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Příloha č. 1 

Tabulka soudců senátu mládeže a samosoudců u Soudu mládeže Kutná Hora 

Rok Předseda senátu Zástupce předsedy Přísedící senátu Náhradní členové   Samosoudce Zástupce samosoudce 

1932 s. r. František Holeka s. r. Robert Frisch s. r. Robert Frisch s. r. Adolf Kosielek - s. r. Robert Frisch s. r. Adolf Kosielek 

1933 s. r. František Holeka s. r. Robert Frisch s. r. Robert Frisch s. r. Adolf Kosielek s. r. Václav Štolc s. r. Robert Frisch s. r. Adolf Kosielek 

1934 s. r. František Holeka s. r. Robert Frisch s. r. Robert Frisch s. r. Adolf Kosielek s. r. Václav Štolc s. r. Robert Frisch s. r. Adolf Kosielek 

1935 s. r. František Holeka s. r. Robert Frisch s. r. Robert Frisch s. r. Adolf Kosielek s. r. Václav Štolc s. r. Robert Frisch s. r. Adolf Kosielek 

1936 s. r. František Holeka s. r. Robert Frisch s. r. Robert Frisch s. r. Adolf Kosielek s. r. Václav Štolc s. r. Robert Frisch s. r. Adolf Kosielek 

1937 s. r. František Holeka s. r. Karel Kejval s. r. Karel Kejval s. r. Adolf Kosielek s. r. Robert Frisch s. r. Karel Kejval s. r. Adolf Kosielek 

1938 s. r. František Holeka s. r. Karel Kejval s. r. Karel Kejval s. r. Adolf Kosielek s. r. Robert Frisch s. r. Karel Kejval s. r. Adolf Kosielek 

1939 s. r. Bohuslav Janoušek s. r. Břetislav Páv s. r. Břetislav Páv s. r. Jaroslav Záhorský s. r. Václav Komzák s. r. Břetislav Páv s. r. Jaroslav Záhorský 

1940 s. r. Bohuslav Janoušek s. r. Břetislav Páv s. r. Břetislav Páv s. r. Jaroslav Záhorský s. r. Václav Komzák s. r. Břetislav Páv s. r. Jaroslav Záhorský 

1941 s. r. Bohuslav Janoušek s. r. Břetislav Páv s. r. Břetislav Páv s. r. Jaroslav Záhorský s. r. Václav Komzák s. r. Břetislav Páv s. r. Jaroslav Záhorský 

1942 s. r. Bohuslav Janoušek s. r. Břetislav Páv s. r. Břetislav Páv s. r. Jaroslav Záhorský s. r. Václav Komzák s. r. Břetislav Páv s. r. Jaroslav Záhorský 

1943 s. r. Bohuslav Janoušek s. r. Jan Schödlbauer s. r. Jan Schödlbauer s. r. Jaroslav Záhorský s. r. Václav Komzák s. r. Jan Schödlbauer s. r. Jaroslav Záhorský 

1944 s. r. Bohuslav Janoušek s. r. Václav Komzák s. r. Václav Komzák s. r. Jaroslav Záhorský s. r. Jaroslav Bošina s. r. Václav Komzák s. r. Jaroslav Záhorský 

1945 s. r. Bohuslav Janoušek s. r. Jan Schödlbauer s. r. Jan Schödlbauer s. r. Jaroslav Záhorský s. r. Prokop Dufek s. r. Jan Schödlbauer s. r. Jaroslav Záhorský 

1947 s. r. Bohuslav Janoušek s. r. Jaroslav Záhorský s. r. Jaroslav Záhorský s. r. Jaroslav Bošina s. r. Václav Komzák s. r. Jaroslav Bošina s. r. Jaroslav Záhorský 

  s. r. Jan Schödlbauer s. r. Jaroslav Záhorský k. s. František Štulc s. r. Václav Komzák k. s. Josef Pecha k. s. František Štulc s. r. Jaroslav Záhorský 

1948 s. r. Jan Schödlbauer s. r. Jaroslav Záhorský k. s. František Štulc s. r. Václav Komzák k. s. Josef Pecha k. s. František Štulc s. r. Jaroslav Záhorský 

Zdroj: SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (18501949), Kniha rozvrhu prací (19271948). 

  



Příloha č. 2: 

Tabulka zaměstnanců kanceláře Soudu mládeže Kutná Hora 

Rok Kancelářský asistent Zástupce 
Kancelářský 

pomocník 
Jednací den Síň Kancelář 

1932 – k. o. Josef Linhart Oldřich Císař úterý odpoledne č. 5 – 

1933 s. k. Ondřej Frisch k. a. František Snížek Antonín Hašek úterý odpoledne č. 5 Kancelář VI. odd. 

1934 k. s. František Snížek k. o. Oldřich Patočka k. a. Hugo Černovský úterý odpoledne č. 5 Kancelář VIa. odd. 

1935 k. s. František Snížek k. a. Václav Chlebíček Ladislav Volše úterý odpoledne č. 5 Kancelář VIa. odd. 

1936 k. o. Jindřich Körner k. a. Václav Chlebíček Marie Žáková úterý odpoledne č. 5 Kancelář VIa. odd. 

1937 k. o. Jindřich Körner s. k. Ondřej Frisch Vilemína Nováková úterý odpoledne č. 5 Kancelář VIa. odd. 

1938 k. a. Josef Filip k. a. Anna Vopršálová Jan Siegl úterý odpoledne č. 5 Kancelář VIa. odd. 

1939 k. s. Jaroslav Málek k. a. Anna Vopršálová Svoboda úterý odpoledne č. 5 Kancelář VIa. odd. 

1940 k. s. Jaroslav Málek k. a. Anna Vopršálová Šimáčková úterý odpoledne č. 5 Kancelář VIa. odd. 

1941 k. s. Jaroslav Málek Houzar k. a. Anna Vopršálová úterý odpoledne č. 5 Kancelář VIa. odd. 

1942 k. o. Miloslav Jakobec Houzar – úterý odpoledne č. 5 Kancelář VI. odd. 

1943 k. a. Anna Vopršálová k. o. Miloslav Jakobec Miroslava Svatošová úterý odpoledne č. 5 Kancelář VII. odd. 

1944 k. a. Anna Vopršálová Miroslava Svatošová – úterý č. 5 vlastní 

1945 k. a. Linhart s. k. Vilém Šír – úterý č. 5 vlastní 

1947 k. r. Miloslav Stupka k. a. Josef Vašina – úterý č. 5 vlastní 

  k. r. Vilém Šír k. r. Josef Vašina – úterý č. 5 vlastní 

1948 k. r. Vilém Šír k. r. Josef Vašina – úterý č. 5 vlastní 

Zdroj: SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (18501949), Kniha rozvrhu prací (19271948). 

  



Příloha č. 3 

Přehled dochovaných spisů v SOA Praha a celkového počtu řešených kauz před senátem mládeže 

v Kutné Hoře spolu s přehledem provinění1  

Rok 
Ml I - dochované 

spisy celkem 

Z toho Ml I - v rejstříku 

zapsáno celkem 

Z toho 

Chlapci Dívky Chlapci Dívky 

1931 3 3 0 22 27 2 

1932 8 9 0 62 72 15 

1933 9 9 1 44 45 5 

1934 3 4 0 37 37 4 

1935 6 7 1 45 42 11 

1936 8 8 1 63 60 14 

1937 9 11 1 76 74 12 

1938 22 20 3 96 102 11 

1939 14 14 4 80 70 23 

1940 7 9 1 97 101 20 

1941 13 20 2 113 115 23 

1942 83 65 20 118 103 30 

1943 6 5 1 95 97 23 

1944 74 84 11 105 114 19 

1945 56 54 13 109 107 27 

1946 59 60 9 109 121 20 

1947 57 67 11 84 96 18 

1948 50 48 11 90 100 15 

Celkem 487 497 90 1445 1483 292 

Zdroj: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pod jednou spisovou značkou zapsanou u soudu mládeže, mohlo být vedeno řízení proti více mladistvým 

současně, proto např. celkový počet kauz z roku 1931, tedy 22 případů, neodpovídá součtu provinění spáchaných 

jedním i druhým pohlavím. 



Příloha č. 4 

Přehled paragrafů, za které byli mladiství provinilci ve stanovených letech stíháni 

Paragraf 
Původní znění paragrafu dle trestního zákona Počet případů Ml I v roce  

č. 117/1852 ř. z. 1931 1932 1939 

5 O spoluvinících a účastnících zločinů - - 1 

8 O pokusu zločinném 1 - 1 

81 
Násilné vztažení ruky na osoby vrchnostenské nebo 

nebezpečné vyhrožování ve věcech úředních 
- - 2 

85 Zlomyslné poškození cizího majetku - 3 2 

87 
Zlomyslné jednání neb opominutí za okolností zvláště 

nebezpečných 
- - 1 

89 Zlomyslné poškození nebo přerušení státního telegrafu - 1   

93 Neoprávněné omezování osobní svobody člověkovy 4 - 2 

98 Vydírání - - 1 

99 Nebezpečné vyhrožování 1 1 2 

122 Rušení náboženství - - 1 

125 Násilné smilstvo 1 1 5 

127 
Mimomanželská soulož s bezbrannou osobou ženského 

pohlaví 
1 - - 

128 Zprznění 5 2 - 

129 Zločiny smilstva proti přírodě - 6 8 

132 Svedení ke smilstvu - - 1 

140 Zabití 1 - 1 

144 Vyhnání plodu vlastního - - 1 

152 Zločin těžkého poškození na těle v nepřátelském obmyslu 2 2 1 

153 Zločin těžkého úmyslného poškození na těle  - 1 2 

155 Trest za zločin těžkého poškození na těle 2 - - 

166 O žhářství - 2 1 

167 Tresty za žhářství různé povahy - 2 1 

169 Žhářství: úmyslné poškození vlastního i cizího majetku - 1 1 

170 Žhářství: úmyslné za účelem podvodu - 1 - 

171 Krádež 9 24 52 

172 Okolnosti, jež činí krádež zločinem - - 1 

173 Okolnosti krádeže: vyšší částka 3 9 21 

174 Okolnosti krádeže: nebezpečnější povaha skutku 6 7 34 

176 Okolnosti krádeže: vlastnost pachatele 5 9 15 

178 Trest zločinu krádeže - - 1 

179 
Trest zločinu krádeže přes šest tisíc korun, obzvlášť 

odvážná a násilná 
1 - - 

181 Zpronevěra stává se zločinem: z povahy skutku - 1 - 

183 Zpronevěra stává se zločinem: z vyšší částky - 1 - 

185 Podílnictví na krádeži nebo na zpronevěře - - 2 

190 Loupež - 3 - 

194 Loupež dokonaná, podniknutá násilným vztažením ruky  - 3 - 

197 Podvod 3 6 7 

199 Okolnosti, za nichž se stává podvod zločinem: povaha činu 2 6 5 

200 Okolnosti, za nichž se stává podvod zločinem: větší škoda 1 - 2 

209 Křivé obvinění - - 2 

283 
Trest na ty, kdo při shluknutí neuposlechnou úředníka 

nebo stráže 
- - 1 

        



2. část         

Paragraf 
Původní znění paragrafu dle trestního zákona Počet případů Ml I v roce  

č. 117/1852 ř. z. 1931 1932 1939 

335 
Obecný předpis co do přečinů a přestupků proti 

bezpečnosti života 
- 4 1 

337 
Předpisy o usmrcení nebo těžkém poškození na těle z 

provinění za okolností zvláště nebezpečných 
- 1 - 

376 
Opominutí povinné dohlídky na děti nebo na ty, kdo 

nejsou s to, před nebezpečím sami se chrániti 
- 2 - 

411 
O tělesném poškození úmyslném a při rvačkách se 

přihodivším 
1 - 1 

431 Jednání a opominutí proti bezpečnosti těla vůbec 1 - - 

460 Krádeže mírnějšího druhu 1 2 1 

464 Podílnictví v těchto přestupcích - 3 - 

468 Přestupek zlomyslného poškození cizího majetku. Trest - - 1 

486 Úpadek z nedbalosti - - 1 

501 Smilstvo mezi příbuznými a sešvakřenci - - 1 

510 Obchod se smilstvem 1 - - 

516 
Hrubá a veřejné pohoršení působící urážka 

mravopočestnosti nebo stydlivosti 
5 1 6 

Zdroj: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949). 

  



Příloha č. 5 

a) Trestní list případu Ml 1/31 mladistvého Františka Z. 

  



Druhá strana trestního listu Františka Z. 

 

Zdroj: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (1931–1949), kt. 1, inv. č. 10, Spis Ml I 1/31 z roku 1931. 

(Foto Jiří Škabrada) 



b) Trestní list případu Ml 37/39 mladistvé Stanislavy M. 

  



Druhá strana trestního listu Stanislavy M. 

 

Zdroj: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), kt. 6, inv. č. 18. Spis Ml I 37/39 z roku 1939. 

(Foto Jiří Škabrada) 



Příloha č. 6 

Zpráva Okresní péče o mládež Kutná Hora 

 

Zdroj: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), kt. 6, inv. č. 18. Spis Ml I 37/39 z roku 1939. 

(Foto Jiří Škabrada) 



Příloha č. 7 

Nález Soudu mládeže Kutná Hora ohledně vyloučení veřejnosti z hlavního přelíčení 

 

Zdroj: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), kt. 1, inv. č. 11. Spis Ml I 33/32 z roku 1932. 

(Foto Jiří Škabrada)  



Příloha č. 8 

Ukázka vnitřní formulářové struktury rejstříku Ml I 

 

Zdroj: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), ppr 1, inv. č. 1.  (Foto Jiří Škabrada) 



Příloha č. 92 

Razítka Soudu mládeže Kutná Hora 

 

 

Zdroj: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949)  (Foto Jiří Škabrada) 

                                                           
2 Porovnej podpisy viz. Příloha č. 2. 
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I 
 

I. VÝVOJ PŮVODCE ARCHIVNÍHO FONDU 

Národní shromáždění republiky československé schválilo dne 11. března 1931 zákon  

č. 48 o trestním soudnictví nad mládeží, jenž vstoupil v účinnost vládním nařízením  

č. 195/1931 Sb. z. a n. Československá republika se tak připojila k ostatním zemím, které již 

dávno problematiku trestního soudnictví nad mladistvými reformovaly.3 

K úpravě poměrů však mohlo dojít mnohem dříve. Otázka trestního práva ve vztahu 

k mladistvým se řešila již v druhé polovině devatenáctého století,4 neboť zákon č. 119/1873 

ř.z., který zaváděl nový řád trestního soudnictví, opomíjel nejen výchovný prvek trestního 

řízení a trestu, ale i speciální prostředky jednání vůči mladistvým. Na počátku dvacátého století 

se touto problematikou začal zabývat Jaroslav Kallab, pozdější profesor a děkan právnické 

fakulty, v letech 1927–1928 rektor Masarykovy univerzity v Brně. Roku 1907 byl poprvé 

vládou předložen k projednávání jeho návrh zákona o trestání a trestní ochraně mladistvých. 

Osnova návrhu byla několikrát přepracována, nicméně se nikdy nepodařilo prosadit její 

schválení v obou komorách parlamentu. Poslední pokus se uskutečnil na sklonku 1. světové 

války roku 1917, kdy kriminalita mládeže rapidně vzrostla. Po vzniku republiky byly práce na 

přípravě zákona o trestním soudnictví nad mládeží opět obnoveny. Ve dvacátých letech se na 

tomto poli pohyboval již zmíněný Jaroslav Kallab, dále i profesor August Miřička, jenž se na 

tvorbě zákona aktivně podílel. Roku 1922 se očekávalo schválení návrhu, neboť v tu dobu již 

splňoval všechny požadavky a vhodně řešil zásadní otázky. Tento předpoklad však nebyl 

naplněn a návrh zůstal pouze na úrovni meziministerských jednání. Hlavní problém 

představovala reorganizace veřejné zprávy po vzniku republiky, konkrétně požadavek na 

vybudování sociální péče o mládež, která měla být vytvořena prvotně. Docházelo proto ke 

zbytečným průtahům a ani apelování na příslušné činitele nemělo žádoucí efekt. Jaroslav Kallab 

se roku 1929 vyjádřil velmi kladně k dalšímu z návrhů zákona, považoval jeho osnovu za 

kompletní, ale parlamentu nakonec nebyl předložen. Chystané úpravy, o nichž roku 1930 

referoval na pražském sjezdu pro trestní právo a trestnictví, a posléze i požadavky sjezdu 

korespondovaly s připravovaným zákonem o trestním soudnictví nad mládeží. V tuto dobu byl 

                                                           
3 První reformy se uskutečnily v Anglii a Spojených státech severoamerických v druhé polovině devatenáctého 

století. Před válkou r. 1912 ve Francii a Belgii, po válce Dánsko 1922, Švédsko 1924, Španělsko 1918 a 1925, 

Itálie 1925 a 1926, Německo 1922 a 1923, Francie 1927, Japonsko 1923, Rakousko 1919 a 1928, Nizozemí 

1921, Jugoslávie 1922. In: Národní archiv (NA), Ministerstvo spravedlnosti, Praha (NAD 832), inv. č. 345, kt. 

1896 
4 První náznaky reforem se vyskytly v zákonech č. 89 a 90/1885 ř.z., o donucovacích pracovnách a 

polepšovnách. In: NETT, Alexander, ed. Sborník z konference k výročí úmrtí prof. JUDr. Jaroslava Kallaba. V 

Brně: Masarykova univerzita, 1992. 108 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; sv. 102 = 

Acta Universitatis Brunensis Iuridica; no. 102. Řada teoretická. ISBN 80-210-0410-X. 



II 
 

již návrh zákona o trestním soudnictví nad mládeží předložen k projednání parlamentu a přijat 

ústavně právním výborem sněmovny.  

Konečně byl tedy ustaven zákon, jehož autoři si byli plně vědomi toho, že nelze 

mladistvé a dospělé jedince trestat dle stejných kritérií. Že je nutné klást důraz na věk, osobní, 

rodinné a finanční poměry mladistvého, duševní i tělesný vývoj a na všechny ostatní okolnosti 

důležité pro posouzení daného případu. Hlavní myšlenkou a cílem bylo mladistvé vychovávat 

a nikoli trestat. Nemělo jít o odplatu za trest, ale o nápravu, popřípadě převýchovu. 

Zákon o trestním soudnictví nad mládeží začal nově mládež členit na nedospělé  

a mladistvé, což jasně definovala věková hranice. Prvně jmenovaní v době spáchání trestného 

činu nedovršili čtrnáctý rok, druzí v téže době dovršili čtrnáctý, ale nedospěli osmnáctého roku. 

Nedospělé osoby nebyly odpovědné dle trestních zákonů a nepodléhali tudíž zákonu o trestním 

soudnictví nad mládeží. V jejich případě rozhodoval poručenský soud, jenž dle potřeby učinil 

výchovná či léčebná opatření pro nápravu a zamezení možného budoucího pochybení. 

Poručenský soud v případě trestného činu vykonaného nedospělým starším dvanácti let, za 

který trestní zákon stanovil trest smrti nebo doživotí, nařídil umístění jedince pod ochrannou 

výchovu ve výchovně nebo do léčebného ústavu. Právem poručenského soudu byla též možnost 

udělit napomenutí osobám, které pochybily ve výchově nedospělého. Mladistvé osoby naopak 

podléhaly trestním zákonům, jestliže zákon o soudnictví nad mládeží nestanovil jinak či pokud 

si mladistvý z důvodu své zaostalosti neuvědomoval závažnost svého konání. 

Trestní řízení proti mladistvým se až na výjimky řídilo podle ustanovení trestního řádu. 

Namísto porotních a kmetských soudů jednaly senáty mládeže toho příslušného soudu, v jehož 

obvodě měl obviněný v době činu stálý pobyt. Pokud neměl obviněný na území republiky stálý 

pobyt, příslušel do obvodu, ve kterém se zdržoval. V sídlech krajských a okresních soudů byla 

zřízena zvláštní oddělení, která měla společná označení „soud mládeže“. Tyto prostory byly 

umístěny v budově soudu a dle možností odděleny od ostatních oddělení soudů tak, aby 

nedocházelo ke styku mladistvých se staršími provinilci. V trestním řízení pro trestné činy 

spáchané mladistvými osobami rozhodoval u krajského soudu již zmíněný senát mládeže,  

u okresního soudu soudce mládeže. Záleželo při tom na povaze spáchaného trestného činu, 

který se v případě mladistvých nazývalo proviněním. To mělo podle příslušných paragrafů 

charakter zločinů, přečinů a přestupků. 

 Senátu mládeže u krajského soudu příslušelo rozhodovat ve věcech zločinů a přečinů. 

Mimo to byl senát ve svých záležitostech taktéž odvolací instancí a jeho soudci vykonávali 

přípravné řízení či poskytovali právní pomoc. V senátu mládeže, zpravidla tříčlenném, zasedali 

dva soudci z povolání, z nichž byl jeden předseda, a přísedící. Senát čtyřčlenný, složený ze 
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dvou soudců mládeže a dvou přísedících, byl ustanoven při přelíčení, které by se jinak konalo 

před porotním soudem. Jmenování soudců mládeže, předsedů, dalších členů senátu, jakožto  

i náhradníků, bylo v kompetenci ministra spravedlnosti. Ustanoveni byli ti, kteří se pro tuto 

činnost hodili svými vlastnostmi a povahou, odborným, zejména pedagogickým vzděláním  

a svou dosavadní činností. Přísedící vykonávali slib do rukou prezidenta soudu a navíc museli 

být způsobilí k úřadu porotce a znalí sociální péče o mládež. Funkční období bylo v případě 

přísedících ustanoveno na dobu čtyř let, přičemž po uplynutí této lhůty mohli být do funkce 

opět ustanoveni. Soudci mládeže měli ve své funkci setrvat a nahrazeni měli být pouze 

v případě potřeby. Soudci mládeže u okresního soudu náleželo trestní řízení ve věcech 

přestupků. Bylo-li u okresního soudů více soudců, byla tato agenda určena pouze jednomu 

z nich, samosoudci. Ten byl opět ustanoven ministrem spravedlnosti pro své vlastnosti  

a schopnosti a taktéž neměl být bez naléhavé potřeby měněn. Vykonával-li okresní soud 

souběžně pravomoc ve věcech poručenských, bylo zpravidla úkolem soudce mládeže i funkce 

poručenského soudce. Soudcům mládeže bylo svěřeno i vyhledávání ve věcech náležejících do 

příslušnosti krajského soudu a také poskytování právní pomoci v trestních věcech mladistvých 

provinilců. 

Mladiství podléhali obecně platným trestním normám, ale celá řada výjimek a odchylek 

jejich trestní řízení a následný rozsudek velmi zmírňovala. Všechna trestní rozhodnutí a řízení 

konaná před soudem mládeže byla velmi zjednodušena. Nekonalo se vyšetřování, ale 

vyhledávání, které prováděl soudce. Nebyl také potřeba obžalovací spis. Postačil návrh žalobce 

s náležitostmi uvedenými v § 43 zákona. Celkově mělo být jednání pružné a bez zbytečných 

průtahů. 

Pro řádné fungování úřadu byly stanoveny předpisy o vedení spisové agendy soudů 

mládeže, a to výnosem ministerstva spravedlnosti č. 19/1931 ze dne 10. září, č. 39812  

o rejstřících, záznamech a výkazech v trestních věcech mládeže.5 Veškerá kancelářská agenda 

soudu mládeže měla být soustředěna v jednom kancelářském oddělení společném pro obě 

oddělení soudu mládeže. Vedení této kanceláře mělo být svěřené téže osobě, která vede agendu 

oddělení poručenského soudu. Tímto spojením se mohlo přispět k prohloubení a urychlení 

součinnosti soudce trestního se soudcem poručenským.  

Rejstříky vedené pro jednotlivé agendy soudu mládeže měly následující označení: 

Ml – všichni provinilci 

Ml I – zločiny a přečiny 

Ml II – přestupky 

                                                           
5 Věstník ministerstva spravedlnosti. roč. XIII., Praha: Státní tiskárna 1931., s. 174. 
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Mlo – odvolání a stížnosti 

Mld – právní pomoc 

Mln – trestní věci jinam neodkázané 

K fungování samotného soudu mládeže Kutná Hora se mnoho archiválií, které by nám 

podaly konkrétnější informace o činnosti tohoto úřadu, nedochovalo. Presidiální spisy 

krajského soudu Kutná Hora mají jen velmi malou výpovědní hodnotu. Celkově lze z materiálu 

vyčíst, že do obvodu krajského soudu Kutná Hora spadalo celkem patnáct okresních soudů: 

Čáslav, Dolní Kralovice, Habry, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Uhlířské Janovice, 

Kolín, Kouřim, Kutná Hora, Ledeč nad Sázavou, Poděbrady, Polná, Přibyslav, Štoky. Pro 

všechny tyto okresní soudy vykonával senát mládeže Kutná Hora trestní řízení ve věcech 

zločinů a přečinů mladistvých. Ucelené informace přináší pouze kniha rozvrhu prací,6 která 

v přehledných tabulkách uvádí přikázanou působnost soudu mládeže, vyjmenovává předsedy 

senátu, přísedící, zástupce předsedy, náhradní členy, samosoudce a zástupce samosoudců 

v letech působnosti soudu mládeže, vyjma roku 1931 a 1946.7 Dále se v presidiálních spisech 

dochoval přehled o činnosti okresního soudu v Kutné Hoře z roku 1943, který uvádí, kolik spisů 

bylo pod jednotlivými spisovými značkami převzato, napadeno, vyřízeno a nevyřízeno.8 

Krajský soud v červnu vydal výkaz zatížení za roky 1938 – 1943.9 Údaje uvedené v tabulce 

výkazu korespondují s rejstříky senátu Ml I.10  

Z roku 1944 se taktéž dochoval výkaz o činnosti jednotlivých agend. V červnu tohoto 

roku byla provedena řádná prohlídka okresního soudu v Kutné Hoře,11 při které bylo zjištěno, 

že v obvodu soudu nedošlo v posledních letech k územním, ani organizačním změnám, a že 

zavedení německého soudnictví nemělo na agendu vliv. Co se týče trestního soudnictví nad 

mládeží, u tohoto soudu vedeného pod spisovou značkou Ml II, byly zjištěny nesrovnalosti 

v řízeních vedených soudním radou Václavem Komzákem. Naproti tomu JUDr. Prokop Dufek, 

přednosta okresního soudu, vedl svou agendu rychle, bez průtahů a jeho rozsudky vyhovovaly 

po stránce formální i materiální. 

Roku 1945 se presidiální spisy vesměs týkaly situace spojené s obdobím koncem války 

a návratem k původním zvyklostem. Například v únoru řešil krajský soud Kutná Hora 

prostorovou situaci.12 Několik místností soudu bylo zabráno pro vojenské účely a soudci se tak 

                                                           
6 Státní oblastní archiv v Praze, Krajský soud Kutná Hora (18501949), kniha rozvrhu prací (1927-1948). 
7 Příloha č. 1, Tabulka soudců mládeže u soudu mládeže Kutná Hora (1932-1948) 
8 SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (18501949), kt. 5, sign. Pres 1943. 
9 Tamtéž, kt. 5, sign. Pres 1943. 
10 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), inv. č. 1, 2. 
11 SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (18501949), kt. 6, sign. Pres 1944. 
12 Tamtéž, kt. 7, sign. Pres 1945. 
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museli tísnit v kancelářích, což mělo vliv na výkon jejich práce. Ze srpna 1945 se dochoval 

dokument, jenž informoval o přípravných pracích k provedení dekretu o zatímní úpravě 

soudnictví. Dne 10. října 1945 zaslalo ministerstvo spravedlnosti všem justičním úřadům, tedy 

i krajskému a okresnímu soudu v Kutné Hoře, výnos z 9. října t.r. č. 16623/45-Pr/1 k provedení 

dekretu prezidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 79 Sb., o zatímní úpravě soudnictví  

v zemích České a Moravskoslezské.13 Tím se vyslovovala stěžejní zásada, že organizace 

řádných soudů v Čechách se obnovuje v tom stavu, v jakém byla 29. září 1938. O likvidaci 

bývalého německého soudnictví v trestních věcech podrobněji pojednává § 9 až 14 tohoto 

dekretu. 

Ve věznici krajského soudu Kutná Hora byla v dubnu roku 1947 vykonána prohlídka,  

o níž byl sepsán protokol, v kterém se uvádí, že v době vizitace byla v tomto zařízení umístěna 

pouze jedna mladistvá.  

O soudu mládeže Kutná Hora dále vypovídají materiály fondu Ministerstva 

spravedlnosti, Praha. Například dopis ze 13. května 1931 adresovaný Presidiu vrchního soudu 

v Praze oznamuje, že bude soudce mládeže a senát mládeže umístěn v budově okresního soudu. 

Tato budova vyhovovala požadavku zamezení styku mladistvých provinilců s dospělými 

osobami. U krajského soudu se každý den jednalo v trestních věcech proti dospělým 

provinilcům a nebylo by proto možné zamezit styku s nimi. V dopisu je také připojena 

informace, že v polovině května bylo u krajského soudu trestního zahájeno řízení proti třem 

mladistvým, u okresního soudu nebylo toho času vedeno žádné řízení.14 

Zpráva soudu Kutná Hora ze 7. září 1932 o senátu mládeže, ale i o všech okresních 

soudech, pojednává o docházce mladistvých k hlavnímu přelíčení.  Informace shromážděné  

z oznámení okresních soudů jasně vypovídají, že se provinilci k jednání dostavují, neboť bydlí 

v blízkém obvodu a nemají proto k soudu daleko. Jiná situace je však u senátu mládeže, kde se 

mladiství velmi často nedostavují. „Mladiství provinilci značně zhrdli a jsou přesvědčení, že se 

jim vlastně nemůže nic stát, důtku kvitují s úsměvem“.15  

Zpráva předsedy senátu mládeže krajského soudu Kutná Hora Dr. Bohuslava Janouška 

z ledna 194016, kterou zaslal Presidiu vrchního soudu v Praze, pojednává o prospěšnosti soudů 

mládeže. Zákon se prý osvědčil a lze jej jen doporučit, což vzalo na vědomí ministerstvo 

spravedlnosti a sdělení Dr. Janouška, a ostatních předsedů senátu, v roce 1941 vtělilo do zprávy 

o trestním soudnictví nad mládeží v roce 1941.  

                                                           
13 Tamtéž. 
14 Národní archiv, Ministerstvo spravedlnosti, Praha (19181953), inv. č. 388, kt. 239 
15 NA, Ministerstvo spravedlnosti, Praha (19181953), inv. č. 345, kt. 1896 
16 NA, Ministerstvo spravedlnosti, Praha (19181953), inv. č. 413, kt. 2011 
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Velmi přínosné jsou výkazy vydané Vrchním soudem v Praze, jež podávající celkový 

přehled o činnosti soudů mládeže v Čechách za léta 1939-1948.17 V Kutné Hoře bylo například 

roku 1940 převzato 9 nevyřízených věcí z předchozího roku, nově přibylo 97, z toho rozsudek 

padl ve 44 případech a ve 40 bylo vyřízeno jinak. Koncem roku bylo evidováno 22 trestních 

věcí. Na 14 mladistvých byla uvalena vazba, u žádného mladistvého nebylo nařízeno lékařské 

ohledání. Řízení bylo zastaveno proti 2 mladistvým pro trestný čin nepatrného významu  

a z jiného důvodu bylo zastaveno celkem 19 trestních řízení. 

Zákon o soudnictví nad mládeží byl v platnosti od svého ustanovení roku 1931 až do 

počátku padesátých let, kdy byl bez náhrady zrušen, a to zákonem č. 86/1950 Sb., který 

soudnictví nad mládeží na více jak padesát let zcela vytěsnil ze soustavy justice. Samotný 

krajský soud Kutná Hora však zanikl již dříve, a to k 1. únoru 1949, v souvislosti s reorganizací 

československého soudnictví.18 Tím skončila i činnost soudu mládeže Kutná Hora. 

 

II. VÝVOJ A DĚJINY ARCHIVNÍHO FONDU 

Z krajského soudu Kutná Hora a okresního soudu v jeho sídle pro obvody těchto soudů 

byla vyčleněna trestní agenda, jenž byla vedena pod společným označením „soudy mládeže“. 

Archiválie pocházející z činnosti soudu mládeže Kutná Hora převzal do péče Státní oblastní 

archiv v Praze dne 20. května 1955 na základě skartačního protokolu č.j. Sar 157/55 (číslo 

v knize přírůstků 5/55) a 2. listopadu 1994 na základě skartačního protokolu č.j. Sar-2776/40-

94 (číslo v knize přírůstků 64/94), po uplynutí stanovené skartační lhůty platných předpisů té 

doby.19 

 

III. ARCHIVNÍ CHARAKTERISTIKA ARCHIVNÍHO FONDU 

Ve fondu Soud mládeže Kutná Hora se dochovalo 4,33 bm materiálu z let 1931–1949 

(1950). Registraturní pomůcky vedené ve formě rejstříků jsou zachovány pro agendy zločinů  

a přečinů (Ml I), přestupků (Ml II), pro věci jinam neodkázané (Mln) a pro odvolání a stížnosti 

(Mlo). Jediný jmenný index20 k rejstříkům je veden zároveň pro agendy zločinů a přečinů  

(Ml I), přestupků (Ml II), odvolání a stížností (Mlo), právní pomoci (Mld). Index obsahuje 

záznamy z roku 1950 se signaturou Ml, u kterých není zřejmé, ke spisům jakého soudu se 

                                                           
17 Tamtéž. 
18 Nařízení ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb. ze dne 29. ledna 1949, kterým se stanoví sídla krajských soudů 

a sídla a obvody okresních soudů. In: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, Praha 1949. 
19 Ivo Holl  Jiří Tywoniak  Josef Nuhlíček. Státní archiv v Praze: průvodce po archivních fondech. 1. vyd. 

Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1972, 3 sv. Průvodce po státních archivech, s. 45. 
20 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), inv. č. 9, ind 1. 
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vztahují, jelikož soud mládeže byl zrušen k 1.2.1949 bez nástupce. Spisy k těmto záznamům se 

ve fondu nevyskytují. Dochované spisy se pak týkají zločinů a přečinů mladistvých (Ml I), 

přestupků (Ml II), věcí jinam neodkázaných (Mln) a odvolání a stížností (Mlo).  

Inventarizace se řídila ustanoveními vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

v platném znění a pokyny ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 13/2008 a č. 20/2009. 

Během inventarizace nebyla provedena vnitřní skartace a fond ve výsledku obsahuje 43 

evidenčních jednotek, konkrétně 9 evidenčních pomůcek, z toho je 8 rejstříků a jeden jmenný 

index, a 34 kartonů spisů. Ke každému ročníku spisů dané signatury bylo přiřazeno jedno 

inventární číslo. 

 

IV. STRUČNÝ ROZBOR OBSAHU ARCHIVNÍHO FONDU 

Dochovaný archivní materiál je mezerovitý, ale přesto pokrývá celé období existence 

soudu mládeže Kutná Hora. Spisový materiál je uvnitř každé jednotlivé signatury uspořádán 

chronologicky dle spisových znaků. Při pohledu na dílčí ročníky je na první pohled patrné, že 

jednotlivé řady spisů jsou z některých let dochovány téměř kompletně, jindy velmi torzovitě.21 

Rejstříky k jednotlivým agendám byly z větší části vedeny samostatně. V zásadě až na sklonku 

existence soudu se rejstříky tří agend spojily v jeden.22 Jediný jmenný index je současně veden 

pro více agend najednou. 

Archiválie uchované v tomto fondu jsou velmi cennými příspěvkem ke studiu 

pokrokových snah československé justice o humanizaci trestního stíhání mládeže. Z materiálu 

lze také vyčíst mnohé další informace vhodné ke zkoumání problematiky v oboru sociologie, 

pedagogiky či psychologie. 

Při zpřístupnění fondu je potřeba dbát na fakt, že se jedná o materiál obsahující citlivé 

osobní údaje mladistvých.23  

 

V. ZÁZNAM O USPOŘÁDÁNÍ ARCHIVNÍHO FONDU A SESTAVENÍ 

ARCHIVNÍ POMŮCKY 

Fond Soud mládeže Kutná Hora uspořádala a inventář v programu JANUS, verze 1.53, 

v roce 2015 vyhotovila Dominika Paříková. 

 

                                                           
21 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), inv. č. 19, kt. 7 (1940), inv. č. 21, kt. 9-13 (1942). 
22 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), inv. č. 7, ppr 7. 
23 Zákon č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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Inventární seznam 
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Inv. č.  Sign.  Obsah  Datace  Evid. j. 

 

I. Registraturní pomůcky 

1 Ml I Rejstřík zločinů a přečinů mladistvých 19311930 ppr 1 

2 Ml I Rejstřík zločinů a přečinů mladistvých 19401945 ppr 2 

3 Ml I Rejstřík zločinů a přečinů mladistvých   1946 ppr 3 

4 Ml II Rejstřík přestupků mladistvých 19311940 ppr 4 

5 Ml II Rejstřík přestupků mladistvých 19411949 ppr 5 

6 Mln Rejstřík trestních věcí jinam neodkázaných 19311947 ppr 6 

7 Ml I, Ml Rejstřík zločinů a přečinů, přestupků, 19441949 ppr 7 

 II, Mln trestních věcí jinam neodkázaných 

8 Mlo Rejstřík odvolání a stížností 19321948 ppr 8 

9 Ml, Ml I Jmenný index k rejstříkům zločinů a  19431950 ind 1 

 Ml II, přečinů, přestupků, odvolání a stížností, 

 Mlo, Mld právní pomoci 

  

II. Spisy 

Ml I - Zločiny a přečiny 

10 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 12, 21   1931 kar 1 

11 Ml I  Zločiny a přečiny mladistvých 4, 6, 14,   1932 kar 1 

  2021, 27, 33, 54 

12 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 2, 89, 11, 14,   1933 kar 2 

  19, 30, 3233 

13 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 3, 6, 11, 17   1934 kar 2 

14 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 2, 1718, 21,   1935 kar 2 

  25, 29 

15 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 67, 12, 17,    1936 kar 3 

  20, 35, 41, 61 

16 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 78, 10, 34,   1937 kar 4 

  37, 47, 59, 66, 68 

17 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 1, 6, 23, 27,   1938 kar 4

  35, 41 
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Inv. č.  Sign.   Obsah  Datace  Evid. j. 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 4243, 46, 52,   1938 kar 5 

  60, 62, 65, 72, 7576, 8186 

18 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 8, 1618, 21,   1939 kar 6 

  37, 40, 57, 59, 6164, 73 

19 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 8, 31, 41, 51,   1940 kar 7 

  53, 68, 94 

20 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 11, 20, 22, 24,   1941 kar 7 

  48, 52, 54 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 70, 75, 85, 95,   1941 kar 8 

  104, 108 

21 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 15, 78,   1942 kar 9 

  1013, 15, 1719 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 2123, 25,   1942 kar 10 

  2728, 3031, 3639, 41 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 4249,   1942 kar 11 

  5152, 5455, 5758, 60, 62, 6465 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 66, 6970,   1942 kar 12 

  7281, 83, 8788, 9195 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 9698, 100,   1942 kar 13 

  103108, 110113, 116, 118 

22 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 2, 24, 42, 65,   1943 kar 14 

  69, 87 

23 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 25, 7, 911,   1944 kar 15 

  1315, 18, 2023 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 2425, 2733,   1944 kar 16 

  3536, 38, 40, 42 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 4749, 5153,   1944 kar 17 

  5558, 6063 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 6471, 73, 75,   1944 kar 18 

  7880 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 8189, 92,   1944 kar 19 

  9596, 100, 102103 

24 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 15, 7, 910,   1945 kar 20 

  1213, 1618 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 20, 22, 2527,   1945 kar 21 

  29, 3135, 38, 4243, 45, 47 
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Inv. č.  Sign.  Obsah  Datace  Evid. j. 

 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 4951, 5354,   1945 kar 22 

  5758, 60, 62, 6869, 71, 75, 79, 81, 87 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 9294, 96,   1945 kar 23 

  99100, 102, 104105, 107, 109 

25 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 1, 3, 5, 912,   1946 kar 23 

  14 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 15, 1722,   1946 kar 24 

  2528, 3335 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 37, 39, 4246,   1946 kar 25 

  49, 51, 5759, 61, 63, 6569 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 7072, 7577,   1946 kar 26 

  7981, 83, 87, 89, 9192, 94, 98, 109 

26 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 1, 3, 6, 810,   1947 kar 27 

  1314, 1617, 2024, 26, 2829 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 3132, 3435,   1947 kar 28 

  3839, 4143, 4550, 5255, 5758, 60 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 61, 6365, 67,   1947 kar 29 

  6970, 7273, 7580, 8284 

27 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 2, 68, 1117,   1948 kar 30 

  1920, 2228, 31, 33, 35, 3842, 46, 48, 

  5153 

 Ml I Zločiny a přečiny mladistvých 5461, 66,   1948 kar 31 

  6971, 74, 7677, 8586 

Ml II - Přestupky 

28 Ml II Přestupky mladistvých 16   1932 kar 32 

29 Ml II Přestupky mladistvých 7, 12   1935 kar 32 

30 Ml II Přestupky mladistvých 8, 13, 19, 31, 33   1936 kar 32 

31 Ml II Přestupky mladistvých 1, 6, 17, 22, 28, 39,   1937 kar 32 

  41 

32 Ml II Přestupky mladistvých 45, 19, 24, 27, 37,   1938 kar 32 

  46, 50 

33 Ml II Přestupky mladistvých 7, 16, 18, 21, 25,   1939 kar 33 

  3739, 51 

34 Ml II Přestupky mladistvých 12, 9, 1112   1940 kar 33 
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35 Ml II Přestupky mladistvých 6, 14, 18, 21, 33, 38,    1941 kar 33 

  39 

36 Ml II Přestupky mladistvých 24, 67, 1014   1944 kar 34 

  1617 

37 Ml II Přestupky mladistvých 14, 6, 89   1945 kar 34 

38 Ml II Přestupky mladistvých 12, 4, 710   1946 kar 34 

 

Mlo - Odvolání a stížnosti 

39 Mlo Odvolání a stížnosti 118   1944 kar 34 

40 Mlo Odvolání a stížnosti 18    1945 kar 34 

41 Mlo Odvolání a stížnosti 1    1946 kar 34 

42 Mlo Odvolání a stížnosti 16   1947 kar 34 

 

Mln - Trestní věci jinam neodkázané 

43 Mln Trestní věci jinam neodkázané 45, 9   1946 kar 34 

44 Mln Trestní věci jinam neodkázané 4, 79, 13,   1947 kar 34 

  18, 2324, 29, 34, 36, 38, 40, 42 

45 Mln Trestní věci jinam neodkázané 2, 1315   1948 kar 34 

  1819, 22, 25 

46 Mln Trestní věci jinam neodkázané 2   1949 kar 34 
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