte. 

3.1 Opatření dle občanského zákoníku 

Občanský zákoník zavádí a definuje rodičovskou odpovědnost v ustanovení § 

858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ). Rodiče nesou odpovědnost 

za výchovu svých dětí. V rámci působení na morální vývoj dítěte je rodič oprávněn 

k použití přiměřených výchovných prostředků. Rodič má být dle dikce ustanovení § 884 

odst. 1 OZpří kladem svým dětem. Jak uvádí Procházka, „dítě přebírá v rodině právě 

od rodičů různé morální hodnoty a normy, učí se tomu, co je dobré, co je zlé, jaké 

chování je vhodné a jaké nikoliv. V rodině se formuje jeho mravní profil.“ 10  

Nejzávažnější zásah do rodičovských práv představuje omezení nebo zbavení 

výkonu rodičovské odpovědnosti soudem (upraveno v ustanovení § 871 OZ). 

K takovému zásahu dochází v okamžiku, kdy rodič není schopen pečovat o dítě a 

zabezpečit jeho příznivý vývoj, řádnou výchovu, případně ochranu jeho jmění. Omezení 

rodičovské odpovědnosti je velice invazivním opatřením, které by mělo být užito až za 

situace, kdy řádnou výchovu dítěte nelze zajistit pomocí jiných výchovných opatření a 

omezení. 

Nad nezletilým může být stanoven dohled. Ten může být vykonáván 

v součinnosti se školou nebo spolky především k nápravě závažnějších případů 

záškoláctví a drobné kriminality. Dohled dle OZ nelze směšovat s obdobným institutem 

dohledu ukládaného dle ZSM, který je ukládán v případech závažného porušení 

trestněprávních norem a vykonává ho probační úředník. Souběžné uložení obou těchto 

dohledů (dle OZ a ZSM) není vyloučen.  

V případě opravdu závažného ohrožení výchovy dítěte lze využít institutu 

ústavní výchovy, který je zakotven v OZ v ustanovení § 971. Ústavní výchovu nelze 

označit za opatření čistě sankční povahy, ale jedná se v prvé řadě o nezbytné opatření 

ukládané soudy na pomoc rodině, která momentálně není schopna zajistit dítěti řádnou 

                                                 
9 "Úmluva o právech dítěte" (Convention on the Rights of the Child)  
10 PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha: Grada, 2012. str. 102 
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péči a výchovu. Ústavní výchova se užije subsidiárně poté, co dříve vydaná mírnější 

opatření se ukázala jako neefektivní. Více o ústavní výchově uvádím v kapitole páté. 

3.2  Opatření dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

Veřejnoprávní předpis č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen 

zákon o SPOD) je snahou o ucelenou kodifikaci sociálně-právní ochrany dětí a činnosti 

orgánů veřejné správy. Samotná definice pojmu sociálně-právní ochrana dítěte je 

nahrazena demonstrativním výčtem činností obsažených v ustanovení § 1 zákona o 

SPOD, které jsou vykonávány především neformální činností sociálních pracovníků. 

Obsah pojmu je stanoven široce a mění se během neformálního výkonu sociálních prací.  

Pojem sociálně-právní ochrany dětí, zahrnuje mimo jiné i právní ochranu dětí. 

Různé formy právní ochrany dítěte můžeme najít nejen v zákoně o SPOD, ale i 

například v oblasti práva občanského, trestního, zdravotního, školského či sociálního. 

Z toho lze vyvodit, že ochranou dítěte se zabývá mnohem více orgánů a osob 

nejmenovaných v zákoně o SPOD a tudíž ji nelze pojmout do jediného právního 

předpisu.  

Dle ustanovení § 1 odst. 1 se „Sociálně právní ochranou dětí rozumí zejména 

ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů 

dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí 

rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale 

nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.“11 

 

Zákon prioritně směřuje k ochraně zájmů dítěte a v rámci své působnosti 

vykonává činnosti mající preventivní charakter vůči deviantnímu chování dětí. Na 

druhou stranu však poskytuje i pomoc rodičům, kteří mají možnost obrátit se na orgány 

sociálně-právní ochrany s žádostí o pomoc při řešení výchovných problémů. V tomto 

směru zastávají orgány sociálně-právní ochrany roli poskytovatelů poradenství a 

výchovně-vzdělávacích kurzů. K řádnému naplnění požadovaného účelu je zapotřebí 

spolupráce mezi orgánem a rodiči. Pozitivní výsledky lze předpokládat především 

v případech, kdy tato spolupráce probíhá na zcela dobrovolné bázi. Rodičům může být, 
                                                 

11 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
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v situacích uvedených v ustanovení § 12 zákona o SPOD, uložena povinnost využít 

poskytované služby, ale efektivita poradenství při nucené účasti je mnohonásobně nižší 

než při účasti dobrovolné. 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí vykonávají i činnost v oblasti trestního 

práva. Zvláštní právní úprava této činnosti je upravena v ZSM a budu se jí více zabývat 

v kapitole čtvrté. Obecnou úpravu působnosti orgánu sociálně-právní ochrany dítěte 

v oblasti trestního práva však nalezneme v zákoně o SPOD. Dle dikce tohoto zákona je 

příslušným orgánem k podávání návrhů spojených s výkonem ochranné výchovy obecní 

úřad obce s rozšířenou působností. 

3.3 Opatření dle ZSM 

Prvorepublikové úsilí o vypracování samostatného zákona vztahujícího se 

k trestnímu právu mládeže a soudnictví nad mládeží vyústilo k přijetí progresivního 

zákona č 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží. Tento zákon nesl výrazné rysy 

sociálně-opatrovnického modelu, který upřednostňoval funkci výchovnou před funkcí 

represivní. Pokroková úprava byla zrušena přijetím trestního zákona č. 80/1950 Sb., 

v jehož důsledku došlo k opětovnému vtělení problematiky trestání mládeže do obecné 

úpravy, v důsledku čehož došlo k odklonu od sociálně-opatrovnického modelu a k 

zpřísnění sankcí ukládaných mladistvým. K opětovnému návratu ke specializovanému 

systému soudnictví nad mládeží došlo až v roce 2003 přijetím ZSM.   

Soudobá právní úprava navazuje na prvorepublikovou tradici zvláštního 

zacházení s mládeží. Zákon představuje speciální úpravu k obecné úpravě v trestním 

zákoně a má před ním aplikační přednost.  Podle trestního zákona se bude postupovat až 

tehdy, nestanoví-li ZSM jinak. Změnu postoje podpořilo i přijetí zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku, čímž došlo ke sjednocení předchozích nesrovnalostí a k posílení 

znaků restorativní justice. 

 

Koncept restorativní justice Zoubková definuje jako „obnovující spravedlnost – 

Obnovení trestným činem narušených či ohrožených chráněných hodnot a sociálních 

vztahů. Kriminalita je chápána jako sociální konflikt mezi jednotlivými subjekty, jež má 

být řešen takovými mechanismy, aby dotčené subjekty mohly participovat na jeho 
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řešení.“12 V ZSM můžeme znaky restorativní justice nalézt především v ustanovení § 3 

a v ustanovení § 9, ze kterých lze vyčíst hlavní účel opatření. Opatření představuje 

reakci na provinění mladistvého nebo dětského pachatele plnící účel sankce.  

Účelem sankce u mladistvých pachatelů je především výchovné působení na ně a 

ochrana před škodlivými vlivy. Opatření má dle ustanovení § 3 směřovat především 

„k obnovení narušených vztahů, začlenění dítěte nebo mladistvého do rodinného a 

sociálního prostředí a k předcházení protiprávních činů“13. S pomocí pozitivních vzorů 

je nezbytné vést mládež k přijetí norem chování, které zabrání následné recidivě. 

Zároveň je nutné poskytnout jim ochranu a pomoc před negativními vlivy. Za účelem 

usměrňování jejich chování je nezbytné vzít v potaz jejich rozumovou a mravní 

vyspělost a pomocí vhodných opatření tak usměrňovat jejich vývoj. Vhodnost 

zvolených opatření bude záviset na konkrétním charakteru pachatele a současně na 

řádném zmapování jeho sociálního zázemí. 

Sankcionování mladistvých pachatelů dle ZSM je ve srovnání s obecnou 

úpravou trestání dospělých pachatelů obsaženou v trestním zákoníku výrazně 

modifikováno. Speciální úprava aplikovaná v případech provinění mládeže nabízí 

možnost uložení širší škály alternativních opatření, čímž umožňuje efektivněji reagovat 

na individuální potřeby pachatelů a pozitivně tak působit na jejich vývoj. 

 

ZSM lze aplikovat na dva druhy protiprávního jednání. Prvním druhem 

protiprávního jednání je provinění, jehož se dopustil mladistvý, tedy osoba, která 

dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. Druhým druhem, který 

zákon upravuje, je postih za činy jinak trestné, jejichž pachately jsou děti mladší 15 let 

nebo mladiství trestně neodpovědní v důsledku nedostatku rozumové a mravní 

vyspělosti, které nedosáhli v takové míře, aby byli schopni rozpoznat protiprávnost činu 

či ovládat své jednání. Opatření tak lze, na základě výše zmíněného, rozdělit na 

opatření, která lze ukládat dětem do 15 let věku a opatření ukládána mladistvým.  

                                                 
12 ZOUBKOVÁ, I., Kriminologický slovník. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 156 
13 Ustanovení § 3 zákona 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) 
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3.3.1 Opatření ukládána dětem do 15 let věku 

V ustanovení § 89 v odstavci 1 ZSM nalezneme úpravu věkové hranice trestní 

odpovědnosti, a tedy i zásadu, že dítě mladší 15 let nelze trestněprávně postihnout. 

Právní úprava České republiky respektuje čl. 4 odstavec 3 Úmluvy o právech dítěte, 

podle nějž není možné na jednání dětí, které nedosáhly věku stanoveného nejnižší 

věkovou hranicí, aplikovat trestní právo. Tento článek však nevylučuje užití jiných 

zákonných opatření.  

Na řízení ve věcech dětí mladších patnácti let se aplikuje právní úprava řízení ve 

věcech péče soudu o nezletilé dle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních (dále jen ZŘS). Jedná se tedy o nesporné občanské právní řízení s úpravami 

obsaženými v ZŘS. 

 Trestně odpovědný není ani mladistvý pachatel, který v době spáchání činu 

nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat protiprávnost svého 

jednání nebo své jednání nebyl schopen ovládat. Výše zmíněné ustanovení se aplikuje i 

v případě mladistvého pachatele, který není trestně odpovědný pro duševní poruchu 

definovanou v ustanovení § 26 trestního zákoníku.  

Taxativní výčet opatření, která lze uložit pachateli činu jinak trestného je 

vymezen v ustanovení § 93 ZSM. Výčet obsahuje následující opatření: výchovná 

povinnost, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického, 

psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné 

péče, dohled probačního úředníka, ochrannou výchovu a ochranné léčení.  

Tato opatření představují odpovídající reakci na společensky škodlivé jednání, 

které není možné postihnout prostředky trestního zákoníku vzhledem k trestní 

neodpovědnosti pachatele. Bazální právní úprava těchto opatření je obsažena 

v soukromoprávních předpisech, ale vzhledem ke škodlivosti jednání zákon v případě 

výchovných povinností, výchovných omezení, napomenutí s výstrahou a dohledu přímo 

odkazuje na přiměřenou aplikaci ZSM. Institut ochranné výchovy lze pak použít 

obdobně a v případě ochranného léčení se užije úprava v trestním zákoníku.14  

Rozhodnutí o uložení opatření musí obligatorně předcházet pedagogicko-psychologické 

vyšetření ve formě znaleckého posudku nebo odborného vyjádření. 
                                                 

14 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o 
soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 747 
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Pachateli ve věku mladistvého, který není trestně odpovědný lze navíc, vyjma 

taxativně uvedených opatření v ustanovení § 93 ZSM, uložit i ochranná opatření 

uvedená v ustanovení § 21 ZSM („ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání 

věci nebo jiné majetkové hodnoty, ochranná výchova“15). Ochranná opatření se trestně 

neodpovědným mladistvým ukládají na návrh státního zástupce v samostatném řízení.16 

3.3.2 Opatření ukládána mladistvým 

ZSM je založen na monismu trestněprávních sankcí zvaných opatření. Právě 

v opatřeních můžeme nalézt nejvyšší míru modifikací v porovnání s trestáním 

dospělých. Na rozdíl od sankcí ukládaných dospělým pachatelů, které jsou primárně 

odezvou na jednání odehrávající se v minulosti, se opatření ukládána mladistvým 

zaměřují především na to, aby pozitivně působila na pachatele do budoucna.  

Ve své práci považuji za vhodné věnovat se okrajově ostatním opatřením 

upraveným v ZSM. Uvedením účelů ostatních opatření demonstruji nezastupitelnou roli 

institutu ochranné výchovy v systému opatření. 

Ucelenou soustavu opatření můžeme rozdělit do tří dílčích segmentů – 

výchovná, ochranná, trestní opatření. 

a) Výchovná opatření  

Výchovná opatření sehrávají ústřední roli při snaze o ochranu mladistvého před 

nepříznivým působením okolí. Prostřednictvím jejich aplikace lze efektivně reagovat na 

momentální situaci a pozitivně tak působit na budoucí zdravý vývoj mladistvého. I 

přesto, že výchovná opatření mají především pomocnou úlohu trestní represe, mohou 

být zároveň spjata s omezeními způsobilými vyvolat pachateli i značnou újmu.  

Další z výhod je možnost uložit jejich výkon již v průběhu trestního řízení – jak 

v řízení přípravném, tak v řízení před soudem. To vše ale pouze se souhlasem osoby, 

proti níž se řízení vede. Lze tak pozorovat chování mladistvého ještě v období před 

samotným rozhodnutím a tím lépe individualizovat sankci a zohlednit při jejím ukládání 

i chování mladistvého po činu, jeho spolupráci a jeho případnou snahu po nápravě.  

                                                 
15 Ustanovení § 21 zákona 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) 
16 Ustanovení § 239 odstavec 1. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
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Zákon dále umožňuje odvolacímu soudu uložit výchovná opatření, která více 

omezují život mladistvého, než ta, která mu byla uložena soudem první instance nebo 

pokud je tento prvoinstanční soud neuložil vůbec, a to aniž by byla porušena zásada 

reformationis in peius. Tato zásada se aplikuje pouze u trestních opatření. Různá 

výchovná opatření lze kombinovat navzájem i spolu s ochrannými a trestními 

opatřeními. 

Druhy výchovných opatření: 

- Dohled probačního úředníka 

Probační dohled nad mladistvým je vykonáván probačním úředníkem. 

Probační úředník vypracuje na základě zákona17 program. Cíl programu 

koresponduje se smyslem ukládání probačního dohledu vycházejícího z dikce 

ustanovení § 16 ZSM. Program by měl zajistit mladistvému odborné vedení a 

poskytnout mu pomoc ve snaze o život vedený v souladu s přijatými normami. 

Dále úředník v rámci individuálně připraveného programu sleduje a kontroluje 

chování mladistvého s vidinou zabránit tak recidivě a znovu mladistvého 

začlenit do společnosti. Jedná se o formu výchovné intervence, jejíž doba trvání 

je stanovena v rozhodnutí o jejím uložení. Pokud není stanoveno jinak, je 

probační pracovník povinen jednou za půl roku vypracovat zprávu, jejímž 

prostřednictvím informuje soud (případně státního zástupce v přípravném řízení) 

o průběhu výkonu dohledu. V rámci dohledu je mladistvý povinen zejména 

spolupracovat s probačním úředníkem, dostavovat se v předem sjednané lhůtě na 

schůzky s probačním úředníkem a informovat ho o svém pobytu, zaměstnání a 

jiných skutečnostech majících význam pro výkon dohledu.  

- Probační program 

Probační program lze charakterizovat jen velmi obecně. Zákonodárce 

nenabízí exaktní definici, ale v ustanovení § 17 odstavci 1 ZSM poskytuje 

demonstrativní výčet programů, které lze pod tento pojem zahrnout. Jedná se 

především o programy sociálního výcviku, psychologického poradenství, 

terapeutické programy, doškolovací programy atd. Nutným předpokladem pro 

                                                 
17 Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů 
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zapsání programu do zvláštního seznamu vedeného ministerstvem spravedlnosti 

je podmínka, aby program usměrňoval mladistvého k tomu, „aby se vyhnul 

chování, které by bylo v rozporu se zákonem, k podpoře jeho sociálního zázemí a 

k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným.“18 Právě nutnost kumulativního 

naplňování všech výše uvedených cílů zaručuje komplexnost daného programu a 

odlišuje ho od programů ukládaných v rámci výchovných povinností dle 

ustanovení § 18 odstavce 1 písmena g) ZSM.  

Vzhledem k povaze programu lze soudit, že k naplnění jeho účelu se 

vyžaduje spolupráce a pozitivní přístup ze strany mladistvého, a proto uložení 

tohoto opatření musí vždy předcházet souhlas mladistvého. Nutnost předchozího 

souhlasu probační program výrazně odlišuje od ostatních opatření. 

- Výchovné povinnosti 

Prostřednictvím tzv. výchovných povinností jsou mladistvým pachatelům 

ukládány povinnosti konat formou příkazu. Konání je ustanoveno nejen za 

účelem pozitivního působení na pachatele a zabránění recidivě, ale i k narovnání 

vztahů s poškozeným. Jelikož ZSM v ustanovení § 18 odstavci 1 obsahuje pouze 

demonstrativní výčet výchovných povinností, soud tak může pachateli uložit i 

jiné povinnosti. Při vymezování povinností nad rámec demonstrativního výčtu 

musí soud postupovat citlivě s ohledem na individualitu osobnosti pachatele a 

především klást důraz na přiměřenost ukládané povinnosti. Požadavek 

přiměřenosti je zde vykládán v souvislosti s naplněním účelu opatření, tedy s 

cílem příznivě usměrňovat vývoj mladistvého.  

Obdobný charakter jako výchovné povinnosti ukládané mladistvým mají 

i povinnosti, které mohou být ukládány dospělým pachatelům dle trestního 

zákoníku především při podmíněném upuštění od potrestání nebo současně 

s podmíněným odsouzením. Avšak v případě mladistvých pachatelů zákon 

nabízí mnohem širší škálu povinností, jež lze uložit mladistvému pachateli a 

umožňuje tak zasáhnout větší okruh lidských vztahů, než je tomu u pachatelů 

dospělých.   

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

soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 178 
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ZSM v ustanovení § 18 odstavci 1 pro představu uvádí zejména 

povinnosti: bydlet s rodiči, zaplatit přiměřenou peněžitou částku na peněžitou 

pomoc obětem, usilovat o vyrovnání s poškozeným, podrobit se léčení závislosti, 

podrobit se probačnímu programu atd. 

- Výchovná omezení 

Oproti příkazní formě výchovných povinností, výchovná omezení mají 

podobu zákazů určitého jednání a ukládají jedinci „povinnost zdržet se jistých 

nežádoucích aktivit“. 19 Zakázat lze jak jednání, která jsou v rozporu s právním 

řádem, tak jednání, která jsou právním řádem sice dovolená, ale z nějakého 

důvodu jsou pro mladistvého rizikovým činitelem. 

Podobně jako u výchovných povinností i výčet výchovných omezení 

v ustanovení § 19 odstavce 1 ZSM je pouze demonstrativní a lze tedy v souladu 

s účelem opatření a zásadou přiměřenosti ukládat i omezení jiná. Zákon pro 

představu výslovně zmiňuje například omezení: navštěvovat určité akce, stýkat 

se s určitými osobami, užívat návykové látky, měnit místo svého pobytu bez 

předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi atd. 

- Napomenutí s výstrahou 

Posledním výchovným opatřením uvedeným v ZSM v ustanovení § 20 je 

napomenutí s výstrahou. Jedná se o verbální výtku mladistvému, který spáchal 

protiprávní čin, spolu s důrazným upozorněním na to, jaké důsledky by mohla 

mít jeho případná další nezákonná činnost.  

Vzhledem k povaze tohoto opatření a možnosti přenechat jeho výkon 

například škole, či výchovnému zařízení, ukládá se především v případě méně 

závažných prohřešků. 

V praxi se v souvislosti s aplikací právních norem týkajících se výchovných 

opatření setkáváme s množstvím výkladových nesrovnalostí. Jednou z takových 

nejasností je například otázka, zda je při ukládání výchovných opatření již během 

hlavního líčení nutný souhlas mladistvého, jako je tomu v průběhu přípravného řízení, 

                                                 
19 FIRSTOVÁ J., Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, str. 172 
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nebo zda zde souhlas vyžadován není. Soud ve své judikatuře vyslovil názor, že souhlas 

je potřeba pouze v případě probačního programu. Pro zbylá výchovná opatření ukládána 

během hlavního líčení se souhlas mladistvého nevyžaduje.  

b) Ochranná opatření 

Mezi další druhy opatření, jimiž lze reagovat na provinění spáchána mladistvými 

pachateli, řadíme ochranná opatření. Vyjma obecného účelu opatření vyjádřeného 

v ustanovení § 9 ZSM, ochranná opatření jsou význačná pro svůj specifický účel 

formulovaný v ustanovení § 21 tamtéž. Tím je „kladně ovlivnit duševní, mravní a 

sociální vývoj mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými“.  

Stejně jako u ostatních sankcí ukládaných mladistvým i uložením ochranného 

opatření je pachateli způsobena jistá újma. Tato újma však v případě ochranných 

opatření představuje následek, jehož se vzhledem k povaze opatření nelze vyvarovat. 

Primární funkční složkou ochranných opatření je totiž individuální prevence, nikoliv 

způsobení újmy. Důraz je kladen na působení terapeutické, výchovné, zabezpečovací a 

sociální. Výsledkem by mělo být kromě zabránění recidivy také léčebné působení na 

mladistvé eventuálně jejich izolace, pokud jsou stiženi duševní poruchou nebo spáchali-

li provinění ve stavu nepříčetnosti, či zmenšené příčetnosti.  

V důsledku upozadění morálního odsouzení a zdůraznění funkce terapeutické, se 

soud pro mládež při ukládání neřídí primárně povahou a závažností činu, ale potřebou 

léčebného a výchovného působení na mladistvého. Vzhledem k tomu nelze předem 

stanovit délku trvání ochranných opatření, ale doba výkonu bude záviset především na 

dosažených výsledcích v konkrétním případě.  

Mezi ochranná opatření řadíme:  

- ochranné léčení 

- zabezpečovací detenci 

- zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 

- ochrannou výchovu 

ZSM obsahuje specifickou úpravu pouze institutu ochranné výchovy. Pro 

ukládání zbývajících tří ochranných opatření se užije obecná úprava z trestního 

zákoníku.    
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- Ochranné léčení 

Ochranné léčení je institut chránící společnost před mladistvými postiženými 

duševní chorobou, jejichž pobyt na svobodě je nebezpečný a ohrožuje zájmy chráněné 

trestním právem. Ochranné léčení slouží i k pomoci mladistvým závislým na 

návykových látkách se snahou zbavit je této závislosti a navrátit je zpět do běžného 

života.  

Odborníci se shodují na tom, že základem úspěšné léčby je motivace jedince. 

Právě nedostatek motivace vede nejčastěji k nezdaru léčby mladistvých pachatelů. Ti 

často nemají rozvinuté lidské hodnoty, vlastnosti a vztahy na tak vysoké úrovni jako 

pachatelé dospělí, a proto se u nich motivace hledá mnohem složitěji.  

Soud nařizuje ochranné léčení obligatorně v zákonem stanovených případech dle 

ustanovení § 99 odstavce 1 trestního zákoníku. V ustanovení § 99 odstavce 2 jsou pak 

stanoveny podmínky, za kterých soud fakultativně může po předchozím důkladném 

zvážení případu nařídit výkon ochranného léčení.  

Léčení lze obecně vykonávat dvojím způsobem – ústavně (na lůžkovém oddělení 

ústavu) nebo ambulantně (pravidelným navštěvováním ambulance). Další možností je 

výkon léčby v zařízeních určených pro výkon trestu odnětí svobody v případech, kdy je 

zároveň s ochranným léčením uložen trest odnětí svobody. V posledních letech však 

došlo k výraznému úbytku počtu případů vykonávaných ochranných léčení tímto 

způsobem.  

 

- Zabezpečovací detence 

V roce 2008 byl přijat zákon o výkonu zabezpečovací detence,20 v jehož 

důsledku je součástí českého právního řádu nové ochranné opatření – zabezpečovací 

detence. Zavedení nového institutu se ukázalo nezbytným krokem k ochraně společnosti 

před zvlášť nebezpečnými pachateli, k jejichž usměrnění nepostačí nástroje užívané 

v rámci ochranného léčení. Zabezpečovací detence má tedy vůči ochrannému léčení 

subsidiární charakter a uloží se pouze za předpokladu, že účelu nelze dosáhnout 

mírnějším opatřením.  

                                                 
20 Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 
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Dle dikce trestního zákoníku může soud přistoupit k uložení zabezpečovací 

detence pouze za předpokladu, že pachatele odsuzuje za zločin nebo zvlášť závažný 

zločin. U mladistvých pachatelů neužíváme těchto pojmů, tudíž podmínkou pro uložení 

bude provinění, které sazbou odpovídá zločinu nebo zvlášť závažného zločinu u 

dospělého pachatele.  

Rizikům a vysoké nebezpečnosti osob umísťovaných do detenčních ústavů musí 

odpovídat i technické a personální vybavení. V České republice dochází k rozčlenění 

osob do ústavů na základě nebezpečnosti pachatele. V ideálním případě by toto 

kritérium mělo být doplněno o zohlednění psychiatrické diagnózy. Zřizovatelem 

detenčních ústavů je Vězeňská služba ČR, která má společně s odborně proškoleným 

personálem zajistit ostrahu areálu, plnění účelu detence a zamezit napadání personálu. 

Oproti ústavům, ve kterých je vykonáváno ochranné léčení, se u detenčních zařízení 

mnohem výrazněji projevuje funkce izolační. 

 

- Ochranná výchova  

Institut ochranné výchovy je tématem diplomové práce, a z toho důvodu se mu 

budu podrobně věnovat v následujících kapitolách 

c) Trestní opatření 

Trestní opatření se použijí pouze v krajních případech, kdy by uložení 

výchovných, ochranných opatření nebo aplikace odklonů, nevedly k dosažení účelu 

stanoveného zákonem. Mluvíme zde o tzv. subsidiaritě trestního opatření. Trestní 

opatření, jejichž taxativní výčet nalezneme v ustanovení § 24 ZSM, jsou ukládána 

výhradně soudy pro mládež. U trestání mladistvých se ještě větším důrazem apeluje na 

aplikaci alternativních forem opatření. Trestní opatření odnětí svobody má roli ultima 

ratio a k jeho ukládání by mělo docházet jen zřídkakdy.  

Ačkoliv bylo výše zmiňováno, že represivní složka opatření u sankcionování 

mladistvých výrazně ustupuje do pozadí, neznamená to však její úplné vymizení. Právě 

trestní opatření jsou spjata s negativním hodnocením pachatele a mnohem výrazněji se 

zde projevuje funkce represe a individuální prevence. Naopak výchovný potenciál 

opatření je zde lehce oslaben. 
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Mezi trestní opatření řadíme zejména: obecně prospěšné práce, peněžité opatření, 

zákaz činnosti, domácí vězení, podmíněné odsouzení, odnětí svobody nepodmíněné atd. 
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4 Právní úprava ochranné výchovy 

4.1 Historie ochranné výchovy 

Získané informace z oblasti vývoje ochranné výchovy jsou vzhledem 

k nepřesnosti pramenů velice zkreslené a nejisté. Jedním z hlavních důvodů nedostatku 

důvěryhodných faktů je skutečnost, že institut ochranné výchovy v minulosti pracoval 

s mládeží osiřelou, mravně vadnou, opuštěnou nebo toulající se po okolí a s ohledem na 

historickou dobu, se o takovou mládež neprojevoval hlubší zájem.  

Jisté však je, že úprava na našem území byla inspirována Napoleonským 

kodexem (1801) a německým říšským trestním zákoníkem (1871). Oba předpisy 

pracovaly s tzv. „mladistvým pochybné příčetnosti“, kterému bylo možné uložit 

„nutnou výchovu“.21 V polepšovnách byli umísťováni mladiství, jež byli pro 

nepříčetnost soudem zproštěni. 

Během druhé poloviny 19. století postupně docházelo ke změně postojů v oblasti 

zásahů do rodičovské výchovy a moci. Společnost se dožadovala zásahu proti rodinám, 

jejichž péče o dítě byla nedostatečná, v důsledku čehož dětem hrozilo zpustnutí. 

Zároveň tou dobou dochází k posunu myšlení v oblasti týrání dětí, které v Evropě 

vyústilo v právní zakotvení možnosti státu proti tyranii zakročit a k zavedení institutu 

ochranné výchovy.  

Na území Rakouska byla sice v občanském zákoníku z roku 1811 zakotvena 

možnost zásahu do rodičovské péče, ale institut ochranné výchovy se na našem území, 

v podobě v jaké ho známe dnes, nerozvíjel. Zákon č. 90 z roku 1885 však upravoval tzv. 

donucovací pracovny, které do jisté míry substituovaly výchovné ústavy. Soudy 

rozhodovaly o pouhém doporučení k umístění nedospělého do polepšovny, ve které 

docházelo k výkonu donucovacích prací. Ke konečnému rozhodnutí o přijetí jedince do 

pracovny byla kompetentní speciální komise zemského úřadu nebo ředitelství spolku, 

v jehož správě se úřad nacházel. V této době byla zákonem č. 117 ř. z. z roku 1852 

stanovena věková hranice trestní odpovědnosti na deset let. Nejednalo se však o úplnou 

trestní odpovědnost. Plná trestní odpovědnost nastala až dosažením věku čtrnácti let. 
                                                 

21 ČIČ M., Ochranná výchova v československom trestnom práve. Bratislava: Obzor, 197. str. 29 
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Trestní novelou z roku 1908 byla stanovena věková hranice trestní odpovědnosti 

na dvanáct let. Výjimku z trestní odpovědnosti ale měli ti pachatelé zločinu nebo 

přečinu ve věku od dvanácti do osmnácti let, kteří nedosahovali požadované rozumové 

nebo mravní vyspělosti. V takových případech trestní odpovědnost nenastala a soud byl 

oprávněn nařídit domácí dozor nebo školní trest.  

K reformě nepřijatelného stavu, ve kterém se nacházelo zákonodárství a praxe 

v oblasti soudnictví nad mládeží po první světové válce, došlo přijetím zákona č. 

48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží a vládním nařízením k němu vydaným 

pod č. 195/1931 Sb. Tento moderní zákon nově pracuje s ideou, že ne všechny zásady 

užívané za účelem potrestání dospělých pachatelů lze aplikovat také pro sankcionování 

mládeže. Zákon o trestním soudnictví nad mládeží byl tedy speciálním zákonem, jenž 

měl aplikační přednost před obecnými trestními předpisy, které lze užít jen za 

předpokladu neexistence speciální úpravy. 

Nově zákon upřednostňuje zásadu „méně trestat, co nejvíce vychovávat a když už 

je třeba trestat, tak trestem vychovávat a polepšovat“22. Tato myšlenka je výrazným 

projevem výchovné funkce opatření, čímž se odsouvá do pozadí do té doby převládající 

myšlenka represe.  

Hned úvodní ustanovení se věnovalo otázce trestní odpovědností mládeže. 

Zákon pracoval s termínem nedospělec. Za nedospělce jsou „označovány osoby, které 

v době spáchání činu nedovršily čtrnáctého roku svého věku (nedospělí), nejsou 

odpovědné podle trestních zákonů“23 Pokud se nedospělý dopustil činu jinak trestného, 

rozhodoval o následku poručenský soud. Ten mohl uložit dle okolností případu 

výchovná nebo léčebná opatření. Následovat tedy mohlo dle dikce ustanovení § 1 

odstavce 2 pokárání, umístění do jiné rodiny, případně léčebného nebo jiného ústavu, 

nebo nařízení ochranného dozoru nebo ochranné výchovy.  

Obdobně jako dnes platný ZSM (pomineme-li rozdíl, že v současné době české 

právo nedovoluje uložení trestu smrti), poručenský soud dle zákona o trestním 

soudnictví nad mládeží z roku 1931 stanovil povinnost poručenským soudům 

obligatorně uložit ochrannou výchovu v případě, že se „nedospělí starší než dvanáct let 

                                                 
22 ČIČ M., Ochranná výchova v československom trestnom práve. Bratislava: Obzor, 197. str. 33 
23 Ustanovení § 1odstavec 1 zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží 
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dopustil činu, na který zákon stanoví trest smrti nebo doživotní ztrátu svobody.“24 

Naopak zákon z roku 1931 umožňoval soudům uložit napomenutí osobám, které měly 

pečovat o nedospělého, což dnes platný ZSM bohužel neumožňuje. 

Mladistvým byla osoba, která dovršila čtrnáctý a nedovršila osmnáctý rok věku. 

Tato osoba byla až na výjimky stanovené zákonem odpovědná dle trestních zákonů. 

Zákon v ustanovení § 2 odstavci 2 odmítal trestní odpovědnost v případě, že mladistvý 

nebyl schopen „rozpoznat bezprávnost a řídit své jednání podle správného rozpoznání a 

to z důvodu značné zaostalosti“. Neumožňovaly-li poměry v rodině odstranění 

nedostatků v chování jedince, mohl soud nařídit jedno ze tří výchovných opatření:  

1. Ochranný dozor 

2. Ochranná výchova rodinná 

3. Ochranná výchova ústavní 

V průběhu výkonu ochranného dozoru mladistvý zůstával v rodině, ve které žil. 

Rodina o něj i nadále pečovala, ale nad mladistvým byl současně ustanoven speciální 

dozor, který kontroloval jeho řádnou výchovu a případně mu mohl uložit v zájmu jeho 

převýchovy jistá výchovná omezení.  

V případech, kdy vlastní rodina nebyla schopna poskytnout mladistvému řádnou 

výchovu, nařídí soud nad mladistvým ochrannou výchovu. Ta mohla být vykonávána 

nejen v ústavech k tomu určených, ale i v náhradní rodině, která k výchově byla 

„způsobilá a ochotná“.25 

Formy výchovných opatření bylo možné kdykoliv během jejich výkonu měnit a 

trvaly, dokud to vyžadoval jejich účel, ale maximálně do dovršení dvacátého prvního 

roku věku. Pokud soud upustil od potrestání, vynesl podmíněný trest nebo podmíněně 

propustil mladistvého z trestu zavření, mohl nad mladistvým ustanovit buď ochranný 

dozor, nebo zavést ochrannou výchovu. Dále docházelo k ukládání ochranných opatření 

i v případech, kdy čin jinak trestný spáchal nedospělý i pokud byl mladistvý osvobozen, 

jestliže byl soud přesvědčen o prospěchu a nezbytnosti takového opatření, což do jisté 

míry přesahovalo oblast trestního práva.  

 

                                                 
24 Ustanovení § 1odstavec 3 zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží 
25 Ustanovení § 12 odstavec 2 zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží 
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Po druhé světové válce došlo k podstatné změně právní úpravy v oblasti 

soudnictví ve věcech mládeže. Zákon o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931 byl 

v roce 1950 zrušen vydáním zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon. Došlo tak k upuštění 

myšlenky o nutnosti úpravy trestání mládeže ve speciálním zákoně a otázka trestání 

mladistvých se stala znovu součástí obecného trestního předpisu, který věnoval této 

problematice mnohem méně pozornosti, než úprava jemu předcházející.  

Nový zákon zařadil ochrannou výchovu mezi ochranná opatření, která byla 

v zákoně zařazena do samostatné hlavy a vyčlenil je tak mimo systém trestů. Obecným 

účelem ochranné výchovy bylo:  

a. „chránit společnost před trestnými činy, k nimž by v budoucnu mohlo dojít; 

b. osobám, které by pro svou chorobu nebo pro zanedbanou výchovu mohly 

spáchat trestný čin, léčením a výchovou umožnit, aby se staly platnými členy 

společnosti“26 

Zatímco účelem trestu dle ustanovení § 57 trestního zákona z roku 1950 je 

„vychovat ho (mladistvého) v  řádného pracujícího člověka a to se zřetelem k jeho 

osobním vlastnostem, k jeho rodinné výchově a k prostředí z něhož pochází“, cíl 

ochranného opatření obecně je naproti tomu zaměřen na ochranu celé společnosti. Jak 

již bylo několikrát zmíněno, pravý význam ochranných opatření je v dnešní době 

spatřován ve výchovném působení na mládež. Lze tedy říci, že zákon z roku 1950 ve 

svých definicích zdůrazňujících ochranu společnosti, nikoliv převýchovu mladistvého, 

přesně nevystihuje podstatu institutu ochranné výchovy.  

Úprava z roku 1950 změnila maximální možnou dobu trvání opatření a to 

snížením původní hranice věku dvaceti let na osmnáct let s možností jejího prodloužení 

do dovršení věku dvaceti let. Novelou trestního zákona z roku 1956 došlo ke změně 

v možnosti prodloužit ochrannou výchovu nejvýše do věku devatenácti let jedince. 

Podle nového trestního zákona č. 140/1961 Sb., bylo možné uložit ochrannou 

výchovu, „jestliže bylo upuštěno od potrestání mladistvého a  

a) o výchovu mladistvého nebylo náležitě postaráno 

b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo 

c) vyžadovalo to prostředí, v němž mladistvý žil“27 

                                                 
26 Ustanovení § 69 odstavec 1 zákona č. 86/1950  Sb., trestní zákon 
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Pravomoc ukládat ochrannou výchovu dětem (nikoliv mladistvým) byla 

přenesena na občanskoprávní soudy, které i v případě nesplnění všech zákonných 

podmínek mohly uložit dítěti ústavní výchovu. 

Následně bylo novelou umožněno podmíněně umístit mladistvého mimo 

výchovné zařízení a od účinnosti novely č. 45/1973 Sb. pak nařídit ochranou výchovu 

ve všech případech odsouzení, nikoliv pouze pokud soud upustil od jeho sankcionování.  

Tato právní úprava byla aplikována až do roku 2004, kdy vešel v platnost nový 

zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Prostřednictvím tohoto zákona 

se po mnoha letech opět osamostatnila právní úprava soudnictví nad mládeží a 

speciálním zákonem se tak vyčlenila ze všeobecné trestní úpravy. To umožnilo lépe 

zohlednit specifika kriminality mládeže.  

4.2 Ukládání ochranné výchovy dle současné právní úpravy  

V druhé polovině dvacátého století byl zaznamenán vzestup kriminality mládeže 

a bohužel i brutalita jejího chování. Poznatkem s tím souvisejícím je i soustavné 

snižování věku nezletilých, ve kterém začínají s pácháním trestné činnosti. V některých 

případech pak nezbývá než reagovat na provinění mladistvého tvrdě, a to jeho 

převýchovou v nápravném zařízení s výchovným režimem. 

Zařazení institutu ochranné výchovy do právního rámce ČR a jejímu odlišení od 

ostatních institutů jsem se podrobněji věnovala v kapitole třetí této práce. Ochranná 

výchova je jedním z typů opatření, které může soud uložit dle ZSM za provinění. Vedle 

ochranného léčení, zabezpečovací detence a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 

je ochranná výchova zařazena mezi tzv. ochranná opatření. Ochranná opatření spolu 

s výchovnými a trestními opatřeními vytváří systém sankcí, které lze soudem 

mladistvému pachateli uložit dle ZSM.  

Zákonodárce nestanovil žádnou zákonnou definici ochranné výchovy. 

K vymezení pojmu můžeme dojít s dopomocí ustanovení ZSM a poznatků vědy o účelu 

trestu, o obecném účelu opatření ukládaných mládeži a účelu ochranných opatření. 

                                                                                                                                               
27 Ustanovení § 84 odstavec 1 zákona č. 140/1961  Sb., trestní zákon 
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Ochranná výchova si klade za cíl zabránit opětovnému páchání trestné činnosti 

mládeže a to prostřednictvím odborně volených výchovných postupů, jimiž působí na 

pachatele. Projevuje se v ní snaha o vedení mladistvého k řádnému životu v naší 

společnosti nejen v oblasti jeho duševního rozvoje, ale i poskytnutím možnosti získat 

potřebnou kvalifikaci za účelem snazšího uplatněni na trhu práce.  

 Ochranná opatření je možné uložit i trestně neodpovědným osobám, a to jak pro 

nedostatek věku, tak pro nepříčetnost. 

4.2.1 Ukládání ochranné výchovy mladistvým 

Základním ustanovením pro ukládání ochranné výchovy ve vztahu k mladistvým 

je ustanovení § 22 ZSM. Toto ustanovení se obsahově shoduje s vymezením v trestním 

zákoně, které předcházelo současné právní úpravě.  

Podmínky pro uložení ochranné výchovy dle § 22 ZSM: 

„(1) Soud pro mládež může mladistvému uložit ochrannou výchovu, pokud 
a) o výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné 

výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije, 
b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo 
c) prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité 

výchovy, 
a nepostačuje uložení výchovných opatření. 

 
(2) Ochranná výchova potrvá, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do 

dovršení osmnáctého roku věku mladistvého; vyžaduje-li to zájem 
mladistvého, může soud pro mládež ochrannou výchovu prodloužit do 
dovršení jeho devatenáctého roku. 

 
(3) Není-li možné ochrannou výchovu ihned vykonat, nařídí soud pro mládež do 

doby jejího zahájení dohled probačního úředníka. 
 
(4) Od výkonu ochranné výchovy soud pro mládež upustí, pominou-li před jejím 

započetím důvody, pro něž byla uložena.“ 

 Zmíněné ustanovení definuje základní podmínky fakultativního uložení 

ochranné výchovy mladistvému. Jak lze vyvodit ze samotného závěru ustanovení § 22 

odstavce 1, ochranná výchova je subsidiární k výchovným opatřením. Před ukládáním 

ochranné výchovy by přednostně měla být ukládána výchovná opatření. Až v okamžiku, 

kdy se výchovná opatření jeví jako neúčelná a nedostatečná by soud měl přistoupit 

k nařízení ochranné výchovy. Subsidiarita ochranné výchovy vůči jiným prostředkům 
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vyplývá i z judikatury soudů. „Uložení ochranné výchovy mladistvému znamená odnětí 

nezletilce z výchovy rodičům a jeho zařazení do kolektivní výchovy s přísnějším 

režimem. Ježto jde o hluboký zásah do práv občanů, lze ochrannou výchovu uložit 

teprve, když jiné, méně intenzivní prostředky výchovy, již nemají naději na úspěch.“28 

Za předpokladu vhodného užití a aplikace může ochranné opatření do jisté míry i 

funkčně nahradit opatření odnětí svobody nepodmíněné. 

Za splnění předpokladů v ustanovení § 22, může soud uložit ochrannou výchovu: 

1. Samostatně – Soud je toho názoru, že k dosažení účelu potrestání není třeba 

uložit trestní opatření. Jedná se o zvláštní typ upuštění od uložení trestního 

opatření upravený v ustanovení § 12 písm. b) ZSM.  

Zákon nespecifikuje konkrétní kategorie provinění nebo závažnost činu, 

pro které je možné aplikovat toto upuštění za současného uložení ochranné 

výchovy. Rozhodnutí soudu, zda v konkrétním případě uloží ochrannou 

výchovu, či nikoliv, nevychází primárně ze stupně společenské 

nebezpečnosti, ale z posouzení, které z možných opatření je v daném případě 

schopno dosáhnout převýchovy pachatele nejúčinněji.  

Ochrannou výchovu lze obecně uplatnit na všechna provinění za splnění 

2 již zmíněných podmínek: 1. k dosažení účelu potrestání není uložení 

trestního opatření zapotřebí, 2. je užito ochranné opatření. 

 

2. Vedle trestního opatření – Ochrannou výchovu je možné uložit také „vedle 

kteréhokoliv trestního opatření uvedeného v § 24 odstavce 1 ZSM“29  

Ochranná výchova se neuloží vedle trestního opatření vyhoštění. 

S ohledem na fakt, že vyhostit osobu lze dle ustanovení § 80 trestního 

zákoníku pouze ze závažných důvodů, kdy je ohrožena „bezpečnost lidí, 

majetku nebo jiného obecného zájmu“, klade se důraz na rychlý výkon tohoto 

opatření. V případě, že by soud uložil opatření vyhoštění současně 

s ochrannou výchovou, mohlo by k vyhoštění prakticky dojít až po výkonu 

                                                 
28 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 1962, sp. zn. 2 To 41/62  
 
29 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 237 
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ochranné výchovy, což je v rozporu s požadavkem na rychlý a bezprostřední 

výkon vyhoštění.  

Zároveň není vhodné (možné, ale problematické) ukládat současně 

s ochrannou výchovou peněžité opatření. Dle ustanovení § 27 ZSM se 

peněžité opatření ukládá „je-li mladistvý výdělečně činný nebo jeho 

majetkové poměry uložení takového trestního opatření umožňují“. V průběhu 

ochranné výchovy mladistvý zpravidla nevykonává výdělečnou činnost. 

 

3. Samostatně trestně neodpovědnému pachateli – Ustanovení § 5 odstavce 2 

ZSM stanovuje možnost uložit ochrannou výchovu trestně neodpovědnému 

mladistvému pachateli. 

K tomu, aby soud mohl uložit ochrannou výchovu, je zapotřebí obstarat 

podklady k určení, zda byla splněna některá ze tří podmínek stanovených v ustanovení 

§ 22 odstavce 1 pod písmeny a) až c) ZSM. Všechny podmínky souvisejí s nedostatky, 

které se v minulosti rozhodující mírou podílely na formování osobnosti dospívajícího 

člověka. Soud během svého zjišťování poměrů mladistvého postupuje co možná 

nejdůkladněji. Směřuje k poznání všech okolností, které mohly být příčinou 

nevhodného protiprávní chování jedince bez ohledu na jejich původ. Zevrubně se 

zabývá objektivními faktory, které jsou v mnoha případech roznětkou pro faktory 

subjektivní.  

Pro úplné zjištění je nezbytné spolupracovat s profesionálními institucemi 

působícími v oblasti práce s mládeží a subjekty, které se vyskytují v okolí mladistvého a 

podílejí se na formování jeho osobnosti. Zjišťování poměrů v rámci dokazování je blíže 

upraveno v ustanovení § 55 odstavce 2 ZSM. 30 Předseda senátu (v přípravném řízení 

státní zástupce) může uložit pro účely dokazování orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

                                                 
30 Měl by být zjištěn „stupeň rozumového a mravního vývoje mladistvého, jeho povaha, poměry i 

prostředí, v němž žil a byl vychován, jeho chování před spácháním provinění a po něm a jiné 
okolnosti důležité pro volbu prostředků vhodných pro jeho nápravu, včetně posouzení toho, zda a v 
jakém rozsahu má být uloženo výchovné opatření, ochranné opatření nebo trestní opatření“ 
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nebo Probační a mediační službě povinnost vyhotovit podrobnou zprávu o poměrech 

mladistvého.31  

V rozhodovací praxi může činit nemalé potíže zařadit zjištěné okolnosti pod 

jednu ze tří podmínek definovaných v § 22 pod písmeny a), b) a c). Podmínky jsou 

stanoveny tak široce a neurčitě, že se navzájem překrývají a bude třeba je posuzovat 

souhrnně.  

Dle písm. a) lze uložit ochrannou výchovu za předpokladu, že „o výchovu 

mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho 

vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije“ Při zjišťování okolností souvisejících 

s naplněním podmínky písm. a) se soudy zaměřují na možnosti výchovného působení 

nejen v rodině, ale zjišťují i poměry a potenciál působit na usměrňování mladistvého 

například ve školách a na pracovišti. Jak jsem již naznačila, nehodnotí se pouze faktický 

vliv v době rozhodnutí, ale především výchovný potenciál pozitivně ovlivnit 

mladistvého do budoucna. Přirozeně největší pozornost bude věnována působení rodiny, 

jejímu stylu výchovy a možnosti rodičů vést své dítě k nápravě.  

Záměrem dokazování splnění podmínky písm. b) bude prokázání míry 

zanedbání výchovy. Zkoumání se v tomto případě na rozdíl od písm. a) bude zabývat 

výhradně výchovným působením v minulosti. Dále tím, čím byly způsobeny nedostatky 

ve výchově a jaký vliv na umocnění následků těchto nedostatků měla osobnost 

pachatele. Zákon neobsahuje definici zanedbání, ani míry, jejíž překročení by mělo 

vyústit ve zvýšenou pozornost soudu a následnému uložení ochranného opatření. 

Rozhodnutí je tedy plně ponecháno na úvaze soudu. 

Podmínka pod písm. c) míří na nedostatky ve výchovném prostředí, ve kterém se 

mladistvý pachatel vyskytuje. V tomto případě se soud zaměří na osoby, s nimiž je 

mladistvý často ve styku a podílejí se tak na formování jeho osobnosti. Bude zjišťovat 

                                                 
31 Ustanovení § 56 odstavce 3 ZSM, „Zpráva o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a 

aktuální životní situaci mladistvého musí být písemná, pokud předseda senátu a v přípravném řízení 
státní zástupce neurčí jinak, a musí obsahovat zejména věk mladistvého, stupeň jeho zralosti, dále 
jeho postoj k provinění a jeho ochotu zajistit nápravu způsobených škod nebo odčinění dalších 
následků, rodinné poměry mladistvého, včetně vztahu mladistvého k jeho rodičům, stupeň vlivu rodičů 
na něho a vztah mezi mladistvým, jeho širší rodinou a blízkým sociálním okolím, záznamy o školní 
docházce, jeho chování a prospěchu ve škole, a je-li zaměstnán, i skutečnosti významné pro posouzení 
jeho chování v zaměstnání, přehled jeho předchozích provinění a opatření vůči němu použitých, jakož 
i popis jejich výkonu, včetně způsobu chování mladistvého.“ 
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postoj těchto osob ke společnosti a společenskému zřízení, k právním normám a 

ostatním pravidlům chování, jejich morální vlastnosti a případně jejich reakci na 

kriminální činnost mladistvého.  

Účinností ZSM doznalo ustanovení § 22 odstavce 1 drobných změn na rozdíl od 

předcházející právní úpravy v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. Změnami v jazykové 

formulaci nedošlo sice k výraznému ovlivnění významu a ukládání ochranné výchovy, 

ale na druhou stranu se tím zákonodárce vypořádal s drobnými nepřesnostmi, které mu 

byly kritikou vytýkány. Například původní formulace pod písm. c) vyzněla ve své 

podstatě tak, že „soud může uložit ochrannou výchovu, pokud to vyžaduje prostředí, v 

němž mladistvý žije.“32 Podle Čiče „uložení nevyžaduje prostředí, ve kterém mladistvý 

žije, ale vyžaduje to naopak zájem mladistvého, který žije v rozvráceném sociálním 

prostředí.“33 Ze znění zákona tak bylo možné chybně vyvodit závěr, že účelem 

ochranné výchovy ukládané dle § 84 odstavce 1 písm. c) trestního zákona z roku 1961 

je ochrana prostředí, tedy společnosti. Jak bylo řečeno výše, ochrana společnosti je 

jedním z cílů zákonné úpravy, nikoliv však tím primárním. Rozhodující je výchova a 

zájem mladistvého. Zákonodárce v soudobé právní úpravě vypustil sloveso „vyžaduje“ 

a přidal dovětek „neposkytuje záruku jeho náležité výchovy“, čímž se vypořádal 

s vytýkanou rozporností a naopak ještě více zdůraznil funkci ochrany zájmů 

mladistvého před nepříznivými vlivy okolí. 

V souvislosti se zjištěním, že pro to, aby soud mohl uložit ochrannou výchovu, je 

bezpodmínečně nutné vždy splnit alternativně podmínky ustanovení § 22 odstavce 1 

písm. a) až c), a to i za předpokladu, že by například zároveň upustil od uložení 

trestního opatření dle ustanovení § 12 písm. b) mě napadá otázka, jak by mělo být 

naloženo s mladistvým pachatelem provinění, jemuž: 

• nebyla diagnostikována žádná duševní porucha (nelze uložit ochranné 

léčení ani zabezpečovací detenci)  

• i přes veškeré výchovné snahy a působení rodičů případně 

specializovaných pracovišť se nedaří vést mladistvého k řádnému životu  

                                                 
32 Ustanovení § 84 odstavce 1 písmena c) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
33 ČIČ M., Ochranná výchova v československom trestnom práve. Bratislava: Obzor, 197. str. 70 
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• a to navzdory tomu, že o mladistvého a) je náležitě postaráno a nebyly 

zjištěné žádné výchovné nedostatky zároveň b) jeho výchova nebyla 

zanedbána a c) rodina vytváří prostředí, které je obecně vhodným 

místem pro výchovu mladistvého, ale ten se i přes veškeré snahy všech 

vymyká kontrole.  

Otázkou je, zda v tomto případě byly splněny podmínky pro uložení ochranné 

výchovy, nebo zda na mladistvého nelze aplikovat ustanovení § 22 odstavec 1 ZSM a je 

nutné použit opatření trestních.  

Jsem toho názoru, že i přes to, že institut ochranné výchovy může na první 

pohled působit jako opatření, které je ukládáno výhradně za situace, kdy mladiství 

postrádá řádnou výchovu a nachází se v nevhodném prostředí, k jejímu uložení může 

dojít i v případě, že zde nelze shledat výchovné pochybení na straně rodiny a ostatních 

výchovných subjektů. K tomuto závěru mě vede opět dikce ZSM v ustanovení § 22 

odstavce 1 písm. c), který umožňuje aplikaci ochranné výchovy i za předpokladu toho, 

že prostředí nemůže zaručit náležitou výchovu mladistvého. Domnívám se, že zmíněné 

ustanovení lze aplikovat i na mnou zmíněný případ, protože pokud dítě nereaguje na 

výchovné snahy svého prostředí, tak nelze říci, že by prostředí mělo výchovu 

mladistvého natolik pod kontrolou, aby se za ní mohlo zaručit. 

K této myšlence mě dovedla právě změna zákona. Oproti dnešnímu znění ZSM, 

znění v ustanovení § 84 trestního zákona z roku 1961 dovětek o poskytnutí záruky 

náležité výchovy původně neobsahovalo. Právě neexistence „záruky“ v dnes již 

neplatném znění mě vede k názoru, že pokud bychom řešili stejný případ za účinnosti 

staré právní úpravy, došli bychom k opačnému závěru, a tedy, že by nebyly naplněny 

podmínky ustanovení § 84 a uložení ochranné výchovy by tak nebylo možné. To však 

samozřejmě pouze pokud by soud při aplikaci práva striktně vycházel z jazykového 

výkladu dikce zákona.  

Z dohledatelných zdrojů není známo, že by v posledních letech byl podobný 

případ českými soudy v praxi řešen a nutno podotknout, že pravděpodobnost jeho 

výskytu v budoucnu je velmi malá. Z teoretického hlediska mě však tato otázka zaujala. 

S ohledem na různé kriminologické teorie, které připouštějí vliv biologických 

determinantů na lidské chování, si dovedu představit například situaci adoptovaného 

dítěte, kterému opatrovníci věnují veškerou lásku a péči, ale i přes to se vlivem své 
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genetické vybavenosti dítě stává nezvladatelným, aniž by byla stanovena duševní 

choroba, s níž by se dalo pracovat v léčebném ústavu.  

4.2.2 Ukládání ochranné výchovy dětem mladším 15 let 

ZSM v hlavě třetí upravuje řízení ve věcech dětí mladších 15 let. Jak blíže 

uvádím v kapitole 3, ochranná výchova je jedním z opatření, které zákon umožňuje 

uložit dítěti mladšímu patnácti let34, tedy dítěti, které není dle ustanovení § 89 odstavce 

1 ZSM trestně odpovědné. Úprava v ZSM je vůbec první samostatnou právní úpravou 

řízení ve věcech dětí mladších 15 patnácti let na našem území. 

Na rozdíl od ukládání ochranné výchovy mladistvým pachatelům, řízení 

v případě dětí mladších 15 let se vede výhradně před specializovaným soudem pro 

mládež. Jedná se o zvláštní občanské právní řízení, které vychází z řízení ve věcech 

soudu péče o nezletilé upraveného v hlavě páté ZŘS. Od těchto řízení se však 

v některých aspektech liší, a to především vymezením účastníků a faktem, že jeho 

předmětem je spáchání činu jinak trestného, takže tato řízení nelze zcela ztotožňovat.35 

ZSM speciálně upravuje zastoupení dítěte mladšího 15 let. Dle norem 

soukromého práva je takové dítě nezletilé. Nezletilé dítě není procesně způsobilé a 

z toho důvodu nemůže před soudem jednat samostatně. „Fyzická osoba, která nemůže 

před soudem jednat samostatně, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem nebo 

opatrovníkem.“36 Jelikož však zákonní zástupci nezletilého jsou zároveň účastníky 

řízení, dochází zde ke střetu zájmů.37 Zákonodárce vyřešil tento střet v ustanovení § 91 

odstavce 2 ZSM a to obligatorním ustanovením advokáta do funkce opatrovníka dítěte 

pro účely řízení dle hlavy třetí. 

 

Další odlišnosti nalezneme v samotné úpravě podmínek uložení ochranné 

výchovy. Při ukládání ochranné výchovy dětem mladším patnácti let nebudeme 

postupovat dle ustanovení § 22 ZSM, ale v hlavě třetí v ustanovení § 93 odstavci 2 a 3 
                                                 

34 Ustanovení § 89 odstavce 2 zákona 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) 
35 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o 
soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 815 
36 Ustanovení § 22 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
37 Ustanovení § 91 odstavce 1 zákona 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) 
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ZSM nalezneme speciální úpravu. Na základě těchto dvou odstavců rozlišujeme 

ochrannou výchovu obligatorní a ochrannou výchovu fakultativní. 

 Ochranná výchova obligatorní (odstavec 2) 

Ochranná výchova musí být uložena soudem pro mládež, pokud dítě „spáchalo 

čin, za nějž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a které v době spáchání 

činu dovršilo dvanáctý rok svého věku a bylo mladší patnácti let.“ Toto ustanovení § 93 

odstavce 2 uvádí 2 podmínky, které v případě, že jsou naplněny, zakládají povinnost 

soudu uložit dítěti ochrannou výchovu. 

První z těchto podmínek je vázána na věk dítěte. Zákon stanoví rozmezí věku 12 

až 15 let. Pro splnění dolní hranice dvanácti let je požadováno, aby byl čin spáchán 

nejdříve v „den následující po dni, který se číselně shoduje s datem jeho narození.“38 

Za dítě mladší 15 let je naopak považován i ten, kdo spáchal čin v den svých 15. 

narozenin. „Patnáctý rok věku je dovršen až uplynutím dvacáté čtvrté hodiny takového 

dne.“39 

Druhou z podmínek je, že trestní zákoník umožňuje za daný čin uložit výjimečný 

trest. Výjimečným trestem se dle v ustanovení § 54 odstavce 1 trestního zákoníku 

rozumí trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let a trest odnětí svobody na 

doživotí. 

Za předpokladu, že dojde ke splnění obou výše zmíněných podmínek, je soud 

povinen uložit ochrannou výchovu. Splnění žádných dalších podmínek (např. dle 

ustanovení § 22 ZSM) již vyžadováno není. Soud v případě obligatorního ukládání 

nemá prostor pro uvážení a není mu povoleno ani užití žádného jiného alternativního 

opatření.  

Stejně tak se bude postupovat v případě mladistvých trestně neodpovědných. 

 Ochranná výchova fakultativní (odstavec 3)   

ZSM v ustanovení § 93 odstavci 3 upravuje okolnosti, za nichž soud pro mládež 

může přistoupit k uložení ochranné výchovy. Ochrannou výchovu lze uložit dítěti 

mladšímu 15 let „odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li to 

                                                 
38 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o 
soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 764 
39 Ibid 
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nezbytně nutné k zajištění jeho řádné výchovy.“40 Je na soudu, aby po důkladném 

zvážení veškerých alternativ rozhodl, zda ochrannou výchovu v konkrétním případě 

uloží, či nikoliv. Soud může dát v rámci subsidiarity přednost jinému opatření před 

ochrannou výchovou. Při tomto zvažování však musí vzít v potaz to, že soud pro 

mládež má pravomoc rozhodovat pouze o těch opatřeních, která jsou upravena v ZSM. 

Ústavní výchova v taxativním výčtu ZSM nefiguruje a z toho důvodu o ní ani soud pro 

mládež nemůže rozhodnout. Dojde-li však k závěru, že by právě ústavní výchova byla 

v daném případě nejvhodnější, nezbývá mu než upustit od uložení opatření a dát podmět 

k zahájení řízení u obecného soudu ve věci péče o nezletilé. Ten pak nezávisle na řízení 

před soudem pro mládež může nařídit ústavní výchovu. Návrh k obecnému soudu je 

možné podat kdykoliv v průběhu řízení. Soud pro mládež zpravidla vyčká na rozhodnutí 

obecného soudu, zda ústavní výchovu uloží, či nikoliv. 

Ačkoliv se dle daného ustanovení nevyžaduje splnění podmínek ustanovení § 22 

ZSM, při posuzování „potřeby zajištění zvláštní výchovy“ z tohoto ustanovení budeme 

ve většině případů vycházet a poslouží nám jako vodítko k řádnému posouzení. 

Požadavek nezbytné nutnosti se projeví zejména při porovnávání alternativ a jejich 

možnosti dosáhnout řádné výchovy prostřednictvím méně invazivního opatřeními, než 

je ochranná výchova.  

Při zvažování uložení ochranné výchovy bude jedním z rozhodujících faktorů 

povaha spáchaného činu jinak trestného. Je nutné si uvědomit, že povaha činu 

neznamená závažnost. Důraz tedy není kladen na vysokou míru závažnosti, ale na to, 

zda je čin „projevem významnějšího narušení osobnosti dítěte mladšího patnácti let 

důsledkem jeho zanedbané výchovy či nevhodnosti prostředí, v němž žije.“41  

                                                 
40 Ustanovení § 93 odstavce 3 zákona 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) 
 
41 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. 8 Tdo 514/2008 
K uložení fakultativní ochranné výchovy dítěti mladšímu patnácti let podle § 93 odst. 3 z. s. m. se 
vyžaduje splnění dvou kumulativně stanovených podmínek. Jednak musí být takové opatření nezbytně 
nutné k zajištění řádné výchovy dítěte, jednak její uložení je odůvodněno povahou spáchaného činu jinak 
trestného. 
Jestliže uložení ochranné výchovy zákon podmiňuje „povahou“ činu jinak trestného, a nikoliv jeho 
závažností, pak pro naplnění této zákonné podmínky se nevyžaduje, aby čin dítěte mladšího patnácti let 
vykazoval nějaký vysoký či velmi vysoký stupeň společenské nebezpečnosti. Proto uvedená podmínka 
pro uložení této ochranné výchovy bude dána především tehdy, je-li spáchaný čin jinak trestný již 
projevem významnějšího narušení osobnosti dítěte mladšího patnácti let důsledkem jeho zanedbané 
výchovy či nevhodnosti prostředí, v němž žije. 
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Úprava fakultativní ochranné výchovy neobsahuje žádnou věkovou hranici, která 

by omezovala její uložení. Ochrannou výchovu tak lze fakultativně uložit i dítěti 

mladšímu 12 let.  

4.3 Délka ochranné výchovy 

ZSM neobsahuje exaktní lhůtu, jež by číselně vyjadřovala minimální a 

maximální možnou dobu trvání ochranné výchovy. Trvání ochranné výchovy je 

zákonem omezeno dvěma faktory:  

1. Účelem  

 „Ochranná výchova potrvá, dokud to vyžaduje její účel“42. V případě, že 

podmínky, pro které byla ochranná výchova uložena, již nadále netrvají, 

musí být odsouzený z jejího výkonu propuštěn. 

 

2. Věkem mladistvého  

V případě omezení délky trvání ochranné výchovy věkem pachatele 

musíme opět rozlišovat situace, kdy byla ochranná výchova uložena 

mladistvému pachateli nebo dítěti mladšímu 15 let, a to především 

z hlediska možnosti jejího prodloužení.  

Ochranná výchova může trvat nejdéle do osmnáctého roku věku. U 

mladistvého výjimečně může dle ustanovení § 22 ZSM  v kombinaci 

s ustanovení § 86 ZSM dojít k jejímu prodloužení do devatenáctého roku 

věku, ale pouze za předpokladu, že to vyžaduje zájem mladistvého. 

Podmínkou prodloužení je, aby k rozhodnutí o něm došlo ještě před 

dovršením osmnáctého roku věku. Zároveň výkon ochranné výchovy nelze 

započít po dosažení osmnáctého roku věku.  

Prodloužení není možné v případech, kdy bylo umístěno do výchovného 

ústavu dítě mladší 15 let z důvodů uvedených v ustanovení § 93 ZSM. Dle 

ustanovení § 93 odstavce 8 ZSM může být dítěti mladšímu 15 let uložena 

ochranná výchova pouze do dovršení 18 let věku. Jak potvrzuje Nejvyšší 

                                                 
42 Ustanovení § 22 odstavce 2 zákona 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) 
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soud „Řízení podle hlavy třetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže je v 

principu svébytným občanským soudním řízením. Jde o nesporné řízení 

vycházející z právní úpravy řízení ve věcech péče o nezletilé vymezené v 

občanském soudním řádu s modifikacemi upravenými v zákonu o soudnictví 

ve věcech mládeže v § 89 až 96 z. s. m. Ze smyslu zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže jednoznačně vyplývá, že hlava druhá a hlava třetí tvoří 

zcela samostatné, oddělené a vzájemně nikterak nepropojené části. Hlava 

třetí (§ 89 až 96 z. s. m.) upravuje řízení týkající se dětí mladších patnácti 

let, tedy trestně neodpovědných osob, pro které, jestliže není speciální 

úprava, se ve smyslu § 96 z. s. m. užijí ustanovení občanského soudního 

řádu.“43 

Rozsudek tak potvrzuje, že pokud je ochranná výchova uložena dle 

ustanovení § 93 ZSM, pak je vyloučena subsidiární aplikace jiných 

ustanovení dle ZSM, tím pádem nelze aplikovat ani ustanovení § 86 ZSM, 

které umožňuje prodloužení ochranné výchovy. Po dovršení věkové hranice 

18 let musí být dítě propuštěno, „neboť pro to, aby byla ochranná výchova 

prodloužena, není žádný zákonný podklad v tomto, ale ani v žádném jiném 

ustanovení hlavy třetí…“44  

Ochranná výchova uložená dle hlavy třetí ZSM sice nelze prodloužit, ale 

zákon nebrání tomu, aby po ukončení platnosti rozsudku o uložení ochranné 

výchovy (po dovršení 18 let věku) uzavřel ředitel ústavu s klientem dohodu 

o dobrovolném pobytu (upraveno v ustanovení § 2 odstavec 6 zákona o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a 

o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů) a to například z důvodu pokračování přípravy na budoucí povolání. 

Dohoda zpravidla obsahuje povinnost klienta i nadále dodržovat výchovné, 

režimové a výukové zásady a opatření, a závazek k chování dle vnitřního 

řádu zařízení. V případě porušení stanovených pravidel pak bude klient 

s okamžitou platností ze zařízení vyloučen. 

                                                 
43 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. 8 Tz 85/2012 
44 Ibidem  
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V případě ochranné výchovy neexistuje obligatorní zákonná povinnost pravidelného 

přezkumu, zda důvody ochranné výchovy stále trvají. De lege ferenda stojí za to, dle 

mého názoru, pouvažovat o zavedení institutu pravidelných kontrol, zda jsou stále dány 

podmínky ochranné výchovy, podobně jako je tomu například u ochranného léčení nebo 

ústavní výchovy. 

4.3.1 Propuštění z ochranné výchovy 

O propuštění z ochranné výchovy rozhoduje okresní soud pro mládež ve veřejném 

zasedání usnesením, proti němuž je přípustná stížnost. Dle speciálního ustanovení je 

místně příslušným okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se vykonává ochranná 

výchova.  

Soud rozhodne buď z úřední povinnosti, nebo na návrh státního zástupce, orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, probačního úředníka, případně výchovného zařízení. 

S odkazem na znění ustanovení § 43 ZSM zahrnujeme do výčtu osob oprávněných 

podat návrh i zákonného zástupce mladistvého. 

V případě, že návrh podal subjekt odlišný od výchovného zařízení, je pro účely 

rozhodnutí vyžadován výslech zástupce tohoto zařízení. Cílem výslechu je poskytnout 

soudu svědectví o chování dítěte v takovém zařízení. Osobou vypovídající o chování 

dítěte by měl být člověk, který je schopen objektivně a pravdivě vylíčit skutečnosti o 

chování dítěte v zařízení, a to s cílem prokázání, zda zde i nadále trvají důvody, pro něž 

byla mladistvému uložena ochranná výchova, či nikoliv.  

4.3.2 Přeměny ústavní a ochranné výchovy 

Pokud lze na základě chování dítěte ve výchovném zařízení předpokládat, že se 

nadále bude řádně chovat a pracovat, aniž by bylo zapotřebí na něj nadále výchovně 

působit v zařízeních poskytujících ochrannou výchovu, ale zároveň však nepominuly 

veškeré okolnosti odůvodňující uložení ochranné výchovy, může soud dle ustanovení § 

23 ZSM rozhodnout o: 

a) přeměně ochranné výchovy v ústavní výchovu 

Rozdíly mezi ústavní výchovou a ochrannou výchovou se budu 

podrobněji zabývat v následující kapitole. Na okraj lze pouze uvést, že 

ústavní výchova je obecně považována za opatření s volnějším režimem, 
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které méně zasahuje do osobní svobody mladistvého. Ovšem jak vyplyne 

z  následující kapitoly, zákon ve výsledku mezi ochrannou a ústavní 

výchovou tolik faktických rozdílů nečiní, což oslabuje účel možnosti 

jejich vzájemné přeměny.  

Přeměnit ochrannou výchovu lze za předpokladu, že „převýchova 

mladistvého pokročila do té míry, že lze očekávat, že i bez omezení, 

kterým je podroben během výkonu ochranné výchovy, se bude řádně 

chovat a pracovat“45. Nevyhoví-li však mladistvý podmínkám přeměny 

soud opět změní ústavní výchovu na výchovu ochrannou. 

Rozhodnutí o přeměně není možné zaměňovat s případy, kdy byla 

uložena ústavní výchova v opatrovnickém řízení a až následně poté 

v řízení ve věcech mladistvých byla v reakci na provinění uložena 

ochranná výchova. Za této situace má přednost výkon ochranné výchovy 

před výchovou ústavní.46 

 

b) podmíněném umístění mladistvého mimo výchovné zařízení 

Rozhodne-li soud pro mládež o umístění mladistvého mimo 

výchovné zařízení, určí mu zároveň i místo, na kterém má pobývat. Ve 

většině případů se bude jednat o pobyt u rodičů nebo v internátním 

zařízení. Ochranná výchova tímto usnesením nekončí, nadále se 

vykonává, ale pouze ve změněných podmínkách. Z toho důvodu nelze 

uvažovat o žádné zkušební lhůtě. Jelikož ochranná výchova trvá, dokud 

to vyžaduje její účel, znamená to, že zkušební lhůty není třeba. Prokáže-li 

mladistvý, že se po přeměně chová řádně, znamená to, že došlo ke 

splnění účelu ochranné výchovy a měla by být tedy zrušena.  

                                                 
45 Ustanovení § 23 odstavce 1 zákona 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) 
46 „Je vyloučeno, aby ochranná výchova uložená podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a ústavní 
výchova nařízená podle zákona o rodině (dnes dle občanského zákoníku) byly vykonávány současně. Při 
střetu obou druhů výchovy u téhož dítěte mladšího patnácti let nebo mladistvého je nutné vycházet ze 
zásady, že je-li uložena ochranná výchova jako opatření podle § 93 odst. 1 písm. c) z. s. m. nebo jako 
výchovné opatření podle § 22 z. s. m. v době, kdy se dítě mladší patnácti let nebo mladistvý nachází ve 
výkonu ústavní výchovy, má přednost výkon ochranné výchovy. Ústavní výchova se ukončí podle 
občanskoprávních předpisů.“ 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2007, sp. zn. 8 Tdo 1158/2007 
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Zde narážím opět na problém, že soud není povinen 

přezkoumávat v pravidelných intervalech, zda mladistvý vede opravdu 

řádný život a zda trvají důvody ochranné výchovy. V tomto směru by dle 

mého názoru mělo dojít k úpravě legislativy a stanovení pravidelných 

intervalů kontrol. Vezmu-li v potaz, že mladistvý, vzhledem ke svému 

věku, rozumové vyspělostí a minimálnímu povědomí o právních 

normách je ve většině případů odkázán na návrh podaný ze strany orgánů 

veřejného práva, který vzejde z jejich vlastní iniciativy, zdá se mi jeho 

ochrana nedostatečná. Proti mému argumentu by bylo možné namítat, že 

zákon umožňuje podat návrh na zrušení ochranné výchovy nejen 

orgánům sociálně právní ochrany dítěte (případně je určitá iniciativa dána 

i probačním úředníkům), které by měly představovat dostatečnou záruku 

ochrany zájmů dítěte, ale i zákonnému zástupci (většinou jsou jimi 

rodiče). S ohledem na to, že ochranná výchova je ukládána především 

v situaci, kdy se mladistvému nedostává potřebné výchovy a péče právě 

ze strany rodičů, nelze bez dalšího zaručit, že právě rodiče budou těmi 

aktivními, kteří podají návrh a budou se bez iniciativy zvenčí angažovat 

v této věci.  

Další otázkou je, zda i poté, co byl mladiství podmíněně umístěn 

mimo výchovné zařízení, je zástupce výchovného zařízení oprávněn 

podat návrh na propuštění z ochranné výchovy. Jestliže i po umístění 

mimo výchovné zařízení dle zákona nadále trvá výkon ochranné 

výchovy, ale pouze se změnily podmínky výkonu tohoto opatření, 

aplikuje se pro případné propuštění z ochranné výchovy vykonávané 

mimo výchovné zařízení obecné ustanovení § 84 ZSM, protože zákon 

nám neposkytuje žádnou speciální úpravu pro propuštění z ochranné 

výchovy po takto změněných podmínkách jejího výkonu. Není sporu o 

tom, že v případě, kdy je mladistvý stále umístěn v zařízení, je více než 

žádoucí, aby právě osoba, která je s ním v každodenním kontaktu může 

podat důvěryhodné svědectví o jeho chování, měla možnost podat návrh 

na propuštění. Pokud půjde o návrh zástupce zařízení na propuštění, 

vnímám to jako prostředek ochrany mladistvého a úkon učiněný v jeho 
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prospěch. Je-li však mladistvý umístěn mimo zařízení, ztrácí nad ním 

tyto osoby dohled a jen stěží mohou podat přesvědčivý návrh. Umístěním 

mimo zařízení tak fakticky ztrácí jednu z osob, jež může podat návrh 

v jeho prospěch. 

Pravdou je, že při podmíněném umístění mimo zařízení by měl 

dle Šámala „pravidelně následovat dohled probačního úředníka nebo 

jiné vhodné výchovné opatření.“47 V drtivé většině případů tomu tak 

zajisté bude, ale stále zde postrádám zákonnou povinnost.  

Navíc dle analogie legis dospívám k závěru, že i o propuštění 

z ochranné výchovy vykonávané mimo výchovné zařízení bude 

rozhodovat okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se nachází zařízení, 

ve kterém se původní ochranná výchova v zařízení vykonávala. Vezmu-li 

v potaz například fakt, že se na celém území ČR nachází 13 

diagnostických ústavů,48 což v průměru nevydá s hlavním městem 

Prahou ani na jeden diagnostický ústav na kraj, rozhoduje ve věcech 

přeměny ochranné výchovy jen velice omezený počet soudů pro mládež, 

státních zástupců, probačních úředníků, orgánů sociálně-právní ochrany 

dítěte atd. Jestliže soud pro mládež představuje zvláštní senát nebo 

v některých případech samosoudce okresního soudu, pak by mohla být u 

některého z nich zavedena sice zákonná, leč nežádoucí praxe nejen 

v oblasti přeměn ochranné výchovy. 

Výše jsem pracovala se situací, kdy došlo k podmíněnému 

umístění mimo zařízení, a mladistvý splnil očekávání, řádně se choval a 

plnil výchovné povinnosti. V případě, že se však mladistvý v období 

podmíněného umístění mimo výchovné zařízení nechová řádně, 

nepracuje nebo jinak narušuje výkon výchovy, soud může rozhodnout o 

zrušení podmíněného umístění mimo výchovné zařízení a pokračování ve 

výkonu ochranné výchovy ve výchovném zařízení.  

 

                                                 
47 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., ŠÁMALOVÁ, M. Zákon o 
soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 244 
48MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, Statistická ročenka školství – 
výkonové ukazatel 2016/2017,  Dostupné z http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 
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4.4 Výkon ochranné výchovy 

Současně s uložením ochranné výchovy předseda senátu nařídí i výkon ochranné 

výchovy v konkrétním ústavu. Při svém rozhodování je povinen mladistvého umístit do 

takového zařízení, které se jeví vzhledem k potřebám a vlastnostem mladistvého jako 

nejoptimálnější. Právě umístění do vhodného zařízení má významný podíl na úspěchu 

výchovy dítěte. Ochranná výchova je nařizována pachatelům různého věku, mravů i 

vzdělání. Tyto odlišnosti je třeba reflektovat v průběhu jejich rozmísťování do různých 

typů zařízení. Vhodnost zařízení se posuzuje nejen z hlediska vybavenosti, technických 

zařízení, obytných a společenských prostor, ale zároveň se hledí na personální složení 

zařízení – zejména zkušenosti personálu, nabízené programy, ale i povaha dětí do něj 

zařazených.  

Ochranná výchova se dle ustanovení § 82 ZSM vykonává ve výchovných 

zařízeních. Zvláštní výchovná zařízení jsou blíže upravena zákonem č. 109/2002 Sb., o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně-výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (dále jen 

ZVUOV). Zvláštní výchovná soustava dle zákona zahrnuje: 

• diagnostický ústav 

• dětský domov 

• dětský domov se školou 

• výchovný ústav 

Účelem celého systému je především poskytnout dětem náhradní výchovu, péči 

a vzdělání. Výchovné působení na klienta s cílem zamezit nežádoucím projevům 

chování musí být vždy v souladu s právem dítěte na vzdělání a výchovu. Zařízení dle 

ustanovení § 2 ZVUOV poskytuje klientovi plné přímé zaopatření.  

Přijetím zákona č. 383/2005 Sb., který novelizuje některá ustanovení ZVUOV 

došlo ke změnám, které nepřímo vedly ke zpřísnění podmínek na úseku výkonu 

ochranné výchovy. Jednou z takových změn prošlo i ustanovení § 15 ZVUOV.  

Ustanovení upravuje používání technických prostředků, které slouží k zabránění útěku 

dětí ze zařízení, ve kterých se vykonává ochranná výchova. Umožňuje tedy řediteli, aby 

pomocí vhodného vybavení (například mříže a ploty) zabránil útěkům dětí.  
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Dále toto ustanovení umožňuje v takových zařízeních z bezpečnostních důvodů 

instalovat kamerový systém. I když se instalace kamerového systému v dnešní době 

může zdát jako banální a samozřejmá záležitost, narážíme zde na problematiku ochrany 

lidských práv umocněnou faktem, že se jedná o práva dítěte.  

Dochází zde ke střetu práva na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí a na 

nedotknutelnost obydlí s povinností zajistit bezpečnost dětí a personálu. Obtížně došlo 

k vymezení prostor, které je možné monitorovat kamerovým systémem a naopak míst, 

jejichž sledováním by docházelo k nepřiměřenému zásahu do soukromí dětí. Ložnice, 

kuchyňka, šatny, WC, umývárny jsou označeny jako soukromý prostor, a proto jsou ze 

sledování vyloučeny. Naopak chodby, haly, zahrady a podobná místa jsou společnými 

prostory. Do těchto míst mají přístup vyjma dětí i návštěvy, personál a další osoby, a 

proto je jejich soukromá povaha vyloučena. Tyto prostory je možné monitorovat. 

Společně s nimi lze monitorovat i tzv. oddělené místnosti („samotky“), ve kterých 

zájem na bezpečnosti dítěte převažuje nad svobodou jeho soukromí. Monitoring zde je 

více než vhodný.  

Soulad plánů pro rozmísťování monitorovacích zařízení se zájmem na 

nezasahování do základních svobod dítěte je předkládán Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy, který ho musí schválit.  

V praxi se však monitorovací systém v současné době nepoužívá. Český 

helsinský výbor totiž po několika návštěvách ve školských zařízeních a právních 

analýzách prohlásil využívání kamerového systému v těchto prostorách za protizákonné 

a v rozporu s Listinou lidských práv a svobod. I přesto, že současná právní úprava i 

nadále umožňuje využívání monitoringu a upravuje podmínky jeho užívání, v dnešní 

době bychom kamerový systém ve výchovných ústavech hledali marně. V důsledku 

návštěv a výše zmíněného prohlášení Českého helsinského výboru došlo k jejich 

odinstalování.  

Ačkoliv důvody, které výbor vedly k těmto závěrům, jsou zřejmé, nelze 

opomenout fakt, že v dnešní době se stal monitoring součástí každodenního života lidí (i 

dětí). Člověk se tedy do určité míry vzdal části svého soukromí výměnou za vyšší 

bezpečnost. Je tedy i zde nutné zvážit, který ze zájmů obstojí v konfliktu mezi ochranou 

soukromí a zajištěním bezpečnosti ostatních dětí a personálu zařízení. Dle Českého 

helsinského výboru i nadále dnes převažuje zájem na ochraně soukromí dítěte 
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umístěného do výchovného zařízení. Dle postřehů získaných během návštěv ve 

výchovných zařízeních a dle faktu, že kamerové systémy se staly součástí běžného 

života lidí jsem toho názoru, že vymezené prostory ve výchovných zařízeních by měly 

být pod dohledem kamerového systému, a to minimálně ta oddělení, do nichž jsou 

zařazovány děti s extrémními poruchami chování. Můj názor podporuje i skutečnost, že 

ve většině výchovných ústavů byl kamerový systém využíván až do prohlášení Českého 

helsinského výboru, po kterém byli ředitelé ústavů nepřímo donuceni k jejich 

odinstalovaní, které provedli se značnou nevolí. 

Budu-li vycházet z přesné dikce ustanovení § 15 ZVUOV, pak audiovizuální 

systémy mají být využívány za účelem zajištění bezpečnosti dětí, personálu a majetku. 

Oproti tomu stavebně technické prostředky jsou do zařízení umísťovány pouze za 

účelem zabránění útěkům – zákonodárce zde nezmiňuje možnost jejich vybudování za 

účelem ochrany bezpečnosti. To by tedy v důsledku mohlo znamenat, že pokud se 

ředitel zařízení rozhodne využít stavebně technických prostředků, bude muset případně 

dokázat, že k jejich vybudování došlo právě za účelem zabránění útěkům a žádným 

jiným. Extenzivním teleologickým výkladem však lze, dle mého předpokladu, dojít 

k připuštění jejich zbudování i z bezpečnostních důvodů. Otázkou však je, zda se 

v praxi extenzivní výklad připustí. 

4.4.1 Systém školských zařízení 

- Diagnostický ústav 

Diagnostický ústav je komplexním internátním zařízením, které má 

v systému specifické postavení. Je prvním zařízením, ve kterém se děti přímo 

ocitnou po odejmutí z rodiny. Toto koordinační pracoviště diagnostikuje situaci, 

ve které se dítě nachází a možnosti výchovného působení na něj. S ohledem na 

to vytvoří výchovnou prognózu. Výsledkem je komplexní zpráva o veškerých 

zjištěních, na jejímž základě je mládež s nařízenou ochrannou výchovou 

umístěna do konkrétního zařízení, které nejlépe odpovídá její diagnóze - do 

dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů 

S ohledem na účel, pro který se dítě umísťuje do diagnostického ústavu, 

by doba jeho pobytu v něm neměla přesahovat dobu 8 týdnů. Je důležité, aby již 

v tomto prvopočátku došlo k výchovnému působení na dítě, které se musí začít 
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přizpůsobovat režimu v zařízení, hygienickým návykům, dodržování řádu atd. 

Pro možnosti plnění tohoto účelu disponuje diagnostické zařízení vyšším počtem 

odborníků z oblasti pedagogiky, psychologie a sociálních služeb, než ostatní 

zařízení.  

Diagnostický ústav je i komplexním pracovištěm po stránce 

administrativní. Dle ustanovení § 8 odstavce 1 ZVUOV ve svém obvodu vede 

evidenci dětí umístěných v zařízeních a evidenci volných míst. Z hlediska 

ochranné výchovy tak diagnostický ústav plní zejména funkci diagnostickou, 

rozmísťovací a sociální. 

Jak uvedl veřejný ochránce práv ve své zprávě ze systematických návštěv 

diagnostických ústavů z roku 2013, pracovníci diagnostických ústavů se často 

potýkají s problémem, že mládež je do zařízení umísťována nejen na základě 

rozsudku soudu, ale i předběžným opařením. V mnoha případech nejsou tato 

opatření řádně odůvodněna, což je nejen problémem právním, ale zejména i 

praktickým. Pracovníci nemají dostatek informací o důvodech, pro které bylo 

opatření uloženo, což stěžuje jejich práci s klientem. 

V neposlední řadě diagnostické ústavy poskytují péči též mládeži na 

útěku z ochranné výchovy. Pro tento účel jsou zde zřízena tzv. záchytná 

pracoviště. Úroveň záchytných místností napříč ústavy se velice liší. 

V některých zařízeních jsou méně nebezpečné děti na přechodnou dobu 

začleňovány do výchovných skupin, ale jinde jsou izolovány do místností, jež si 

v ničem nezadají s policejní celou. Tento stav je často podroben kritice a 

výrazně se apeluje na změnu podoby těchto místností.  

V diagnostických ústavech se nachází široká škála mládeže, která se zde 

vyskytuje z různých důvodů. Nejedná se pouze o děti s uloženou ochrannou 

výchovou, ale i o ty, jimž byla nařízena ústavní výchova, nebo ty, které jsou zde 

na základě smluvního vztahu. Nachází se zde případy s výraznými poruchami 

chování, se zdravotními problémy, ale i děti zanedbávané, či zneužívané. Z 

tohoto důvodu je velice složité reflektovat veškeré specifické potřeby jedinců a 

pracovat s nimi. Diagnostický ústav proto není vnímán jako zařízení, které by 

mělo s dítětem pracovat v dlouhodobém horizontu, ale jako prostředí, které dítě 
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chrání do doby, než je umístěno do zařízení, do kterého je zařazeno s ohledem 

na jeho specifické problémy.  

 

- Dětský domov 

Do dětských domovů jsou zařazovány děti, kterým byla uložena ústavní 

výchova. Jedná se především o případy dětí, u kterých není možné zajistit 

řádnou výchovu ve vlastních rodinách, a to především z důvodů sociálních. 

Sociální problémy však v některých případech mohou vyústit i v problémy 

výchovné. Většina z klientů je z rozpadlých rodin, o které se rodiče nechtějí 

nebo nemohou starat. Nejde tedy o mládež se závažnými poruchami chování, 

tudíž je dětem umožněno navštěvovat „běžné“ školy, které nejsou součástí 

speciální instituce dětského domova.  

Z výše popsaného vyplývá, že do dětských domovů děti s nařízenou 

ochrannou výchovou zpravidla nejsou zařazovány. 

 

- Dětský domov se školou 

Do dětských domovů se školou jsou, na rozdíl od výše zmíněných 

dětských domovů, umísťovány nejen děti s nařízenou ústavní výchovou, ale i 

děti s nařízenou výchovou ochrannou. Dětské domovy pro tyto dva druhy 

výchovy jsou zřizovány separovaně. Toto zařízení pracuje s jedinci, jejichž 

chování vykazuje znaky závažnější poruchy. Jsou do nich zařazovány děti ve 

věku od šesti let do ukončení povinné školní docházky. Výhodou tohoto typu 

zařízení je, že děti mohou být kdykoliv začleněny do běžné základní školy, aniž 

by musely změnit výchovné prostředí. V případě, že problémy s klientem 

přetrvávají i po dokončení povinné školní docházky a není proto možné jeho 

další středoškolské vzdělávání mimo specializované zařízení, případně 

nevstoupí-li do pracovního poměru, je umístěn do výchovného ústavu. 

 

- Výchovný ústav 

Do výchovných ústavů jsou umísťovány děti starší 15 let, u kterých je 

shledáno závažné mravní narušení a obtížná vychovatelnost. Lze do nich umístit 

i děti starší 12 let, kterým byla soudem nařízena ústavní nebo ochranná výchova 
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a které zároveň pro závažné poruchy jejich chování nelze umístit do dětských 

domovů se školou. I přesto, že se do výchovných ústavů zařazují výchovně 

značně narušení a často nebezpeční jedinci, je kladen důraz na to, že ani 

výchovný ústav není pojímán jako trestající zařízení, ale jako „vysoce odborně 

specializované zařízení, poskytující ochranu a pomoc v nepříznivé životní situaci 

dítěte.“49 Výchovný ústav se od dětských domovů odlišuje zejména metodikou 

práce, organizací a kvalifikací personálu.  

Děti s extrémními poruchami chování jsou umísťovány do výchovného 

ústavu pouze na nezbytně nutnou dobu. Za děti s extrémními poruchami chování 

označuje v ustanovení § 11 vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují 

podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 

zařízeních zejména děti, které se nedovoleně vzdalují ze zařízení, ty, u nichž se 

projevuje násilné chování, děti s drogovou závislostí, děti mladší 15 let, kterým 

byla uložena ochranná výchova, děti, kterým soud uložil ochrannou výchovu, 

ačkoliv jsou trestně odpovědné.  

Ve školním roce 2016/2017 byla na území České republiky vykonávána 

ochranná výchova v celkem 83 případech. Z tohoto celkového počtu je právě 71 

dětí zařazeno do výchovných ústavů, 8 dětí bylo umístěno do dětských domovů 

se školou a zbylé 4 děti se v době uzavření výzkumu nacházely v diagnostických 

ústavech.50 Jak vyplývá ze statistiky, drtivá většina pachatelů je umístěna do 

výchovných ústavů a z toho důvodu se budu podrobněji zabývat jejich režimem. 

4.4.2 Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení 

Úpravu práv a povinností dětí a ukládání opatření ve výchově nalezneme 

v ustanovení § 20 a 21 ZVUOV. Úprava rozlišuje mezi dětmi s nařízenou ústavní a 

ochrannou výchovou. Odstavec 1 ustanovení § 20 je základním taxativním výčtem práv 

dítěte s nařízenou ústavní výchovou. Dětem, kterým byla nařízena ochranná výchova, 

zákon v odstavci 3 přiznává veškerá práva vyjmenovaná v odstavci 1 vyjma práva 
                                                 

49 Školské zákony 2010: (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o výkonu ústavní 
výchovy a ochranné výchovy) : výklad, prováděcí předpisy, souvisící předpisy : stav k 1.9. 2010. Praha: 
Eurounion, 2010. str. 562 
50 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, Statistická ročenka školství – 
výkonové ukazatel 2016/2017,  http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 
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přijímat návštěvy (vyjma osob odpovědných za výchovu a osob blízkých – na ty se 

zákaz nevztahuje) a práva opustit samostatně zařízení za účelem vycházky. Výkon 

těchto dvou práv, která jsou dětem s ochrannou výchovou primárně odepřena, však 

může být dětem s nařízenou ochrannou výchovou povolen za odměnu, tedy v případě 

dobrých výsledků při plnění povinností. 

 Vzdělávání 

V rámci pobytu se klienti připravují na budoucí povolání. Dle ustanovení 

§ 20 odstavce 1 písm. e) ZVUOV mají děti umístěné v zařízení právo na 

„vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v 

souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami.“ Vzdělávání dětí může 

probíhat ve školských zařízeních nebo mimo ně. 

K zajištění výkonu tohoto práva nabízejí zařízení tři výukové programy: 

- kurzy a praktická školení – určena pro nejhůře vzdělavatelné děti 

(rodinná výchova, řemeslné práce) 

- odborná učiliště – výuční list 

- střední odborná učiliště 

 

 Kontakt 

V průběhu výkonu ochranné výchovy mají děti dle ZVUOV právo na 

udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a osobami blízkými. 

Kategorie osob odpovědných za výchovu zahrnovala pouze úzký okruh osob, a 

proto musela být rozšířena o tzv. osoby blízké, do které řadíme i sourozence, či 

prarodiče. Klientům má být umožněno udržovat s výše zmíněnými osobami 

kontakt i prostřednictvím telefonů nebo internetu. Děti mají právo i na pobyt u 

rodičů, který je součástí výchovného působení. Možnost udržování kontaktu 

s těmito osobami je právem dítěte, které mu není možné systematicky odepřít 

v rámci opatření ve výchově prostřednictvím negativního bodového hodnocení.  

 

 Kapesné 

Kapesné je základním finančním prostředkem dětí. Obvykle je vypláceno 

v měsíčních dávkách. Kapesné lze snížit jako následek výchovného provinění, 

ovšem nelze z něj automaticky strhávat částku k náhradě škody. Dalšími zdroji 
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financí pak mohou být dary od osob odpovědných za výchovu, sirotčí důchod, 

výživné, jiný příjem. 

V případě, že dítě disponuje pravidelným příjmem, může ředitel zařízení 

dle ustanovení § 29 ZVUOV rozhodnout o tom, že část příjmu dítěte bude 

použita na úhradu příspěvku na péči.  

 

 Hodnocení 

Některé výchovné ústavy využívají k hodnocení klientů propracovaný 

bodový systém. Děti jsou většinou hodnocené denně na všech úsecích (kázeň, 

úklid a hygiena, pracovní aktivity, zájmové aktivity, příprava na vyučování, 

školní výsledky, noční klid atd.) Dle celkového součtu bodů obdržených za 7 dní 

pak mohou být odměněny např. návštěvou kina, prodloužením večerky, 

aktivitou mimo školské zařízení. Při nedostatečném bodovém ohodnocení pak 

naopak může následovat výchovné omezení např. ve formě omezení sledování 

televize nebo posunutím večerky o hodinu dříve.  

Lze shrnout, že zařízení musí zajistit výkon základních práv dítěte, zejména 

právo na vzdělání a výchovu v rozsahu, který vyplývá z mezinárodních smluv a 

ústavních principů. V zařízení by měly být vytvořeny takové podmínky a prostředí, aby 

výkon ochranné výchovy nebyl dětmi vnímán jako trest, ale aby jim nabízel psychický i 

citový rozvoj.  

V rámci možností by děti měly být vedeny k samostatnosti a za tímto účelem je 

příhodné jim svěřit i výkon některých kompetencí. To jim ulehčí adaptaci ve společnosti 

po propuštění ze zařízení.  

4.4.3 Standardy kvality pro zařízení pro ochrannou výchovu 

Dne 23.3.2015 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

metodickým pokynem č.j. MSMT-5805/2015 Standardy kvality péče o děti ve 

školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve 

školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči (dále jen Standardy péče). Jedná 

se o souhrnnou práci, jejímž cílem je především „nastavení a udržení srovnatelné 
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úrovně kvality poskytované péče v jednotlivých zařízeních napříč celou Českou 

republikou a zvyšování kvality péče o děti v zařízeních.“51  

Záměrem pracovní skupiny nebylo vytvoření standardů, které by absolutně 

unifikovaly výchovné metody, ale naopak v tomto směru je ponechána jednotlivým 

zařízením určitá volnost ve volbě přístupu k péči o dítě. Vzhledem k tomu, že standardy 

se aplikují pro různé druhy zařízení (dětské domovy, diagnostické ústavy, výchovné 

ústavy), taková unifikace by s ohledem na různorodost zařízení a druhy péče, které 

poskytují, ani nebyla možná. 

Práce na Standardech péče započala v reakci na doporučení veřejného ochránce 

práv, který po systematických návštěvách zařízení apeloval na vydání vyhlášky, která 

by „stanovila standardy kvality výkonu ochranné výchovy, sjednotila podmínky jejího 

výkonu, rozšířila případy dobré praxe a kvality tak, aby se staly standardem“52 

Standardy nově mohou sloužit také jako podklad pro školní inspekci, která tak snáze 

může hodnotit postavení dítěte v zařízení.  

Bohužel Standardy péče nebyly přijaty formou vyhlášky, jak bylo požadováno, 

ale mají formu metodického pokynu. Nejsou tak přímo vymahatelné, ale slouží spíše 

pracovníkům pro jejich vlastní hodnocení a sebereflexi. Jisté zlepšení situace lze sice 

očekávat, ale kvalita péče tak bude nadále převážně záviset na zřizovateli a aktivitě 

vedoucích pracovníků ústavu.  

I přesto, že již výše zmíněným záměrem nebylo provést unifikaci výchovných 

metod, která v praxi ani není možná (vzhledem k tomu, že děti v zařízení jsou různého 

věku a důvod a délka jejich pobyt v zařízení se liší), jednotlivá ustanovení v metodice 

považuji za příliš obecná. Některé pojmy v ní obsažené, by bylo vhodné podrobněji 

rozvést a definovat. Výklad pojmů jako např. aktivně podporovat, aktivně předcházet, 

vytvářet příležitosti atd. se bude v praxi výrazně lišit.  

Metodika by měla být i určitým návodem pro vedoucí pracovníky, případně 

podkladem, na základě kterého by pracovníci měli být schopni provést sebehodnocení, 

                                                 
51 Standardy kvality péče o děti, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright ©2013 [cit. 22.02.2017]. 
Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/standardy-kvality-pece-o-deti 
52 Veřejný ochránce práv - Standardy kvality pro zařízení pro ústavní výchovu. Veřejný ochránce 
práv [online]. Copyright © [cit. 22.02.2017]. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/ochrana-osob-
omezenych-na-svobode/aktuality-z-detenci/aktuality-z-detenci-2015/standardy-kvality-pro-zarizeni-pro-
ustavni-vychovu/  
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zda dané požadavky naplňují. Z tohoto hlediska nejsem toho názoru, že by Standardy 

péče prostor pro tuto formu sebereflexe a návod její realizace nabízely. 

Metodika Standardy péče je zároveň určena, jak pro zařízení v nichž je 

vykonávána ústavní výchova, tak pro zařízení specializována pro výkon výchovy 

ochranné. Bohužel se ve Standardu péče neprojevil trend posledních let, a to kladení 

důrazu na odlišování těchto dvou forem péče. Podmínky v prostředí ústavní výchovy 

vykonávané například v dětských domovech a podmínky ve výchovných ústavech na 

odděleních určených pro děti s extrémními poruchami chování budou diametrálně 

odlišné a nelze na ně, dle mého názoru, aplikovat stejné požadavky, co se standardů 

týče.  

MŠMT ČR, které je tvůrcem metodiky se rozhodlo jít cestou obecné formulace 

standardů, které bude možné aplikovat na všechna zařízení. Zdá se mi, že z toho důvodu 

neposkytují dostatečně konkrétní požadavky a opět představují spíše obecné principy, 

které ke standardizaci péče nepovedou, protože je bude možné interpretovat příliš 

široce. Stejně tak si nemyslím, že dodržováním Standardů dojde k odstranění problémů, 

jež se staly podkladem pro tvorbu metodiky. V tomto případě se mi jeví varianta 

vytvoření zvláštního standardu, aplikovatelného pouze na ochrannou výchovu, který by 

zohledňoval veškerá specifika těchto zařízení, vhodnější.  
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5 Instituty podobné ochranné výchově 
 

5.1 Ústavní výchova 

 
Termín ochranná výchova je často dáván do souvislosti s ústavní výchovou. 

Vzhledem k vzájemné blízkosti obou institutů a tomu, že je nejen veřejnost mnohdy 

mylně zaměňuje, považuji za příhodné, věnovat se v následující kapitole okrajově i 

definování institutu ústavní výchovy a vymezení rozdílů obou institutů. 

Právní úprava ústavní výchovy je roztříštěna do více předpisů. Základní obecné 

ustanovení nalezneme v OZ. Mnoho pramenů uvádí jako stěžejní předpis zákon o 

rodině, ovšem musíme mít na paměti, že ten byl zrušen právě účinností OZ, do nějž se 

úprava přesunula.  

Ústavní výchova je institutem rodinného práva a vedle náhradní výchovné péče 

zvláštní formou náhradní výchovy. Obecnou úpravu institutu ústavní výchovy 

nalezneme v OZ a to konkrétně v ustanoveních § 971 – 975. Výkon a průběh ústavní 

výchovy pak specifikuje zákon o SPOD a ZVUOV. K jejímu uložení dochází především 

za situace, kdy rodiče z různých důvodů nemohou zajistit výchovu dítěte, jeho zdravý 

tělesný a duševní stav, případně není v jejich péči zaopatřen řádný vývoj dítěte. 

Výchova je nařizována vždy v zájmu dítěte. Soudnímu nařízení o uložení institucionální 

výchovy musí vždy předcházet zvážení, zda není možné svěřit dítě do péče fyzické 

osoby.  

V případě, že rodiče nemohou zabezpečit výchovu dítěte, soud nařídí ústavní 

výchovu, nebo dítě svěří do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tento 

typ zařízení je definován v ustanovení § 42 zákona o sociálně-právní ochraně dítěte jako 

zařízení, které „poskytuje ochranu a pomoc zejména dítěti,  

- které se ocitlo bez jakékoliv péče  

- jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy  

- dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané  
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- které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem 

ohrožena jeho základní práva“ 

V tomto směru je odlišnost vymezení ústavní výchovy od ochranné asi zjevná. 

Ústavní výchova zde neplní funkci prostředku ochrany společnosti před dítětem. 

Problém však nastane v případě, kdy se ústavní výchova nařizuje jako opatření 

preventivně výchovné, a to tehdy, jestliže chování dítěte vykazuje znaky poruchy a 

zároveň však jeho prohřešky nelze posoudit jako čin jinak trestný.  Bude se jednat 

zejména o okolnosti, kdy osoby odpovědné za jeho výchovu dítě zanedbávají nebo nad 

ním nevykonávají dostatečný dohled. To může vyústit v záškoláctví, užívání drog a 

alkoholu, čímž je ohrožen řádný vývoj dítěte. K ohrožení výchovy a vývoje bude 

docházet zvláště v případech, kdy nejenže se děti dopouštějí sociálně-patologického 

jednání, ale kdy je zároveň toto jednání tolerováno ze strany rodičů. Právě v takové 

situaci je nezbytné preventivní umístění dítěte do vhodného výchovného prostředí, aby 

ohrožováním jeho výchovy nedošlo k nenapravitelnému narušení jeho dalšího vývoje.   

V těchto případech se příčiny a průběh ústavní výchovy mnohem více přibližuje 

ochranné výchově, ale je zde kladen výraznější důraz na prevenci výchovy. Dítě je do 

ústavní výchovy často umísťováno v okamžiku, kdy sice jeho chování vykazuje určité 

sociálně-patologické jevy, ale nedopustilo se prozatím výrazné kriminální činnosti. 

Znovu zdůrazňuji, že ústavní výchova není opatřením trestněprávním. Právě vytržením 

dítěte z prostředí, které mu umožňuje se antisociálně projevovat, a jeho následným 

umístěním do specializovaného zařízení se vychovatelé snaží zamezit prohlubování 

deviantního chování, které by v případě další netečnosti ze strany osob odpovědných za 

výchovu mohlo vést v budoucnu až k jednání kriminálnímu. 

   Ústavní výchova je nařizována dětem, jejichž výchovu rodiče nejsou schopni 

zabezpečit. O dítě rodiče nemohou pečovat například z důvodu jejich dlouhodobé 

nepřítomnosti (výkon trestu odnětí svobody), z důvodu těžké nemoci, invalidity, smrti 

rodičů, případně jim finanční situace neumožňuje řádně o dítě pečovat po stránce 

hygieny, výživy, duševního rozvoje atd. Tyto děti mohou být umísťovány do 

výchovných zařízení i přesto, že jejich chování je zcela v souladu se společenskými a 

právními normami a nevykazuje žádné sociálně-patologické znaky. 

Jak vyplývá z výše popsaného, vedle těchto dětí bez výchovných problémů 

může být ústavní péče nařizována i dětem, jejichž výchovu sice jsou rodiče schopni 
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zabezpečit, ale děti se chovají společensky nepřijatelným způsobem. Vezmu-li v potaz, 

že děti jsou považovány za skupinu lehce ovlivnitelnou a důvěřivou, je nezbytné mít na 

paměti v průběhu umísťování dětí do konkrétních zařízení i důvody a příčiny, které 

vedly v konkrétním případě k nařízení ústavní výchovy, aby nedocházelo k observaci a 

následné aplikaci nežádoucího chování u klientů navzájem. 

5.1.1 Nařízení ústavní výchovy 

K nařízení ústavní výchovy může dojít dvěma základními způsoby: 

1. předběžným opatřením  

2. rozsudkem ve věci samé – v řízení péče soudu o nezletilé  

V převážné většině případů bude řízení zahájeno na návrh obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Zákon 

však umožňuje i podání návrhu ze strany osob odpovědných za výchovu (rodičů) a dále 

zákon umožňuje zahájení řízení státnímu zastupitelství. Soud může zahájit řízení i bez 

návrhu. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje rozsudkem v občansko-právním řízení 

okresní soud.  

Od roku 2014 soud současně s nařízením ústavní výchovy také označí konkrétní 

zařízení, do kterého má být dítě umístěno (z hlediska druhu i zeměpisné polohy). Soud 

tak učiní na návrh OSPOD a to po důkladném zvážení všech okolností případu. Nově 

tak lze umístit dítě do zařízení i bez absolvování předchozího pobytu v diagnostickém 

ústavu. Před rokem 2014 rozhodování o umístění klienta do konkrétního zařízení 

příslušelo do kompetence diagnostickému ústavu. Diagnostický ústav umístil klienta 

v rámci správního řízení do konkrétního zařízení nacházejícího se ve správním obvodu 

tohoto diagnostického ústavu a to podle individuálních potřeb klienta. Dnešní právní 

úprava, která delegovala pravomoc rozhodnutí na soud je v praxi velice kritizována. Jak 

již bylo výše zmíněno v kapitole čtvrté, právě diagnostický ústav je komplexním 

pracovištěm, které vede nejen evidenci obsazenosti jednotlivých zařízení, ale má také 

přehled o sociální struktuře a diferenciaci v jednotlivých zařízeních. Dále pak eviduje 

programy, které dětem zařízení nabízí nebo učební obory, kterým se mohou děti 

v průběhu výchovy vyučit. Na základě toho se jeví mnohem vhodnější ponechat 

pravomoc rozhodnout o umístění v kompetenci diagnostickým ústavům, jak je tomu 
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nadále i například u ochranné výchovy. Důvodová zpráva nezmiňuje příčiny, které 

vedly zákonodárce k odejmutí této pravomoci v oblasti ústavní výchovy (a současnému 

ponechání této kompetence v případech ukládání ochranné výchovy) a jejímu 

následnému přenechání soudům. Praxe však prokázala, že toto nové řešení není zcela 

účelné, a tak v nejbližší době můžeme očekávat novelu zákona a následný návrat 

k původnímu řešení, a tedy navrácení kompetence diagnostickým ústavům, jak tomu 

bylo před rokem 2014.  

Rodičům je i po nařízení ústavní výchovy ponechána rodičovská odpovědnost 

(nestanoví-li soud jinak), pouze dochází k faktickému omezení jejího výkonu. Soud 

upraví rozsah vyživovací povinnosti rodičů. 

Na rozdíl od ochranné výchovy, ústavní výchovu lze nařídit nejdéle na dobu tří 

let. Dále zákon ukládá soudům povinnost přezkoumat každých šest měsíců, zda důvody 

nařízení ústavní výchovy i nadále trvají a v případně nezbytnosti mají soudy možnost 

ústavní výchovu prodloužit. Právě v této odlišnosti spatřuji jeden z nedostatků aktuální 

právní úpravy ochranné výchovy a možný prostor pro doplnění úpravy. 

5.1.2 Umístění do diagnostického ústavu z vůle rodičů  

Dítě může být umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy také z vůle 

osoby odpovědné za výchovu. Základem takového umístění je uzavření dohody mezi 

osobou odpovědnou za výchovu a zařízením. Součástí dohody je i ustanovení o 

příspěvku na úhradu péče.  Děti absolvují výchovné programy především v 

diagnostických ústavech a to nejčastěji po dobu osmi týdnů. K dohodě není zapotřebí 

rozhodnutí soudu, ale to zpravidla následuje poté, co se rodiče utvrdí v tom, že výchovu 

dítěte nezvládají.  

V rámci zásady poskytování ústavní výchovy pouze v případech nezbytně 

nutných, došlo novelou ZVUOV k výrazné změně v oblasti dobrovolného umísťování 

do zařízení. Diagnostická zařízení budou smět poskytovat péči dětem, které do nich 

byly umístěny na žádost rodičů pouze do 31.8.2017. Od tohoto data budou tyto děti 

odkázány na preventivně výchovnou péči poskytovanou v rámci činnosti středisek 

výchovné péče. 
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OCHRANNÁ VÝCHOVA ÚSTAVNÍ VÝCHOVA 

se UKLÁDÁ 

- v trestním řízení – mladistvému (dle 

ZSM) 

-  občansko-právním řízení – dítěti ve 

věku od 12 do 15 let – obligatorně 

spáchá – li čin, za který lze dle TZ 

uložit výjimečný trest 

se NAŘIZUJE 

- v občansko-právním řízení – za 

podmínek uvedených v OZ a ZŘS 

Výkon: 

- ve školských zařízeních – nejčastěji: 

dětský domov se školou, výchovný 

ústav 

Výkon: 

- ve školských a zdravotnických 

zařízeních (+ kojenecké ústavy, dětská 

centra) 

Věk: 15 -18 let (výjimečně 12+) 

- lze prodloužit do dovršení 19 let- 

vyžaduje –li to zájem mladistvého 

Věk: 0-18 let 

- lze prodloužit až do 19 let – 

z důležitých důvodů 

Zákonná úprava: 

- TZ 

- ZVUOV 

- Zákon o SPO 

- ZSM 

Zákonná úprava: 

- OZ (ustanovení § 971 – 975) 

- ZŘS 

- Zákon o SPO 

- Zákon o státní sociální podpoře 53 

 

5.2 Nepodmíněné odnětí svobody 

Další opatření, které bych ráda v souvislosti s institutem ochranné výchovy 

vymezila je trestní opatření odnětí svobody nepodmíněné. Stejně jako ochranná 

výchova je opatření odnětí svobody institutem trestního práva. 

                                                 
53 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
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Nepodmíněné odnětí svobody řadí ZSM dle ustanovení § 24 odstavce 1 písm. k) 

mezi tzv. trestní opatření. Trestní opatření jsou základními právními následky provinění 

a jsou součástí systému opatření. Tato opatření tvoří důležitou, nikoli však zásadní 

součást celého systému.  Schopnost ovlivnit poměry a chování mladistvého je u opatření 

odnětí svobody ve srovnání s výchovnými a ochrannými opatřeními nižší, avšak jeho 

role v působení jako potenciální hrozby je nezastupitelná.    

Zákon i zde vyžaduje, aby bylo v průběhu výkonu odnětí svobody pozitivně 

působeno na mladistvého a aby výkon opatření přispěl k pozitivnímu rozvoji 

mladistvého, a to i přesto, že je tento požadavek výrazně oslaben v důsledku střetu 

s požadavkem ochrany společnosti před mladistvým pachatelem.  

Na rozdíl od trestu odnětí svobody u dospělých pachatelů je u mladistvých 

pachatelů ve výkonu opatření odnětí svobody kladen větší důraz na odstranění 

negativních vlivů opatření odnětí svobody. Tyto negativní vlivy však nelze zcela 

vyloučit. Projevují se především ve spojení s negativním hodnocením pachatele a jeho 

činu, v důsledku čehož pachateli zpravidla vzniká i újma.  

Odnětí svobody je prostředkem ultima ratio. Soud k uložení tohoto opatření 

může přistoupit až v případě, kdy jiné trestní opatření zjevně nepostačuje k dosažení 

účelu zákona. Z toho však nelze vyvodit závěr, že soud nesmí uložit nepodmíněné 

odnětí svobody, pokud v minulosti nebylo využito jiných trestních opatření. Avšak 

v situacích, kdy soud přistoupí k uložení tohoto posledního prostředku, aniž by měl 

pachatel jakoukoliv trestní minulost, bude docházet pouze sporadicky, a to ve 

výjimečných, zvlášť závažných případech.  

5.2.1 Výkon nepodmíněného odnětí svobody 

Obecně je výkon trestu odnětí svobody upraven v zákoně č. 169/1999 Sb., o 

výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

„VýkTrOSv“). V části první, hlavě IV, díle třetím jsou upraveny odlišnosti výkonu 

opatření u mladistvých. Tyto modifikace je zapotřebí vykládat společně s odlišným 

vymezením výchovného účelu opatření u mladistvých pachatelů. 

Ani ZSM, ani zákon o VýkTrOSv nepřebírá diferenciaci výkonu opatření dle 

typů věznic, jako je tomu u dospělých pachatelů. Vlastní vnitřní rozlišení věznic pro 

mladistvé upravuje vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 
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svobody. Soud pro mládež u pachatele, který nepřekročil osmnáctý rok svého věku, 

rozhodne, že trestní opatření bude vykonáno ve zvláštní věznici pro mladistvé. 

Mladiství pachatelé jsou dle vyhlášky rozřazováni do skupin A, B, C, D na základě 

charakteristiky osobnosti a provinění, kterého se dopustili, a to za účelem rozřazení 

mladistvých pachatelů do jednotlivých věznic. Toto zařazení do skupin však nenáleží do 

kompetence soudu, ale rozhoduje o něm ředitel věznice na základě doporučení 

odborných zaměstnanců. 

Dále se mladiství pachatelé člení v rámci základních skupiny do tří prostupných 

skupin. Hodnocení a zařazování probíhá na základě jejich chování, postojů k plnění 

programu a povinností. 

Zákon o VýkTrOSv reflektuje potřebu výchovy mladistvého a jeho možnost 

přípravy na budoucí povolání. Zákon v souvislosti s tím v ustanovení § 61 upravuje 

povinnost věznice zabezpečit plnění povinné školní docházky.  

Nepodmíněné odnětí svobody představuje nejkrajnější řešení. Z toho důvodu by 

mělo přijít na řadu až poté, kdy nepostačí uložit opatření ochranné výchovy. Mezi 

oběma instituty lze do jisté míry nalézt shodné znaky. Nejvýraznějším shodným znakem 

shledávám vytržení mladistvého z jeho dosavadního sociálního prostředí a jeho 

následné umístění do „specializovaných pracovišť“. V těchto speciálních pracovištích 

dochází k působení na jejich výchovu s cílem pozitivně tak ovlivnit vývoj mladistvých 

do budoucna.  

V souvislosti s institutem ochranné výchovy je nutné si uvědomit fakt, že na 

rozdíl od opatření odnětí svobody je ochranná výchova ukládána nejen mladistvým 

pachatelům, ale i dětem, které nedovršily patnáctý rok věku. Dochází tak k situaci, kdy 

například 13- ti letý pachatel spáchal provinění, za které mu byla obligatorně uložena 

ochranná výchova (typicky za vraždu). Poté, co v zařízení dovrší 15. rok věku je 

přeřazen do jiného zařízení určeného pro věkově starší děti, ve kterém nadále vykonává 

ochrannou výchovu například i spolu s pachateli, kteří spáchali provinění jako mladiství 

a byla jim soudem uložena ochranná výchova. Těmto mladistvým pachatelům je tak 

typicky uložena ochranná výchova za méně závažnější provinění než pachatelům, kteří 

spáchali provinění před dosažením trestní odpovědnosti, protože mladistvému pachateli, 

který by spáchal co do závažnosti srovnatelné provinění s pachatelem trestně 
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neodpovědným z důvodu nedostatku věku, by bylo ve většině případů uloženo trestní 

opatření odnětí svobody nepodmíněně. V konkrétním výchovném ústavu určenému pro 

výkon ochranné výchovy se tak střetnou pachatelé, kterým byla uložena ochranná 

výchova za provinění, které spáchali v době, kdy nebyli trestně odpovědní a pachatelé, 

kteří paradoxně mohli spáchat i méně závažné provinění, ale již v době, kdy byli 

mladistvými. Chování pachatelů, kteří se dopustili provinění jako mladiství, tak může 

být méně rizikové než chování pachatelů, jímž byla uložena ochranná výchova již 

v útlém věku před dosažením hranice trestní odpovědnosti.   

S nedobrovolným umístěním do ústavu či věznice je pak do jisté míry spojeno i 

omezení osobní svobody. Míra, do které je svoboda jednotlivce omezena v zařízeních 

určených pro výkon ochranné výchovy a věznicích pro mladistvé je odlišná. Obecně lze 

říci, že zatímco ve výchovných ústavech, kde probíhá výkon ochranné výchovy je režim 

volnější a je možné ho neformálním rozhodováním ředitele zařízení individuálně 

uzpůsobit v souvislosti s chováním jedince, ve věznicích je režim výrazně striktnější a 

řediteli věznice ani zdaleka neposkytuje tak rozsáhlé pravomoci k jeho úpravě. 
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6 Kazuistika 
 

V následující kapitole nastíním praxi ukládání a výkonu ochranné výchovy. 

V prvé řadě uvedu kazuistický případ M., ve kterém byla dítěti mladšímu 15 let uložena 

ochranná výchova a dále pak v souvislosti s tímto případem upozorním na problémy a 

zajímavosti týkající se ochranné výchovy. 

Druhý případ je příkladem fakultativního uložení ochranné výchovy 

mladistvému pachateli L., který se opakovaně dostal do konfliktu se zákonem. V daném 

případě je pak vhodné zamyslet se nad vhodností uloženého opatření a zvážit správnost 

postupu soudu. 

Na případovou studii navazuje podkapitola seznamující čtenáře okrajově 

s fungováním VÚ Boletice nad Labem. Zejména se věnuji vzdělávání, bodovému 

systému hodnocení a pobytu mimo školské zařízení. 

6.1 Případ M. 

Okolnosti prvního případu svědčí o činu matkovraždy, jíž se dopustil nezletilý 

M. Jedná se o skutek, který by „v případě, že by nezletilý dosáhl věku patnácti let a byl 

by tedy trestně odpovědným, naplnil skutkovou podstatu trestného činu vraždy dle § 140 

odstavec 2, 3, písmeno i) TZ.“54 Případ nezletilého M. je tak praktickou ukázkou 

uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let dle ustanovení § 90 odstavce 1 ZSM.  

6.1.1 Vyšetřování 

Z pohledu kriminalistiky se nejedná o složitý případ, v průběhu jehož 

vyšetřování by došlo k výrazným zvratům, či složitostem. I přes to je popis skutku a 

chování pachatele při činu a bezprostředně po něm pro nás důležitý z hlediska 

vykreslení povahy pachatele a přiblížení jeho uvažování. Napomáhá k přesnějšímu 

psychologickému vykreslení osobnosti pachatele a je klíčovým faktorem pro určení 

následného výchovného postupu.  

M. byl osvojen milujícím manželským párem ve věku 4 měsíců. Osvojitelé (dále 

rodiče) M. nadstandardně materiálně zabezpečili a po všech stránkách se M. věnovali. 

                                                 
54 Rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 19. 12. 2013, sp. zn. 8 Rod 15/2013 
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Rodiče spolu s M. sportovali, trávili s ním volný čas, navštěvovali příbuzné, jezdili na 

dovolené. jednalo o funkční rodinu. Z výpovědí blízkých osob vyplynulo, že oba rodiče 

M. milovali a udělali by pro něj vše. Ve výchově byla důslednější matka M. 

Kontrolovala prospěch syna, jeho přípravu na vyučování a vedla ho k pořádku. Ve 

školním roce, který předcházel tragédii, se zhoršil prospěch i chování M. Právě z toho 

důvodu docházelo mezi matkou a M. k názorovým střetům a četnějším výchovným 

zákazům. Otec byl na druhou stranu benevolentnější. Nezvyšoval na syna hlas, fyzicky 

ho netrestal. Manželka mu občas vyčítala, že je vůči synovi až příliš shovívavý.  

I přesto, že v průběhu prvotního vytěžení nezletilý M. uvedl „mám rád oba 

rodiče stejně, více asi matku“55, spolužáci v roli svědků uvedli, že oba rodiče na M. byli 

hodní, ale M. se choval k matce drze a hrubě se o ní vyjadřoval. Negativní postoj vůči 

matce pak M. sám vyjádřil v doslechu, který kriminalisté provedli již ve Výchovném 

ústavu v Boleticích, kam byl M. umístěn. M. neskrýval svou zášť vůči matce a uvedl: 

„Vím, že jsem zavraždil svoji mámu. Bylo to kvůli našim společným hádkám … Nejvíce 

po mě máma chtěla, abych uklízel, jako třeba paštiku po jídle. Dále luxoval. Dále mi 

vadilo, že jsem se nedostal na počítač … i když jsem práci udělal, tak mi dala práci 

novou a já tak nestihl jít na PC. Mámu jsem zavraždil kvůli těm hádkám, abychom se 

nehádali a já žil jen s tátou. Máma mi bránila i v jiných činnostech, např. jít 

s kamarády ven … řekla mi, že povinnosti jsou na prvním místě. S tátou jsme to nikdy 

neřešil … Mámu jsem neměl rád. Tátu mám rád hodně … Po zkušenostech, které jsem 

nabyl zde v Boleticích, bych si s mámou o celé věci nejprve promluvil … pokud by to 

nepomohlo a máma by si trvala na tom, že nejdřív jsou povinnosti a pak zábava, udělal 

bych jí zase to, co jsem jí provedl. Jiné řešení nevidím.“56 

M. podlehl dětinsky prostému nutkání svěřit se s úmyslem usmrcení matky svým 

kamarádům. Na druhou stranu měl čin předem důkladně promyšlený, což vypovídá o 

absenci citů a chladném uvažování. Detailně ho kamarádům popsal a žádal je, aby si 

útoky na nich mohl nacvičit.  

M. dále ve výpovědi popsal proces zvažování různých forem zavraždění. 

Ačkoliv zvažoval vraždu za použití léků nebo jedu na krysy, nakonec se rozhodl matku 

ubodat kuchyňským nožem. Svou volbu kriminalistům odůvodnil její nejvyšší účinností 

                                                 
55 HYNEK M., JUŠTA M., Máma na obtíž. Kriminalistický sborník. 2015, 59 (1), str. 28 
56 Ibidem, str. 33 
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a jistotou, že povede k předem určenému cíli. I to vypovídá o hrůzné povaze činu, 

protože v jeho volbě sehrává hlavní roli účel prostředku bez známek zohlednění bolesti 

a utrpení, kterými si matka, osoba, která o něj s láskou pečovala, musela projít. 

M. zasadil matce první bodnou ránu do zad pod lopatku. I přesto, že se matka 

poté bránila a prosila o pomoc, pokračoval M. v útoku a to do oblasti hlavy a krku. 

Důkazem nevzrušenosti a klidu je i fakt, že žádná z celkového počtu 26 ran nebyla 

vedena do oblasti hrudníku či končetin.  

Vůbec nejvýraznějším projevem nedostatku citu a empatie je dle mého názoru 

skutečnost, že pachatele emočně nezasáhla situace, kdy ho i po několika bodných 

ranách brečící žena, která se o něj starala a zajistila mu život plný blahobytu, v 

zoufalství prosí o pomoc. Ba naopak útočník se po několika ranách rozhodl pro výměnu 

původního nože za nůž čistý, aby jeho útok nabral na intenzitě.  

I přesto, že způsob přípravy činu i pokus o zahlazení stop po činu byly dětsky 

naivní, dotváří obraz zrůdnosti činu a charakteru pachatele. 

6.1.2 Rozhodování soudu 

V průběhu vyšetřování byly zajištěny důkazy směřující proti nezletilému. 

Nezletilý M. se navíc sám k činu doznal, a proto během řízení nenastaly žádné zvláštní 

komplikace. Rozhodování soudu však uvádím za účelem vytvoření časové osy, čímž 

bych ráda čtenáři přiblížila praktické fungování justice ve věcech ochranné výchovy 

v praxi. 

M. byl jako podezřelý vyslechnut den po činu ve zdravotnickém zařízení, kam 

byl převezen z důvodu ošetření zranění, která si činem sám způsobil. V den 

následujícím po dni výslechu byla s podezřelým M. provedena prověrka na místě. 

Prověrky se zúčastnila pracovnice OSPOD, dozorová státní zástupkyně, soudní lékař a 

osoba nezúčastněná. 

Ještě téhož dne byl magistrátem města podán návrh soudu na nařízení 

předběžného opatření dle ustanovení § 76a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

(současná platná právní úprava v ustanoveních § 452 an. ZŘS). Ve stejný den soud 

usnesením rozhodl o předání nezletilého M. do péče Výchovného ústavu v Děčíně – 

Boletice nad Labem.  Magistrát odůvodnil svůj návrh výsledky vyšetřování násilné 
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smrti matky M. Vzhledem k okolnostem případu a podezření považoval magistrát za 

nutné prozatímně upravit poměry nezletilého a zamezit jeho pohybu bez odborného 

dohledu. Účelu vzhledem k nízkému věku M. nelze dosáhnout jinak, protože nezletilého 

není možné obvinit, ani vazebně stíhat.  Předběžné opatření trvá dle ustanovení § 459 

odstavec 1 ZŘS po dobu 1 měsíce. Soud v případě nezletilého M. předběžné opatření 

usnesením prodloužil o jeden měsíc (ustanovení § 460 odstavec 1 ZŘS). Rozsudkem 

soud v průběhu vyšetřování následně nařídil ústavní výchovu na dobu 3 let. 

Okresní soud pro mládež o necelých šest měsíců později rozsudkem uložil 

opatření ochranné výchovy s dohledem probačního úředníka. Učinil tak na návrh 

okresního státního zastupitelství v souladu s ustanovením § 90 odstavce 1 ZSM.  

Rozhodnutím, kterým soud uložil opatření ochranné výchovy, se automaticky 

neruší rozhodnutí, kterým byla nařízena výchova ústavní. Souběžné uložení ochranné a 

ústavní výchovy vylučuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2007, sp. zn. 8 

Tdo 1158/2007 (blíže viz 4.3.2 Přeměny ústavní a ochranné výchovy). Okresní státní 

zastupitelství (příslušnost dle ustanovení § 39 ZVUOV - okresní státní zastupitelství, v 

jehož obvodu se zařízení nachází) v takovém případě podá návrh na zrušení ústavní 

výchovy.  

6.1.3 Výkon ochranné výchovy v Boleticích  

Ředitel dětského diagnostického ústavu rozhodl na základě ustanovení § 24 

odstavce 3 písmeno c) ZVUOV o umístění M. do VÚ Boletice. Učinil tak bez 

předchozího pobytu M. v diagnostickém ústavu především z důvodu závažnosti a 

povahy činu. 

Po necelém měsíci pobytu ve VÚ kontaktoval nezletilý M. prostřednictvím 

facebooku svou bývalou spolužačku Š. Uvedla, že vyjma běžné komunikace o škole se 

M. dožadoval i informací o tom, kdo ho nejvíce pomlouvá. V závěru konverzace 

spolužačce Š. sdělil, že ho v následujícím měsíci pustí na týden domů, během kterého 

„Udělám ještě jednu věc a bude spokojenej“.  

Kriminalisté se v reakci na toto sdělení měsíc po vraždě vydali do VÚ, aby M. 

doslechli. O opětovném shledání s M. se vyjádřili tak, že jim „chlapec svým chováním 

vyrazil dech. Místo očekávaného zpytování svědomí je očekával nezletilec, který si při 
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výpovědi rozhodně nebral servítky a vyjadřoval neskutečnou nenávist vůči své matce.“57 

Dále během doslechu popřel, že by byl schopen zavraždit jinou osobu než matku.  

V odpovědi na dotaz týkající se facebookové komunikac mezi ním a 

spolužačkou Š. fabuloval, že onou „jednou věcí“ myslel návštěvu hrobu matky, kde si 

údajně chtěl posedět, popřemýšlet a říct jí „promiň“. Kriminalisté tomuto tvrzení 

neuvěřili a po krátké polemice se jim M. přiznal, že jeho opravdovým záměrem bylo 

zbít kamaráda L., který proti němu svědčil.  

Doslech logicky vyústil v zaslání přípisu výchovnému ústavu s žádostí o 

zpřísnění opatření. Zejména se jednalo o opatření, která omezí M. přístup na internet a 

telefonování, zákaz dovolenek, zostřený dozor při vycházce, a to do doby, než bude 

znaleckým posudkem zjištěna míra nebezpečnosti M. pro společnost. Dále pak došlo 

k poskytnutí krátkodobé ochrany spolužákům M., kteří proti němu svědčili. 

M. byl zkoumán znalci z oboru psychologie a psychiatrie dva a půl měsíce po 

spáchání činu. Znalci dospěli k závěru, že M. netrpěl ani netrpí duševní chorobou ve 

smyslu psychotické poruchy. U nezletilého byl zjištěn disharmonický vývoj osobnosti, 

jejíž vývoj v budoucnu je nejistý. Jeho schopnosti rozpoznávací, ovládací, volní a 

rozumové jsou přiměřené jeho věku. V době činu byl schopen kontrolovat realitu. 

Problémem je mravní vyspělost M., která je oslabena. M. je sice schopen posoudit 

důsledky svého jednání, avšak „emocionální prožitek situace je nepřiměřený a 

nedostatečně kritický, podílí se na něm určitý anetický postoj. M. neprožívá přiměřeně 

pocity viny ani oprávněnost případných opatření.“ Pobyt M. na svobodě je nebezpečný 

z důvodu jeho osobnostního vývoje, nikoli však z důvodu léčitelné duševní choroby – ta 

se u M. neprojevila.  Z psychologického hlediska rozumová vyspělost M. odpovídá 

normě a úroveň intelektu se také nachází v pásmu průměru. M. je silně zaměřen na 

uspokojování vlastních zájmů, kterých se nebrání dosáhnout prostřednictvím 

agresivního chování. U M. je zároveň snížený práh empatie pro prožívání emocí 

druhých a snížená je zároveň i frustrační tolerance a sebekritičnost k vlastnímu jednání. 

I přesto, že jeho osobnost vykazuje schizoidní, anetické a egocentrické rysy, vývoj 

osobnosti M. stále ještě není ukončen a lze ho usměrňovat důslednou výchovou za 

pravidelného sledování jeho vývoje. 

                                                 
57 HYNEK M., JUŠTA M., Máma na obtíž. Kriminalistický sborník. 2015, 59 (1), str. 33 
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M. byl v prvních 14 dnech pod neustálým dohledem denního i nočního 

vychovatele. M. se adaptoval bez potíží, měl slušné chování a snažil se o dobré 

výsledky. Jeho chování bylo hodnoceno kladně, prosté konfliktů a negativních projevů. 

Respektoval autority (pedagogy). Reprezentoval školu ve sportovních kláních. 

Z počátku mu nebyly během letních prázdnin umožněny výjezdy domů z důvodu 

negativních projevů vůči jeho osobě v místě bydliště. Po dosažení požadovaného 

bodového ohodnocení mu byly umožněny volné vycházky. Chlapec se jevil dle úsudku 

ředitele jako nejlepší ve skupině. Otec s M. udržoval pravidelný telefonický kontakt, 

několikrát do měsíce ho ve VÚ navštěvoval a vyjádřil mu podporu. Otec má o M. 

zájem. Slíbil mu, že se o něj po návratu postará. Kupoval mu značkové zboží, vozil mu 

peníze a dárky.  

Po doručení pravomocného rozhodnutí o uložení ochranné výchovy byl přeřazen 

do jiné skupiny, kde se rychle adaptoval. Ve výchovné skupině se začala projevovat 

jeho vůdčí povaha. M. vystupoval jako velký suverén a velmi zlenivěl. Držel se 

silnějších chlapců. Mezi vrstevníky získal respektovanou vůdčí pozici. V kolektivu byl 

oblíben. Za zády vychovatelů  manipuloval s ostatními, ale osobně při nevhodném 

chování nikdy přistižen nebyl. Autoritu uznával výběrově, což by mohlo v budoucnu 

působit potíže především ve vztahu k ženám. M. si často přibarvoval skutečnosti. Se lží 

byl na hraně. Vyhýbal se přímé konfrontaci a mlžil.  

Po krátké době se chování M. zklidnilo. Opět u něj byl zaznamenán pozitivní 

přístup k plnění povinností. Pracoval na sobě jak po psychické, tak po fyzické stránce 

(pravidelně docházíel na fotbalové tréninky místního fotbalového klubu – volnočasová 

aktivita mimo zařízení). M. neměl závažné kázeňské prohřešky a jeho chování bylo 

možné hodnotit kladně. Okolím byl tak vnímán jako „hodný“, bezkonfliktní, plnící si 

své povinnosti. Na druhou stranu byl M. největší osobností ústavu s významným 

vlivem, který byl navíc otcem finančně podporován. 

Třebaže během svého působení ve VÚ Boletice dosáhl díky svému přístupu 

mnoha pozitivních opatření ve výchově a závažně neporušoval vnitřní řád zařízení, 

doposud nedošlo z jeho strany k žádnému projevu lítosti nad spáchaným činem. Matka 
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mu nechybí. Otcem odsouzen nebyl a negativní postoje ostatních členů rodiny 

bagatelizuje.  

M. dosáhl zletilosti ještě před vyučením. Jelikož byl M. umístěn do VÚ jako dítě 

mladší 15 let z důvodů uvedených v ustanovení § 93 ZSM, prodloužení do 

devatenáctého roku věku nebylo v jeho případě možné (blíže viz 4.3. Délka ochranné 

výchovy).  

Z důvodu pokračování přípravy na budoucí povolání setrvává M. dobrovolně ve 

VÚ až do závěrečných zkoušek na základě dohody s ředitelem VÚ.  M. bude 

z legislativních důvodů přeřazen ze skupiny ochranné výchovy do skupiny běžné, 

ačkoliv by sám preferoval setrvání ve skupině dosavadní, kde má respektovanou pozici. 

Uzavřením dohody se M. zavazuje k respektování všech výchovných, režimových a 

výukových zásad. Současně s tím je povinen řídit se vnitřním řádem zařízení.  Dohoda 

je uzavřena na dobu určitou (do doby ukončení studia). V případě jakéhokoliv porušení 

pravidel bude M. ze zařízení okamžitě vyloučen. Jelikož se jedná o pobyt dobrovolný a 

M. již nabyl zletilosti, může zařízení kdykoliv opustit a ukončit tak dobrovolný pobyt v 

něm. 

V závěru kazuistiky případu M. upozorním na fakt, že M. spáchal čin jinak 

trestný ve věku, ve kterém nebyl trestně odpovědný. Z toho důvodu nebude ochranné 

opatření ani evidováno ve výpisu z rejstříku trestů. Záměrem zákonodárce je předejít 

případné budoucí stigmatizaci, která by mohla mít negativní vliv na celý život mladého 

člověka a doprovázet ho tak na každém kroku. Cílem je vyhnout se tomu, aby osobu 

celý život pronásledovaly nerozvážné činy, jichž se dopustil v útlém věku, tedy v době, 

kdy vývoj jeho osobnosti nebyl zcela dokončen a kdy si naplno neuvědomoval 

negativní následky činu. Obzvlášť je to pochopitelné u člověka, který se ze svých činů 

poučil a v jehož případě došlo k převýchově. Ačkoliv je úmysl zákonodárce zjevný a 

pochopitelný, lze na celou situaci nahlížet i z opačné perspektivy.   

M. zavraždil svou matku, a to zvlášť surovým způsobem. Ve VÚ strávil  4 roky, 

aniž by projevil jakékoliv známky lítosti. Je i nadále patrné, že jeho chování je 

vzhledem k autoritám (především ženám) problémové. Dle platného práva není možné 

uložit mu po výkonu ochranné výchovy další opatření. Ředitel ústavu může podat 
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podnět diagnostickému ústavu, který může dle vlastního uvážení vytvořit posudek o 

duševním zdraví M. Jak již bylo uvedeno výše, M. netrpí ani v minulosti netrpěl 

psychotickou chorobou, pro kterou by musel být umístěn do diagnostického ústavu i 

proti své vůli. Lze očekávat, že po propuštění z VÚ se o M. i nadále bude zajímat 

kurátor OSPOD, který s ním bude v pravidelném kontaktu a na schůzkách se bude 

snažit napomáhat mu v řádném životu. Kurátor však v tomto případě nemá žádné 

donucovací nástroje, kterými by M. přinutil ke spolupráci a k pravdivým vyjádřením. 

Vzhledem ke vztahu M. ke lži nelze za všech okolností očekávat, že jeho vyjádření 

budou upřímná a pravdivá. 

O M. pracovníci ústavu vyhotovovali vesměs kladná hodnocení. Z mého 

pohledu však nelze do budoucna vyloučit konflikt M. s autoritami. Za rizikovou situaci 

lze považovat například přijetí M. do pracovního poměru, ve kterém by přímo podléhal 

pokynům vedoucí pracovnice. Otázkou tedy zůstává, jak by se s obdobnou konfliktní 

situací vypořádal. Nejen z toho důvodu zastávám názor, že by například potenciální 

zaměstnavatel měl mít možnost seznámit se s tak závažnou „trestní“ minulostí svého 

potenciálního zaměstnance. To však znemožňuje čistý trestní rejstřík M. Je na místě 

zamyslet se nad tím, zda by obligatorně uložená ochranná výchova neměla být také 

evidována. Jsem si vědoma toho, že se jedná o narušení jednoho z nejzákladnějších 

trestněprávních principů a navrhovaná změna nekoresponduje s trestní neodpovědností 

dítěte mladšího 15 let. V obdobných případech by tedy mohlo docházet k uvážení 

soudu, zda-li v konkrétním případě nepřevažuje zájem společnosti nad zájmem dítěte. 

Dovedu si tedy představit situaci, kdy soud, který rozhoduje o uložení ochranné 

výchovy, zároveň rozhodne o její ne/evidenci v trestním rejstříku.  

Obdobné případy většinou rozpoutají diskusi nad věkovou hranicí trestní 

odpovědnosti. Samotní kriminalisté, kteří případ M. vyšetřovali, jsou toho názoru, že 

„zejména u zvlášť závažných zločinů, tím spíše vražd, by věková hranice trestní 

odpovědnosti mohla a měla být nižší. V případě nezletilého M. nejde jen o brutální čin, 

jehož se dopustil v raném věku. Jde i o jeho následné chování a náhled na čin. Pachatel 

tohoto typu by dle názoru kriminalistů měl být trestněprávně odpovědný.“58 

                                                 
58 HYNEK M., JUŠTA M., Máma na obtíž. Kriminalistický sborník. 2015, 59 (1), str. 33 
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I přesto, že problematika stanovení věkové hranice trestní odpovědnosti není 

tématem diplomové práce, názor kriminalistů je podnětný a hodný zamyšlení. 

Kriminalisté v podstatě navrhují odlišnou věkovou hranici pro činy, které by bylo 

možné označit za zvlášť závažné zločiny a odlišnou hranici pro činy ostatní. Pokud 

v této teorii zajdeme ještě dál, hranice trestní odpovědnosti by například ve všech 

případech činů jinak trestných, jichž se dopustilo dítě mladší 15 let, mohla být 

proměnlivá, a to v závislosti na okolnostech konkrétního případu. O tom, zda by dítě 

bylo v onom konkrétním případě trestně odpovědné za čin, který spáchalo, by mohl 

individuálně rozhodovat soud. Jedná se o příklad ryze teoretický, který by po zavedení 

v praxi měl výrazný dopad na právní jistotu. Avšak v daném případě by zavedení 

obdobného systému mohlo mít pozitivní dopad na počet činů jinak trestných, které 

spáchaly děti mladší 15 let, vědomy si své trestní neodpovědnosti, díky které získávají 

v mnoha případech pocit své nedotknutelnosti ze strany zákona.  

Dalším faktem, na který bych ráda upozornila je to, že M. bylo přiznáno právo 

na pobírání sirotčího důchodu. Skutečnost, že M. pobírá sirotčí důchod z důvodu úmrtí 

matky, si vysvětluji jako mezeru v zákoně, kterou by bylo více než vhodné de lege 

ferenda odstranit. Toto zjištění se jen těžko může setkat s pochopením u široké 

veřejnosti. M. se sice z důvodu příjmu ze sirotčího důchodu finančně podílí na hrazení 

příspěvku na péči, ale výše částky, kterou odvádí, neodpovídá ani zdaleka celkové 

částce, která mu byla orgánem správy sociálního zabezpečení přiznána. To vede mimo 

jiné k absurdní situaci, kdy zbývající část sirotčího důchodu spolu s kapesným a 

poskytovanou finanční podporou ze strany otce umožňuje M. nakládat ve srovnání 

s ostatními klienty v zařízení, s poměrně vysokou částkou finančních prostředků, o něž 

nemá problém se s ostatními dělit, čímž získává v kolektivu na popularitě. 

6.2 Případ L. 

Druhým praktickým příkladem, který uvedu je případ mladistvého pachatele L., 

kterému soud uložil ochrannou výchovu podle ustanovení § 22 odstavce 1 písmena a), 

b), ZSM. Pachatel byl, na rozdíl od případu M. již ve věku mladistvého a dané ochranné 

opatření mu bylo tudíž uloženo současně s opatřením trestním (odnětí svobody), které 

mu však soud podmíněně odložil. 
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 Mladiství L. měl již v době rozsudku, jímž mu Obvodní soud pro Prahu 5 uložil 

ochrannou výchovu, kriminální historii.  

 Prvními proviněními, kterých se mladiství L. dopustil a jejichž důsledky 

zároveň musely býti řešeny soudní cestou, byly: provinění loupeže dle ustanovení § 173 

odstavce 1 TZ a provinění nebezpečného vyhrožování dle ustanovení § 353 odstavce 1 

TZ. Z důvodu vykreslení osobnosti mladistvého a následné aplikace ochranné výchovy 

v pozdějším rozsudku pokládám za vhodné zabývat se i těmito proviněními, za něž sice 

ochranná výchova soudem ještě uložena nebyla, ale otázkou je, zda již za tato provinění 

neměla býti uložena.   

Mladiství L. zprvu rasisticky urážel poškozeného. Následně k poškozenému, 

přistoupil, uchopil jej pod krkem za bundu a strčil do něj. To celé doprovázel slovy 

„jestli mi nedáš nějaký výpalný, tak tě zmlátím“59 Poškozený mu odvětil, že u sebe nic 

nemá, načež L. dále reagoval tím, zda-li to poškozenému stojí za to mít nůž v břiše. 

V důsledku této pohrůžky bezprostředního násilí poškozený vydal mladistvému 

koženou bundu, opasek, zlatý řetízek a náušnice. Mladiství L. tím způsobil 

poškozenému škodu nejméně ve výši 4.000,- Kč. 

V souvislosti s výše zmíněným loupežným přepadením se pak L. následně 

dopustil přečinu vydírání, kdy prostřednictvím programu SKYPE vyhrožoval 

usmrcením (ubodáním) svědkovi loupežného přepadení.  

Za obě zmíněná provinění bylo mladistvému L. uloženo úhrnné trestní opatření 

odnětí svobody v trvání 18 měsíců, a to s podmíněným odkladem na zkušební dobu 2 

roků. Zároveň soud uložil mladistvému dohled probačního úředníka.  

Soud při ukládání opatření přihlédl především k dosavadní bezúhonnosti L. a 

zároveň vzal v potaz skutečnost, že L. pobýval určitou dobu ve vazbě, která mu dala 

představu o životě ve vězení. Pobyt ve vazbě by mu měl být dle názoru soudu 

dostatečným ponaučením.  

Úvahy soudu a odůvodnění rozsudku jsou dozajisté v souladu se zákonem a 

zásadami ukládání sankcí. Na druhou stranu bylo soudu předloženo více výrazně 

negativních zpráv o dosavadním chování L., které sice soud v odůvodnění neopomněl, 

                                                 
59 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. 5. 2011, sp. zn. Tm 7/2011 
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ale rozhodl se i přes to dát mladistvému L. další příležitost ke změně svých životních 

návyků. Ochrannou výchovu tak mladistvému neuložil i přes výrazný apel státního 

zastupitelství, pracovnice OSPOD i probačně mediační služby, aby tak učinil. 

Orgány navrhující uložení ochranné výchovy vycházely především ze zprávy 

OSPOD z níž vyplynulo, že mladiství L. má dlouhodobě mimořádné problémy 

s chováním, a to především s jeho kontrolou a zvládáním svých emocí. Samotní rodiče 

mladistvého L. v minulosti kontaktovali OSPOD s žádostí o odbornou pomoc. L. 

nerespektuje autority, zejména matku, a často nekontrolovatelně propadá záchvatům 

vzteku. Z těchto důvodů byl v minulosti krátkodobě hospitalizován na psychiatrické 

léčebně. V době probíhajícího trestního řízení probíhalo i řízení o nařízení ústavní 

výchovy mladistvému. Výsledné rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy však nebylo 

z důvodu odvolání v té době ještě pravomocné.   

Obdobné poznatky obsahovala i zpráva Probační a mediační služby ČR (dále jen 

PMS). PMS svými poznatky potvrdila závěry OSPOD o problémovém chování L. a 

zdůraznila disrespekt mladistvého k autoritám. Absence respektu k probačnímu 

úředníkovi značně komplikovala vzájemnou spolupráci. Situaci neulehčoval ani 

ochranitelský postoj rodičů, který vůči mladistvému i nadále zaujímali. Rodiče 

mladistvému omlouvali nejen absence ve škole, ale i na konzultacích s úředníkem PMS, 

na které se nedostavoval.  

Nejen z toho lze dle mého názoru soudit, že rodiče mladistvého nadále nebyli 

schopni zajistit jeho převýchovu a jeho řádné vedení. Zcela se ztotožňuji s názorem 

státního zastupitelství, OSPOD i PMS, že dle projevů chování mladistvého, jeho 

sklonům k nenávisti a rasismu spojeného se shovívavostí k prohřeškům ze strany 

rodiny, bylo již tehdy účelné a potřebné řešit případ nařízením ochranné výchovy. Ta by 

v daném případě lépe zajistila odborný dohled nad výchovou mladistvého a jeho vedení 

k řádnému životu. 

Soud však byl v tomto případě opačného názoru a benevolentně dal mladistvému 

další šanci. Rozhodl tak, i přes mnohokrát projevený důrazný nesouhlas s tímto 

postojem ze strany OSPOD a PMS podpořený vysokým počtem negativních zpráv 

svědčících o problémovém chování mladistvého L. 
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I přes veškerou snahu OSPOD a PMS se chování mladistvého L. nepodařilo 

dlouhodobě stabilizovat. L. nebyl schopen respektovat jakákoliv pravidla, projevoval se 

agresivně a přiznal se k pravidelné konzumaci alkoholu a drog. K výkonu soudně 

nařízené ústavní výchovy nenastoupil. Jeho nástup do výchovného ústavu se sice 

nakonec podařilo zajistit, ale mladistvý v ústavu setrval pouze týden, poté utekl. 

 Ani zkušební doba nezabránila mladistvému, aby si nadále nepočínal 

protizákonně. I přes to, že byl toho času stále ve zkušební době, dopustil se mladistvý L. 

dalších závažných provinění. Jednalo se o provinění vydírání dle ustanovení § 175 

odstavec 1, odstavec 2 písmeno c) TZ, provinění loupeže dle ustanovení § 173 odstavec 

1 TZ v jednočinném souběhu s proviněním porušování domovní svobody dle ustanovení 

§ 178 TZ a v neposlední řade provinění projevu sympatií k hnutí směřujícímu 

k potlačení práv a svobod člověka dle ustanovení § 404 TZ.  

Spolupachatelé, mladistvý L. a J., konfrontovali poškozeného P., že by u sebe 

údajně měl mít finanční hotovost. Dožadovali se jejího vydání, nebo že „to půjde po 

zlém“.  Následně vzal L. poškozeného P. za ruku a odtáhl ho k vozidlu. Spolupachatelé 

poškozeného P. odvezli do blízkosti lesa, kde všichni z vozidla vystoupili. Mladiství L. 

opřel o vozidlo baseballovou pálku a vyzval poškozeného P., aby zavolal poškozeného 

H., s tím, že i on má u sebe hodně peněz. Poté vzal poškozenému P. z kapsy mobilní 

telefon a peněženku s finanční hotovostí ve výši 1.100,- Kč. Následně spolupachatelé 

poškozeného P. fyzicky napadli. V mobilním telefonu mladiství L. vyhledal telefonní 

číslo na poškozeného H. a požadoval po poškozeném P., aby si s poškozeným H. 

sjednal schůzku. Poté, co poškozený P. odmítl tento úkon učinit, přiložil mu mladistvý 

L. ke spánku revolver a požadoval zatelefonování znovu, jinak že „končí“. Poškozený 

P. ze strachu o život souhlasil a telefonicky oznámil poškozenému H., že k němu přijde. 

Následně spolupachatelé odvezli poškozeného P. k domu poškozeného H. a všichni 

vstoupili dovnitř. 

Poškozený H., v domnění, že do domu pouští poškozeného P., nevědomky 

vpustil do domu i spolupachatele L. a J. Poté je pod hrozbou v podobě vytažené 

baseballové pálky a vidiny fyzického napadení vpustil i do bytu. Mladiství L. se 

zmocnil bankovek ležících na barovém stole v celkové hodnotě 14.000,- Kč, které si 

strčil do kapsy u mikiny. Posléze spolupachatelé opustili byt. 
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Soud se i v tomto případě rozhodl dát mladistvému pachateli L. další příležitost. 

I přes to, že škodlivost počínání mladistvého L. odpovídala uložení úhrnného trestního 

opatření odnětí svobody vyměřeného již v polovině trestní sazby, rozhodl se soud opět 

výkon opatření podmíněně odložit. Zároveň soud mladistvému L. tentokrát již uložil 

ochrannou výchovu dle ustanovení § 22 ZSM, a to za účelem dostatečného sledování 

chování mladistvého během zkušební doby a využití možnosti výchovně působit na jeho 

osobu. Soud i v tomto případě zohlednil délku trvání vazby, ve které mladistvý L. opět 

pobýval. 

Výše zmíněný případ L. je praktickou ukázkou odlišnosti přístupu trestání 

mladistvých a dospělých pachatelů. Lze z něho vyčíst důraz na výchovný účel sankce a 

větší míru shovívavosti ze strany soudu. Dochází zde k odsunutí represe, přichází tedy 

na řadu princip méně trestat, více vychovávat. To, zda-li je tento přístup vhodný 

aplikovat bez rozdílu u všech mladistvých pachatelů, zůstává i nadále teoretickou 

otázkou, kterou není snadné zodpovědět.  

Ne zřídkakdy se v právní teorii objeví názor, že by mladiství pachatelé měli býti 

trestáni stejně přísně, jako pachatelé dospělí. Přísným potrestáním by jim hned bylo 

naznačeno, že takové chování společnost v žádném případě netoleruje a že se ho má do 

budoucna vyvarovat. Naopak neustálá benevolentnost a nabízení druhých a dalších 

šancí oslabuje sílu postavení justice a celého aparátu. Mladistvý tak může nabýt 

mylného dojmu, že mu díky nízkému věku nežádoucí chování projde bez závažnějších 

následků. 

Spor o to, zda aplikovat model tvrdé represe, nebo se opakovaně snažit 

převychovávat pachatele se již vede po desetiletí. Dle mého názoru měl však soud 

v případu L. zvolit přísnější potrestání hned u prvního prohřešku. Posudky a výpovědi 

zněly jasně v neprospěch mladistvého a nezvladatelnost jeho chování tak byla 

spolehlivě prokázána. Navíc bylo jasné, že již první trestní řízení vedené proti 

mladistvému L. nebylo za přečin, který by byl pouhou „klukovinou“, která měla původ 

v nedostatečné vyzrálosti pachatele, ale bylo důsledkem dlouhodobého společensky 

nežádoucího chování mladistvého, jehož výchova se stala pro rodiče nezvladatelnou.  
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Soud navíc prvním rozsudkem nařídil mladistvému dohled probačního úředníka 

v domnění, že uložením tohoto opatření zajistí dostatečný dohled nad chováním 

mladistvého a schůzky s probačním úředníkem mu pomohou při snaze o život vedený 

v souladu s přijatelnými normami chování. Z hlediska soudu se jednalo o logický krok a 

o pokus donutit mladistvého ke spolupráci. Vzhledem k tomu, že se ze strany 

mladistvého L. jednalo o první prohřešek, který bylo nutné řešit soudní cestou lze 

mírnost opatření pochopit. Pokládám však za vhodné zdůraznit i to, že v té době už byl 

mladiství klientem PMS. Tyto návštěvy sice neměl v té době ještě nařízené soudem, ale 

i z postoje, který vůči návštěvám v té době zaujímal, bylo v průběhu hlavního líčení 

možné vyčíst nezájem o změnu životního stylu a lhostejnost k jakýmkoliv nabízeným 

programům. I přes to, že na konzultace PMS mladiství L. často nedocházel a s úředníky 

nespolupracoval, soud se asi domníval, že pokud tyto návštěvy mladistvému nařídí pod 

hrozbou další sankce, změní se jeho postoj. Mladistvý sice pod hrozbou sankce na 

schůzky spíše docházel, ale nebylo překvapující, že tomu tak bylo pouze z důvodu 

hrozby, nikoliv zájmu o nápravu. Dostavování se na probaci bylo z jeho strany pouze za 

účelem vyhnutí se přísnějšího opatření. Jsem toho názoru, že ani nebylo reálné 

očekávat, že se v tak krátkém časovém období natolik změní postoj mladistvého 

k probaci. Dohled probačního úředníka tak na mladistvého neměl žádný výchovný 

dopad. K tomu, aby probace byla úspěšná, je třeba, aby mladistvý opravdu chtěl změnit 

své návyky. Samotné donucení k návštěvám u PMS k úspěšné převýchově nevede. 

V kazuistice jsem se zabývala dvěma případy mladíků, kterým byla za jejich 

skutky uložena ochranná výchova. Oba tyto případy se však od sebe výrazně liší. 

První případ M. je praktickou ukázkou postupu soudu při obligatorním ukládání 

ochranné výchovy. Současně v tomto případě upozorňuji na nedostatky ochranné 

výchovy a to zejména při jejím výkonu. Jelikož soud v případě M. neměl jiné možnosti 

jak nezletilého sankcionovat, případ je zajímavý především z hlediska popisu 

praktického fungování výkonu ve školských zařízeních. Dále zde neopomíjím fakt, že 

po necelých 4 letech strávených ve VÚ Boletice nad Labem byl pachatel M. propuštěn 

s čistým trestním rejstříkem, aniž by během celého pobytu jedinkrát projevil lítost nad 

hrůzným činem, který spáchal. 
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Druhý případ líčí složité ukládání ochranné výchovy nezvladatelnému 

recidivistovi L. Na rozdíl od případu nezletilého M., soud měl v tomto případě možnost 

uložit i opatření jiná. Tento případ dokládá benevolentnost justice k mladistvým 

pachatelům. Dovolila jsem si zde zkritizovat první soudní rozhodnutí, jímž se řešily 

prohřešky mladistvého. Dle mého názoru (i dle názoru pracovníků OSPOD a PMS) již 

za tento prohřešek mělo dojít k uložení ochranné výchovy, a to nehledě na současně 

probíhající řízení o nařízení výchovy ústavní. Mladistvý L. byl již v minulosti 

problémovým dítětem. Jeho chování se nezlepšovalo, a co více, mladistvý na svém 

chování odmítal jakkoliv pracovat. 

6.3 Výkon ochranné výchovy ve VÚ Boletice nad Labem  

V poslední kapitole diplomové práce rozvedu výkon ochranné výchovy ve 

Výchovném ústavu Boletice nad Labem, Děčín XXXII, Vítězství 70. 

 

• Výchovná činnost  

VÚ Boletice nad Labem je v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky č. 438/2006 

Sb. zařízením, ve kterém je zřízeno oddělení pro chlapce s extrémními poruchami 

chování (tzv. EPCHO).  Z hlediska ochranné výchovy jsou na toto oddělení umísťováni 

chlapci mladší 15 let, kterým byla uložena ochranná výchova a děti, které jsou již 

trestně odpovědné a jejich umístění na toto oddělení se jeví jako vhodné z hlediska 

dokončení jejich výchovného procesu. Na oddělení EPCHO byl umístěn i nezletilý M., 

jehož případem se zabývám v kapitole 6.1. 

 Výchovná činnost v zařízení je rozpracována v ročních plánech a týdenních 

programech výchovně vzdělávací činnosti. Zároveň speciální pedagog vypracuje 

s každým dítětem jeho individuální program rozvoje osobnosti, v němž vytyčí 

dlouhodobé i krátkodobé výchovné cíle.  

 

• Vzdělávání 

 Vzdělávání probíhá ve školách. VÚ Boletice nabízí vzdělání ve 4 rámcových 

vzdělávacích oborech: 1. Stavební práce, 2. Zahradnická výroba, 3. Práce ve stravování/ 

Kuchař/Číšník, 4. Provozní služby. Dítě má možnost svobodného výběru školy. Dítěti je 
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tedy umožněno zvolit si i obor, jehož výuka není zajišťována v rámci VÚ. V případech 

vzdělávání dítěte mimo VÚ je důležitá úzká spolupráce VÚ se školou, a to především za 

účelem eliminace negativního nálepkování dítěte ve školách. 

 Studium mimo školské zařízení je umožňováno i dětem umístěným na oddělení 

EPCHO. V současné době však není tato možnost u klientů ve VÚ Boletice v praxi 

využívána, a to především z důvodu tlaku veřejnosti a rodičů ostatních studentů na 

ředitele školy. Dále docházelo k častým projevům ostrakizace a k odmítání těchto 

studentů ze strany vrstevníků. Děti, jimž byla uložena ochranná výchova, si tak reálně 

vybírají jeden z učebních oborů, které nabízí výchovný ústav. Učební obory jsou jedním 

z kritérií, na něž se hledí při rozhodování o umístění dítěte do konkrétního zařízení. 

 K problémovým situacím může docházet v souvislosti s ukončením povinné 

školní docházky. Dítě, které již není školou povinné nelze proti jeho vůli nutit k dalšímu 

studiu či k práci. Pracovníci VÚ se prostřednictvím pozitivní motivace snaží, aby klienti 

dobrovolně pokračovali ve studiu a do školy pravidelně docházeli, ale nemají vůči nim 

žádné donucovací prostředky. V případě, kdy by dítě odmítlo výuku i nástup do 

pracovního poměru, došlo by k výraznému oslabení výchovného působení školského 

zařízení na výchovu dítěte. I přesto, že k takovým situacím v praxi nedochází, nelze 

jejich výskyt zcela vyloučit. To, jak by vypadal režim takového dítěte ve VÚ, je nadále 

otázkou. Jisté však je, že důsledky takového rozhodnutí by ovlivnily i personální chod 

celého zařízení. 

 

• Systém hodnocení 

Bodový systém slouží ke každodennímu hodnocení chování dětí, jejich aktivit, 

plnění povinností a dalších činností. Na základě součtu bodů jsou pak dítěti 

poskytovány výhody. Takovou výhodou je zejména: mimořádná návštěva kulturního 

nebo sportovního zařízení, mimořádná vycházka nebo mimořádná návštěva. Naopak 

v případě nedostatečné výše bodového ohodnocení může dojít k uložení některého 

z opatření ve výchově. Typickým opatřením ve výchově je snížení kapesného či 

omezení sledování televize, posunutá večerka o hodinu dříve, neúčast na výběrových 

činnostech. 
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Příklad hodnocení:  

Opatření ve výchově – sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem  

A = o 1/3  
A – pokus o verbální, popř. fyzický útok na zaměstnance zařízení, 
napadení jiného dítěte, donáška návykových látek do zařízení nebo 
jejich užití v zařízení, donáška prostředků pro přípravu a aplikaci drog, 
útěk ze zařízení (včetně nenávratu), úmyslné poškození majetku 
školského zařízení.  

B = o 1/4  
B – nedovolené a zakázané činnosti, pokus o nedovolené opuštění 
školského zařízení, užití návykových látek mimo zařízení (tabák, 
alkohol, omamné a psychotropní látky)  

C = o 1/5  
C – hrubé porušení kázně nebo povinnosti, demonstrace nekázně, 
odmítnutí příkazu, neuposlechnutí příkazu 
Mimořádné hodnocení A, B, C je dle VŘ školského zařízení.  

Práce, chování  
 

+2 dobrá práce vynikající chování pozitivní postoje 

+1 vyhovující práce dobré chování, postoje vyhovující 

 0 práce s upozorňováním chování upravené napomenutím 

-1 práce s nedostatky chování s opak. neplněním pokynu 

-2 špatná práce chování s neustálými verbálními 
projevy dítěte 

 
Systém hodnocení zahrnuje i školní vyučování. 

Zdroj: Vnitřní řád Čj. 03-0110/2016, VÚ Boletice 60 

• Vycházky 

V průběhu individuálních vycházek má dítě možnost trávit svůj volný čas 

samostatně mimo školské zařízení. Vycházku dětem umístěným na EPCHO uděluje 

ředitel. Dítě s uloženou ochrannou výchovou vykonává vycházku za doprovodu 

pedagogického pracovníka. Pokud dítě dlouhodobě dosahuje mimořádně pozitivního 

                                                 
60 Vnitřní Řád VÚ, VÚ Boletice. Dostupné z 
http://vuboletice.cz/index.php/component/jdownloads/download/2-verejne-dokumenty/146-vnitrni-rad-
vu?Itemid=   
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hodnocení, může ředitel rozhodnout o samostatné vycházce bez doprovodu pracovníka 

zařízení. 

 

• Pobyt mimo školské zařízení 

O víkendech a o prázdninách ředitel zařízení po předchozí písemné žádosti 

rodičů a písemného souhlasu OSPOD povolí dítěti pobyt mimo školské zařízení. Pokud 

OSPOD souhlasí s žádostí rodičů, nemá ředitel žádnou diskreční pravomoc a povolení 

musí vydat i tehdy, kdy ho sám nedoporučí. O povolení pobytu tak fakticky rozhoduje 

OSPOD (kurátor dítěte). 

Kurátor dítěte je pracovník OSPOD působící většinou v místě bydliště dítěte. 

Původní bydliště dítěte, a tedy i sídlo OSPOD může být stovky kilometrů vzdálené 

místu výkonu ochranné výchovy. Osobní kontakt mezi kurátorem a dítětem z toho 

důvodu není v některých případech tak intenzivní, jak by bylo vhodné pro učinění 

takového rozhodnutí. Kurátor má sice povinnost pravidelně navštěvovat dítě v zařízení 

a informovat se na něj, ale i přesto bych navrhovala takovou úpravu, ve které by se 

zohlednilo spíše stanovisko ředitele školského zařízení, který je s dítětem 

v každodenním kontaktu a má tedy mnohem více informací a poznatků o jeho chování, 

na jejichž základě může o pobytu mimo zařízení rozhodnout. V praxi se navíc vyskytly 

případy, kdy kurátor v místě bydliště čelil pravidelným osobním hrozbám ze strany 

rodiny, a tudíž jeho úsudek o vhodnosti povolení nebyl zcela objektivní. Přenesením 

rozhodovací pravomoci na ředitele zařízení, by došlo, dle mého názoru, k eliminaci 

obdobných situací.  

 

• Návštěvy 

Zákonní zástupci (rodiče) mohou dítě navštívit kdykoliv mimo dobu určenou pro 

vyučování. K návštěvám dochází zpravidla v areálu zařízení. Ředitel zařízení však může 

dítěti poskytnout volnou vycházku. Ostatní návštěvy jsou možné, pokud nebyly jako 

výchovné opatření zakázány. 

Zákony i vyhlášky svěřují do rukou ředitele konkrétního školského zařízení 

významné pravomoci. Ředitel může přímo pozorovat chování klientů a zároveň 

konzultovat jednotlivé kroky a opatření přímo s vychovateli, kteří jsou s dětmi 
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v každodenním kontaktu a nejlépe tak mohou zhodnotit danou situaci. Ředitel tak svými 

rozhodnutími může poměrně flexibilně reagovat na prohřešky klientů, případně je 

odměňovat za vzorné chování. V rámci jednoho zařízení tak jednotliví klienti mohou 

mít prostřednictvím zásahů ředitele velice rozdílné podmínky při výkonu ochranné 

výchovy. Nutno podotknout, že i pravomoci ředitele zařízení nejsou neomezená.  

Vyjma zákonů, nařízení a vyhlášek musí být výkon ochranné výchovy zejména 

v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Dodržování legislativy podléhá pravidelné 

kontrole příslušného státního zastupitelství. Kontroly dále provádí i veřejný ochránce 

práv prostřednictvím systematických návštěv zařízení, ve kterých se vykonává ochranná 

výchova. Cílem systematických kontrol zařízení je zejména ochrana osob omezených na 

svobodě před nežádoucím zacházením.  
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7 Závěr 
 

Diplomová práce se komplexně zabývá institutem ochranné výchovy. Cílem 

práce nebylo pouze popsat právní úpravu ochranné výchovy, ale zároveň tento institut 

zařadit do  systému opatření a vysvětlit jeho úlohu v něm.  

V diplomové práci vycházím nejen z poznatků získaných teoretickým studiem, 

ale zároveň jsem se snažila práci obohatit o poznatky získané z praxe. Za tímto účelem 

jsem absolvovala stáž na Probační a mediační službě Praha. Dále jsem navštívila VÚ 

Boletice nad Labem. Cenné poznatky k případu M. jsem získala od kpt. Mgr. Michala 

Hynka, který vedl vyšetřování tohoto případu matkovraždy. Záměrem byla snaha o 

vytvoření si reálné představy o fungování ochranné výchovy a o případech, ve kterých 

je tento institut typicky nařizován soudem.  

Soudobá právní úprava zastává rozdílný postoj v zacházení s dětskými a 

dospělými pachateli. Tento rozdíl v přístupu vychází zejména z poznatků psychologie a 

sociologie, které poukazují na fakt, že rozumový vývoj dospívajících mladistvých 

pachatelů není zcela dokončený. Delikventní chování dětí je ovlivněno jejich nezralostí. 

Tento postoj vede k ukládání mírnějších sankcí a upřednostňování výchovné funkce 

sankcí před potrestáním.  

I přes to, že účelem sankce je především výchovně působit na děti a chránit je 

před škodlivými vlivy, k potrestání dle ZSM by mělo docházet až v případech ultima 

ratio. Česká legislativa má i jiné prostředky než trestní, kterými může zasahovat do 

výchovy dítěte. Jedním z těchto prostředků je například možnost soudu omezit nebo 

zbavit rodiče rodičovské odpovědnosti, a to v případech, kdy rodič není schopen 

pečovat o dítě a zabezpečit jeho řádnou výchovu. Další možnosti zásahu pak nabízí 

zákon o SPOD. Zákon umožňuje orgánům v rámci své působnosti vykonávat řadu 

činností, které mají preventivní charakter vůči deviantnímu chování dětí. 

Pří ukládání ochranné výchovy je zapotřebí rozlišovat mezi případy, kdy je tento 

trestněprávní institut ukládán trestně odpovědným mladistvým pachatelům za jimi 

spáchána provinění a mezi případy, ve kterých bylo toto ochranné opatření uloženo 
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dětem do 15 let věku, tedy dětem trestně neodpovědným. I přesto, že účel ochranné 

výchovy bude v obou případech stejný, podmínky uložení ochranné výchovy a samotný 

výkon se v určitých aspektech liší. Zároveň se liší i postavení, které tyto sankce mají v 

rámci systému všech sankcí, které lze v oné věkové kategorii uložit. Této problematice 

se podrobně věnuji v kapitole 3. Stejně tak se zde okrajově zabývám i ostatními 

opatřeními, které lze dětem uložit. V této kapitole shledávám za potřebné nastínit i účel 

ostatních opatření, která jsou dětem ukládána, a to především za účelem demonstrace 

nezastupitelné role ochranné výchovy v systému opatření.  

S pozicí ochranné výchovy v systému sankcí úzce souvisí i odpověď na otázku 

kladenou v úvodu diplomové práce, a to, zda-li má ochranná výchova stále svou 

opodstatněnou pozici v systému ochranných opatření, nebo zda se jedná o justicí 

opomíjený přežitek. Jsem toho názoru, že ochranná výchova nadále zaujímá 

nenahraditelnou roli jak z hlediska represe, tak především z pohledu restorativní justice. 

Míra potřebnosti tohoto institutu se dle mého úsudku liší v případech ukládání sankce 

mladistvým pachatelům a dětem mladším 15 let.  

Nutno podotknout, že u mladistvých pachatelů je škála opatření, které je možné 

uložit, mnohem širší. Jejich kombinacemi tak lze lépe zajistit převýchovu pachatele a 

reagovat na jeho potřeby. Navíc mladistvým pachatelům lze v krajních případech uložit 

i trestní opatření nepodmíněného odnětí svobody. Na druhou stranu, pokud je ochranná 

výchova vhodně aplikována, může funkčně nahradit opatření odnětí svobody, což 

mladistvému umožňuje vyhnout se některým negativním následkům spojovaným 

s výkonem opatření odnětí svobody. 

U dětí mladších 15 let uložení tohoto trestního opatření možné není a zároveň 

škála ostatních opatření, kterými je možné působit na výchovu pachatele je mnohem 

užší. Nejen z toho důvodu zastávám názor, že zejména u dětí mladších 15 let se 

v případě ochranné výchovy jedná o nenahraditelný institut, který je nezbytnou součástí 

celého systému. U těchto dětí není jiného prostředku, prostřednictvím kterého by bylo 

možné působit na výchovu dítěte tak intenzivně, jako prostřednictvím ochranné 

výchovy. Šance na úspěšnou převýchovu dítěte nižšího věku a jeho začlenění do 

společnosti je navíc mnohem vyšší než u mladistvého pachatele. Včasný a odborný 

zásah může vést k nápravě mezer ve výchově dítěte a jeho vedení k řádnému životu.  
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Následující kapitolu 4 považuji za ústřední kapitolu diplomové práce. Analyzuji 

v ní především právní úpravu ochranné výchovy. Zejména se soustředím na zákonné 

podmínky jejího ukládání, délku trvání ochranné výchovy a na způsob jejího výkonu.  

Základním ustanovením upravujícím podmínky ukládání ochranné výchovy 

mladistvým pachatelům je ustanovení § 22 ZSM. Jelikož se jedná o klíčové ustanovení 

upravující institut ochranné výchovy, dopodrobna se zde věnuji rozboru jednotlivých 

podmínek ukládání ochranné výchovy. Ustanovení § 22 ZSM se však neaplikuje 

v případech ukládání ochranné výchovy dětem mladším 15 let. V případech ukládání 

ochranné výchovy trestně neodpovědným osobám se soudy řídí ustanovením hlavy třetí 

ZSM § 93. Soudobá právní úprava v tomto ustanovení rozlišuje mezi obligatorní a 

fakultativní ochrannou výchovou.    

Pokud se dítě v průběhu pobytu ve VÚ dobře chová, má pozitivní postoj a 

spolupracuje, lze ochrannou výchovu přeměnit na výchovu ústavní. Dále zákon za 

určitých okolností umožňuje i podmíněně umístit mladistvého mimo výchovné zařízení. 

Umístění mimo zařízení se však v praxi nepoužívá.  

Ochranná výchova je vykonávána ve zvláštních výchovných zařízeních. Tato 

výchovná zařízení a výkon ochranné výchovy v nich jsou upraveny 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. Systém školských zařízení a připomínky ke Standardům kvality a péče 

vydaných MŠMT ČR tuto kapitolu uzavírají 

 Mimo jiné v této části také upozorňuji na fakt, že na rozdíl od výchovy ústavní, 

důvody trvání ochranné výchovy nepodléhají pravidelnému obligatornímu přezkumu ze 

strany soudů. De lege ferenda tak navrhuji uzákonění povinnosti soudu pravidelně 

přezkoumávat, zda důvody pro něž byla ochranná výchova uložena, nadále trvají.   

Ve své práci na několika místech upozorňuji na rozdíly mezi ochrannou a 

ústavní výchovou. Jelikož se jedná o dva instituty, které jsou často společně předmětem 

totožné právní úpravy, jsou mnohdy nesprávně zaměňovány. Souhrnně se definování 

ústavní výchovy a znakům, odlišujícím ji od výchovy ústavní, věnuji v kapitole 5. Do 

budoucna by právní úprava měla více dbát na rozdíly obou těchto institutů a důrazně je 

v právních předpisech rozlišovat. Například Standardy kvality péče by měly být 

rozpracovány pro obě tyto výchovy zvlášť. Dalším institutem, který je často dáván do 



84 
 

souvislosti s ochrannou výchovou je opatření nepodmíněného odnětí svobody. Tomuto 

trestnímu opatření je věnována druhá část této páté kapitoly nazvané Instituty podobné 

ochranné výchově.  

Závěrečná 6. kapitola je věnována kazuistice z oblasti ochranné výchovy. Pro 

praktické zachycení ukládání a průběhu výkonu ochranné výchovy jsem vybrala dva 

odpovídající případy.  

Případ M. dokumentuje průběh vyšetřování, rozhodování a výkonu ochranné 

výchovy u nezletilého chlapce M., kterému byla ochranná výchova uložena obligatorně 

za matkovraždu. Díky poznatkům kriminalistů, se kterými jsem měla možnost se setkat 

a případ podrobně prokonzultovat, jsem si udělala jasnou představu o osobě nezletilého 

pachatele. Vzhledem k tomu, že M. nebyl v době spáchání činu trestně odpovědný, soud 

neměl možnost potrestat pachatele přísněji. V tomto případě nejsou žádné pochybnosti 

o vině či trestu. Okolnosti případu však vyvolávají otázky na snížení věkové hranice 

trestní odpovědnosti. Zajímavým návrhem je proměnlivá věková hranice trestní 

odpovědnosti, kde o tom, zda v konkrétním případě pachatel činu z hlediska věku je či 

není odpovědný, rozhoduje soud individuálně.  

Nezletilý M. vykonával ochrannou výchovu ve VÚ Boletice nad Labem. Po 

osobní návštěvě tohoto VÚ a po rozhovoru s panem ředitelem mne překvapilo, že děti 

umístěné zde na základě soudního rozhodnutí, jímž je nařizován výkon ochranné 

výchovy, mohou opouštět výchovný ústav. Propouštění na vycházky a víkendy trávené 

doma podléhají schválení ředitele ústavu případně kurátora. Nejedná se však o ojedinělé 

případy, spíše naopak. Všeobecný přístup ředitele a kurátora je spíše kladný a je u nich 

znát snaha co nejvíce dětem propustky udělovat, zejména umožňuje-li to jejich rodinné 

zázemí a chování. O propustce dítěte na prázdniny nebo na víkend domů rozhoduje 

kurátor dítěte. Kurátor je v praxi v kontaktu s dítětem jednou měsíčně. Tento kontakt 

postrádá na četnosti i intenzitě, kterých je v případě takového rozhodnutí zapotřebí. 

Změnou právní úpravy bych tak svěřila i tuto pravomoc do rukou ředitele ústavu, který 

je schopný lépe posoudit vhodnost této návštěvy. 

Celá situace se mi zdá lehce absurdní z pohledu kontrastu života ve výchovném 

ústavu a za jeho branami. Ve výchovném ústavu na oddělení EPCHO panuje přísný řád. 

Pokoje dětí jsou velice strohé a vybavení co nejjednodušší a bezpečné, aby se nemohlo 

stát nástrojem jakéhokoliv násilí. Pokoj tak vypadá spíše jako cela. Na druhou stranu je 
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dětem teoreticky umožněno navštěvovat veřejné školy, běžné kroužky a pokud to jen 

trochu lze, pak jsou jim udělovány vycházky a víkendové propustky.  

Případ mladistvého L. je druhým uvedeným kazuistickým případem. Zde 

upozorňuji především na postup soudu, který si dovoluji po vzoru PMS a OSPOD 

kritizovat. Soud na první závažná provinění mladistvého M. nereagoval uložením 

ochranné výchovy, ačkoliv byly splněny její veškeré předpoklady. Na opodstatněnost a 

nezbytnost uložení tohoto ochranného opatření marně upozorňoval ve svých zprávách 

jak OSPOD, tak PMS. Tyto organy s mladistvým již nějaký čas spolupracovaly a 

vytvořily si tak poměrně jasnou představu o jeho charakteru. Po závažnější recidivě 

však soudu už prakticky nezbylo nic jiného, než ochrannou výchovu uložit. Otázkou 

zůstává, zda by následným proviněním mohlo být zabráněno nařízením ochranné 

výchovy již v prvním soudním řízení. Tedy zda nezvolit v případě mladistvých 

pachatelů represivnější přístup, než tomu bylo doposud. Jedná se spíše o otázku 

z oblasti právní filozofie a sociologie, na níž není jednoznačná odpověď. Případy jako 

tento však vybízejí k zamyšlení. 

Pomocí kazuistiky jsem přiblížila fungování ochranné výchovy v praxi, kde jsem 

se zejména snažila o zachycení průběhu ukládání a výkonu ochranné výchovy. 

Záměrem práce tak byla nejen teoretická úprava, ale i snaha reálně zachytit podmínky a 

život ve výchovném ústavu.  
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Resumé 

The thesis deals with the topic of protective education. Protective education is a 

criminal law institute, which is not frequently imposed by the court. But this measure 

certainly carries out an irreplaceable function in the system of all measures. 

Nowadays, there is not such a publication which would be concerned just about the 

topic of protective education. The topic of protective education is usually published in 

connection with the issue of institutional care rather from a pedagogical point of view than a 

legal one. The aim of the master thesis is to provide comprehensive overview of legal analysis 

of protective education. The purpose is to evaluate legislation as well as to bring out the 

practices in the field of protective education. 

The thesis is devided into two parts. The first, theoretical part, is introduced by the 

chapter, which focuses on juvenile delinquency. The sanctioning of youth is very specific in 

comparison to sanctioning of adult offenders. It is highly important to emphasis on 

educational function of the measures. It is necessary to take this all into account when 

considering the possibilities of treatments with the deliquent youth. I devote this marginally in 

chapter 3. 

Chapter 4 is a focal point of the thesis. The chapter concerns the legal analyze of 

imposing the protective education and its consequent execution. I also mention there the 

differences in the conditions of imposing the protective education in cases of offences 

committed by juveniles and in cases of crimes committed by irresponsible children under 15 

years of age. 

Protective education is often given to relation with institutional care. I put the stress on 

differences between these two institutes and their specificity. There is a summary 

interpretation relates to institutional care in chapter 5. The aim is to appeal for a strict 

separation between these two law institutes and also to justify the requirement for the separate 

legal regulation in future.  

The second part of thesis is devoted to case studies. I mention there two authentic 

cases, in which protective education was imposed by the court. I deliberately chose cases that 

significantly vary in many aspects. The first case, case called M., is a practical demonstration 

of compulsory protective education which was imposed to a child under the age 15 years of 
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age whilst the second example works with juvenile recidivist whom the court imposed 

protective education as a facultative measure.  

 For the purpose of writing my master thesis, I visited VÚ Boletice nad Labem. My 

intention was to create authentic knowledge of the actual performance of protective education. 

The knowledge gained during my visit in this facility is mentioned on various places in my 

thesis. In the last chapter of the thesis I present the findings of life in VÚ Boletice nad Labem, 

particularly knowledge about the educational activities, education, visitors and ranking. 
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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem ochranné výchovy. Ochranná výchova je 

trestněprávní institut, který sice není českými soudy často ukládán, ale jako ochranné opatření 

má dozajista v systému opatření nenahraditelnou pozici.  

V současné době není dostupná publikace, která by se aktuálně věnovala ryze tématu 

ochranné výchovy. Ta je často publikována spolu s tématem výchovy ústavní, a to spíše 

z hlediska pedagogického, nežli právního. Diplomová práce si tak klade za cíl komplexní 

výklad ochranné výchovy z hlediska právního, a to jak zhodnocením právní úpravy, tak i 

nastíněním jejího praktického fungování.  

Práci lze rozdělit do dvou částí. První, teoretická část, je uvedena kapitolou, která se 

zabývá kriminalitou mládeže. Sankcionování dětí je v porovnání se sankcionováním 

dospělých pachatelů velmi specifické. U mládeže je zejména kladen důraz na výchovnou 

funkci sankce. To vše se promítá do možností zacházení s delikventní mládeží, kterým se 

okrajově věnuji v kapitole 3.  

Ohniskem diplomové práce je kapitola 4. Tato stať je věnována právnímu rozboru 

ukládání ochranné výchovy a jejímu následnému výkonu. Uvádím zde i odlišnosti 

v podmínkách ukládání tohoto ochranného opatření v případech provinění spáchaných 

mladistvými pachateli a v případech činů jinak trestných, jichž se dopustily děti mladší 15 let. 

Ochranná výchova je často dávána do spojitosti s ústavní výchovou. V celé práci 

zdůrazňuji odlišnosti těchto dvou institutů a jejich specifika. Souhrnný výklad týkající se 

právě ústavní výchovy uvádím v kapitole 5, a to především za účelem apelu na striktní 

rozlišování mezi těmito instituty práva a k opodstatnění požadavku na právní úpravu, která by 

do budoucna měla být vypracována odděleně.  

Praktická část práce je věnována kazuistice. Uvádím zde dva autentické případy, ve 

kterých soud přistoupil k uložení ochranné výchovy. Záměrně jsem zvolila případy, které se 

v mnoha aspektech výrazně liší. První případ M. je praktickou ukázkou obligatorního uložení 

ochranné výchovy dítěti mladšímu 15 let. Zatímco druhý příklad pracuje s nezletilým 

recidivistou, jemuž byla ochranná výchova uložena fakultativně za jím spáchaná provinění, 

kterých se dopustil již v mladistvém věku.  
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Pro účely psaní diplomové práce jsem navštívila VÚ Boletice nad Labem. Zde jsem si 

vytvořila autentický obraz o faktickém výkonu ochranné výchovy. Poznatky získané při 

návštěvě tohoto zařízení uvádím napříč celou diplomovou prací. Základní poznatky o životě 

ve výchovném ústavu, zejména o výchovné činnosti, vzdělávání, návštěvách a bodovém 

systému uvádím v poslední části kapitoly zabývající se kazuistikou. 
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