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Abstrakt: 

Předložená bakalářská práce se zabývá Soudem mládeže Kutná Hora, který fungoval 

jako součást justiční správy Československé republiky třicátých a čtyřicátých letech 20. století. 

Práce popisuje způsob, jakým bylo kodifikované trestní právo nad mladistvými aplikováno 

v praxi a jak velká míra zatížení dopadala na tento konkrétní soud mládeže. Jádrem práce jsou 

jednotlivé případové studie, které spolu s přehledy rekonstruují a demonstrují organizaci Soudu 

mládeže v Kutné Hoře, personální obsazení, správu registratury a postupy práce na jednotlivých 

případech. Dále práce na základě vytěžených dat naznačuje, jakých provinění se mladiství 

delikventi v tomto kraji nejčastěji dopouštěli, přičemž si všímá i otázky pohlaví, tedy zdali se 

provinění dopouštěli častěji mladiství chlapci nebo dívky. 

Abstract: 

This bachelor thesis deals with the Kutná Hora Youth Court, which operated as part of 

the justice administration of the Czechoslovak Republic in the thirties and forties of the 20th 

century. The thesis describes the way how the codified criminal law over juveniles has been 

applied in practice and how much of the burden it has been placed on this particular youth court. 

At the core of the thesis are individual case studies, which together with the reviews reconstruct 

and demonstrate the organization of the Kutná Hora Youth Court, its staff, registry 

administration and casework procedures. In addition, the study on the basis of the obtained data 

indicates what were the most often offences committed by the juvenile delinquents in this 

region. The work also observes the questions of sex, it´s whether the offences were more likely 

to commit by juvenile boys or girls. 
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1. Úvod  

Úvahy a diskuze o tématu soudnictví nad mládeží v českém prostředí spadaly již do 

sedmdesátých let 19. století. Ačkoli šlo o velmi palčivé téma, společnost nebyla připravena se 

s ním náležitě vypořádat, a to především pro finanční náročnost s reformou spojenou, ale také 

z důvodu nedostatečně vybudované sítě pracovišť zaměřených na převýchovu problémové 

mládeže. Po vzniku Československé republiky byly práce na přípravě zákona o trestním 

soudnictví nad mládeží obnoveny, neboť stav právních norem v této oblasti z dob monarchie, 

nebyl uspokojivý. Delikventů z řad mládeže po skončení první světové války neubývalo, ba 

naopak kriminalita nedospělých narůstala v souvislosti s jejich většinou neutěšenou sociální 

situací. Nicméně cesta k nové kodifikaci této specifické oblasti práva byla ještě dlouhá  

a vyústila až v roce 1931 v přijetí zákona č. 48/1931 Sb. o trestním soudnictví nad mládeží.1  

Československé právo se tímto zákonem zařadilo po bok západoevropských zemí, které 

se vydaly cestou moderního progresivního řešení této naléhavé společenské otázky. Již úvahy  

a diskuze, které sebou samotné projednávání toho zákona přineslo, naznačily, že se jedná  

o jednu z nejvíce opomenutých oblastí práva, které byla věnována značná pozornost českých 

zákonodárců a legislativních orgánů. Základem a novem tohoto zákona byla radikální změna 

v přístupu k obžalovanému mladistvému a k jeho potrestání i nápravě. Zákon totiž neměl 

v první řadě trestat, ale vychovávat, a když už trestat, tak i trestem vychovávat. Celkově 

můžeme zákon považovat za jeden z významných kroků postupné reformy justiční správy první 

republiky. 

Tato práce se pokusí představit a vykreslit na konkrétním příkladu kutnohorského soudu 

mládeže, jak byl zákon o trestním soudnictví nad mládeží uveden do praxe a v praxi také 

používán. Soud mládeže v Kutné Hoře začal své první případy řešit již na podzim roku 19312 

a jeho činnost se uzavírá spolu se zánikem Krajského soudu Kutná Hora k 1. únoru 1949.3  

Téma bakalářské práce vychází z inventáře Soudu mládeže Kutná Hora, který autorka 

zpracovala k dříve neuspořádanému archivnímu celku uloženému ve Státním oblastním archivu 

v Praze, v němž nalezla zajímavé, badateli dosud opomíjené doklady ke konkrétnímu segmentu 

soudního systému. 

                                                           
1 Zákon č. 48/1931 Sb. o trestním soudnictví nad mládeží, ze dne 11. března 1931. 
2 První případ řešený senátem mládeže v Kutné Hoře byl přijat 1. října 1931. První případ řešený samosoudcem  

u okresního soudu Kutná Hora byl přijat 11. října 1931. 
3 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. Soudy 

mládeže, které toto nařízení nepostihlo, byly zrušeny trestním zákonem č. 86/1950 Sb.  
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Práce si klade za cíl, na základě studia archivních dokumentů určitého soudu mládeže, 

zjistit, jakým způsobem byl v kutnohorském kraji aplikován jeden z nejpokrokovějších zákonů 

první republiky, zákon č. 48/1931 Sb. o trestním soudnictví nad mládeží. Na základě dochované 

pramenné základny bude rekonstruována organizace soudu, jeho personální obsazení, způsob 

vedení agendy, i jednotlivých případů zvlášť. Jako vhodné se jeví porovnat stav dochovaných 

spisů, tak jak je k dnešnímu dni uložený ve Státním oblastním archivu v Praze, se stavem z dob 

aktivní činnosti Soudu mládeže v Kutné Hoře a tím ukázat pracovní vytížení soudu. Dále 

porovnat míru provinění mladistvých chlapců a dívek a v neposlední řadě podchytit  

a vyhodnotit nejčastěji páchaná provinění, která musel Soud mládeže Kutná Hora řešit. 

Vzhledem k velkému množství kauz, kterými se Soud mládeže Kutná Hora zabýval byla 

pro představení konkrétních případů použita metoda sondy. Tři vybrané případy poskytují 

názornou ukázku provinění, jehož se mladiství delikventi dopouštěli. V případě dvou kauz se 

jedná o typické trestné činy nezletilých, zatímco zbývající provinění se celkovému spektru 

případů mladistvých svou povahou vymyká. 

Vybrané kauzy, na kterých bylo možné ukázat pestrou škálu dokumentů tvořících spis, 

rovněž dosvědčují procesní principy soudu mládeže a tím zároveň potvrzují jeho řádnou činnost 

předepsanou legislativou. Kauzy čtenáři umožňují utvořit si obrázek o sociálních poměrech 

doby i o problémech, které v období adolescence obě pohlaví řešila. 

Pomocí strukturní analýzy byly vyhodnoceny informace obsažené v rejstřících, jež soud 

mládeže vedl k agendě spisové značky Ml I, tedy k proviněním, která měla charakter zločinů  

a přečinů. Získaná data posloužila k porovnání spisů dochovaných do dnešní doby a spisů 

původně u soudu mládeže založených a vedených. Pomocí přehledné tabulky je zachycena 

četnost spáchaných deliktů podle jednotlivých paragrafů zákona č. 117/1852 ř. z. Sumarizovány 

byly též počty dívek a chlapců podílejících se na trestné činnosti v daném regionu. 

Po úvodu následuje pojednání o použitých archivních pramenech a dosavadní, převážně 

právnické, literatuře, čímž je nastíněn stav zkoumané problematiky. 

Vstupní kapitola líčí obecný stav československé justice v oblasti trestního práva  

a snahu o její reformu od vzniku samostatné republiky do konce čtyřicátých let 20. století, tedy 

de facto do doby, kdy končí aktivní působení soudů mládeže. 

Poté je popsán podrobný vývoj kodifikace trestního soudnictví nad mládeží. Značný 

prostor je věnován projednávání návrhu osnovy zákona o trestním soudnictví nad mládeží na 

půdě Poslanecké sněmovny a Senátu Národního shromáždění Československé republiky. Právě 

ze stenografických protokolů schůzí obou komor parlamentu jasně vyplývá, že celkový proces 
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schvalování byl protahován více z důvodů politických než pro nějaký zásadní odpor vůči 

zákonu jako takovému. 

Následující kapitola popisuje Soud mládeže Kutná Hora. Na základě dochovaných 

pramenů je nastíněna organizační struktura a způsob jednání v úřadu, postupy práce, vedení 

procesů, spisového materiálu i úředních knih, personální obsazení soudcovských míst, ale  

i kancelářských pomocných úředníků. 

Případová studie o vybraných kauzách bude přibližovat konkrétní případy, jež Soud 

mládeže Kutná Hora řešil. Zvolená provinění dosvědčí způsob vedení každého projednávaného 

případu zvlášť, potvrdí procesní principy a dodržování ustanovení zákona o trestním soudnictví 

nad mládeží. Studie zejména prakticky ukazuje princip, na němž byl jmenovaný zákon 

postaven, tedy princip výchovy, nikoli trestu. 

Data získaná nejen z případové studie, ale též z úřadování a objemu řešených případů 

Soudem mládeže Kutná Hora, budou následně z několika pohledů podrobena srovnání, jejichž 

výsledky jsou sumarizovány a shrnuty v závěru práce. 
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2. Pojednání o pramenech a literatuře 

2.1  Literatura 

Literatura pojednávající o problematice soudnictví nad mládeží pochází většinou od 

odborníků na trestní právo, případně od specialistů na sociální péči o mládež, nikoli od 

historiků. 

V období první republiky se všeobecně trestnímu právu věnovalo několik právních 

historiků. V první řadě je potřeba jmenovat práci Karla Malého, který ve svých Dějinách 

českého a československého práva do roku 19454 přináší obraz vývoje práva českého státu od 

dob nejstarších. Přímo oblasti českého soudnictví se věnoval kolektiv autorů pod vedením 

právní historičky Karoliny Adamové v práci Dějiny českého soudnictví od počátků české 

státnosti do roku 19385. Jako srovnávací a doplňková publikace byla k vykreslení celé justiční 

správy a organizace použita práce historiků Zdeňky Hledíkové, Jana Janáka a Jana Dobeše, 

Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost.6 

Soudnictví nad mládeží vzbudilo ve svých počátcích pozornost u právníků zabývajících 

se trestním právem. Jedním z nich byl dr. Jaroslav Kallab, který zájem o soudnictví nad mládeží 

propojil s oborem ochrany a péčí o mládež a již na sklonku prvního desetiletí 20. století 

publikoval práce pojednávající o snaze zlepšit veřejnou péči o mládež v sociálních poměrech 

té doby a tím skutečně předejít nutnosti ji před soudními orgány trestat.7 Jeho záměrem bylo 

poukázat na ochranu osiřelých, opuštěných a zanedbaných dětí, které byly odkázány na 

veřejnou péči státních orgánů. Stav jmenovaného okruhu státní správy byl značně 

neuspokojivý, a to i přes to, že v poslední době nastal v jejím případě menší obrat ke zlepšení 

situace. V jedné ze svých pozdějších prací se věnoval historickému vývoji péče o mládež.8 Od 

zabezpečení péče pro mládež ve svých úvahách plynule přešel k potřebě trestního soudnictví 

nad mládeží. Vzor pro možnou podobu kodifikace trestního práva nad mládeží na našem území, 

hledal Kallab již dříve v pokrokovějších, západních zemích. Impulsem pro sepsání pojednání 

s názvem Zvláštní soudy pro mladistvé v Rakousku a podmínky jejich úspěchů byla změna, jež 

značila první pokus o zavedení zvláštních soudů pro mladistvé, která ale byla pouze správním 

                                                           
4 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: 2010. 640 s. 
5 ADAMOVÁ, Karolina. Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Praha: 2005. 231 s. 
6 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po 

současnost. Praha: 2007, s. 570. 
7 KALLAB, Jaroslav. K moderním snahám o zlepšení veřejné péče o mládež se stanoviska trestního práva.  

V Praze: nákl. vlast., 1910. 15 s. 
8 KALLAB, Jaroslav. Historický vývoj sociální péče o mládež. Brno: Čes. zem. péče o mládež na Moravě, 1923. 

14 s. 
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opatřením, nikoli zákonem. Autor následně rozebíral důvody a stanoviska, pro která se tak 

nemohlo stát. 9 Dalšími pracemi, v nichž se zabýval přípravou specializovaného zákona pro 

trestní soudnictví nad mládeží, navazoval a opětovně zdůrazňoval potřebu schválení zákona  

v legislativním procesu. Věnoval se v nich jedné ze základních otázek, tedy zdali se má trestní 

právo mladistvých vůbec lišit od trestního práva dospělých.10 Zmiňoval se již o konkrétních 

ustanoveních, která považoval za nejvhodnější a nejcitlivější pro řešení případů mladistvých 

provinilců. Zkoncipoval všechny podstatné důvody a zasadil je do širšího kontextu práva  

a státní správy. Téhož roku, co byl zákon schválen, vydal jeho stručný výklad11.  

August Miřička a Otto Scholz, další dva významní právníci společně zpracovali 

jmenovaný zákon i s důvodovými zprávami a všemi souvisejícími ustanoveními a tím podali  

o problematice trestního práva nad mládeží z právního hlediska ucelený přehled.12 August 

Miřička se k tématu vyjádřil již v době, kdy se připravoval návrh osnovy zákona, ve spisku 

Péče o mládež soudně stíhanou či Pomocnictví při budoucích soudech mládeže.13 

Vedle zásadních prací Jaroslava Kallaba tu byla řada dalších pojednání a článků na 

totožné téma např. Karel Průcha uveřejnil v Národních listech stať nazvanou Trestní soudnictví 

nad mládeží14 či Alois Zikmund pojednání Zákon o soudnictví nad mládeží – potřeba 

organisace diferencované výchovy ústavní15.  

Nový zájem o téma trestního práva mladistvých můžeme pozorovat až v devadesátých 

letech 20. století. Ve své knize Trestní zákonodárství nad mládeží se autorka Jana Zezulová 

věnovala historickému vývoji českého trestního zákonodárství nad mládeží, ve kterém 

neopomněla zmínit i stav veřejné péče o mládež, a poté i právnímu rozboru zákona z roku 

1931.16 Velmi přínosným byl článek, který v Právněhistorických studiích uveřejnil Pavel 

Mates.17 Autor k sepsání textu využil jako zdroj dobové statě, např. zmíněného Jaroslava 

                                                           
9 KALLAB, Jaroslav. Zvláštní soudy pro mladistvé v Rakousku a podmínky jejich úspěchů. Praha: vlastní náklad, 

1908. 29 s. 
10 KALLAB, Jaroslav. Přípravy ke zvláštnímu trestnímu právu osob mladistvých. Praha: Tiskem Edvarda 

Leschingra, 1911. 
11 KALLAB, Jaroslav. Stručný výklad zákona z 11. března 1931, č. 48 Sb. z. a n. o trestním soudnictví nad mládeží. 

Brno: Československý akademický spolek Právník, 1931. 39 s. 
12 MIŘIČKA, August, SCHOLZ, Otto. O trestním soudnictví nad mládeží: Zákon ze dne 11. března 1931 č. 48 Sb. 

z. a n. s důvodovými zprávami, prováděcími nařízeními a souvisícími zákony. Praha: Československý Kompas, 

1932. 
13 MIŘIČKA, August. Péče o mládež soudně stíhanou, Brno 1923, 14 s.; TÝŽ. Pomocnictví při budoucích soudech 

mládeže. Péče o mládež, 1922, roč. 1, č. 1, s. 9-11. 
14 PRŮCHA, Karel. Trestní soudnictví nad mládeží, Národní listy z 10.12.1930. 
15 ZIKMUND, Alois. Zákon o soudnictví nad mládeží – potřeba organisace diferencované výchovy ústavní. 

Sociální revue. Věstník ministerstva sociální péče, roč. XIII., 1932, s. 126-128 
16 ZEZULOVÁ, Jana. Trestní zákonodárství nad mládeží. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 247 s. 
17 MATES, Pavel. Trestní právo a trestní soudnictví mládeže v I. Československé republice. Právněhistorické 

studie 33, 1993. s. 141-154. 
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Kallaba, ale také důležité tisky z Archivu Poslanecké sněmovny, které budou rozebrány 

v následující podkapitole. Ilona Schelleová v úvodu knihy Právní postavení mladistvých 

stručně vylíčila vývoj, jehož výsledkem bylo uzákonění trestního soudnictví nad mládeží v roce 

1931.18 Jan Rozum, vydal pod názvem Právní úpravu trestního soudnictví nad mládeží 

v Československu z roku 1931 článek, který vznikl v návaznosti na překlady zahraničních 

zákonů o trestním soudnictví nad mládeží proto, že se v České republice opět začalo diskutovat 

o otázce rekodifikace tohoto zákona.19 

K organizaci soudů a jejich struktuře je zásadní práce Michala Prince s názvem 

Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938: (soudy, soudní osoby, dobové problémy), 20 

která přehledně popisuje obecnou podobu a strukturu soudů v jednotlivých obdobích a spolu  

s Předpisy o soudech, jejich organizaci a soudnictví21, Antonína Hartmanna, jasně vystihují, 

jak vypadala tehdejší justiční soustava a vnitřní uspořádání úřadu. 

 

2.2 Prameny 

Dochované dokumenty archivního fondu Soud mládeže Kutná Hora uložené ve Státním 

oblastním archivu v Praze jsou oproti původnímu stavu z dob jeho aktivní činnosti mezerovité, 

ale přesto pokrývají celé období existence tohoto soudu. 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.22 Rejstříky k jednotlivým agendám byly z větší části vedeny 

samostatně. V zásadě až na sklonku existence soudu se rejstříky tří agend spojily v jeden.23 

Jediný jmenný index je současně veden pro více agend najednou. 

Archiválie uchované v tomto fondu jsou cenným 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 

                                                           
18 SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní postavení mladistvých. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 250 s. 
19 ROZUM, Jan, ed. Právní úprava trestního soudnictví nad mládeží v Československu z roku 1931. Prameny 

Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Praha: 1996. 53 s. 
20 PRINC, Michal. Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938: (soudy, soudní osoby, dobové problémy). 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. 329 s. 
21 HARTMANN, Antonín. Předpisy o soudech, jejich organizaci a soudnictví. Praha: Linhart. 1933 
22 Státní oblastní archiv v Praze (dále jen SOA Praha), Soud mládeže Kutná Hora, porovnej kt. 7, inv. č. 19, 

(1940) a kt. 9–13, inv. č. 21 (1942). 
23 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora, ppr 7, inv. č. 7. 
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psychologie. Při využití fondu je potřeba dbát na fakt, že se jedná o materiál obsahující citlivé 

osobní údaje mladistvých.24  

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

podaly konkrétnější informace o jeho činnosti, nedochovalo. Presidiální spisy Krajského soudu 

Kutná Hora mají jen malou výpovědní hodnotu. Ucelené informace přináší pouze kniha rozvrhu 

prací25, která v přehledných tabulkách uvádí přikázanou působnost soudu mládeže, 

vyjmenovává předsedy senátu, zástupce předsedy, přísedící, náhradní členy, samosoudce  

a zástupce samosoudců v letech působnosti soudu mládeže, vyjma roku 1931 a 1946.26  

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, 

vyřízeno, nevyřízeno, napadeno.27 Krajský soud v červnu vydal výkaz vytíženosti za roky 

1938–194328. Údaje uvedené v tabulce výkazu korespondují s rejstříky senátu Ml I.29 

Z roku 1944 se ku příkladu dochoval výkaz o jednotlivých agendách. V červnu tohoto 

roku byla provedena řádná prohlídka Okresního soudu v Kutné Hoře,30 při které bylo zjištěno, 

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

nastolení nových politických poměrů nemělo na výkon soudní agendy vliv. U agendy trestního 

soudnictví nad mládeží, vedené pod spisovou značkou Ml II, byly zjištěny drobné nesrovnalosti 

v řízeních vedených soudním radou Václavem Komzákem. Naproti tomu soudce Prokop 

Dufek, 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 koncem války. 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.31 Tím se vyslovovala stěžejní 

zásada, že organizace řádných soudů v Čechách se obnovuje v tom stavu, v jakém byla 29. září 

1938. 

                                                           
24 Zákon č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů. 
25 SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (1850–1949), Kniha rozvrhu prací (1927–1948). 
26 Příloha č. 1. Tabulka soudců senátu mládeže a samosoudců u Soudu mládeže Kutná Hora Viz: Tamtéž. 
27 SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (1850–1949), kt. 5, sign. Pres 1943. 
28 Tamtéž, kt. 5, sign. Pres 1943. 
29 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (1931–1949), inv. č. 1, 2. 
30 SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (1850–1949), kt. 6, sign. Pres 1944. 
31 Tamtéž. 
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O Soudu mládeže Kutná Hora dále vypovídají materiály fondu Ministerstva 

spravedlnosti, uložené v Národním archivu v Praze. 

Například dopis ze 13. května 1931 adresovaný Presidiu vrchního soudu v Praze 

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

mladistvým, u okresního soudu nebylo toho času vedeno žádné řízení.32 

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.“33 

Zpráva předsedy senátu mládeže Krajského soudu Kutná Hora dr. Bohuslava Janouška 

z ledna 1940,34 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.  

Velmi přínosné jsou výkazy vydané Vrchním soudem v Praze, jež podávající celkový 

přehled o činnosti soudů mládeže v Čechách za léta 19391948.35 V Kutné Hoře bylo například 

roku 1940 převzato 9 nevyřízených věcí z předchozího roku, nově přibylo 9736, 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. 

Stěžejním pramenem k osvětlení celého procesu vzniku zákona č. 48/1931 Sb.  

o trestním soudnictví nad mládeží jsou archiválie uložené ve fondech Archivu Poslanecké 

sněmovny. Pro tuto práci byly vytěženy zejména zápisy ze schůzí poslanecké sněmovny, 

uložené ve fondu Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období 

(1929–1935) a také ve fondu Národní shromáždění ČSR – Senát (19201939). Mimo schůze 

obou komor parlamentu byl návrh zákona důkladně projednáván v ústavně-právním výboru 

                                                           
32 Národní archiv (dále jen NA), Ministerstvo spravedlnosti, Praha (1918–1953), kt. 239, inv. č. 388, 
33 NA, Ministerstvo spravedlnosti, Praha (1918–1953), inv. č. 345, kt. 1896. 
34 NA, Ministerstvo spravedlnosti, Praha (1918–1953), inv. č. 413, kt. 2011. 
35 Tamtéž. 
36 Porovnej: Příloha č. 3. 
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poslanecké sněmovny, kterému bylo řešení tohoto návrhu přiřknuto na její 65. schůzi konané 

17. června 1930.37  

Zápis z 11. schůze ústavně-právního výboru ze dne 9. září 193038 uvádí, že hlavním 

předmětem jednání byl vládní návrh zákona o trestním soudnictví nad mládeží (tisk 539). Jako 

zpravodaj byl určen JUDr. Lev Winter, který doporučil ve speciální debatě prodiskutovat 

návrhy změn. Předseda výboru, JUDr. Martin Mičura, doporučil k dalšímu jednání o této věci 

přizvat zpravodaje senátu dr. Alberta Milotu, což bylo výborem přijato. Schůze výboru byla 

poté předsedou ukončena, protože zpravodaj Winter musel k poradě ministerské rady a také 

proto, aby si členové ústavně-právního výboru mohli lépe prostudovat materiál. 

Na 12. schůzi ústavně-právního výboru, která se konala 9. října 1930,39 byl jako „expert“ 

přítomen senátor Milota, dále dr. Scholz za ministerstvo spravedlnosti a dr. Holt za ministerské 

presidium. Následně byla zahájena generální debata, na kterou se dostavil ministr spravedlnosti 

Alfréd Meissner. Za stranu „proti“ návrhu mluvil poslanec Josef Hrubý a za stranu „pro“ 

poslanec Theodor Hackenberg. V závěru debaty promluvil zpravodaj Winter, který navrhl,  

a jeho návrh byl přijat, aby byla vládní osnova přijata za základ debaty. V podrobné debatě  

k § 1 návrhu zákona hovořili poslanec Ladislav Daněk, senátor Milota, poslanec Josef Keibl, 

Felix Luschka, ministr Meissner, poslanec Hackenberg, Ludvík Singer a Václav Kopecký. Poté 

byl hlasováním přijat odst. 1, § 1 beze změn. K odst. 2, § 1 byly zpravodajem navržené změny 

přijaty. Odst. 3 a 4, § 1 byly přijaty beze změn. Odst. 5, § 1 byl přijat ve znění uvedeném 

v zápisu této schůze. Následně se přítomní vyjádřili k § 2. Konkrétně mluvil, v tomto pořadí, 

poslanec Jaroslav Stránský, senátor Milota, poslanec Daněk, Hackenberg, Luschka, Winter, 

Singer a dr. Scholz. Návrh poslance Stránského, aby projednáním § 2 a přípravou pro plénum, 

byla pověřena subkomise ve složení dr. Winter, dr. Milota, dr. Stránský a dr. Scholz, byl přijat. 

K návrhu § 3 se vyjádřili poslanec Keibl, dr. Scholz a dr. Milota. Jmenovaný paragraf byl 

následně přijat ve vládním znění. Debata i schůze výboru byla poté ukončena. 

V podobném duchu probíhaly i následující schůze, na kterých byl vládní návrh zákona 

o trestním soudnictví nad mládeží projednáván.  

Na 13. schůzi ústavně-právního výboru, jež se konala 15. října 1930,40 byl opět přítomen 

senátor Milota a za ministerstvo spravedlnosti dr. Scholz. Zahájená debata navázala na minulou 

                                                           
37 Archiv Poslanecké sněmovny (dále jen APS), Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební 

období (1929–1935), kt. 11, inv. č. 65. 
38 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 98, inv. č. 1418. 
39 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 98, inv. č. 1419. 
40 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 98, inv. č. 

1420. 
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schůzi výboru. Například návrh ustavené subkomise pro § 2 byl schválen. Schůze dále 

pokračovala a skončila po schválení § 14. 

Další, 14. schůze výboru, která se konala následující den, tedy 16. října41 za přítomnosti 

ministra spravedlnosti Meissnera, dr. Scholze, „experta“ profesora Miloty pokračovala ve 

„speciální debatě“. Z minulé schůze byl dořešen § 9 a poté se pokračovalo ve schvalování § 15 

a po něm následujících. U § 21 a 23 bylo hlasování odloženo a po projednání dalších paragrafů, 

byla schůze po schválení § 26 ukončena. 

15. schůze ústavně-právního výboru poslanecké sněmovny proběhla 5. listopadu.42 

Jednání byl opět přítomen dr. Scholz za ministerstvo spravedlnosti a senátor prof. Milota. 

Změnilo se však pořadí a nejprve byl projednán vládní návrh o úmluvě mezi Československou 

a Rakouskou republikou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých 

pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-

Lotrinský. Po projednání se přikročilo k řešení návrhu zákona o trestním soudnictví nad 

mládeží. Byly dořešeny paragrafy z minulé schůze, k některým se poslanci dokonce vrátili. 

Schůze skončila po schválení § 39. 

Ministr spravedlnosti Meissner, dr. Scholz i prof. Milota byli opět účastni i na 16. schůzi 

ústavně právního výboru, která se uskutečnila 6. listopadu.43 Schválen byl dle návrhu 

zpravodaje § 28, u § 29 byl schválen doplněk taktéž dle návrhu zpravodaje Wintera. Poté se 

pokračovalo v řešení § 40 a po něm následujících až do § 58, po kterém byla schůze přerušena. 

Odpoledne jednání pokračovalo a projednávání vládního návrhu a jeho jednotlivých paragrafů 

dospělo až do konce. Byl přijat nový paragraf a sice 57, čímž měly být po něm následující 

paragrafy přečíslovány. 

17. schůze ústavně-právního výboru poslanecké sněmovny proběhla 3. prosince 1930.44 

Během jednání, kterého se opět zúčastnil dr. Milota i dr. Scholz., byly dořešeny všechny 

zbývající nejasnosti, včetně stylistických změn. Nadpis a uvozovací formule byly schváleny 

podle vládního návrhu. Tím bylo jednání po páté hodině odpolední zpravodajem poslancem dr. 

Winterem skončeno. 

Prameny normativní povahy byly pro sepsání této práce klíčové. Zákon č. 48/1931 Sb. 

o trestním soudnictví nad mládeží spolu s vládním nařízením č. 195/1931 Sb., kterým se zákon 

o trestním soudnictví nad mládeží prováděl, ukládaly v jednotlivých ustanoveních základní 

                                                           
41 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 98, inv. č. 1421. 
42 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 98, inv. č. 1422. 
43 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 98, inv. č. 1423. 
44 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 98, inv. č. 1424. 
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normy specifické oblasti práva, poskytovaly návod k jejich výkladu a odkazovaly na další 

příslušné a související legislativní předpisy, například výnosy č. 1845 a 1946 z roku 1931. První 

z nich stanovil, ve kterých ústavech a věznicích se budou tresty vězení mladistvých vykonávat 

a druhý určoval podobu rejstříků, záznamů a výkazů, které byly při vedení agendy mladistvých 

na soudech používány. 

Důležitým byl i zákon č. 117/1852 ř. z. ve znění předpisů jej měnících, o zločinech, 

přečinech a přestupcích, podle něhož soud mladistvému stanovil provinění, kterým se dopustil 

trestného činu a na jehož základě poté vynesl jménem republiky rozsudek. Tento zákon zůstal 

v platnosti až do roku 1950, tedy bez mála sto let, kdy byl nahrazen novým trestním zákonem 

č. 86/ 1950 Sb., který zároveň soudy mládeže rušil a na více jak padesát let soudnictví nad 

mládeží zcela vytěsnil ze soustavy československé justice jako samostatné složky.47  

  

                                                           
45 Výnos č. 18 ze dne 1. září 1931, č. 37775, jímž se ustanovuje, ve kterých ústavech a věznicích se vykonávají 

tresty zavření. In: Věstník ministerstva spravedlnosti. roč. XIII., Praha: Státní tiskárna 1931. 
46 Výnos č. 19 ze dne 10. září 1931, č. 39812, o rejstřících, záznamech a výkazech v trestních věcech mládeže. In: 

Věstník ministerstva spravedlnosti. roč. XIII., Praha: Státní tiskárna 1931. 
47 Trestní zákon č. 86/1950 Sb. ze dne 12. července 1950. In: Sbírka zákonů republiky Československé, Praha 1950. 
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3. Nástin vývoje trestního soudnictví v českých zemích v době 

fungování soudů mládeže (třicátá až padesátá léta 20. století) 

Soustava trestního práva i soudů po vzniku Československé republiky zůstala v podstatě 

stejná jako za Rakousko-uherské monarchie, a to na základě recepčního zákona č. 11/1918 Sb. 

V oblasti soudnictví bylo stěžejními úkoly vybudovat jednotné předpisy, celou organizaci 

unifikovat, modernizovat a tím odstranit dualismus právního řádu. Nezbytným krokem bylo 

zřízení nejvyšší instance justiční správy, ministerstva spravedlnosti. To se posléze dělilo na 

prezidium a tři odbory, přičemž právě třetí odbor ministerstva spravoval věci týkající se 

organizace vězeňství, měl dohled nad trestnicemi, polepšovnami a věznicemi, zajišťoval osobní 

věci zaměstnanců trestnic a dále spravoval trestní věci, trestní právo hmotné, trestní řád, trestní 

právo důchodkové, porotní soudy, Státní soud a spolupůsobení při péči o mladistvé provinilce.48 

 

3.1 Organizace soudnictví 

Organizace soudů zůstala po vzniku republiky beze změn. Rozčlenění soustavy  

i personálního obsazení soudů bylo zprvu ponecháno a došlo pouze k dílčím změnám. Nově 

byl v listopadu 1918 zřízen Nejvyšší soud v Praze, následujícího roku přemístěný do Brna, 

který stál nad soustavou řádných civilních i trestních soudů.49 Dále ke sborovým soudům první 

stolice přibyl roku 1920 Zemský soud trestní v Praze, který vznikl z dosavadního trestního 

oddělení Zemského soudu.50 

Sjednocení soudní organizace v českých zemích i v dalších částech republiky bylo 

dokončeno v roce 1928, kdy vstoupil v platnost zákon č. 201/1928 Sb., o úpravě některých 

organizačních otázek v oboru soudnictví.51 Tím byly sjednoceny a částečně zavedeny nové 

názvy řádných soudů např. sborových soudů první a druhé stolice. První instancí trestních 

sborových soudů byly krajské soudy, druhou tvořily soudy vrchní. Okresní soudy, které byly  

i nadále základní jednotkou v trojinstanční organizaci soudů, nově ustanovily pro řešení 

nejméně závažných trestních činů a přestupků, samosoudce.  

Strukturu řádných soudů kopírovalo svou organizací Státní zastupitelství. Generální 

prokuratura fungovala u Nejvyššího soudu, u vrchních soudů úřadovala vrchní zastupitelství,  

                                                           
48 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po 

současnost. Praha: 2007, s. 397. 
49 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: 2010, s. 392. 
50 HLEDÍKOVÁ, Z. – JANÁK, J. – DOBEŠ, J. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. 

s. 397. 
51 Tamtéž. 
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u krajských soudů krajská státní zastupitelství. Jen u okresních soudů nebyla státní 

zastupitelství zřízena a obžalobu zde zajišťovali úředníci státního zastupitelství.52 

Vedle řádných soudů fungovala na území Československa skupina soudů mimořádných. 

Například z civilní oblasti práva přejaté živnostenské soudy a rozhodčí komise zavedené roku 

1919 pro některé pracovněprávní spory, hornické rozhodčí soudy nově zřízené roku 1920  

a reorganizované v roce 1924, které byly kvůli své nejednotnosti nakonec v roce 1932 

nahrazeny pracovními soudy. Z trestní oblasti práva byly jako soudy mimořádné od roku 1931 

ustanoveny právě soudy mládeže, a to na okresní a krajské úrovni. 

Další výraznější změnou po vzniku republiky bylo snížení počtu soudců v trestních 

kauzách. K tomu došlo v důsledku nedostatku soudců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kam 

se právě řada soudců z českých zemí musela přemístit. Přitom během válečných let kriminalita 

značně stoupla a první roky samostatné republiky se tendence nárůstu závažnějších trestných 

činů dále zvyšovala. Toto opatření, i když pouze dočasné, se dotklo i trestních senátů  

u krajských soudů, kde byl počet soudců snížen ze čtyř na tři a u soudů vrchních z pěti také na 

tři soudce. Porotní soudy si ponechaly složení z dob monarchie, ale nově vedle nich přibyly 

soudy kmetské, které převzaly část jejich agendy.53 

K výrazné změně ve struktuře soudů v Československu došlo až po druhé světové válce 

přijetím zákona č. 320/1948 Sb. o organizaci krajských a okresních soudů, který navazoval na 

zákon č. 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví. Zákonem č. 320/1948 Sb. byly zrušeny zemské 

soudy a obvody krajských a okresních soudů byly sjednoceny obvody působnosti krajských  

a okresních národních výborů, čímž se de facto celá soudní organizace přizpůsobila krajskému 

zřízení. Dále došlo k posílení laického prvku v soudnictví a ke zjednodušení a sjednocení 

soudní soustavy.54 

 

3.2 Snahy o reformu trestního práva 

Po vzniku republiky platil v oblasti trestního práva nadále rakouský trestní zákoník  

č. 117/1852 ř. z., v novelizovaném znění z 28. října 1918 a současně trestní předpisy původně 

uherské. Z recipovaných předpisů byly samozřejmě zrušeny ty pasáže, které svou povahou 

odporovaly republikánskému zřízení. Takové trestní právo mělo pochopitelně nedostatky,  

                                                           
52 MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945, s. 393. 
53 ADAMOVÁ, Karolina. Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Praha: 2005. s. 

117118. 
54 HLEDÍKOVÁ, Z. – JANÁK, J. – DOBEŠ, J. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, 

s. 458. 
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s jejichž odstraněním se počítalo v následujících letech.55 Reformních kroků  

a skutečně významných změn však bylo poměrně málo. 

Pro upevnění vnitřní stability státu byl roku 1921 vydán zákon č. 309/1921 Sb., proti 

útisku a na ochranu svobody ve shromážděních. Nejvýznamnější trestněprávní normou 

vydanou po vzniku republiky byl zákon č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky, který v právním 

řádu vyplňoval mezeru týkající se ustanovení a ochrany československého státu a jeho 

ústavních činitelů. Ve zhoršujících se poměrech třicátých let byl zákon na ochranu republiky 

dvakrát novelizován, čímž došlo ke zpřísnění některých sankcí a rozšíření skutkových podstat. 

Současně se zákonem na ochranu republiky byl přijat i zákon č. 51/1923 Sb., který zakládal 

nový typ soudu, Státní soud, kterému příslušelo projednávat nejzávažnější prohřešky stíhané 

podle zákona na ochranu republiky.56 

O modernizaci právního řádu se ministerstvo spravedlnosti pokusilo již roku 1920, kdy 

započaly práce na nové osnově trestního zákona. Výsledkem byl „zatímní návrh obecné části 

trestního zákona“, zveřejněný v květnu 1921, který klasifikoval trestné činy jako zločiny, za 

který měl být uložen trest „žaláře“, a přečiny. Rozhodující bylo přitom posouzení případu 

soudcem, jenž měl po zhodnocení konkrétního případu vynést rozsudek. Tento návrh zákona 

stanovil institut neurčitého odsouzení. V praxi to znamenalo, že osoby do 30 let věku měly trest 

odnětí svobody vykonat v polepšovnách pro dospělé, přičemž byla stanovena jen horní hranice 

trestu a dolní byla ponechána volně pro možnost výrazného zkrácení na základě dobrého 

chování. 

Roku 1923 byl publikován návrh nového trestního zákona. Po protikladných názorech 

politických stran se postup reformních prací v této oblasti zpomalil. Odpůrci, zejména z řad 

konzervativců, byli spokojeni s původním recipovaným zákonem. Nové práce pokračovaly 

přípravou zvláštní části trestního zákona, která byla dohotovena v následujícím roce. Další 

verzi návrhu trestního zákona odborníci dokončili až v roce 1936, avšak ani ta nebyla 

parlamentem projednána. Oponenti návrhu poukazovali na finanční dopad reformy  

a upřednostňovali řešení jiných naléhavějších zákonodárných problémů.57  

Po skončení druhé světové války byly obnoveny práce na osnově trestního zákona, 

kterou schválilo Národní shromáždění republiky Československé dne 12. července 1950, jako 

                                                           
55 MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945, s. 400. 
56 MALÝ, K. Tamtéž, s. 401402. 
57 MALÝ, K. Tamtéž, s. 403. 
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zákon č. 86/1950 Sb.58 Československá republika tak více než třicet let čekala na vytvoření  

a schválení nového trestního zákona.  

  

                                                           
58 Trestní zákon č. 86/1950 Sb. ze dne 12. července 1950. In: Sbírka zákonů republiky Československé, Praha: 

1950. 
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4. Soudy mládeže jako specifický segment systému justice 

4.1 Vývoj kodifikace trestního soudnictví nad mládeží 

Národní shromáždění republiky Československé schválilo dne 11. března 1931 zákon 

č. 48/1931 Sb. o trestním soudnictví nad mládeží, jenž vstoupil v účinnost vládním nařízením  

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

soudnictví nad mladistvými reformovaly.59 V českém prostředí byla cesta k úpravě poměrů 

zdlouhavá a spletitá. Ke změně mohlo dojít daleko dříve, ale díky souhře mnoha faktorů se 

konečné ustanovení zákona zabývající se trestním právem v případech mládeže podařilo 

prosadit až třináct let po vzniku republiky. 

Otázka trestního práva ve vztahu k mladistvým se v rakouských zemích začala řešit již 

na konci 19. století, neboť zákon č. 119/1873 ř. z., který zaváděl nový řád trestního soudnictví, 

v podstatě opomíjel nejen výchovný prvek trestního řízení a trestu, ale i speciální prostředky 

jednání vůči mladistvým.60 

První náznaky reforem lze pozorovat v zákonech č. 89 a 90/1885 ř. z., o donucovacích 

pracovnách a polepšovnách.61 Podle platného práva byl tak mladistvý starší 14 let úplně trestně 

odpovědný a jeho mládí mu bylo pouze polehčující okolností.62 Vyloučeno bylo stanovení 

trestu smrti, doživotního odnětí svobody a jiné tresty byly taktéž zmírněny. Ovšem na adekvátní 

opatření, kterým by mohlo dojít k nápravě mladistvého, nebralo platné právo ohled. Jen za 

některé drobné přestupky, tj. hlavně pro tuláctví, žebrání, vyhýbání se práci, prostituci, mohl 

být mladistvý po odpykání trestu umístěn soudem do polepšovny, kde mělo dojít k jeho 

převýchově. 

Rakouské trestní právo do té doby tedy, až na drobné výjimky, neznalo specifický 

přístup ke stíhání mladistvých provinilců. V podstatě pro ně platila stejná pravidla, jako pro 

ostatní „dospělé“ delikventy. Časem a díky zkušenostem ze zahraničí se ukázalo, že řešení 

zavedené v rakouských zemích nebylo schopné zmírnit či úplně zastavit stále se zvyšující počet 

mladistvých delikventů. Právě proto došlo na přelomu 19. a 20. století k první masivnější vlně 

snah o zjednání změny. Tehdejší odborníci viděli vzor hodný následování ve zvláštních soudech 

                                                           
59 První reformy se uskutečnily v Anglii a Spojených státech severoamerických v druhé polovině 19. století. Před 

válkou roku 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). Viz: NA, Ministerstvo spravedlnosti, Praha (1918–1953), kt. 1896, inv. č. 345. 
60 Zákon č. 119/1873 ř. z., jímž se zavádí nový řád soudu trestního.   
61 NETT, Alexander, ed. Sborník z konference k výročí úmrtí prof. JUDr. Jaroslava Kallaba. Brno: Masarykova 

univerzita, 1992. s. 7. 
62 KALLAB, Jaroslav. Přípravy ke zvláštnímu trestnímu právu osob mladistvých. Praha: 1911. s. 2. 
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a institucích, které již delší dobu existovaly např. v Anglii,63 Spojených státech amerických,64 

ale i Francii. Ve Francii byla mladistvému provinilci poskytnuta převýchova namísto trestu  

a podmíněné odsouzení bylo považováno za dostatečnou výstrahu před případným dalším 

pokleskem. Studiem právních norem upravujících poměr k provinilé mládeži ve výše 

jmenovaných vyspělých státech a jejich následným přejímáním mělo dojít k reformě 

rakouského trestního práva. Rychlejšímu zavedení však stála v cestě absence výchovných 

ústavů a zařízení, ale i nedostatek zkušeností.65 

Jelikož se příprava reformy značně vlekla, došlo k vydání alespoň několika provizorních 

norem, které zmírňovaly nežádoucí situaci. Rakouské ministerstvo spravedlnosti roku 1892 

vydalo řadu nařízení, týkajících se např. poručenských soudů. Trestní soudy byly opětovně 

nabádány k tomu, aby, odsoudí-li mladistvého provinilce, o tom informovaly příslušný 

poručenský soud, jehož úkolem bylo učinit další potřebné kroky, tj. vhodná výchovná opatření. 

Nápomocny jim při tom měly být politické a školní úřady. Od 1. ledna 1882 byla u okresních 

soudů sloučena v rukou jednoho soudce pravomoci poručenská a trestní. Dalším provizorním 

nařízením byla roku 1903 zavedena instituce předčasného propuštění z vězení či žaláře. Nadále 

však, i přes snahu jednotlivých zemských výborů, větších měst a polepšovacích ústavů 

(založených roku 1885), chyběly instituce nezbytné pro správnou a řádnou výchovu 

mladistvých.66 

Nová situace nastala roku 1907, kdy na základě závěrů prvního rakouského kongresu 

pro ochranu dětí, který se konal 18. až 20. března ve Vídni, předložila vláda vůbec poprvé 

panské sněmovně říšské rady k projednání návrh zákona o trestání a trestní ochraně osob 

mladistvých.67 Nevyčkala v tu chvíli ani na nově připravovaný trestní zákoník,68 a tím pádem 

na nové předpisy týkající se trestního práva osob mladistvých, které v něm měly být zahrnuty.69 

Z tohoto jednání vlády je patrná naléhavá potřeba reformy, ale protože bylo zasedání říšské 

rady skončeno, opětovně jí byl vládní návrh předložen až v listopadu 1909. 

                                                           
63 Zákon o trestním právo mladistvých osob z roku 1908 (Children Act), který na základě předchozích 

dlouhodobých zkušeností uplatňoval v prvé řadě výchovu, nikoli odplatu. In: KALLAB, J. K moderním snahám o 

zlepšení veřejné péče o mládež se stanoviska trestního práva. Praha: 1910. s. 9. 
64 Jednotlivé severoamerické státy zřídily tzv. soudy pro mladistvé, jejichž pravomoc byla postavena vysoko nad 

autonomii rodiny. Došlo k úplnému odmítnutí trestního práva mladistvých tím, že na zločin bylo nahlíženo pouze 

jako na symptom. K ochraně mladistvého mohl soud učinit opatření už ve chvíli „pouhého“ špatného chování tzn. 

v situaci, kdy ke zločinu ani nedošlo. In: Tamtéž. 
65 KALLAB, J. K moderním snahám o zlepšení veřejné péče o mládež se stanoviska trestního práva. Praha: 1910. 

s. 15. 
66 MATES, Pavel. Trestní právo a trestní soudnictví mládeže v I. Československé republice. s. 141. 
67 KALLAB, J. O osnově zákona o trestání a trestní ochraně osob mladistvých. Praha. s. 2. 
68 Nový trestní zákon nebyl až do konce monarchie kodifikován.  
69 KALLAB, J. Přípravy ke zvláštnímu trestnímu právu osob mladistvých. Praha: 1911. 
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Mezitím roku 1908 došlo v praxi k určitému posunu, a to díky přijetí nařízení 

ministerstva spravedlnosti č. 13 věstníku ze dne 21. října, kterým byl učiněn první pokus  

o zavedení zvláštních soudů pro mladistvé. U sborových soudů byla hlavní přelíčení i odvolací 

přestupková řízení proti mladistvým přikázána jedinému senátu a u okresních soudů byla 

agenda svěřena pouze jedinému soudci. Zvláštní soudy mladistvých přímo zavedeny nebyly, 

šlo pouze o soudce a senáty mladistvých v rámci dosavadní organizace justice.70 

V listopadu 1909 byl tedy říšské radě (panské sněmovně) předložen vládní návrh, který 

následně v komisi důkladně projednala, a poté teprve 27. června 1910 schválila jako zákon  

o trestním právu osob mladistvých.71  

Očekávalo se, že tento návrh zákona, jehož charakteristickým rysem oproti analogickým 

předpisům všeobecného trestního zákoníku byla výchovná tendence, nikoli tendence odplaty, 

bude společně se zákonem o ochranné výchově v nejbližší době schválen i poslaneckou 

sněmovnou říšské rady.72 Nicméně se nikdy nepodařilo prosadit schválení zákona v obou 

komorách parlamentu.  

Rozhodující byla otázka finanční, nebylo vyřešeno, odkud čerpat prostředky na všechna 

nutná opatření vyjmenovaná v zákoně. Autorem návrhu byl významný český právník Jaroslav 

Kallab.73 Na počátku 20. století se právě on nejvíce zabýval problematikou trestního soudnictví 

nad mládeží a s ní úzce související sociální péčí o mládež. Navazoval při tom na myšlenku 

jiného významného právníka dvorního rady Aloise Zuckera,74 který ve svých spisech  

a přednáškách opakovaně upozorňoval na skutečnost, že „co vynaložíme na péči o zločinnou 

mládež, hojně uspoříme na nákladech potřebných k trestání dospělých.“75 

                                                           
70 KALLAB, Jaroslav. Zvláštní soudy pro mladistvé v Rakousku a podmínky jejich úspěchů. Praha: 1908. s. 1. 
71 KALLAB, J. Přípravy ke zvláštnímu trestnímu právu osob mladistvých. Praha: 1911. s. 1. 
72 Tamtéž. 
73 Jaroslav Kallab (* 24. června 1879 Nové Město na Moravě – † 10. února 1942 Brno), profesor a děkan právnické 

fakulty, v letech 1927–1928 rektor Masarykovy univerzity v Brně, syn advokáta, promoval 1903, vstoupil do 

soudní praxe, r. 1907 se stal adjunktem v Praze. V témže roce se habilitoval pro trestní právo a řád na Univerzitě 

Karlově. Roku 1913 byl jmenován profesorem a zároveň suplentem právní filozofie a roku 1919 řádným 

profesorem trestního práva a trestního řádu na univerzitě v Brně. Byl členem České akademie věd a umění, 

spoluzakladatel Národní strany práce a předsedou jejího zemského výboru na Moravě. In.: NAVRÁTIL, 

Michal. Almanach československých právníků: životopisný slovník čs. právníků, kteří působili v umění, vědě, 

krásném písemnictví a politice od Karla IV. počínaje až na naše doby: k III. sjezdu čs. právníků v Bratislavě. 

Praha: 1930. s 191. 
74 Alois Zucker (* 4. července 1842 Čkyně – † 1. října 1906 Praha), rakouský právník, profesor na Karlo-

Ferdinandově univerzitě, poslanec Říšské rady. In: Národní listy. říjen 1906, roč. 46, čís. 271, s. 2. 
75 KALLAB, J. O osnově zákona o trestání a trestní ochraně osob mladistvých. Praha. s. 1. 
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Poslední pokus vlády o přijetí zákona o trestním soudnictví nad mládeží se uskutečnil 

na sklonku první světové války roku 1917,76 kdy kriminalita mládeže rapidně vzrostla. Říšská 

rada však návrh opět zamítla. 

Po vzniku Československé republiky byly práce na přípravě zákona o trestním 

soudnictví nad mládeží obnoveny, neboť stav právních norem v této oblasti z dob monarchie, 

nebyl uspokojivý.77 Během válečných let stížností na „zpustlou“ mládež rapidně přibývalo. 

Chyba byla v situaci samotné, ale i v aplikaci trestní pravomoci nad mladistvými, kdy se soudci 

spokojili s odsouzením a minimálně se starali o ochranná opatření. Ve skutečnosti to ani jinak 

nešlo, neboť veřejné instituce, jež by se o odsouzeného mladistvého staraly, neexistovaly. 

Delikventů z řad mládeže po skončení války neubylo, ba naopak se předpokládalo, že trend 

nárůstu kriminality nedospělých bude pokračovat díky stávajícím společenským poměrům, 

které se nedaly obratem ruky zlepšit. Proto bylo nutné okamžité obnovení prací na reformě 

trestního práva.  

Skupina poslanců Revolučního Národního shromáždění v čele s JUDr. Josefem 

Matouškem78 podala již v únoru 1919 návrh zákona,79 kterým měla být neutěšená situace řešena 

alespoň v nejkritičtějších místech, tj. v samotné Praze a předměstských okresech Karlíně, 

Královských Vinohradech, Nuslích, Smíchově, Vršovicích a Žižkově. Trestní pravomoc byla 

v tomto návrhu uplatňována proti osobám mladistvým ve věku 10 až 16 let. O vině a trestu měl 

během hlavního přelíčení s vyloučením veřejnosti rozhodovat tříčlenný senát (složený ze dvou 

soudců z povolání a jednoho laika80), který by se ještě před ukončením trestního případu usnesl 

o ochranném opatření nad mladistvým. Také zde byla důležitá činnost státního zástupce, který 

měl v každém případě navrhnout „vyhledávání“, čímž by zamezil okamžitému konání přelíčení 

bez získání informací o původu mladistvého, dále o prostředí, z něhož pocházel, chování ve 

škole, zachovalosti aj. Státní zástupce byl rovněž zmocněn k zastavení trestního řízení 

v případě, kdy mladistvý nebyl doposud soudně trestán, a tudíž se dalo očekávat jeho polepšení. 

V důvodové zprávě bylo také důrazně doporučeno urychlené schválení dílčí reformy trestního 

práva, která by přispěla ke snížení počtu případů mladistvých provinilců, ale na tuto reformu, 

                                                           
76 KALLAB, J. Stručný výklad zákona z 11. března 1931, č. 48 Sb. z. a n. o trestním soudnictví nad mládeží. Brno: 

1931. s. 3. 
77 MATES, P. Trestní právo a trestní soudnictví mládeže v I. Československé republice. s. 143. 
78 Josef Matoušek (* 25. května 1876 – † 4. června 1945), demokrat, poslanec Revolučního Národního 

shromáždění, člen řady výborů poslanecké sněmovny. 
79 APS, Revoluční Národní shromáždění (1918–1920), kt. 46, inv. č. 2047, Tisk 519, Návrh poslance dr. Matouška 

a soudr., aby byl vydán zákon o zvláštním soudu mladistvých pro Prahu a okresy předměstské. 
80 Tím mohla být, v případě, že se jednalo o mladistvou provinilkyni, i žena, Viz: Tamtéž.  
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tedy na vypracování nového trestního zákona, se čekat nemohlo. Nakonec se však návrh zákona 

o trestání mladistvých nedostal ani na pořad jednání Revolučního Národního shromáždění.81 

Vedle již zmíněného Jaroslava Kallaba, patřil mezi výrazné postavy v oblasti trestního 

práva i August Miřička82, jenž se na tvorbě dalších návrhů zákona aktivně podílel. Roku 1922 

se očekávalo již konečné schválení nového návrhu zákona vypracovaného komisí ministerstva 

spravedlnosti. Tento předpoklad však nebyl naplněn, návrh zákona zůstal pouze na úrovni 

meziministerských jednání a Národnímu shromáždění nebyl vůbec předložen. Komise přitom 

vypracovala návrh, který přihlížel k pokrokům totožných zákonů v zahraničí, ale také 

unifikoval pokrokovější uherské právo s právní úpravou v zemích dříve rakouských.83 Návrh, 

jenž v mnohém navazoval či přímo kopíroval osnovu zákona z roku 1917, respektive z let 1910 

a 1907 a který vycházel z novodobých požadavků trestního soudnictví nad mládeží, tedy co 

nejméně mladistvé trestat, a naopak je co nejvíce vychovávat a když už trestat, pak  

i přiměřeným, od trestů dospělých delikventů odlišným, trestem. Z dřívějších osnov byla 

převzata trestní hranice zodpovědnosti i pojem mladistvý, nově byl delikt mladistvého nazván 

proviněním a taktéž byla spolu s trestem udělena ochranná výchova nebo ochranný dohled, aj. 

Hlavní problém nastal ve chvíli, kdy se v průběhu prací na přípravě zákona rozvinula diskuze, 

jejímž obsahem byla vznesená námitka, že trestní soudnictví nad mládeží by jen stěží mohlo 

plnit své cíle ve státě, kde není ve veřejné správě vybudována řádně fungující organizace péče 

o mládež. I přes naléhavou potřebu uzákonění trestního soudnictví nad mládeží i úpravy sociální 

péče o mládež došlo k dalším průtahům a do konce dvacátých let nebyl návrh zákona 

parlamentu předložen.84 

Až roku 1930, u příležitosti konání pražského mezinárodního sjezdu odborníků na 

trestní právo a trestnictví,85 došlo k významnému urychlení legislativních prací. Dne 17. června 

                                                           
81 APS, Revoluční Národní shromáždění (1918–1920), kt. 46, inv. č. 2047, Tisk 519, Návrh poslance dr. Matouška 

a soudr., aby byl vydán zákon o zvláštním soudu mladistvých pro Prahu a okresy předměstské. 
82 August Miřička (* 2. prosince 1863 Jičín – † 1. února 1946 Praha), profesor trestního práva, 1913–1914 a 1928–

1929 děkan právnické fakulty, v letech 1930–1931 rektor Univerzity Karlovy. Syn státního zástupce, dosáhnul na 

české univerzitě v Praze doktorátu práv a roku 1886 vstoupil do služby justice. V roce 1893 jmenován soudním 

adjunktem ve Strakonicích, roku 1897 náměstkem státního zástupce v Praze a o rok později náměstkem vrchního 

státního zástupce. V roce 1900 se habilitoval na české univerzitě pro rakouské vojenské trestní právo a řád, o tři 

roky později rozšířil habilitaci o rakouské obecně trestní právo a řád. Roku 1907 byl jmenován mimořádným  

a roku 1909 řádným profesorem trestního práva. Přednosta jím roku 1926 založeného kriminologického ústavu aj. 

In: NAVRÁTIL, M. Almanach československých právníků, s. 290. 
83 KALLAB, J. Stručný výklad zákona z 11. března 1931, č. 48 Sb. z. a n. o trestním soudnictví nad mládeží. Brno: 

s. 3. 
84 MATES, P. Trestní právo a trestní soudnictví mládeže v I. Československé republice. s. 143. 
85 Mezinárodní sjezd pro trestní právo a trestnictví, který se konal v srpnu 1930 v Praze v budově poslanecké 

sněmovny, řešil identické otázky, jimiž se zabývala osnova návrhu zákona o trestním soudnictví nad mládeží. Viz: 

APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 140, inv. č. 2585, 

Tisk 823, Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (t.č. 539) o trestním soudnictví nad mládeží. 
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byl na 64. schůzi poslanecké sněmovny předložen vládní návrh zákona č. tisku 539 o trestním 

soudnictví nad mládeží.86 Na následující 65. schůzi konané téhož dne byl zákon přikázán jejímu 

ústavně-právnímu výboru, který se jím podrobně zabýval. Základem návrhu zákona byla 

osnova z roku 1922 doplněná o nejnovější zahraniční trendy, na jejímž aktuálním znění se 

podíleli právníci, ale též organizace zabývající se péčí o mládež. Hlavní myšlenkou i nadále 

bylo mladistvé vychovávat, nikoli je za vykonaný čin trestat. Cílem, pokud k takové situaci 

vůbec došlo, bylo trestem odlišným a mírnějším od klasického trestního práva pro dospělé 

mladistvé delikventy vychovávat a polepšovat. Soud mládeže měl v takovém případě brát 

v úvahu více činitelů najednou a na jejich základě užít nejvhodnější prostředky pro osobnost 

nedospělého delikventa. Opět zde nepostradatelnou složku hrála sociální péče s dostatečně 

proškoleným personálem, která se zkušenými, a zvláště kvalifikovanými soudci u soudů 

mládeže úzce spolupracovala a plnila funkci spolurozhodující a kontrolní ve všech fázích 

procesu. 

Na 91. schůzi Poslanecké sněmovny Národního shromáždění konané 5. prosince 193087 

byla rozdána zpráva ústavně-právního výboru č. tisku 823 o vládním návrhu (tisk 539) zákona  

o trestním soudnictví nad mládeží. Zpráva výboru byla projednávána jako druhý bod následující 

92. schůze konané 11. prosince.88 Po zahájení schůze předsedou Janem Malypetrem a několika 

formálních krocích se přistoupilo k jednání o trestním soudnictví nad mládeží. 

Úvodního slova se chopil zpravodaj poslanec JUDr. Lev Winter.89 Ve svém vystoupení 

nejprve shrnul historii problematiky trestního soudnictví nad mladistvými v Předlitavsku. 

Nastínil nárůst zájmu veřejnosti o výchovu mládeže a o otázku, jak jednat s mladistvými 

provinilci. Neopomněl připomenout snahu rakouských odborníků vyrovnat se nově šířeným 

trendům v ostatních vyspělých evropských zemích a samozřejmě i Severní Americe. Současně 

poukázal i na neschopnost tehdejšího rakouského zákonodárství, a naopak vyzdvihl druhou část 

habsburského soustátí. V Uhrách byl zákon90 o trestním soudnictví přijat. 

Poté se vyjádřil k důvodové zprávě vládního návrhu, kterou považoval za velmi 

podrobně vypracovanou a chválil jasný výklad a důkladné objasnění problematiky. Stejně 

kladně hodnotil zprávu ústavně-právního výboru. Poté upozornil na hlavní zásady zákona 

                                                           
86 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 128, inv. č. 

2301, Tisk 539, Vládní návrh zákona o trestním soudnictví nad mládeží. 
87 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 17, inv. č. 91. 
88 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 17, inv. č. 92. 
89 Poslanec za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou. 
90 Zákl. čl. XXXVI/1908 vytvořil zvláštní hmotné trestní právo mládeže a zák. čl. VII/1913 zřídil speciální soudy 

mládeže a upravil řízení před nimi: In: MATES, P. Trestní právo a trestní soudnictví mládeže v I. Československé 

republice. s. 142. 
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týkající se materiálního řízení práva, trestního řízení nad mladistvými provinilci a způsobu 

výkonu trestu. Nejdůležitější se mu jevila otázka věkové hranice a trestní sazby. Jedním 

z důležitých cílů nové osnovy uvedených ve zprávě byla snaha unifikace trestního soudnictví 

nad mládeží na celém území státu tedy v Čechách, v zemi Moravskoslezské, na Slovensku  

i Podkarpatské Rusi. 

Předseda Malypetr poté navrhl, jelikož k této věci byli přihlášení další řečníci, aby 

řečnická lhůta byla stanovena na 50 minut. Za stranu „proti zákonu“ se ke slovu přihlásili 

poslanci Hans Krebs91 a Josef Hrubý92 a na straně „pro zákon“ poslanci Jaroslav Stránský93, 

Ladislav Daněk94 a Felix Luschka.95 Nejprve hovořil poslanec Krebs, který stejně jako jeho 

předřečník vyzdvihl tento zákon jako jeden z „nejčistších a nejsvědomitějších návrhů zákona, 

o nichž jsme snad v poslední době v této sněmovně vůbec jednali.“96 Vzápětí ovšem vyslovil 

nesouhlas s dr. Wintrem. Za podstatnou vadu považoval dosud nehotový zákon o sociální péči 

o mládež, který byl jakýmsi předstupněm zákona o trestním soudnictví nad mládeží. Pokládal 

za nutné vydat oba současně. Primárně chtěl řešit příčinu velké zločinnosti mládeže, nikoli 

důsledek a tím pádem delikty mladistvých. Tedy logicky se nejprve postarat o mládež, která 

žila v mravně, ale především sociálně obtížných poměrech a tím celkově předejít jejímu 

zpustnutí. „Kdo se stará o bídu dětí na příklad ze zločineckých, pijáckých rodin? Kdo o děti, 

je-li otec nebo matka zavřen? O děti tuláků a o děti, které jsou ke zločinům rodiči přímo 

přidrženi? Nikdo!“97 Následně ve své řeči přešel k otázce plození dětí ve „zločinných 

rodinách,“ resp. sterilizaci tohoto okruhu společnosti. Podotkl, že v celé řadě státu byla tato 

otázka projednávána z hlediska společenského, hospodářského, státně-politického i sociálního. 

V řadě států Spojených států amerických již toto opatření zavedli a v Evropě se o tom vážně 

diskutuje. Měla Československá republika, podle jeho úvah, opět čekat a připojit se k těmto 

zemím jako poslední? 

Za jeden z nejobtížnějších úkolů v okamžiku realizace zákona považoval Krebs najít  

a ustanovit potřebný počet kvalifikovaných soudců. Rozhodně tím nechtěl zpochybnit kvality 

těch stávajících, ale přeci jen zdůraznil, že soudci mládeže musí mít vysoké sociální 

porozumění, pedagogické znalosti a „tolik lásky a taktu, jak jest to nutno pro soudce 

                                                           
91 Poslanec za Německou národně socialistickou strana dělnickou. 
92 Poslanec za Komunistickou stranu Československa. 
93 Poslanec za Československou stranu (národně) socialistickou. 
94 Poslanec za Československou stranu lidovou. 
95 Poslanec za Německou křesťansko-sociální stranu lidovou. 
96 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 17, inv. č. 92. 
97 Tamtéž. 



29 
 

mladistvých.“98 Za ještě větší problém však považoval nedostatek ústavů, které byly ze zákona 

pověřeny výchovou provinilé mládeže. Kladl důraz na zřízení výslovně pedagogických ústavů, 

jež měly nahradit věznice, které podle jeho slov nebyly „ústavy pro polepšení, nýbrž často 

ohnisky, takřka akademiemi a vysokými školami zločinců.“99 Při zákonem stanovené ochranné 

výchově se měl mladý člověk umístit do rodiny, která měla za úkol „vyrvat ho z kruhu jeho 

dosud asociálního a mravně diskvalifikovaného okolí a uvésti ho opět do normálních 

poměrů.“100 Otázkou zůstávalo, jakým způsobem vytipovat rodiny, které by byly ochotny vzít 

k sobě proviněného mladistvého a ujmout se tak nelehkého úkolu, jako je jeho náprava? 

Téměř za jádro celého zákona pokládal soudní vězení nebo polepšovny, jako stupně 

ústavů pro „zavírání“. Bez jejich kvalitního vybudování by byl „tento zákon ranou do vody.“101 

Vyslovil obavu, že místo ústavů budou k výchovným účelům využívány věznice, trestnice  

a staré budovy, na které se umístí pouze tabulka „Trestní soud pro mládež“ a které budou svým 

vnitřním uspořádáním zcela nevyhovující. Prosazoval zřízení tzv. venkovských kolonií, které 

měly být podle jeho mínění zřízeny při provádění první pozemkové reformy,102 a to nejlépe ze 

zbytkových statků. Potřebu kolonií odůvodňoval tím, že mladý člověk ve věku puberty, který 

stráví největší část dne v nějaké místnosti (cele, dílně) se stejně starými mladistvými, může 

právě od nich pochytit mnohé nové nešvary a informace, „zvláště po stránce pohlavní“103  

a proto je bezpečnější zaměstnat takové mladé lidi v přírodě, kde by „pocítili blahodárně 

fysické vyčerpání a aby tak co nejlehčeji přešli přes těžkou dobu puberty.“104 

Velký nedostatek zákona viděl Hans Krebs v otázce národnostní. Tedy skutečnost, že 

mladí Němci, kteří se dostali do sporu se zákonem, měli být vychováváni ve svém mateřském 

jazyce. Poté shrnul svůj dosavadní projev a poznamenal, že budou-li přijaty a provedeny jím 

navržené změny, může jít o velmi pokrokový zákon. Vzápětí však ihned negoval svá poslední 

slova s tím vysvětlením, že k tomu nemůže dojít kvůli absenci zákona o sociální péči o mládež. 

Ve druhé polovině vystoupení se přenesl do národnostně-politické roviny, kdy komentoval 

poklesky, které se děly vůči Němcům při sčítání lidu. 

Předseda Malypetr po jeho řeči přerušil projednávání zákona a navrhl pokračovat 

dalšími body, které byly na pořadu 92. schůze. Námitek proti tomuto nástinu nebylo  

                                                           
98 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 17, inv. č. 92. 
99 Tamtéž. 
100 Tamtéž. 
101 Tamtéž. 
102 Vymezená zákonem č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového. 
103 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 17, inv. č. 92. 
104 Tamtéž.  
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a k projednávání zákona o trestním soudnictví nad mládeží se ten den již nepřistoupilo. Schůze 

byla v 7 hodin a 22 minut večer ukončena. 

V projednávání se pokračovalo v pátek 12. prosince 1930 na 94. schůzi poslanecké 

sněmovny,105 kdy se do rozpravy přihlásili na straně „proti“ poslanec Josef Hrubý a na straně 

„pro“ poslanci Jaroslav Stránský, Ladislav Daněk, Felix Luschka, Fanni Blatny106 a Bohumil 

Stašek.107 

Slovo bylo uděleno poslanci Ladislavu Daňkovi. V úvodu své řeči komentoval aktuální 

situaci a příčiny tak vysoké míry a nadále vzrůstající zločinnosti mládeže. Pro srovnání uvedl 

pověst o době panování Karla IV., kdy prý bylo tak bezpečno, že král mohl se zlatou korunou 

na hlavě projít celou českou zemi. V té době se trest používal jako výstraha. Humanitární snahy 

však odstranily myšlenku odstrašování, a právě v tom spatřoval příčinu vysoké zločinnosti. 

Poté se vyjádřil k projednávané osnově. Pochválil její velmi důkladné a pečlivé projednání 

v ústavně-právním výboru, ocenil přizpůsobení se ministerstva spravedlnosti řadě 

pozměňovacích návrhů. Nicméně „nebyl nadšený“ z tendence zákona i ty nejtěžší mladistvé 

provinilce vychovávat, i když povinností státu bylo dát mládeži příležitost, což dosvědčují 

instituce ochranného dozoru a výchovy. 

 Nedostatek spatřoval v tom, že osnova značně rozšiřovala beztrestnost a celkově 

zmírňovala tresty. Mladistvý mohl být trestán pouze podmínečně, a to i několikrát za sebou, 

tudíž se nepodmíněnému trestu mohl zcela vyhnout. K dobrým vlastnostem však připočítal  

i kritizované výchovné zaměření, dále považoval za důležitou i sociální povahu osnovy. Dozor 

a učení se novým řemeslům podle schopností hodnotil velmi kladně. Především ale 

upozorňoval na nutnost výchovy duše, která nemá být zanedbávána, ba naopak je nezbytné se 

jí věnovat, neboť mladiství, kteří se dali na scestí, potřebují duchovního vůdce. V závěru opět 

vyjádřil názor o pochybení, že není současně se zákonem o trestním soudnictví nad mládeží 

vydán zákon o ochranném dozoru a zákon o ochranné výchově. Ale stejně jako poslanci 

na předešlé schůzi projevil uznání toho, že je lepší vydat alespoň tento zákon než dlouho čekat 

na projednání zbývajících zákonů, které by jistě daleko více přispěli k řešení problematiky 

kriminality mládeže. 

Dalším řečníkem byl Josef Hrubý, který se o předkládaném návrhu vyjádřil tak, že 

nezná „podlejšího a hanebnějšího zákona,“108 jehož tvůrci jsou fašističtí sociální demokraté  
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a národní socialisté. Obsah zákona taktéž nazýval fašistickým a celou osnovu považoval za 

cíleně mířenou proti proletářským dětem třídně uvědomělých rodičů a proti pracující mládeži. 

Nejvýznamnějším drastickým opatřením podle něj byla nucená výchova a ochranný dozor, 

která dovolovala odebrat mladistvého rodičům i v případě, že se nedopustil žádného trestného 

činu. Stačilo pouhé podezření či upozornění ze školy a mladistvý mohl být až do svých 21 let 

umístěn do polepšovny nebo do „řádné“ rodiny, kde měla být zajištěna výchova pro „potřeby 

buržoazie“. Vedle těchto výchovných opatření byla samozřejmě i další, proti kterým se poslanci 

komunistické strany rázně ohradili, a dokonce proti nim navrhli příslušná opatření. Například 

v návrhu zákona chybělo ustanovení z všeobecného trestního zákoníku, díky němuž je trestu 

ušetřen ten, který trestný čin spáchal z donucení, nejčastěji z hladu a bídy. Mladiství jsou tímto 

vydáni na pospas „libovůli fašistických soudců.“109 Taktéž se vyjádřili proti ustanovení 

týkajícího se pomocných zařízení pro sociální péči o mládež. Podotkl, že tato péče neplní své 

původní poslání, že se pouze vtírá do rodin proletářů a nestará se o děti umírající hladem  

a bídou. Pokud bude při soudním řízení nad mladistvými dána tak velká působnost instituci 

sociální péče, hrozí dle poslance Hrubého, že bude při soudě působit „špiclovská udavačská 

instituce“110 a tím bude soud celkově vůči mladistvým zaujatější. I samotné složení soudu mělo 

být podle jeho názoru zákonem zpřísněno, totiž soudci mládeže měli mít tu nejlepší praxi 

v persekuci pracující mládeže. Komunisté navrhovali, aby u soudů převládl laický prvek, tedy 

rodiče, ale jejich návrh byl zamítnut. Dva přísedící senátu mládeže, měli být jmenováni 

ministrem spravedlnosti, ale to dle slov Josefa Hrubého „je jako z bláta do louže,“111 protože 

byli „vybráni fašisté a zástupci dnešního kapitalistického pořádku.“112 Stejně tak byl zamítnut 

návrh, aby rodiče mohli své děti obhajovat. 

Jako další se slova ujal Jaroslav Stránský. Nejprve uvedl, že není potřeba zabývat se 

podrobnostmi zákona, protože tak už učinil zpravodaj zákona Lev Winter a také protože na něm 

jako politická strana nechtějí nic měnit, ale je potřeba říci osnově ano nebo ne. A protože on 

podobu připravovaného zákona podporoval, chtěl znát názor opoziční strany. „Má-li míti 

parlamentarismus nějaký smysl, musí vždycky ti, kdo něco positivního dělají, pozorně 

naslouchati kritice.“113 Zároveň si ale uvědomoval, že komunisté se už z principu s návrhem 

nikdy nesmíří a vždy budou vystupovat proti celé státní struktuře. „Proti té vaší struktuře!“114 
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zaznělo z pléna. Proto si dovolil vyslovit názor, že jsou určité záležitosti, ze kterých by měla 

být opozice vyloučena, což vyvolalo „výkřiky komunistických poslanců.“115 K takové 

záležitosti počítal i tuto osnovu zákona. Opozice zkrátka zaujala stanovisko a priori proti 

státnímu systému a vůbec se neohlížela na reálný stav trestního soudnictví nad mládeží. 

Například jeden z argumentů komunistické strany proti přijetí zákona kritizoval, že mladiství 

budou po vykonání trestu dáni pod ochranný dozor či do polepšoven, a to bude záminka k jejich 

politické persekuci. Přitom bylo v zákoně výslovně ustanoveno, že politické smýšlení nikdy 

nesmí být důvodem k trestnímu stíhání. Podle slov dr. Stránského nemělo cenu se rozčilovat 

nad takovou otázkou. V trestním právu nad mladistvými nešlo o žádnou politiku, nýbrž o boj 

proti všeobecné zločinnosti. A v tom měla být za jedno celá společnost, komunisté  

i nekomunisté. Pro všechny byl vrah vždy vrahem a zloděj zlodějem. Stejně tak dítě dítětem,  

a to nemělo s politikou co dočinění. Proto měli pro osnovu všichni společně hlasovat. Také 

považoval za velký úspěch kladné přijetí návrhu pravicovými stranami, protože tam se dal, dle 

jeho slov, čekat nesouhlas s návrhem. 

V problematické otázce samotného trestu byl v posledních třiceti letech vidět trend 

připisovat větší pozornost zločincům, a naopak menší péči věnovat obětem zločinu. Stále 

významnější měrou byl vidět odklon od vlastního obsahu trestního práva a více byla vidět snaha 

udělat z něj jen sociální politiku. V soudní praxi se toto projevilo značným poklesem trestních 

sazeb. Také zmínil uplatňovaný princip podmíněného propuštění a otázku trestu smrti. 

Zdůraznil, že se v této věci nemůže jednat podle politických stran, ale že se musí jednat věcně, 

nepoliticky. Dále například rozebíral, kdo je za udělené tresty smrti odpovědný, neboť obecným 

klamem bylo, že byl v této věci odpovědný prezident republiky, a ne vláda a parlament. I jiné 

další pohledy na tuto citlivou problematiku, kterou uzavřel tím, že „náš lid není pro šibenici“ 

a že „kdyby byl, ukázalo by se to v roce 1918, kdy bylo proč věšet. Náš lid chce 

spravedlnost.“116 Na závěr shrnul že osnova zákona, která byla projednávána, byla „krásným 

projevem, krásným produktem práce,“ kde k politické agitaci nedochází, protože „tvořiti duši 

je víc než dělat politiku“ a „podle toho, jaká je duše… podle toho potom vypadá všechno.“117 

Poslance Felix Luschka, člen německých křesťanských sociálů, ve své řeči jménem 

svých spolustraníků uvítal vývoj, kterým se trestní soudnictví nad mládeží ubíralo, protože 

věřil, že nejlepší oporou lidstva a ochranou společnosti bylo důkladné vzdělání mládeže. 

Zásadně souhlasil s předloženým návrhem, jenž stavěl do popředí výchovu, i když jisté výhrady 

                                                           
115 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 18, inv. č. 94. 
116 Tamtéž. 
117 Tamtéž. 



33 
 

měl. Projevil zklamání z toho, že jeho politická strana nebyla přizvání ke spolupráci při pracích 

na zákoně a že se o duševní výchově hovoří v návrhu přeci jen trochu málo. Očekával proto, že 

příští zákon o ochranné výchově, který měl zákon o trestním soudnictví nad mládeží doplnit, 

bude v tomto směru důkladnější. Vítal, že k soudnímu vyšetřování, ustanovení obhájce, dozorčí 

radě pro polepšovny, ke složení senátu aj. byli přizvány dosavadní zařízení pro ochranu dětí  

a pro péči o mládež. Na druhou stranu žádal o další spolupráci např. se soukromými ústavy. 

Celkově ale němečtí křesťanští sociálové s návrhem zákona souhlasili a její členové se rozhodli 

pro něj hlasovat, a to i přes jinak opoziční postavení vůči vládě. 

Poslankyně Fanni Blatny nazvala zacházení s dětmi v Československé republice za 

macešské a pro názornost zopakovala srovnání s ostatními moderními, kulturními státy, které 

již soudnictví nad mládeží kodifikovaly. Z dostupných statistik uvedla, že u nás bylo ze všech 

osob podléhajících trestu asi 10 procent mladistvých, nejčastěji ve věku mezi 16 až 26 lety. 

Důvodem kriminality byla velká nouze a bída. Poslankyně Blatny v západních Čechách 

zjišťovala, čím se rodiny živí a také kdo je živí. Otec prý seděl doma bez práce, takže to byly 

děti, které zaopatřovaly pro rodinu suchý chléb nebo jeho zbytky, brambory, sladovou a žitnou 

kávu. O masu nemohla být ani řeč. A od žebrání byl jen malý krok ke krádežím a jiným 

deliktům. Dále se poslankyně Blatny zmínila o životních poměrech mladistvých v krajských 

věznicích. V jedné z nich se dozvěděla, že tito „chlapci“ byli vesměs děti vdov  

a nezaměstnaných rodičů, děti, které si prožily válku, dobu poválečnou a hospodářskou krizi. 

Takové děti byly ponechány na pospas životu a veřejnost si jich poprvé všimla až při soudních 

líčeních a jako „číslo v trestnici.“118 Děti a mládež, kteří byli do nelítostného života dospělých 

vhozeni v kritickém, neklidném a zmateném věku dospívání, mládež, která potřebovala „zvlášť 

něžnou péči.“119 

Poté ve svém proslovu přešla k samotnému návrhu, na němž ocenila zejména hlavní 

myšlenku výchovy. Dále se zmínila o poručenských soudech, pod které děti od 10 do 14 let 

příslušely, o nově zavedeném názvosloví, o rozšíření podmínečného odsouzení a propuštění, 

zřízení sociální soudní pomoci, zvláštně vyškolených soudcích, o odstranění policejního 

dohledu a jeho nahrazení ochranným dozorem, o zvláštních ústavech pro výkon trestu vězení, 

ustanovení kontrolních dozorčích rad. Následně promluvila o dosavadním neuspokojivém 

způsobu výkonu trestu, tedy o nevyhovujících budovách,120 ředitelích, o úplné absenci 

psychiatrů a opatrovníků, nedostatečném počtu lékařů a odborně vzdělaných dozorců,  
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o zastaralých metodách, vybavení. Ke konci své řeči vytkla drobné nedostatky zákona, jako 

bylo třeba chybějící opatření týkající se místního odloučení prvně soudně trestaných 

mladistvých od těch opakovaně trestaných, a naopak s radostí konstatovala, že mnoho návrhů 

sociálních demokratů bylo doslovně či přinejmenším částečně přijato. Také apelovala na vládu 

a politické strany zastoupené ve sněmovně, aby podpořily očekávaný a podstatný zákon  

o výchovné péči, jehož znění a terminologie je v onu chvíli již hotova, a tím tak doplnily zákon 

o trestním právu nad mládeží. Vše uzavřela prohlášením, že německá sociálně demokratická 

dělnická strana, kterou oním proslovem zastupuje, je ochotna pro tento zákon hlasovat. 

Další řečník, poslanec Kliment, ihned na počátku označil zákon o trestním soudnictví 

nad mládeží za takový, který zakrývá pravý stav věci a ve skutečnosti ještě zhoršuje dosavadní 

už tak špatnou situaci. Následně plynule přešel do kritiky stávající vlády, kdy připojil dlouhý 

výčet jejích pochybení. 

Bohumil Stašek stejně tak, jako jeho někteří předřečníci ve zkratce popsal stávající 

situaci, totiž že Československá republika po válce dosud neměla zákon takového typu, na 

rozdíl od všech kulturních států, ačkoli se otázkou soudnictví nad mládeží v prvních 

poválečných letech v rámci meziministerských jednání zabývala, ke konečnému řešení nedošla. 

Až na konci roku 1930 se dospělo k návrhu zákona založenému na moderních názorech  

a dlouhodobě získaných poznatcích novodobé kriminalistiky, na práci předních znalců  

a odborné právní literatuře.  

Ve svém projevu se však Stašek nechtěl zabývat právní otázkou, neboť tak již učinil 

kolega Daněk., ale především chtěl pojednat o mravní krizi mládeže, dle jeho mínění jednom  

z nejpalčivějších problémů té doby. O mravní krizi mládeže i národa, kterou dle jeho slov vláda 

a parlament na rozdíl od krize hospodářské a sociální, dostatečně neřeší. Vidět to bylo na 

vzrůstajícím počtu těžkých deliktů spáchaných mladistvými, které spadali před krajský soud.  

U okresních soudů byla tendence opačná, což demonstrovala přesná čísla např. z roku 1913, 

kdy bylo před okresním soudem na území Čech, Moravy a Slezska řešeno zhruba 14 tisíc 

případů a roku 1928 o téměř dva tisíce méně. Zločinů a přečinů, nově v návrhu nazvaných 

obecně jako provinění121, bylo na stejném území v roce 1913 řešeno 885 a roku 1921 o téměř 

tři tisíce případů více. Následoval pokles a od roku 1926 opět vzestup, kdy v roce 1927 bylo 

projednáváno 2081 a následující rok 1780 případů. Pokládal si otázku, co bylo příčinou poklesu 

a následného vzrůstu, když od konce války uplynulo již 12 let a byla tu generace vychovaná až 

po ní? Selhala tzv. laická morálka a mládeži chyběla silná mravní opora a základy, které mohla 
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vybudovat pouze křesťanská výchova. Pro příklad uvedl rozdíl mezi na zločiny bohatšími 

Čechy a klidnější Moravou, kde se v „širších vrstvách lidových ještě zachovala víra a život 

podle náboženství“122 a kde bylo o téměř polovinu méně spáchaných deliktů. Načež poslanec 

Rudolf Jaroš reagoval slovy „Morava je menší.“123 I s tím Stašek počítal a odvětil „Prosím,  

i v té menšině.“124 Jednu nedokonalost ale statistika měla, a to že nepracovala s průmyslovými 

místy a venkovem. Bylo ale možné vyčíst poměr deliktů spáchaných jedním či druhým 

pohlavím ve věku mezi 14 až 18 roky. V letech 1914 až 1919 to byla vždy asi jedna čtvrtina 

dívek z celého počtu souzených. V letech 1921 až 1926 poměr poklesl tak, že dívek bylo 

sedmkrát méně než chlapců. Podle jednoho názoru odpověď na tuto otázku neexistuje, ale je 

prý dobré nahlédnout do kostelů, kde sedí více těch, kteří nejsou v kriminálech. Nejlepším 

prostředkem ke snížení počtu mladistvých delikventů byla výchova založená na náboženských 

základech.  

Ke konci svého projevu upozornil, že značnou část mladistvých delikventů zaujímají 

děti z rozvedených manželství a na ukázku uvedl, že jen za rok 1929 bylo takových dětí přes 

osm tisíc. Jediným řešením, jak nárůstu děti z rozvedených rodin zabránit, bylo dle jeho názoru 

odstranit rozlukový zákon, anebo jej alespoň novelizovat a tím odstranit nedostatky usnesené 

v popřevratové revoluční horečce. Dále upozornil ještě na dva, podle svého názoru podstatné 

činitele, které zvyšovaly počet provinění mladistvých, tedy na biografy a nemravnou literaturu, 

knihy, časopisy, obrazy, pornografie, bulvární tisk a akty. I přes rozkol v některých otázkách 

se československá strana lidová rozhodla hlasovat pro předlohu navrhovaného zákona, protože 

v něm viděla snahu výchovou zmenšovat kriminalitu mládeže. 

Řeč poslankyně Anežky Hodinové-Spurné125 se soustředila na bídu a krizi 

kapitalistického hospodářského systému, která dopadala na mladistvé. Hlad, podvýživa, 

nedostatek teplého prádla, tuberkulóza, vysoká úmrtnost, dětská práce, nevyhovující podmínky 

pro bydlení. Tím vším byla postižena celá společnost, a hlavně proletářské děti v celém 

tehdejším Československu. Za to vše, dle jejího mínění, mohla tehdejší vláda, která jako řešení 

zvolila zákon o trestání mladistvých zločinců, jehož předlohou byl policejní režim Mussoliniho 

a Pilsudského, režim dovolující při matčině sebemenším pochybení odebrat jí dítě a umístit jej 

do jiné řádné rodiny nebo donucovací pracovny.126 Zákon prvořadě namířený proti třídně 
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123 Tamtéž. 
124 Tamtéž. 
125 Poslankyně za Komunistickou stranu Československa. 
126 Ústav, jehož vzor je převzat z Německa. Pod vlivem policie a kněží, kde tresty, karcer, hlad a podobné jsou na 

denním pořádku. Děti nuceny k domácím pracím, na nichž ústav a kapitalistický podnikatel vydělává. 
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uvědomělému dělnictvu. Zákony nedovolující svědky a veřejnost samotného jednání, ale 

vynesení rozsudku již veřejné bylo, jako odstrašující případ. Považovala za nutné ponechat děti 

matkám, ale zároveň je v případě nutnosti společně umístit do ústavu, kde by mohly své děti 

samy vychovávat a zároveň chodit do zaměstnání. Náklady za výživu, ošacení, školní pomůcky 

ve školách i mimo ni má nést hlavně stát. 

Po skončení projevu poslankyně Hodinové nebyl ke slovu přihlášen nikdo další. Proto 

byla rozprava ukončena a na žádost předsedy přečteny pozměňovací návrhy poslanců Václava 

Kopeckého127 a Josefa Dvořáka128, z nichž byly některé přijaty, další doplněny a upraveny, jiné 

zamítnuty, nahrazeny nebo jen částečně škrtnuty. 

Na závěr dostal slovo zpravodaj ústavně-právního výboru Winter, jenž shrnul dosavadní 

jednání. Poznamenal, že se bohužel opět, tak jak bylo v plénu zvykem, při projednávání návrhu 

odbočilo k dalším tématům a nezůstalo u předmětu jednání. Učinili tak poslanci Krebs, 

Luschka, Kliment i Hrubý. Taktéž poslanec Daněk a Stránský, i když ti odbočili k všeobecným 

problémům trestního práva. Důvody zločinnosti mládeže se zabývali poslanci Hodinová  

a Stašek. Projednávanou osnovu se rozhodla podpořit většina, proti se vyslovili vlastně jen 

řečníci z komunistické strany tedy poslanci Hodinová, Kliment a Hrubý, který byl členem 

ústavně-právního výboru. 

K návrhu zákona Winter řekl, že nikdo z ministerstva spravedlnost, sám ministr a ani 

nikdo z poslanecké sněmovny nemá tuto osnovu za „vrchol umění a dokonalosti.“129 Některé 

nedokonalosti v návrhu jsou následkem nutností a kompromisů. Například v otázce věkové 

hranice trestní odpovědnosti, která byla stanovena již 14. rokem a trvala až do 18 let, bylo 

přikročeno ke kompromisu. Diskuze probíhala mezi zastánci, nikoli odpůrci, samotné osnovy, 

kteří si kladli otázku, zdali neponechat hranici stejně jako na Slovensku a Podkarpatské Rusi, 

na 12 letech. Poslankyně Blatny zase navrhovala posunout hranici až na 16. rok věku dítěte. 

Proto byla nakonec zvolena zlatá střední cesta. Další námitky padaly na otázku národností, tedy 

aby nebyly německé, polské nebo děti pocházející z menšin „odnárodňovány.“130 Výchovny 

byly národnostně rozděleny už v době projednávání, takže žádných obav v tomto směru nebylo 

zapotřebí. Winter se také vymezil vůči nařčení poslanců Luschka a Staška, tedy že růst 

kriminality je důsledkem úpadku náboženské výchovy. Oponoval tím, že nejen Evropa se stále 

dostává z válečných problémů a tím pádem ani stav morálky není takový, jaký byl před válkou. 

                                                           
127 Poslanec za Komunistickou stranu Československa. 
128 Poslanec za Komunistickou stranu Československa. 
129 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 18, inv. č. 94. 
130 Tamtéž. 
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Uznal výtky poslanců Luschka a Stránského, kteří správně uvedli, že tento zákone je pokusem. 

Avšak tento pokus byl již učiněn v mnoha jiných státech Evropy, proč by se tedy stejný pokus 

nemohl osvědčit v Československu? „Musíme mít odvahu k tomu pokusu… Nejsme přec horší, 

než jsou jiné národy Evropy.“131 Proto zpravodaj Winter opětovně doporučil schválení osnovy 

zákona tak, jak byla předložena ústavně-právním výborem. 

Sněmovna byla v tu chvíli usnášení se schopná, proto vyzval její předseda k hlasování. 

Protože byly podány pozměňovací návrhy, hlasovalo se nejprve pro návrh upravený dle 

poslanců Kopeckého, Dvořáka a dalších. Ruce však zvedla menšina z přítomných, proto se 

hlasovalo o celé osnově ve znění ústavně-právního výboru. Poslanecká sněmovna přijala 

osnovu v prvním čtení, a to ve znění doporučeném výborem. Druhé čtení bylo navrženo na 

příští schůzi, která se konala 16. prosince 1930. Na této 96. schůzi poslanecké sněmovny132 

nebyly podány nové návrhy oprav nebo textových změn, proto došlo ihned k hlasování  

o osnově zákona přijaté v prvním čtení. S takovou podobou souhlasila většina, čímž byla 

poslaneckou sněmovnou ve druhém čtení přijata osnova zákona o trestním soudnictví nad 

mládeží. 

Horní komora Národního shromáždění se začala zákonu o trestním soudnictví nad 

mládeží věnovat počátkem roku 1931. Dne 21. ledna 1931 bylo na 76. plenární schůzi Senátu 

Československé republiky133 senátorům rozdáno poslaneckou sněmovnou schválené usnesení 

zákona o trestním soudnictví nad mládeží. Následující den na 77. schůzi134 byl tento zákon 

předsednictvem Senátu přikázán ústavně-právnímu výboru, který se jím dále zabýval. Samotné 

jednání o návrhu zákona započalo na 82. schůzi dne 5. března 1931135, kdy se úvodního slova 

ujal zpravodaj ústavně-právního výboru dr. Albert Milota.136  

V úvodu svého projevu opět obecně nastínil historii procesu vzniku, popsal důvody, 

okolnosti a cíle navrhovaného zákona. Především se vyjádřil pro nutné schválení zákona i za 

účelem odstranění dvojkolejnosti trestního práva nad mladistvými, které existovalo na jedné 

straně v bývalých Uhrách a na druhé v zemích Koruny české, tedy v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku. Zmínil statistiky dokazující kriminalitu mládeže, možné příčiny samotných provinění, 

dosavadní nevhodné užívání trestu v historických zemích, aj. Ocenil pečlivý přístup poslanecké 

                                                           
131 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 18, inv. č. 94. 
132 APS, Národní shromáždění ČSR – Poslanecká sněmovna – III. volební období (1929–1935), kt. 18, inv. č. 96. 
133 APS, Národní shromáždění ČSR – Senát (19201939), kt. 308, Těsnopisecké zprávy ze schůzí Senátu, 76. 

schůze Senátu Národního shromáždění. 
134 APS, Národní shromáždění ČSR – Senát (19201939), kt. 308, Těsnopisecké zprávy ze schůzí Senátu, 77. 

schůze Senátu Národního shromáždění. 
135 APS, Národní shromáždění ČSR – Senát (19201939), kt. 309. Těsnopisecké zprávy ze schůzí Senátu, 82. 

schůze Senátu Národního shromáždění. 
136 Senátor za Československou stranu (národně) socialistickou. 
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sněmovny během prací na návrhu, při kterých byly opraveny některé původní nedostatky vládní 

osnovy. Kladně ohodnotil postup ministra spravedlnosti, který dbal na co nejdokonalejší 

podobu osnovy. Po tomto úvodu nastínil zpravodaj Milota hlavní rysy osnovy. Byla to věková 

hranice, dále i doplnění a rozmnožení trestního systému o prostředky výchovné (ochranný 

dozor a ochranná výchova), trestní (trest na svobodě a trest peněžitý se zvláštními sazbami)  

a represivní. Možnost upuštění od potrestání, podmínečné odsouzení, nové pojmenování 

trestného činu proviněním, úzká spolupráce soudu mládeže se soudem poručenským. Důležité 

odchylky od „klasického“ trestního řízení, např. zvlášť kvalifikovaní soudci mládeže 

(samosoudci u okresních soudů a senáty mládeže u krajských soudů), důkladně prozkoumané 

prostředí a zjištěné osobní a sociální poměry mladistvého, možnost zastavit trestní řízení 

udělená státnímu zástupce při méně důležitých případech. Jako jeden ze stěžejních rysů 

vyzdvihl součinnost soudů mládeže se sociálními institucemi pečující o mládež. V návaznosti 

na onu spolupráci musel podotknout, že se bohužel zatím nepodařilo zákonným způsobem 

upravit ochrannou výchovu, ta byla v této osnově pouze provizorní. Avšak měl být co nejdříve 

podán návrh zákona o ochranné výchově. Na závěr zdůraznil, aby snahy, které jsou do tohoto 

zákona otisknuty, nezůstaly pouze na papíře. Zejména aby soudci pochopili závažnost svého 

postavení, skrze které mají chránit mladistvé i celou společnost. Jménem ústavně-právního 

výboru si dovolil navrhnout senátu přijetí vládního návrhu. 

Ke slovu byl po dr. Milotovi přihlášen senátor Ernst Teschner,137 který během krátkého 

proslovu požádal o revizi ústavy v tom smyslu, aby si všechny národy státu byly rovnocenné  

a rovnoprávné a aby Němcům byla přiznána národnostní samospráva. K projednávanému 

návrhu se blíže nevyjádřil. 

Dalším řečníkem byl senátor František Nedvěd.138 Dle jeho slov byl navrhovaný zákon 

pouze dalším krokem fašismu. Účelem bylo vyrvat děti proletářských rodičů z rukou otců  

a matek a umístit je pod dozor státních institucí a ústavů a vychovat z nich zrádce jejich vlastní 

třídy. Buržoazní mládeže se tyto postupy netýkaly, jelikož ta neměla k trestným činům důvod 

a příležitost. Ministru spravedlnosti Alfrédu Meissnerovi vytkl, že sice předkládá návrh zákona, 

ale že nepopisuje příčiny zločinnosti mládeže. Následně vylíčil situaci na pražských školách. 

Děti hladové, nedostatečně oblečené, nemocné, bez přístřeší, pracující, děti bez dozoru. Příčinu 

toho všeho viděl v „kapitalistickém řádu, který nezvýšil mzdy a ani nesnížil ceny životních 

potřeb, nezkrátil pracovní dobu, neposkytl nemocným dostatek lůžek a ještě zdravým střechu 
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138 Senátor za Komunistickou stranu Československa. 
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nad hlavou.“139 O poměrech na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a Podkarpatské Rusi nebyla 

řeč. Bylo ale jasné, že tam jsou poměry ještě horší nežli v Praze. A přesně takové děti proletářů 

byly nuceny proti kapitalistickému sytému bojovat, proto byly svou životní situací sváděny ke 

zločinu. Pro ně byl tvořen tento zákon, jehož cílem prý bylo špatně vychovanou mládež napravit 

a vrátit do života jako řádný prvek společnosti. Vytýkal, že se peníze investovaly do vojenské 

správy, nikoli do výstavby nemocnic a zdravotních ústavů. Upozornil na enormní 

nezaměstnanost a na obrovské daňové zatížení. Zdůraznil, že nebyla řešena podstata situace 

tedy to, aby proletářské děti měly slušné bydlení, šatstvo, stravu a výchovu od svých 

zaměstnáním vytížených rodičů. S navrhovaným zákonem nesouhlasil a zároveň podal 

množství pozměňovacích návrhů. 

Následně bylo slovo předáno Arnoldu Holitscherovi.140 Považoval předložený návrh za 

velký pokrok, neboť snaha o kodifikaci speciálního práva nad mladistvými byla řešena již 

několik desítek let a v některých vyspělých státech, jak je známo, úspěšně uzákoněna. Důrazně 

poznamenal, že i když osnovu zákona vítá, nemůže být od ní očekáváno zmenšení počtu 

trestných činů mladistvých. Odmítl se vyjádřit stejně agitačním způsobem jako jeho předřečník, 

ale neodpustil si upozornit, že za vzrůst zločinnosti v posledních letech může nynější sociální 

řád se špatnými sociálními a hospodářskými poměry. Dokud se nepodaří tuto situaci zlepšit, 

těžko ubyde mladistvých delikventů. K zákonu samému už neměl mnoho co vytknout, ale 

některé nedostatky přeci jen spatřoval.  

Díval se na celou problematiku okem lékaře, nikoli právníka. Podle jeho názoru nebyla 

úplně správně stanovena věková hranice odpovědnosti. Ideálně měla být dolní hranice zvýšena 

na 15, ještě lépe na 16 let věku mladistvého a horní posunuta na 19, ideálně na 20 let. Další 

výhrada směřovala na složení senátu mládeže. Za lepší považoval německou praxi, kdy se senát 

skládal ze dvou soudců mládeže a tří přísedících, nikoli pouze z jednoho, jak bylo navrhováno 

u nás. Také považoval za správné, aby jako přísedící zasedaly ženy, a to zvláště při provinění 

mladistvých dívek. Ochranná výchova se v jeho očích promítala stejným způsobem, jako u jeho 

několika předřečníků v senátu i poslanecké sněmovně. Dokud se nekodifikuje zákon o péči  

o mládež,141 nebude možné plně aplikovat zákon o trestním soudnictví nad mládeží. Stejným 

způsobem nahlížel na potřebu všech v zákoně uvedených ústavů pro výchovu, vyučování, práci 

                                                           
139 APS, Národní shromáždění ČSR – Senát (19201939), kt. 309. Těsnopisecké zprávy ze schůzí Senátu, 82. 

schůze Senátu Národního shromáždění. 
140 Senátor za Německou sociálně-demokratickou stranu dělnickou. 
141 Ministr Ludwig Czech byl s vypracováním hotov, ještě ale probíhalo jednání na ministerstvu sociální péče  

a brzy mělo být podroben meziministerským jednáním. Viz: APS, Národní shromáždění ČSR – Senát 

(19201939), kt. 309. Těsnopisecké zprávy ze schůzí Senátu, 82. schůze Senátu Národního shromáždění. 
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i „potrestání“ mladistvých. Takové opatrovny, vychovatelny a ústavy totiž stále nebyly, a pokud 

se včas nezřídí, nebude možné přivést zákon prakticky k životu. Totožným způsobem nahlížel 

na samotné soudce, zřízence, pečovatele a vychovatele. Bylo nutné najít ty pravé, chápavé  

a oddané, s náležitým vzděláním a přístupem k mládeži. Co se týče pozice lékařů, posteskl si 

senátor Holitscher, že jsou k jednání přibíráni málo. Nepovažoval za dostatečné přizvat  

k případu lékaře až ve chvíli pochybnosti nad psychickým a fyzickým stavem obviněného. Tím 

narážel zejména na sexuální zločiny a přečiny a všechny trestné činy týkající se „pohlavního 

oboru.“142  

Nakonec měl ještě jednu, velmi podstatnou prosbu přímo na ministra spravedlnosti. Aby 

bylo brzy přikročeno k reformě trestního zákonodárství vůbec. Stávající zákon byl zastaralý, 

převzatý roku 1918 z Rakousko-uherské monarchie na základě recepčního zákona č. 11/1918 

Sb. a neodpovídal stávajícím poměrům. 

Následoval proslov senátora Viktora Dyka,143 který vyslovil přání, aby v zájmu právní 

jistoty byly volební soudy buď odpolitizovány nebo aby jejich rozhodnutí nebyla konečná, tedy 

aby bylo možné odvolat se k vyšší soudní instanci. 

Senátor Ján Kovalik144 spatřoval základ řešení problémů s mládeží v hledání a nalezení 

příčin a jejich odstranění. Osnově tím vytknul, že dostatečně nepátrá po původu zločinnosti, že 

zpráva ústavně-právního výboru jen všeobecně poukazuje na konečné jednání s mladistvými. 

Kladl důraz na prevenci, na včasné rozpoznání odchylek od „normálu“. Řádná výchova měla 

předejít jakémukoliv trestnému činu. Její použití po spáchání deliktu bylo samozřejmě 

nezbytné, ale primárně měla být výchova aplikována od narození dítěte, čímž nemuselo dojít 

k jejímu použití v trestním řízení. Následně vyjmenoval hlediska, která ke špatnému charakteru 

mladistvého značně přispívaly, totiž zpustlá rodina i společnost, bída, nemravná četba 

v knihách, časopisech, bezbožná literatura, nemístné obrazy, neslušná divadelní představení  

a promítání v kině, reklama ve výlohách knihkupectví. To vše vedle vrozených předpokladů 

přispívalo k nesprávnému formování mládeže. Taktéž poznamenal, že nejhorší je výchova 

vedená materialistickým směrem, což doložil na několika příkladech. Hovořil o hmotě, která 

přeci lásku, věrnost a úctu cítit nemůže, o transcendentálních vlastnostech, o bezbožné, 

nemravné a bezduché výchově nerespektující autority a lidské hodnoty. Senátor Václav Johanis 

mu vstoupil do řeči se slovy „Pane doktore, to jste mohl přednášet na střední škole a ne 
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schůze Senátu Národního shromáždění. 
143 Senátor za Československou národně demokratické strany. 
144 Senátor za Hlinkovu slovenskou ľudovou stranu. 
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v senátě!“145 Taková výchova dle něho byla jednou z největších příčin zločinnosti mládeže. 

V návaznosti na to poukázal na jeden preventivní příklad z ne tak dávné historie, na italského 

kněze Dona Bosca, který zachránil tisíce děti tím, že je vzal z ulice a naučil je číst, psát a vyučil 

je v různých řemeslech. Z něho si všichni měli, dle senátora Kovalika, brát příklad. Na závěr se 

dotkl ještě jednoho aspektu, totiž svátosti manželské, která samotné výchově předcházela. Do 

popředí stavěl blaho rodiny, tedy blaho národa a státu, neboť rodina je, jak víme, základ státu. 

Viděl přímou úměrnost mezi rozvody a zkaženou mládeží. Ubude-li rozvodů, bude i méně 

delikventní mládeže a soudy nebudou mít tolik práce. Jelikož však neviděl v tomto návrhu 

zákona dostatečná zabezpečení proti zločinnosti, nemohl pro tento zákon hlasovat. 

Senátor Pavel Žiška146 zhodnotil vládní osnovu zákona o trestním soudnictví nad 

mládeží jako doplněk legislativy, který měl přispět k sjednocení dosud roztříštěného 

zákonodárství v celé republice. Při své řeči se zaměřil na mravní hledisko zákona. Byl 

přesvědčený, že ani nejdokonalejší zákon nepomůže odstranit příčiny a příležitosti svádějící ke 

zločinu. Přiměřený zákon byl tedy nutností, i když větším přáním bylo mít čím dál lépe 

vychovanou mládež a tím aplikovat zákon pouze v nejzazších případech. To však v oné době 

nebylo možné. Poukázal na mravní úpadek, hospodářskou krizi, velkou nezaměstnanost, špatné 

sociální poměry. Vzrůstající zločinnost mládeže odmítl, na rozdíl od jiných, přičítat poválečné 

době. Doba nemalých starostí, pokušení, špatných příkladů v rodině, společnosti a na ulicích, 

období, které působí na náchylnou, nestálou a otevřenou duši mladistvého. Stranou neponechal 

ani politické poměry a „zurivý stranícky život spojený so vzájemným obviňovaním  

a upodozrievaním našich najlepších, najzaslúžilejších mužov o štát z tých najhroznejších 

zločinov,“147 které se propíraly na stránkách novin. A tyto „senzace“ nedospělá mládež 

s největší dychtivostí ráda četla. Jaký názor si pak může mladistvý utvořit, když vidí 

v nejvyšších ústavních činitelích takovéto „vzory“? Zákon mohl být sebedokonalejší, ale když 

se nezlepší i ostatní, výše jmenované problémy, nikdy se nedocílí žádoucího úspěchu. 

Náboženskou otázku opět shledával za jednu z prvořadých. Zmínil při té příležitosti osobnosti 

jako byli Cicero, Komenský, Rousseau a Didero a jako příklad náboženské výchovy uvedl školy 

Německa, Holandska, Belgie, Anglie, Itálie i Francie. V závěru svého proslovu se vyjádřil 

k projevu zpravodaje poslanecké sněmovny Lva Wintera, který reagoval na řeč poslance 

                                                           
145 APS, Národní shromáždění ČSR – Senát (19201939), kt. 309. Těsnopisecké zprávy ze schůzí Senátu, 82. 

schůze Senátu Národního shromáždění. 
146 Senátor za Československou stranu lidovou. 
147 APS, Národní shromáždění ČSR – Senát (19201939), kt. 309. Těsnopisecké zprávy ze schůzí Senátu, 82. 

schůze Senátu Národního shromáždění. 



42 
 

Staška, podporující náboženskou výchovu.148 Senátor Žiška poukázal na to, že na Slovensku  

a Podkarpatské Rusi je daleko menší zločinnost než v historických zemích, protože v bývalém 

Uhersku jsou ve většině církevní školy. Tím se snažil vyvrátit tvrzení zpravodaje a označil jeho 

data za mylná. Svoji řeč uzavřel tím, že se rozhodl návrh zákona podpořit. 

Místopředseda Emanuel Trčka poté přerušil jednání a za nedlouho schůzi zcela ukončil. 

V jednání o návrhu zákona o trestním soudnictví nad mládeží se pokračovalo dne 10. 

března 1931 na 84. schůzi Senátu Československé republiky.149 Ke slovu se ihned po zahájení 

jednání dostal senátor Friedrich Stolberg.150 

Podle jeho mínění Československo sice pozdě přistupuje ke kodifikaci trestního práva 

nad mládeží, ale jisté klady v tom viděl. Výhodou jsou zkušenosti, které mohli autoři zákona 

čerpat ze států kde již zákon kodifikovali. Význam dle něho měl i mezinárodní sjezd pro trestní 

právo konaný v předešlém roce v Praze. Ocenil, že poslanecká sněmovna provedla na vládní 

osnově podstatné změny a vyjádřil stejně jako jeho několik předřečníků v senátu i poslanecké 

sněmovně nutnost neodkladného vydání zákona o ochranné výchově. Uvítal odstranění 

„vyšetřujících soudců“ a popsal změny ve složení a kompetencích soudů, které uskutečnili 

v poslanecké sněmovně. Podle vládní osnovy měli členy senátů soudů mládeže jmenovat 

prezidenti vrchních soudů. Poslanecká sněmovna však tuto pravomoc přenesla na ministra 

spravedlnosti, což senátor Stolberg neshledával šťastným řešením, neboť dle zkušeností budou 

soudci dosazování podle vlivu jednotlivých politických stran. Rovněž kladně ohodnotil, že 

osnova opětovně nařizuje spolupráci soudů mládeže s organizacemi pro ochranu mládeže, 

zejména pak s okresní péčí o mládež, i když i v tomto odvětví bylo nezbytné provést mnoho 

kroků, zejména opatřit finance a také dostatek kvalifikovaného personálu. Ocenil sice, že 

sociální péče o mládež vzbudila velký ohlas i obyvatelstva, získala dobrovolníky a pomocí 

sbírek i nějaký finanční obnos, ale úkoly, které takové péči přináleží, mají určitou mez, kterou 

nelze překročit. Jednoduše nebylo možné trvale opatřovat peníze ve sbírkách a plně 

zaměstnávat dobrovolníky, i když by ochotně sami rádi chtěli.  

Výchovu v řemeslné činnosti považoval za jeden z nejdůležitějších prostředků 

k nápravě mladistvého, a proto vítal opatření obsažená v návrhu zákona. Důležité se mu zdály  

i kárné prostředky, které poslanecká sněmovna ještě více zmírnila tak, aby co nejúčinněji 

udržely kázeň a pořádek ve výchovných ústavech. V těchto zařízeních mělo docházet k výchově 
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v mateřském jazyce. Sám Stolberg navrhl, aby taková zásada byla v zákoně jasně vyslovena. 

Ústavně-právní výbor senátorův návrh zamítl, avšak zástupce ministra spravedlnosti dodal, že 

prováděcí nařízení bude obsahovat ustanovení o, dle možností, národnostním a náboženském 

rozdělení. Na závěr se zmínil o náboženství. Citoval slova Francois Ermana z loňského sjezdu 

kriminalistů. "Každá práce, která směřuje k výchově a mravnímu povznesení mladistvých, bude 

se nutně musit opírati také o náboženství. Náboženství jediné dovede chápati hlubiny duše,  

a jen náboženství může určovati vůli, podrobovati se dobrovolně zákonu práce a zákonu 

mravnosti,"151 tedy je základem veškeré výchovy. Tím myslel i výchovy školní, neboť škole 

připadla velká část odpovědnosti za mravní chování mládeže. 

Slovo převzal senátor Zoltán Farkas,152 který svoji řeč započal historickým exkurzem 

do problematiky. Rozsáhle popsal práci zahraničních států v jednotlivých oblastech trestního 

práva nad mládeží. V detailech vylíčil práci na ochraně mládeže, prevenci před zločiny, 

dobročinných, polepšovacích ústavech, propuštění na zkoušku, školách, náboženství zvlášť aj. 

Všechny zahraniční zákony a jejich jednotlivá ustanovení porovnal s u nás předkládaným 

zákonem. Také se vrátil k řeči senátora Žišky, který se snažil vyvrátit tvrzení zpravodaje 

Wintera ohledně statistických dat dosvědčující zločinnosti v bývalém Uhersku a v historických 

zemích. Na základě dat, která měl senátor Farkas k dispozici, uvedl, že ne zpravodaj Winter, 

ale senátor Žiška chyboval. K tomuto tématu se pak dále podrobněji vyjádřil a s politováním 

konstatoval, že na Slovensku tak neblahé poměry skutečně jsou. Souhlasil s názorem senátora 

Holitschera, tedy s tím, že je pro řádné převedení zákona do praxe nutná spolupráce soudů 

s lékaři v mnohem větším měřítku, než v jakém je v návrhu zákona uváděno. A nejen s lékaři, 

ale i různými dobročinnými, humanitními a sociálními institucemi. Ke složení soudů měl jisté 

výhrady. Dle jeho názoru by bylo účelnější mít senát mládeže složený z jednoho soudce 

v pozici předsedy nebo referenta a ostatní dva členové k němu přísedící by byli laici. 

V případech těžších provinění pokládal za vhodnější pěti členný senát, protože až ten si mohl 

vytvořit určitý názor na daný případ. 

Za sebe i svoji politickou stranu zákon vítal, neboť v jeho schválení viděl nové cesty 

k modernímu zákonodárství celé Československé republiky. Zároveň doufal, že se společnost 

probudí ze strnulosti a že nejen soudy či státní zástupci, ale i rodiče, učitelé, lékaři, filozofové, 

všechny společenské vrstvy přispějí k nápravě dnešní mládeže. 
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Posledním řečníkem byl senátor Gašpar Rovňan, který za Hlinkovu ľudovou stranu 

ihned v první větě oznámil, že pro návrh zákona hlasovat nebude. Zákon dle jeho slov postrádal 

prostředky, kterými by se dalo docílit polepšení mládeže. Celý svůj projev věnoval již tolik 

diskutované náboženské otázce. Mravní život lze udržet jen vírou člověka. Vyzýval k návštěvě 

církevních škol, kostelů, přednášek, protože jen tak soudům mládeže ubude práce, stejně tak  

i dozorcům, policistům a četníkům v trestnicích, vychovatelům v polepšovnách a výchovnách, 

ale i personálu v nemocnicích. 

Po skončení projevu senátora Rovňana byly přečteny ostatními dostatečně podporované 

pozměňovací návrhy senátora Nedvěda. Po seznámení se s navrhovanými změnami udělil 

předseda senátu slovo zpravodaji Milotovi.  

„Slavný senáte! Končíme jednání o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží. Mohu 

s potěšením konstatovati, že většinou byl v základě vysloven souhlas s touto osnovou…“153 

Pouze komunisté, kteří se stavěli proti každé vládní osnově, a členové Hlinkovy ľudové strany 

odmítli pro návrh zákona hlasovat. Senátor Nedvěd například zkreslil ustanovení osnovy a vytkl 

tajnost trestního řízení. Ve skutečnosti bylo tajné jen ve speciálních případech, ne jako v Rusku, 

kde skutečně celé řízení probíhalo v tajnosti. Ale i ze stran, které návrh zákona podpořily, vzešlo 

několik nesouhlasů. Pánové Holitscher, Stolberg a Farkas nesouhlasili s podobou senátu 

mládeže. Požadovali převahu laiků nad profesionálními soudci nebo alespoň rovnocenný počet. 

Senátor Farkas požadoval instituci tzv. propouštění na zkoušku, která fungovala na Slovensku. 

Návrh zákona přijal jako vzor belgicko-francouzskou formu podmínečného propuštění, jenž ve 

skutečnosti splňuje ten samý účel, ale na rozdíl od propuštění na zkoušku vynese rozsudek  

a tím pádem v případě, kdy se mladistvý neosvědčí, nemusí zahajovat trestní řízení a vynášet 

rozsudek, ale použije již vynesený trest.  

Ze svého referentského úřadu uznal dr. Milota pochybení poslance Wintera ohledně 

vyšší kriminality mládeže na Slovensku než v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tím dal za 

pravdu kolegovi Farkasovi, který správně upozornil na různé právní základy v obou oblastech. 

Přesto i jemu vytkl, že až moc přehlíží onu různorodost, která v podstatě nedovoluje  

z dosavadních statistik vyvodit konkrétní úsudek. Senátor Žiška dle jeho mínění správně 

konstatoval, že se zločinnost mládeže nedá odstranit jinak než odstraněním samotných příčin 

ve společnosti, hospodářství atd.  

Na závěr poděkoval ministru spravedlnosti Alfredu Meissnerovi za práci na osnově  

a píli, kterou celému zákonu věnoval. Referentu ministra, dr. Scholzovi, vyjádřil dík za dlouhá 
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léta strávená zkoumáním problematiky, vytrvalou práci na co nejdokonalejší osnově  

a neoblomnou snahu o prosazení zákona.  

Vyzval senát, aby návrh ústavně-právního výboru schválil. Tím bylo jednání ukončeno 

a přešlo se k hlasování. Vzhledem k pozměňovacím návrhům se paragraf po paragrafu 

hlasovalo nejprve pro pozměňovací návrhy senátora Nedvěda, které však nebyly přijaty, a tak 

se hlasovalo o zákoně ve znění předloženém poslaneckou sněmovnou a podpořeném ústavně-

právním výborem senátu. V prvním čtení tedy došlo k přijetí celé osnovy zákona s nadpisem, 

nadpisy jednotlivých částí a jednotlivých paragrafů, i úvodní formulí ve znění výborové zprávy. 

Na následující 85. schůzi senátu154 bylo po úvodních nezbytnostech přistoupeno ve  

4. bodu programu k druhému čtení zákona. Doktor František Veselý, zástupce zpravodaje 

Miloty, neoznámil žádnou textovou změnu, a tak místopředseda senátu Václav Donát vyzval 

k hlasování o osnově zákona ve druhém čtení tak, jak byla přijata v prvním čtení, souhlasně 

s usnesením poslanecké sněmovny. Ruku zvedla většina z přítomných senátorů, čímž byla 

osnova zákona dne 11. března 1931 přijata i ve druhém čtení.  

Po podepsání zákona prezidentem republiky byl po dlouhých letech přijat zákon, jehož 

autoři si byli plně vědomi toho, že nelze mladistvé a dospělé jedince trestat podle stejných 

kritérií. Naopak je nutné klást důraz na různá sociální hlediska, jako je 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. Přijetím 

uvedeného zákona došlo k unifikaci trestního práva nad mladistvými na celém území státu, ale 

protože šlo o lex specialis, který řešil pouze některé otázky uvedené oblasti práva, a v ostatních 

nadále platily obecné trestně právní normy rakouské i uherské, zachoval se zároveň zčásti 

právní dualismus.  

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.,155 který 

soudnictví nad mládeží na více jak padesát let zcela vytěsnil ze soustavy justice. 
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4.2 Zákon č. 48/1931 Sb. o trestním soudnictví nad mládeží 

Zákon o trestním soudnictví nad mládeží156 začal nově mládež členit na nedospělé157  

a mladistvé,158 což jasně definovala věková hranice. Prvně jmenovaní v době spáchání 

trestného činu byli mladší čtrnácti let, druzí v téže době ve věku mezi čtrnáctým a osmnáctým 

rokem. Nedospělé osoby nebyly odpovědné dle trestních zákonů a nepodléhaly tudíž zákonu  

o trestním soudnictví nad mládeží. V jejich případě rozhodoval poručenský soud, který, po 

možném vyžádání odborných pedagogických či lékařských posudků, dle potřeby učinil 

výchovná či léčebná opatření pro nápravu a nezbytné zamezení dalšího možného budoucího 

pochybení.159 Právem poručenského soudu byla též možnost udělit napomenutí osobám a škole, 

které ve výchově nedospělého pochybily. Dále měl pravomoc nařídit umístění nedospělého do 

jiné rodiny nebo vhodného ústavu, směl nařídit ochranný dozor či výchovu. 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 léčebném ústavu. 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. 

Trestné činy spáchané mladistvými byly dle tohoto zákona celkově nazývány 

proviněním.160 Konkrétnější rozlišení (zločin, přečin, přestupek), nutné pro určení soudní či jiné 

příslušnosti, bylo provedeno na základě jednotlivých činů v trestních zákonech.  

Pokud soud mládeže mladistvého zprostil nebo trestní řízení proti němu zastavil,161 měl 

poručenský soud provést nutná výchovná či léčebná opatření,162 pokárání mladistvého nebo 

osob dohlížejících na péči nedospělého. V naléhavém případu však mohl tato opatření prozatím 

vykonat sám trestní soud nebo soudce konající vyhledávání. 

Byl-li mladistvý odsouzen a soud ho tedy uznal vinným, mohl soud mládeže:  

 1) upustit od potrestání 

 2) odsoudit mladistvého k trestu podmíněně 

 3) odsoudit ho k trestu nepodmíněně.163 
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Ve všech těchto případech směl soud nařídit ochranný dozor nebo výchovu dle 

ustanovení tohoto zákona § 11 a 12. Z uvedených možností zvolil soud tu, která nejvíce 

odpovídala mravním potřebám daného mladistvého, tzn. brala v potaz povahu trestného činu, 

okolnosti, za kterých byl spáchán, pohnutky, které mladistvého k činu vedly. Dále poměry, ve 

kterých mladistvý vyrostl a byl vychován, dosavadní způsob jeho života, chování, povaha, věk, 

stupeň rozumové vyspělosti a mravní zkaženost. Kromě toho mohl soud opět udělit napomenutí 

osobám pečujícím o mladistvého. 

Pokud soud projednávající případ mladistvého upustil od potrestání,164 mohl tak učinit 

z následujících důvodů. Šlo o čin menšího významu, který byl vykonán z mladické 

nerozvážnosti nebo pod vlivem jiné osoby, z důvodu tísnivé hospodářské situace či byl-li 

nedospělý sveden příležitostí. Taktéž mohlo být od potrestání upuštěno z důvodu omluvitelné 

neznalosti právních předpisů a dále v případě, kdy soud udělil mladistvému nepatrný peněžní 

trest a trest na svobodě. Opět mohlo dojít k potrestání nebo udělení důtky rodině, škole 

mladistvého. Výše uvedené výroky měly účinek prominutí trestu, nikoli propadnutí. K tomu 

soud dospěl pouze tehdy, když tomu nebránila důležitá veřejná nebo soukromá hlediska. 

Takové odsouzení se nezapisuje do rejstříku trestů. 

O podmíněném odsouzení165 platilo ustanovení zákona č. 562/1919 Sb. o podmíněném 

odsouzení a podmíněním propuštění ze dne 17. října 1919, s těmito výjimkami: Podmíněné 

odsouzení mohlo být uplatněno, když byl uložený trest v rozmezí jeden až tři roky. Mohlo být 

provedeno dodatečně, pokud byly v průběhu výkonu trestu mladistvého zjištěny nové 

okolnosti, které nebyly doposud nebo v době vynesení rozsudku známy. Předcházející,  

i opětovné potrestání nebylo na překážku. V případě, že se jednalo o čin nepatrného významu 

a zároveň s tím byl zajištěn jiný dozor nad mladistvým, mohlo být od ochranného dozoru,166 

který byl nařízen vedle podmíněného odsouzení, upuštěno. Pokud se mladistvý v průběhu 

podmíněného odsouzení neosvědčil, ale přesto byla v jeho případě naděje na polepšení např. 

pro výjimečné okolnosti a zejména pro zajištění řádné výchovy, mohl soud podmíněné 

odsouzení ponechat v platnosti. Při tom mohl prodloužit zkušební lhůtu, maximálně o dva roky, 

a také mohl opět nařídit ochranný dozor a výchovu. 

                                                           
164 Zákon č. 48/1931 Sb., § 6. 
165 Tamtéž, § 7. 
166 Který byl zajištěn tehdy, nebyla-li nařízena ochranná výchova. 
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Mladistvým byl, na místo trestu smrti nebo trestu na svobodě stanoveného trestními 

zákony, uložen trest vězení bez jakéhokoliv zostření.167 Ve chvíli, kdy užití některých 

zákonných ustanovení záviselo na druhu trestu na svobodě, rozhodoval ten druh trestu, který za 

čin stanovil trestní zákon. Zákon o trestním soudnictví nad mládeží určoval horní i dolní hranici 

sazby dočasných trestů na svobodě podle trestních zákonů tím způsobem, že sazby snížil na 

polovinu. Horní hranice této snížené sazby nesměla být delší pěti let a dolní ne víc jak jeden 

rok. V případě stanovení trestu smrti nebo doživotní ztráty svobody, uložil soud mládeže trest 

v rozmezí jednoho roku a deseti lety. Mladistvému staršímu šestnácti let byl uložen trest mezi 

dvěma a patnácti lety. Jakékoliv snížení trestu pod tyto uvedené dolní hranice bylo 

nepřípustné.168 

V případě mladistvých byly aplikovány i peněžní tresty.169 Jejich horní hranice byla 

stanovena trestními zákony a snižovala se opět na polovinu. Dolní hranice v těchto případech 

nebyla stanovena. K zaplacení byla určena maximální lhůta jednoho roku. Stanovená částka 

mohla být splácena po částech, ale musela být, stejně tak jako jednorázová platba, zaplacena 

do jednoho roku od nabytí právní moci rozsudku. Za peněžitý trest nešlo stanovit v případě 

nedobytnosti na svobodě náhradní trest, avšak ukázalo-li se, že jsou finance skutečně 

nedobytné, nařídil soud některá z opatření o ochranném dozoru či výchově. Dále směl nařídit, 

aby byl mladistvý střežen a v příhodné místnosti (ne však ve věznici) přiměřeně zaměstnán 

v rozsahu tří až šesti hodin denně, a to mezi devátou a patnáctou hodinou. 

Následky odsouzení170 stanovené trestními nebo jinými zákony nenastávaly při 

odsouzení za čin spáchaný ve věku mladistvém. Taktéž nebyl připuštěn policejní dohled, 

dodání do nucené pracovní kolonie a pracovny, ztráta úřadu a újma na občanských právech.  

K uveřejnění rozsudku mělo dojít pouze v takovém případě, kdy jím mělo být poskytnuto 

zadostiučinění soukromé osobě. K vypovězení nebo vyhoštění bylo přistoupeno pouze 

v případě mladistvého cizince. V takové situaci dbal soud na rodinné poměry a na možné 

nebezpečí zpustnutí odsouzeného. 

Ochranný dozor171 byl soudem nařízen ve prospěch mladistvého, pokud to daná situace 

vyžadovala. Skrze něj mělo být dohlíženo na řádnou výchovu v jeho vlastní rodině nebo 

                                                           
167 § 19 trestního zákona č. 117/1852 uvádí: „Zostření trestu žaláře. Trest žaláře zostřiti se může mimo to: a) 

postem; b) vykázáním tvrdého lože; c) přidržením v samovazbě; d) uzavřením o samotě v temné komůrce; e) 

zrušeno; f) vypověděním ze země po vystálém trestu.“ 
168 Zákon č. 48/1931 Sb., § 8. 
169 Tamtéž, § 9. 
170 Tamtéž, § 10. 
171 Tamtéž, § 11. O výkonu ochranného dozoru platilo ustanovení zákona o ochranné výchově, pokud ovšem zákon 

o trestním soudnictví nad mládeží nestanovil jinak. 
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v rodině, v níž mladistvý žil. Dále mohlo dojít k určitému omezení, pokud jde o způsob života 

dotyčného. Takový dozor trval do doby, který vyžadoval účel jeho zavedení. Pokud však 

opatření nestačilo a u mladistvého nedošlo ke zlepšení, mohl být dozor změněn v ochrannou 

výchovu. K nařízení ochranného dozoru nemohlo dojít z důvodů politických, národních, 

sociálních a náboženských mladistvého, jeho rodiny a způsobu její výchovy, kterou působí 

právě na mladistvého. 

Ochranná výchova172 byla soudem nařízena tehdy, kdy nešlo nedostatek řádné výchovy 

odstranit ve vlastní rodině nebo v rodině, v níž mladistvý žil. Její výkon se prováděl ve 

výchovně nebo v rodině, která k tomu byla ochotná a způsobilá. Nařízení ochranné výchovy 

bylo platné až do chvíle naplnění účelu jejího zavedení, to jest do doby napravení mladistvého, 

nejdéle však do jednadvaceti let. Pokud ochranná výchova nemohla být zavedena ihned, soud 

dočasně uplatnil ochranný dozor. Kdykoliv mohla být ochranná výchova přeměněna 

v ochranný dozor a naopak, stejně tak i rodinná výchova v ústavní. 

V případě mladistvých byl trest odnětí svobody173 do šesti měsíců vykonán v k tomu 

určených věznicích. Měla-li po takovém trestu následovat ochranná výchova ve výchovně, bylo 

dle možností přistoupeno k vykonání trestu rovnou ve výchovně. Ministr spravedlnosti určoval 

věznice i výchovny, ve kterých měl být trest odnětí svobody vykonán. Taktéž určoval věznice 

krajských soudů, kde v samostatných odděleních byli soustředěni mladiství, jejichž trest 

převyšoval šest týdnů, i když byli odsouzeni jinými soudy. Trest odnětí svobody na dobu delší 

než šest měsíců, byl vykonáván v polepšovně,174 kde byli vězni rozděleni do tří kázeňských 

tříd. Ministr spravedlnosti mohl nařídit, aby tresty odnětí svobody delší, než tři měsíce byly 

taktéž vykonávány v polepšovně, bylo-li to možné a účelné. Z výše uvedeného vyplývá, že 

místo výkonu trestu bylo závislé na jeho délce. Konečná délka, která určovala umístění 

mladistvého, měla být počítána až po odečtení délky trvání vazby, tedy od vzetí do vazby až po 

vynesení rozsudku. 

Během výkonu trestu175 odnětí svobody bylo pečováno o tělesnou i duševní výchovu 

mladistvých a také o to, aby byli vězňové s ohledem na jejich budoucí povolání užitečně 

zaměstnaní. Velký důraz byl při výkonu trestu odnětí svobody kladen na znemožnění styku 

mladistvého s vězni, trestanci a vyšetřovanci starších osmnácti let, kteří byli umístěni mimo 

speciální oddělení pro nedospělé. Taková oddělení byla zřizována v samostatném oddělení 

                                                           
172 Zákon č. 48/1931 Sb., § 12. O výkonu ochranné výchovy platil také odst. 2 a 4 § 11. 
173 Tamtéž, § 13. 
174 Jako polepšovnu mohl ministr spravedlnosti určit i oddělení některé trestnice. 
175 Tamtéž, § 14. 
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trestnic určeném za polepšovnu nebo v samostatném oddělení soudních věznic. „Samovazba“, 

buď úplná nebo částečná, byla se souhlasem ústavního lékaře nařízena výjimečně v případě 

potřeby vězně samotného nebo spoluvězňů. 

Ředitelé polepšoven, jejich další úředníci a zaměstnanci176 (zkušený pedagog a lékař, 

nejlépe se specializací psychiatrie) byli do svých úřadů jmenováni pro své zvláštní vlastnosti, 

povahu a odborné vzdělání. Další prohloubení jejich odborných znalostí bylo zajištěno 

vzdělávacími kurzy. 

Dozor na výkon trestu odnětí svobody177 ve výchovně náležel komisaři, dohled 

v polepšovně komisaři a dozorčí radě. Dozorčí rada se skládala z komisaře, což musel být 

soudce a zastával vždy funkci předsedy rady, dále z člena státního zastupitelství a dvou 

přísedících. Všechny členy rady, stejně tak i jejich náhradníky, jmenoval ministr spravedlnosti 

na dobu čtyř let. V případě přísedících si mohl ministr vyžádat posudky příslušné organizace 

pro péči o mládež. Každý přísedící složil před nastoupením do úřadu slib do rukou prezidenta 

krajského soudu, v jehož obvodě polepšovna ležela. Jinak zde platila stejná ustanovení § 33  

a 34 o přísedících senátu mládeže, tak jako o přísedících dozorčí rady. Rozhodnutí tam 

vyhrazená radní komoře (žalobnímu senátu), příslušela i radní komoře (žalobnímu senátu) 

krajského soudu do jehož obvodu polepšovna spadala. Hlavním úkolem dozorčí rady178 bylo, 

vedle jiných činností, radit a tím pomáhat při správě a zdokonalování ústavů a informovat  

o získaných informacích ministerstvo. Dozorčí rada se usnášela nadpoloviční většinou hlasů. 

Jako první hlasovali179 přísedící (věkem mladší před staršími), po nich člen státního 

zastupitelství a nakonec předseda. Dozorčí radou mohl být k poradě přizván ředitel polepšovny 

nebo kterýkoliv její zaměstnanec, či lékař. 

Dopustil-li se vězeň během výkonu trestu odnětí svobody porušení kázně a ani 

napomenutí či výstraha nepostačily k jeho poučení, mohly mu být odebrány (nejdéle na čtrnáct 

dnů) dříve povolené výhody, mohl být umístěn nejdéle na tři dny na samotku, případně mu byl 

kárný trest180 zostřen jednodenním půstem nebo tvrdým lůžkem.181 Podle uvážení ředitele 

polepšovny, mohl být případ zvlášť nepolepšeného vězně předán dozorčí radě, která rozhodla 

o dalším kárném trestu. Odejmutí výhod nejdéle na měsíc, samotka nejdéle na čtrnáct dní 

případně zostřená dvoudenním rozloženým půstem nebo taktéž dvoudenním tvrdým lůžkem 

                                                           
176 Zákon č. 48/1931 Sb., § 15. 
177 Tamtéž, § 16. 
178 Tamtéž, § 17. 
179 O hlasování dozorčí rady platila přiměřená ustanovení trestního řádu o hlasování soudu. 
180 Tamtéž, § 18. 
181 Zostřená samovazba postem mohla být nařízena pouze se souhlasem ústavního lékaře. Před vykonáním kárného 

trestu samovazby nemohl být vězeň propuštěn. 
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v různých dnech. Taková samovazba se mladistvému nemusela započítat do trestu uloženého 

soudem. 

O podmínečném propuštění182 platilo v případě mladistvých ustanovení zákona  

č. 562/1919 Sb. s určitými výjimkami. O podmíněném propuštění, které bylo povolené jen  

u trestů delších šesti měsíců, tedy u těch, které se vykonávaly v polepšovně, i jeho odvolání 

rozhodovala dozorčí rada. Propuštěn mohl být jen vězeň z nejvyšší kázeňské třídy, který v ní 

strávil nepřetržitě alespoň čtvrtinu trestu a který si odbyl alespoň polovinu trestu, nejméně však 

šest měsíců. Zkušební doba propuštění se rovnala zbytku trestu, zároveň ale nesměla být kratší 

než jeden rok. Pokud se nenařídila ochranná výchova, byl dán mladistvý pod ochranný dozor. 

Nedospěl-li takto podmíněně propuštěný mladistvý v době kdy se neosvědčil osmnácti let, 

směla dozorčí rada s přihlédnutím k výjimečným okolnostem ponechat podmíněné propuštění 

v platnosti. Také mohlo být podmíněné propuštění z téhož trestu opakováno. Pokud byla žádost 

o propuštění zamítnuta, mohla být znovu podána nejdříve za půl roku, pokud dozorčí rada 

nestanovila kratší lhůtu. 

Výkon trestu vězení na osobách starších osmnácti let,183 ale mladších jednadvaceti let, 

byl vykonán v polepšovně. Po dokonání jednadvaceti let, mohl vězeň v polepšovně 

s povolením dozorčí rady vykonat krátký zbytek trestu, a to jen pokud nepůsobil špatným 

vlivem na spoluvězně. Pokud ale ostatní ovlivňoval, rozhodla dozorčí rada o jeho přemístění. 

Totéž ustanovení platilo pro vězně, kteří ještě nepřekročili osmnáctý rok života. Měl-li se 

zbývající trest vykonat mimo polepšovnu, určil ministr spravedlnosti ústav, ve kterém k tomu 

mělo dojít. 

Vězni, kteří pro své duševní nebo fyzické vady184 nemohli svůj kázeňský trest vykonat 

v polepšovně, byli od ostatních odděleni a výkon trestu jim byl přizpůsoben. Takový vězeň 

mohl být podmínečně propuštěn, pokud si odbyl alespoň šest měsíců trestu a pokud dozorčí 

rada na základě lékařského a pedagogického posudku uznala, že se již víc polepšit nemůže a že 

není svému okolí nebezpečný. Propuštění mohlo nastat při jednohlasné shodě dozorčí rady,  

a to v případě, kdy nebyla šestiměsíčním pobytem vyčerpána polovina trestu. Pokud se během 

propuštění ukázalo, že je mladistvý svému okolí nebezpečný, mohlo být podmínečné propuštění 

odvoláno. 

                                                           
182 Zákon č. 48/1931 Sb., § 19. 
183 Tamtéž, § 20. 
184 Tamtéž, § 21. 
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Před propuštěním185 každého vězně, učinil ředitel polepšovny spolu s dozorčí radou  

a zákonným zástupcem vězně takové kroky, aby byl propuštěný vězeň na svobodě řádně 

zaopatřen. Nejčastěji pomocí některého sdružení nebo zařízen pro ochrannou péči o mládež. 

Pokud takové opatření nešlo vykonat a hrozilo nebezpečí recidivy, mohl ředitel polepšovny po 

dohodě s dozorčí radou ponechat vězně dočasně, nejdéle však čtrnáct dní, v ústavu s tím, že se 

tak zvýší naděje na jeho zajištění. 

Před každým propuštěním vězně z polepšovny, rozhodla dozorčí rada podle výsledku 

výkonu trestu o ochranném opatření,186 tedy o tom, bude-li vězeň po propuštění dán pod 

ochranný dozor nebo do ochranné výchovy. Před tímto rozhodnutím byl vězeň i jeho státní 

zástupce, případně obhájce vyslechnut. 

Pokud k nastoupení ochranné výchovy nedošlo do šesti měsíců od jejího nařízení, bylo 

o jejím případném nařízení opět rozhodnuto. Mohl být, s přihlédnutím k chování a délce 

vykonaného trestu, podmíněně odložen na jeden až tři roky. Zároveň byl nařízen ochranný 

dozor. Od ochranné výchovy bylo upuštěno, pokud s přihlédnutím na věk a poměry dotyčného 

nebyla naděje na jeho polepšení. Výše uvedená rozhodnutí příslušela soudu, který ochrannou 

výchovu nařídil, případně dozorčí radě polepšovny, ve které viník vykonával svůj trest. Takový 

soud i dozorčí rada rozhodovali o tom, zdali se viník, jemuž byla ochranná výchova podmínečně 

odložena, osvědčil. Rovněž mohli od ochranné výchovy upustit. V takových případech dozorčí 

rada187 nebo soud vyslechl odsouzeného, státního zástupce, veřejného žalobce, obhájce  

a zástupce pomocného zařízení.188 

Viník, který před zavedením trestního řízení dospěl osmnácti let, ale čin spáchal ještě 

jako mladistvý189, byl posuzován podle výše psaných ustanovení s následujícími výjimkami. 

Ochranná výchova byla udělena pouze v případě, že je u odsouzeného do jeho jednadvaceti let 

naděje na polepšení. Nebyla-li nařízena a soud měl zákonné podmínky pro výrok o zadržení 

v nucené kolonii nebo donucovací pracovně, mohl tak učinit taková opatření. Trest vězení 

uložil soud pouze, když šlo o osobu mravně nezkaženou a když bylo možné vykonat uložený 

trest alespoň z větší části do jednadvaceti let odsouzeného. V jiných případech uložil soud trest 

podle trestních zákonů, jehož délka se však řídila ustanovením § 8. V případě, že mladistvý 

spáchal ke svému provinění ještě jeden čin po již dosaženém osmnáctém roce, řídil se i ten 

ustanovením tohoto zákona, pokud ovšem příslušel svou povahou k okresnímu soudu a byl-li 

                                                           
185 Zákon č. 48/1931 Sb., § 22. 
186 Tamtéž, § 23. 
187 Rozhodovala-li dozorčí rada, platilo ustanovení § 23, odst. 2 zákona č. 48/1931 Sb. 
188 Tamtéž, § 24. 
189 Tamtéž, § 25. 
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jen trestem peněžitým nebo trestem na svobodě. Jinak platila pro oba dva spáchané činy 

ustanovení „klasického“ trestního zákona s výjimkou pro čin spáchaný před osmnáctým rokem, 

a to podle výše uvedeného § 2, odst. 2 a § 8 a 9. 

Promlčení trestního stíhání190 bylo u provinění mladistvých stanoveno na pět let. Šlo-li 

o čin, za který trestní zákon stanovil trest smrti nebo doživotí, byla promlčecí lhůta deset let. 

Promlčení výkonu trestu191 se nevztahovalo na rozsudek trestu vězení delší pěti let, po 

uplynutí deseti let. Taktéž zněl-li rozsudek na trest vězení pěti let, kratší nebo jiný trest, po 

uplynutí pěti let, a byl-li takový trest uložen za čin, který byl podle trestního zákona přestupkem, 

po uplynutí dvou let. Peněžitý trest uložený vedle trestu vězení se promlčel spolu s hlavním 

trestem. Promlčení výkonu trestu započalo dnem, kdy rozsudek nabyl právní moci. Promlčení 

výkonu trestu se přerušilo jakýmkoliv opatřením soudu nebo příslušného úřadu, namířeným 

proti osobě odsouzeného a zejména pak tím, že byl odsouzený zatčen nebo vzat do vazby. 

 

Hlava druhá – O trestním řízení proti mladistvým 

Trestní řízení proti mladistvým se až na výjimky, které stanovil tento zákon, řídilo podle 

ustanovení trestního řádu. Pokud spáchal mladistvý provinění před osmnáctým rokem a poté 

trestný čin spáchaný později, platí tyto odchylky v případě, že pozdější trestný čin je pouze 

přestupkem nebo přečinem náležejícím k okresnímu soudu. Nebylo-li zahájeno trestní řízení 

před dokonaným devatenáctým rokem, platilo pro viníka ustanovení trestního řádu.192 

Namísto porotních a kmetských soudů jednaly ve věcech mládeže senáty mládeže toho 

příslušného soudu, v jehož obvodě měl obviněný v době činu trvalý pobyt. Pokud neměl 

obviněný na území republiky trvalý pobyt, příslušel do obvodu, ve kterém se zdržoval. Jestliže 

se takto zdržoval a byl příslušný před více obvody současně, náleželo řízení před soud, který 

učinil opatření jako první. V případě potřeby mladistvého nebo samotného trestního řízení, 

mohl soud příslušný případ postoupit buď poručenskému soudu v témže obvodě, nebo soudu, 

v jehož obvodě měl stálý pobyt zákonný zástupce obviněného.193 

Senátu mládeže u krajského soudu příslušelo rozhodovat v trestním řízení ve věcech 

zločinů a přečinů. Mimo to senát mládeže rozhodoval v záležitostech jinak přikázaných 

odvolacímu senátu a také ve věcech přikázaných radní komoře (žalobnímu senátu). V senátu 

mládeže, zpravidla tříčlenném, zasedali dva soudci z povolání, z nichž jeden byl předseda,  
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191 Tamtéž, § 27. 
192 Tamtéž, § 28. 
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a jeden přísedící. Senát čtyřčlenný, složený ze dvou soudců mládeže a dvou přísedících, byl 

ustanoven při přelíčení, které by se jinak konalo před porotním soudem. Přísedící, kteří nemohli 

být zpravodaji, hlasovali jako první (před soudci z povolání), a to první věkem mladší před 

staršími. Vyloučení či zamítnutí přísedícího se dělo dle stejných ustanovení, která platila pro 

soudce ve věcech trestních. Přípravná řízená pro jednotlivá jednání před senáty vykonávali 

soudci mládeže, kteří poskytovali právní pomoc v trestních věcech proti mladistvým. Takoví 

soudci, vyslovil-li se obviněný proti jeho účasti nejpozději po začátku hlavního přelíčení, byli 

vyloučeni z účasti na tomto hlavním přelíčení.194 

Jmenování senátu mládeže (předsedy, soudců mládeže a dalších členů, tj. přísedících), 

jakožto i náhradníků, bylo v kompetenci ministra spravedlnosti. Funkční období bylo v případě 

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

opět stanoveni. Soudci mládeže měli ve své funkci setrvat a nahrazeni měli být pouze v případě 

potřeby. Pro trestné činy spáchané mladistvými byl vrchním prokurátorem určen zvláštní 

žalobce mládeže.195 

Trestní řízení pro trestné činy spáchané osobami mladistvými ve věcech přestupků, 

náleželo u okresních soudů zvláštně určenému soudci mládeže, tj. samosoudci.196 Okresní soud 

tak vydával v těchto trestních věcech rozhodnutí jako soud mládeže. Soudcům mládeže  

u okresních soudů v sídle krajského soudu bylo taktéž svěřeno vyhledávání, přípravné řízení ve 

věcech náležejících do příslušnosti krajského soudu a také poskytování právní pomoci 

v trestních věcech mladistvých provinilců. Takový soudce mohl být podle § 35 zákona  

č. 48/1931 Sb. vedle své funkce samosoudce i členem senátu krajského soudu mládeže. Pokud 

měl okresní soud poručenskou pravomoc, bylo její vykonávání zpravidla spojeno právě v osobě 

soudce mládeže. Soudci mládeže byli do své funkce jmenováni ministrem spravedlnosti pro 

své vlastnosti a schopnosti a měli ve svém úřadu setrvat co nejdéle, to znamená, že neměli být 

bez naléhavé potřeby měněni a nahrazování. 

Jako soudci mládeže byli ustanoveni ti, kteří se pro tuto činnost hodili svými vlastnostmi 

a povahou, odborným, zejména pedagogickým vzděláním a svou dosavadní činností. Totéž 

platilo pro přísedící soudu, kteří museli být způsobilí k úřadu porotce a znalí sociální péče  

o mládež.197 Přijmout a zastávat tento úřad bylo občanskou povinností. Odmítnout je z důvodu 

své profese nemohli profesoři středních škol a učitelé. 
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Přísedící skládali slib do rukou prezidenta soudu. Pokud přísedící hrubě porušil své 

povinnosti, mohl být úřadu zbaven, a to ministrem spravedlnosti. Za nedostavení se k zasedání 

soudu, nedostatečné omluvení či porušení mlčenlivosti mohl být potrestán pokutou do výše 

5 000 Kč nebo vězením do osmi dnů. Proti takovému usnesení mohl podat stížnost, o které 

rozhodl vrchní soud, pokud radní komora trest sama neprominula. Náhrada, která příslušela 

přísedícím, byla ustanovena vládním nařízením č. 195/1931 Sb.198 

V sídlech všech krajských a okresních soudů byla zřízena zvláštní oddělení, která měla 

společná označení „soud mládeže.“ Tyto prostory byly umístěny v téže budově soudu a podle 

možností odděleny od ostatních oddělení soudů tak, aby nedocházelo ke styku mladistvých se 

staršími provinilci.199 

Na okresní soudy uvedené v § 35, mohly být podle ustanovení o řízení ve věcech 

poručenských a opatrovnických přeneseny a jimi vykonávány péče o osobu nezletilou, která 

byla odsouzena pro provinění v případu nevýznamného pro její mravní vývoj. V druhém 

případě mohly vykonávat péči o osobu jeho nezletilého sourozence, kterému hrozilo nebezpečí 

mravní zkázy či zpustnutí. V obou případech mohly vykonávat i dozor nad těmito osobami.200 

Poručenský soud měl být zpraven, spolu s otcem, matkou nebo zákonným zástupcem,  

o zahájení a výsledku trestního řízení proti mladistvému. Dále o rozhodnutích ohledně 

ochranných opatření, o uvěznění a propuštění mladistvého a o napomenutí osob, které  

o dotyčného pečují. Pokud soud uznal za vhodné, mohl uvědomit i školu mladistvého. Pokud 

poručenský soud zjistil, že se v případě jednoho mladistvého vede více řízení, informoval o tom 

příslušné soudy. Ve chvíli propuštění mladistvého z vazby nebo z trestu byl svěřen svému 

zákonnému zástupci či jiné osobě, která za něho ručila. Případně také některému zařízení pro 

soudní péči o mládež (§ 45), které o tom bylo včas informováno.201 

V průběhu trestního řízení vždy byly co nejdůkladněji zjištěny všechny osobní, rodinné 

i majetkové poměry mladistvého. Pokud to bylo účelné, byly vzaty v potaz i další okolnosti, 

které soud mládeže použil k posouzení daného případu. Zvláště si měl vyžádat zprávu 

poručenského soudu o těchto skutečnostech. K zjištění poměrů mladistvého mohl soud 

vyslechnout osoby přezvědné i osoby, jejichž výslech pokládal za žádoucí. Osoby, které mohly 

                                                           
198 Zákon č. 48/1931 Sb., § 34. 
199 § 35 odst. 1. zákona č. 48/1931 Sb. uvádí: „Vládním nařízením mohlo být ustanoveno, aby některé okresní 

soudy vykonávající pravomoc ve věcech mládeže byly činné také pro obvody jednoho nebo několika sousedních 

okresních soudů stejného krajského soudu.“ 
200 Tamtéž, § 36. 
201 Tamtéž, § 37. 
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pro svůj vztah k obviněnému odmítnout svědectví, nemohly tak učinit v případě svědectví  

o osobních, rodinných a majetkových poměrech mladistvého.202 

Měl-li soud důvodnou pochybnost o duševním či fyzickém zdraví a vývoji mladistvého, 

vyžádal si posudek jednoho či dvou lékařů. Případně podle potřeby i odborníkem pro duševní 

nemoci.203 

Vazbu204, i tu vyšetřovací, šlo na mladistvého uvalit pouze tehdy, když jí bylo nezbytně 

zapotřebí a jejího účelu nešlo dosáhnout jinak, zejména opatřením uvedeným v § 1, odst. 2. 

Také ve vazbě měl být mladistvý důsledně oddělen od vězňů starších osmnácti let. Zároveň byl 

pravidelně a účelně zaměstnán. Taková vazba mohla být vykonána i ve výchovně nebo 

podobném veřejném či soukromém ústavu, k tomu určeném ministrem spravedlnosti. 

Předvedení a doprava mladistvých provinilců se děla podle možností nenápadným způsobem. 

Pokud byla s mladistvým provinilcem spoluobviněna osoba starší osmnácti let, bylo 

trestní řízení proti osobě mladistvé vyloučeno a řešeno odděleně. Pouze v případě, že soud 

shledal závažné důvody pro společné trestní řízení, předložil věc se svým vyjádřením  

a odůvodněním nadřízenému soudu k posouzení a rozhodnutí. Rozhodl-li nadřízený soud  

o společném projednání, přidělil případ buď před soud příslušný pro starší osobu nebo, pokud 

nešlo o věc příslušející před porotní soud, přiznal případ soudu mládeže. Konalo-li se trestní 

řízení před soudem příslušným pro starší osobu, byly užity vhodné odchylky ustanovení 

trestního řádu. Výkon rozsudku a další rozhodnutí a opatření po prohlášení rozsudku první 

stolice náleželo, pokud šlo o osobu odsouzeného mladistvého, senátu mládeže a jeho 

předsedovi a okresního soudu soudci mládeže.205 

Upustit od potrestání mohl veřejný žalobce v případě, že se jednalo o čin nepatrného 

významu a odsouzení nebo i samotný proces trestního řízení se nejevil jako účelný. V případech 

upuštění od stíhání, které mělo stejný význam jako prominutí trestu, platilo výše uvedené 

ustanovení § 37, odst. 1 až 3.206 

V řízení proti mladistvému provinilci neexistovalo vyšetřování. Místo něj, mimo 

případy nepatrného významu, bylo soudcem provedenou vyhledávání. Bezpečností úřady  

a orgány směly bez svolení soudu učinit tolik nutná prozatímní opatření. Místo obžalovacího 

                                                           
202 Zákon č. 48/1931 Sb., § 38. 
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spisu stačil návrh žalobce, v němž bylo uvedeno, čím a proti kterým zákonným ustanovením se 

mladistvý provinil. V případě mladistvých se nekonalo ani obžalovací řízení.207 

Kromě případů uvedených v trestním řádu, měl mít obviněný mladistvý obhájce vždy 

při hlavním přelíčení a také při ústním líčení o opravném prostředku. Obhájce, pokud to senát 

či soudce mládeže shledal účelným měl být přizván již v přípravném zřízení. Pokud byl 

mladistvý ve vazbě, mělo se tak stát pokaždé. Neměl-li mladistvý v uvedených případech 

obhájce, byl mu přidělen soudem. V případech náležejících před sborový soud, musel být 

obhájce způsobilý k obhajování před krajským soudem. V ostatních případech mohl být 

obhájcem také zákonný zástupce mladistvého, rodinný příslušník nebo zástupce pomocného 

zařízení pro soudní péči o mládež (§ 45). Obhájcem nemohla být osoba, která se zúčastnila 

trestného činu.208  

 Pokud v obvodu soudu mládeže působila okresní péče o mládež nebo jiné pomocné 

soudní zařízení pro soudní péči o mládež (zvláště úřadovna pro péči o mládež dle § 58), využil 

soud jejich pomoc, zejména při vyhledávání, tj. při zjišťování poměrů mladistvého nebo při 

ustanovení obhájce. Taková zařízení byla informována o zahájení a výsledku trestního řízení 

proti mladistvému (§ 37), případně i o jeho trestném činu, pokud to nebylo na újmu trestního 

řízení.209 

Příprava na hlavní přelíčení210 byla následující. Proti mladistvému nebylo možné vydat 

trestní příkaz. Lhůta stanovená trestním řádem pro přípravu obviněného na hlavní přelíčení 

nemohla být pod sankcí zmatečnosti zkrácena ani se svolením obviněného. Doba hlavního 

přelíčení byla oznámena zákonnému zástupci i pomocnému zařízení pro soudní péči o mládež, 

který při soudě působil. Soud mohl zákonnému zástupci mladistvého nařídit, aby přišel 

k hlavnímu přelíčení. Pokud se nedostavil, platilo ustanovení trestního řádu o následcích 

nedostavení se svědka a o jeho výslechu pak ustanovení § 38, odst. 2.  

Při hlavním přelíčení s mladistvým bylo dbáno na to, aby nepřišel do styku s provinilci 

staršími osmnácti let. To platilo i o dalších úředních jednáních s mladistvými. Pokud nebyl 

mladistvý při hlavním přelíčení vyslechnut, nebylo možné vynést, pod sankcí zmatečnosti, 

rozsudek. Před senátem mládeže se nemohlo ze stejného důvodu konat hlavní přelíčení 

v nepřítomnosti obhájce mladistvého. Na hlavním přelíčení měl právo být přítomen a případně 

se ujmout slova zákonný zástupce a zástupce pomocného zařízení pro soudní péči o mládež. 
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Soud mládeže mohl mladistvého při některých částech přelíčení vykázat ze soudní síně, 

zejména při projevu obhájce a při výslechu přezvědných osob, svědků a znalců. Docházelo 

k tomu v případech, kdy měl soud obavu z toho, že by tato část líčení mohla nepříznivě působit 

na mladistvého. Pokud při přelíčení vyšly najevo nové, pro obviněného nepříznivé okolnosti, 

byly mu před ukončením průvodního řízení oznámeny, aby se k nim mohl vyjádřit.211 

Soud mohl, ve prospěch obviněného, se souhlasem obhájce nebo zákonného zástupce 

vyloučit veřejnost z hlavního přelíčení. Ustanovení trestního řádu určovala další důvody, podle 

kterých mohla být veřejnost z přelíčení vyloučena. Ve prospěch mladistvého nebo v zájmu 

veřejnosti mohla být k jinak neveřejnému hlavnímu přelíčení přizvána další nezúčastněná 

osoba. Rodiče, pěstouni, poručníci, ochranný dozor a funkcionáři institucí měli na hlavní 

přelíčení neomezený přístup. Tato ustanovení platila také pro ústní líčení o opravném 

prostředku.212 

O ochranném dozoru a ochranném výchově rozhodoval soud usnesením, které bylo 

bezprostředně připojeno k rozsudku. Před jeho vynesením, pokud se tak nestalo při hlavním 

přelíčení, byl vyslechnut obviněný, dále zákonný zástupce, veřejný žalobce, obhájce a zástupce 

pomocného zařízení. Rozhodnutí o ochranných opatřeních náleželo soudu první stolice. 

Usnesení, kterým byl nařízen ochranný dozor nebo ochranná výchova, pozbylo platnost ve 

chvíli, kdy byl mladistvý např. po odvolání právoplatně zproštěn nebo bylo-li trestní řízení 

zastaveno. Pokud se však již s ochranným opatřením započalo, mohlo se zrušit až právoplatným 

rozhodnutím poručenského soudu.213 

Opravné prostředky mohly podle platných ustanovení ve prospěch obviněného podat 

manžel, rodiče, zákonný zástupce, obhájce, pomocné zařízení uvedené v § 45 a veřejný žalobce 

Proti vůli obviněného však pouze jeho otec, matka, zákonný zástupce, obhájce a pomocné 

zařízení uvedené v témže paragrafu. Rozhodnutí a opatření, proti kterým mohly výše psané 

osoby podat opravný prostředek, bylo těmto osobám doručeno. Lhůta k podání opravného 

prostředku se posuzovala u veřejného žalobce, zákonného zástupce a obhájce samostatně.  

U ostatních osob vypsaných výše podle lhůty platné pro obviněného.214 

Vedle stížností na rozhodnutí a opatření, na které se vztahoval trestní řád, bylo možné 

si stěžovat také na rozhodnutí soudu a dozorčí rady o ochranných opatřeních, na rozhodnutí 

soudu podle § 9, odst. 4. Dále bylo možné podat stížnost na rozhodnutí dozorčí rady  
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o podmíněném propuštění z trestu a jeho odvolání, s výjimkou rozhodnutí, ke kterému se 

vyžadovalo jednomyslné usnesení dozorčí rady. Také stížnost na rozhodnutí dozorčí rady  

o době strávené v kárné samovazbě nezapočítané do trestu. Proti jiným rozhodnutím dozorčí 

rady nebylo opravných prostředků. Osoby oprávněné podávat opravné prostředky ve prospěch 

obviněného, si mohly stěžovat také na to, že některá ochranná opatření nebyla nařízena nebo 

že od výkonu ochranné výchovy bylo upuštěno nebo že byl její výkon podmíněně odložen.215 

V případech uvedených v § 51, se stížnost podávala u soudu či dozorčí rady, které 

rozhodnutí vydaly, a to do osmi dnů od jeho oznámení. Stížnost měla odkladný účinek, pokud 

ovšem soud nebo dozorčí rada neurčily jinak, protože odklad výkonu rozhodnutí byl na škodu 

mladistvého. Týkala-li se stížnost jakýmkoliv způsobem ochranného opatření, jeho výkonu, 

upuštění nebo podmíněném odložení, mohl soud první stolice nebo dozorčí rada samy změnit 

své usnesení. Na jejich nové rozhodnutí bylo možné si opět stěžovat. O stížnosti proti 

rozhodnutí dozorčí rady rozhodoval s konečnou platností příslušný senát mládeže krajského 

soudu. Byl-li vedle stížnosti proti rozhodnutí o ochranném opatření podán i opravný prostředek 

proti rozsudku, rozhodl o ní soud příslušný o tomto opravném prostředku.216 

Odvoláním šlo odporovat odsuzujícímu rozsudku soudu, kterým bylo upuštěno od 

potrestání ve prospěch obviněného tehdy, pokud šlo o výrok o vině. V neprospěch obviněného 

pak kromě toho pouze tehdy, když soud upustil od potrestání. Odvoláním se odporovalo  

i odsuzujícímu rozsudku v případě, že soud neupustil od potrestání.217 

 

Hlava třetí – Závěrečná ustanovení 

Poručenský soud v tomto zákoně znamenal příslušný poručenský soud nebo 

opatrovnický či poručenský úřad. Byl-li poručenský soud či úřad v cizině a nebylo možné 

vyčkat jeho rozhodnutí, náleželo konat prozatímní opatření tomu tuzemskému soudu či úřadu, 

který byl příslušný zřídit nedospělému nebo mladistvému poručníka nebo opatrovníka.218 

Pokud soud nebo správní úřad rozhodl ve prospěch mladistvého o potřebě nějakého 

opatření poručenského soudu, měl být daný soud okamžitě informován a podle možností  

i osoby uvedené v § 37, odst. 3. Byla-li tato potřeba naléhavá, měl toto opatření učinit soud 

nebo úřad sám a až poté o tom uvědomit poručenský soud.219 

                                                           
215 Zákon č. 48/1931 Sb., § 51. 
216 Tamtéž, § 52. 
217 Tamtéž, § 53. 
218 Tamtéž, § 54. 
219 Tamtéž, § 55. 
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Ustanovení o příslušnosti a o řízení před vrchními soudy nebyla tímto zákonem dotčena. 

Pokud šlo o mladistvého, užito bylo ustanovení § 37 až 39, 40 odst. 2 až 5, § 45 a 47, odst.  

5 tohoto zákona. Senátu mládeže krajského soudu a jeho předsedovi příslušelo rozhodovat  

o ochranných opatřeních, dále nařídit výkon rozsudku a činit veškerá další rozhodnutí  

a opatření, která po právní moci rozsudku náležela krajskému soudu v sídle státního soudu. 

K příslušnosti okresních soudů náleželi také přestupky podle § 64 přest. zák. čl. XL/1879, 

přestupky podle § 66 a 68 a 70 přest. zák. čl. XL/1879 a podle § 1 zák. čl. XXI/1913 o veřejně 

nebezpečných zahálečích, byly-li spáchány osobami mladistvými, a také přestupky podle § 66 

přest. zák. čl. XL/1879, byly-li spáchány na osobách mladších osmnácti let.220 

Výslech nedospělých a mladistvých mohl soud vykonat v přítomnosti otce nebo matky 

či jiné způsobilé osoby, pokud se předpokládalo, že se tím výslech usnadní. To samé mohlo být 

učiněno při výslechu svědka s tím, že toto opatření přispěje ke zjištění pravdy.221 

Pomocná zařízení pro soudní péči o mládež, tedy úřadovny pro péči o mládež, měla 

vždy působit při soudech mládeže a podle dané potřeby i při ostatních soudech. Zástupci  

a orgány těchto pomocných zařízení užívali po dobu výkonu svého úřadu stejnou ochranu jako 

veřejné orgány dle § 68 tr. z., § 5 zák. čl. XL/1914.222 

Řemeslná výuka v polepšovnách a výchovnách byla zavedena pro zaměstnání učedníků 

i pomocníků takových prací, které byly předmětem řemeslných živností. Zaměstnání se mělo 

konat pod vedením osoby k tomu způsobilé nebo jinak dostatečně odborně vzdělané, a mělo 

být postaráno o všestrannou a stejně důkladnou výuku jako u učňů a pomocníků na svobodě.  

Z vysvědčení i jiných průkazů nesmělo být totiž patrné, že osoba vlastnící daný průkaz, byla 

držena v polepšovně nebo výchovně. Doba strávená těmito činnostmi ve výchovně, měla být 

buď úplně nebo z části započtena do doby potřebné k řemeslné výuce podle obecných předpisů. 

Doba strávená stejnou činností v polepšovně, však byla započtena vždy jen z části. Podrobná 

ustanovení byla vydána vládním nařízením,223 které přesně určovalo, pro které řemeslné 

výkony platila ustanovení tohoto paragrafu. Dále určilo maximální dobu, která mohla být 

vězňům v polepšovně započtena, kterému úřadu příslušelo o započtení rozhodovat a jakým 

způsobem měl být vydán průkaz způsobilosti, vyučil-li se mladistvý v polepšovně nebo ve 

výchovně.224 

                                                           
220 Zákon č. 48/1931 Sb., § 56. 
221 Tamtéž, § 57. 
222 Tamtéž, § 58. 
223 § 43 až 47 nařízení č. 195/1931 Sb., kterým se provádí zákon o trestním soudnictví nad mládeží. 
224 Zákon č. 48/1931 Sb., § 59. 
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Kdo uveřejnil zprávu o trestném činu spáchaném osobou mladistvou nebo zprávu 

z trestního řízení s ním, kdo uvedl jeho jméno, uveřejnil podobiznu nebo jiné okolnosti, 

z kterých šlo rozpoznat danou osobu, byl potrestán pro přečin peněžitým trestem od 100 Kč do 

5 000 Kč nebo vězením od tří dnů do jednoho měsíce. Čin nebyl trestný, pokud toto dotyčný 

uveřejnil pouze k účelům trestního řízení nebo se svolením soudu či státního zastupitelství.225 

Pro zanedbání povinné péče o mladistvého, buď z úmyslné nebo hrubé nedbalosti, mohl 

být na návrh poručenského soudu kdokoliv potrestán soudem pro přestupek vězením od 

jednoho týdne do tří měsíců. Pokud bylo zanedbání mladistvého spácháno z nízké a nečestné 

pohnutky, byl viník potrestán tuhým vězením od čtrnácti dnů do šesti měsíců a ztrátou 

volebního práva do obcí.226 

Kdo vědomě zmařil nebo komplikoval výkon ochranného dozoru nebo ochranné 

výchovy, kdo pomohl či svedl jiného k tomu, aby se ochrannému opatření vyhnul, byl na návrh 

poručenského soudu potrestán pro přestupek vězením od jednoho týdne do šesti měsíců.227 

Výkon ochranného dozoru a ochranné výchovy a další otázky s tím spojené byly do 

doby, než vešel v platnost zákon o ochranné výchově, upraven vládním nařízení podle 

následujících zásad. Na ochranný dozor svěřený rodině dohlížel, taktéž měl právo podávat 

opravné prostředky, příslušný poručenský soud, který k dohledu užil pomocného zařízení pro 

soudní péči o mládež nebo pomocí důvěrníka (ochranného dozorce), kterého sám určil. 

Ochranná ústavní výchova byla vykonávána ve veřejných ústavech, případně i v soukromých, 

pokud k tomu dal svolení ministr sociální péče. V těchto ústavech dbala na výkon ochranné 

výchovy dozorčí rada, složená ze soudce jako předsedy a dvou přísedících, kteří byli činní 

v ochranné péči o mládež. Předsedu a jeho náhradníka určil ministr spravedlnosti, přísedící 

s jejich náhradníky volil, s přihlédnutím k návrhům ústředních organizací pro péči o mládež, 

zemský výbor, v jehož obvodě se ústav nalézal. Kárné tresty a péče o propuštěné byly upraveny 

podle § 18 a 22. O propuštění mladistvého z ochranné výchovy nebo o jakékoliv jiné změně 

rozhodovala dozorčí rada. V případech ochranného dozoru či rodinné ochranné výchovy měl 

tato právo poručenský soud. O podmíněné propuštění z ochranné výchovy nebo ochranného 

dozoru platilo ustanovení § 19, čís. 8 tohoto zákona. Po dobu vojenské služby nemohla být 

ochranná výchova ani ochranný dozor vykonány. Pokud se ale mladistvý z vojenské služby 

vrátil před jednadvacátým rokem svého věku, byla o tom podána zpráva soudu a dozorčí radě, 

které rozhodly o ochranném opatření. Proti usnesení dozorčí rady o propuštění z ochranné 

                                                           
225 Zákon č. 48/1931 Sb., § 60. 
226 Tamtéž, § 61. 
227 Tamtéž, § 62. 
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výchovy bylo možné podat stížnost, o níž platilo ustanovení § 52. Náklady za ochranná opatření 

mladistvého náležely k nákladům trestního řízení, které zakládal stát. Za tento náklad ručil ten, 

kdo podle občanského práva hradil útraty výchovy mladistvého do té částky, kterou jej tato 

výchova stála za dobu jejího trvání. Pokud ale způsobil zpustnutí mladistvého zákonný 

zástupce, ručil za celý náklad ochranné výchovy on. O ručení a jeho výši rozhodl soud, který 

vydal odsuzující rozsudek v první stolici. Proti výroku ručení a jeho výši nebylo možné podat 

stížnost nebo, pokud byl obsažen v rozsudku, odvolání. Náklady na ochrannou výchovu byly 

dobývány na tom, kdo byl povinen je hradit, ale i na člověku, kdo za mladistvého ručil. 

Výjimkou byla situace, kdy dobýváním mohlo dojít k ohrožení výživy mladistvého nebo jeho 

rodiny.228 

Ustanovení o donucovacích pracovnách a polepšovnách podle zákona č. 90/1885 ř. z. 

se měnilo do té doby, dokud nenabyl účinnosti zákon o ochranné výchově. Dosavadní 

polepšovny se nazývaly výchovnami. Do výchovny byli přijati mladiství, u nichž soud nebo 

dozorčí rada polepšovny (věznice) nařídily ústavní ochrannou výchovu. Kromě toho mohly být 

do výchovny na návrh zákonného zástupce se souhlasem poručenského (opatrovnického) 

soudu, přijaty osoby mladší osmnácti let. Zemská výchovná rada (složena ze dvou úředníků 

zemského úřadu, člena zemského výboru, soudce a přísedícího) rozhodovala v případě, že byla 

nařízena ochranná výchova v zemské výchovně. Pokud byla výchovna zřízena okresem nebo 

obcí, mohl zemský úřad zmocnit k rozhodování o přijetí do ochranné výchovy výchovnou radu, 

zřízenou u okresního úřadu. Podrobná organizace a jednací řád výchovných rad byly upraveny 

podle vládního nařízení.229 Nejvyšší dozor nad výchovnami příslušel ministerstvu sociální péče 

v dohodě s ministerstvem vnitra.230 

Ustanovení tohoto zákona o přechodných ustanoveních o trestních činech byla, 

s výjimkou § 60 a 62, užita také na trestné činy spáchané před účinností tohoto zákona, o nichž 

trestní řízení u soudu první stolice nebylo ještě skončeno nebo o nichž tento soud znovu jednal. 

O odvolání z rozsudků okresních soudů a z konečných rozhodnutí soudů mladistvých, která 

nebyla vyřízena do účinnosti tohoto zákona, náleželo rozhodnout senátu mládeže jako soudu 

odvolacímu. Rozhodl-li odvolací soud znovu o otázce viny (otázce skutkové), užil při tom 

ustanovení první hlavy tohoto zákona.231 

                                                           
228 Zákon č. 48/1931 Sb., § 63. 
229 § 12 až 21 nařízení č. 195/1931 Sb., kterým se provádí zákon o trestním soudnictví nad mládeží. 
230 Zákon č. 48/1931 Sb., § 64. 
231 Tamtéž, § 65. 
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Rozsudky trestních soudů o osobách, které spáchaly trestný čin před dokonáním čtrnácti 

let, nebylo možné vykonat. Výjimkou byl výrok o propadnutí věcí a o soukromoprávních 

nárocích, kdy bylo odsouzení pro takové činy zahlazeno podle § 6 zák. č. 111/1928 Sb. Tresty 

na svobodě uložené pro tresty spáchané ve věku mladistvém, s jejich výkonem do doby vydání 

zákona nezapočalo nebo jejich zbytek v tu chvíli nepřevyšoval šest týdnů, byly vykonány podle 

ustanovení § 13 a 14.232 

Následky odsouzení náležející k činu spáchanému před osmnáctým rokem, které do 

vydání tohoto zákony byly spojovány s odsouzením nebo které byly vysloveny v rozsudku, 

zanikly. Stejně tak i nařízené uveřejnění rozsudku, s výjimkou případu zadostiučinění 

soukromé osoby nebo v případu cizince, který měl být vypovězen a vyhoštěn. Policejní dohled 

nemohl být nařízen a byl-li nařízen, zanikl.233 

Polepšovací ústavní výchova, kterou soud (poručenský úřad) nařídil podle zákona č. 89 

a 90/1885 ř. z. nebo zákonných článků XXXVI/1908 a VII/1913, se přeměnila v ochrannou 

výchovu podle tohoto zákona. Totéž platilo o polepšovací ústavní výchově vykonávané na 

žádost zákonného zástupce.234 

Pro osoby podrobené pravomoci vojenských soudů, které v době spáchání trestného 

činu nedospěly osmnácti let, platilo ustanovení tohoto zákona s následujícími výjimkami. 

Trestní řízení se konalo podle vojenského trestního řádu, ale bylo možné užít ustanovení § 37 

a 39. Rozhodnout o ochranných opatřeních, nařídit výkon rozsudku, činit další opatření  

a rozhodnout po právní moci rozsudku příslušelo senátu mládeže krajského soudu podle § 29, 

odst. 2 a jeho předsedovi. Pro jiné osoby příslušné pod pravomoc vojenských soudů platila 

z tohoto zákona ustanovení § 1, odst. 1, § 2, odst. 2, § 8, odst. 3 a 4, § 10, 60 až 62 

s následujícími výjimkami. Místo trestu vězení uložil soud mladistvému trest na svobodě toho 

druhu, jaký stanovil vojenský trestní zákon. Pokud takto stanovil trest smrti zastřelením, uložil 

se mladistvému trest žaláře mezi jedním až pěti roky. Jako následek nebo zostření trestu mohlo 

být rozhodnuto o prostém odnětí vojenské hodnosti či ztráta vojenských vyznamenání. 

Ustanovení přechodných (§ 65 až 68) bylo užito přiměřeně s přihlédnutím k odlišnostem 

uvedeným v odstavcích 1 a 2.235 

Ministr spravedlnosti mohl úkony, k nimž byl určen podle § 13, 16, 20, 31, 34, 40, 63  

a 64, přenést úplně nebo z části na prezidenty vrchních soudů.236 

                                                           
232 Zákon č. 48/1931 Sb., § 66. 
233 Tamtéž, § 67. 
234 Tamtéž, § 68. 
235 Tamtéž, § 69. 
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64 
 

Tímto byly zrušeny dosavadní zákony, a to zejména § 2 lit. d), § 237, 269 až 273 

trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z.; § 8 zákona č. 89/1885 ř. z.; § 14 zákona 

č. 90/1885 ř. z.; § 3 lit. d), § 6 vojenského trestního zákona ze dne 15. ledna 1855, č. 19 ř. z.;  

§ 15 až 31, 33 až 35 trestní novely zák. čl. XXXVI/1908; zákon o soudech mládeže zák. čl. 

VII/1913 s výjimkou § 75.237 

Tento zákon nabyl účinnosti šest měsíců po vyhlášení. Ustanovení § 36 nabylo na 

Slovensku a Podkarpatské Rusi účinnosti teprve dnem, který ustanovilo vládní nařízení. 

Provedení tohoto zákona bylo přikázáno ministrům spravedlnosti, sociální péče a vnitra.238  

  

                                                           
237 Zákon č. 48/1931 Sb., § 71. 
238 Tamtéž, § 72. 



65 
 

5. Soud mládeže Kutná Hora  

Soud mládeže Kutná Hora byl během své existence vždy přímou součástí Krajského 

soudu Kutná Hora. Napojen byl na něj nejen místně, ale i personálně a věcně. 

Krajský soud Kutná Hora sídlil v klasicistní budově v centru města na Smíškově 

náměstí239, dnes nám. Národního odboje čp. 58. Budova byla postavena kolem roku 1830 a od 

počátku sloužila svému původnímu účelu, tedy soudu, ke kterému je využívána do dnes.240 Po 

kodifikaci zákona o trestním soudnictví nad mládeží (v roce 1931) přibylo do této budovy  

i nové oddělení – soud mládeže. Z počátku ale byla prostorová situace nevyhovující. Presidium 

krajského soudu v Kutné Hoře ve své zprávě z května 1931 adresované Presidiu vrchního soudu 

v Praze uvedlo, že soudce mládeže i senát mládeže by bylo lepší umístit do budovy okresního 

soudu, která vyhovovala požadavku zamezit styku mladistvých delikventů s dospělými 

osobami241. Zatímco v budově krajského soudu toto možné nebylo, protože se zde od pondělí 

do soboty projednávaly trestní věci proti dospělým provinilcům a nemohlo by se tak předejít 

jejich setkání s mladistvými242. Situace se ale zřejmě nějakým způsobem vyřešila, neboť soud 

mládeže zde začal ještě v témže roce fungovat. Prostorovou otázku řešil soud mládeže znovu  

v roce 1945, kdy část budovy krajského soudu byla zabrána pro vojenské účely a soudci se tak 

museli tísnit v společných kancelářích.243 

Do oblasti působnosti Soudu mládeže Kutná Hora spadaly v době jeho fungování 

Okresní soudy Čáslav, Dolní Kralovice, Habry, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, 

Uhlířské Janovice, Kolín, Kouřim, Kutná Hora, Ledeč nad Sázavou, Poděbrady, Polná, 

Přibyslav a Štoky. 

Reálný počet případů, který tento soud v jednotlivých letech projednával, zachycuje 

příloha č. 3. Z ní je také dobře patrné, kolik spisů vzešlých z činnosti senátu mládeže244 se pro 

jednotlivé roky zachovalo. Dále se z ní dá vysledovat, jak kolísala kriminalita mládeže 

v kutnohorském kraji mezi lety 1931–1949, resp. 1948. Rok, kdy byl Soud mládeže v Kutné 

Hoře uveden v život, byl na počet řešených i dochovaných spisů samozřejmě chudý.245 Naopak 

                                                           
239 Mezi lety 18781928 Smíškovo náměstí. In: BARTOŠ, Martin a kol. Kutná Hora. Praha: Historický ústav 

Akademie věd ČR, 2010. Historický atlas měst České republiky. Mapa č. 2831. 
240  
http://pamatkovykatalog.cz/?element=2279702&sequence=1&mode=parametric&isProtected=1&catalogNumbe

r=1000148663&action=element&presenter=ElementsResults 
241 § 35 zákona č. 48/1931 Sb. 
242 NA, Ministerstvo spravedlnosti, Praha (1918–1953), kt. 239, inv. č. 388. 
243 SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (1850–1949), 7, sign. Pres 1945. 
244 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (1931–1949), inv. č. 10–27 spisy, inv. č. 1–3, 7 rejstříky. 
245 Zde je dobré připomenou, že začal fungovat až od října. Tedy údaje zde uvedené jsou pouze za tři měsíce, ne 

za celý rok. 

http://pamatkovykatalog.cz/?element=2279702&sequence=1&mode=parametric&isProtected=1&catalogNumber=1000148663&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=2279702&sequence=1&mode=parametric&isProtected=1&catalogNumber=1000148663&action=element&presenter=ElementsResults
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tomu bylo hned v roce následujícím, kdy soud řešil téměř trojnásobek případů (62 kauz).246 

Vzhledem k tomu, že soudy mládeže byly ustanoveny na počátku třicátých let a fungoval téměř 

až do začátku let padesátých, vykonávaly svůj úřad z poloviny v období politicky nestálém 

(hospodářská krize, okupace, protektorát). V první polovině třicátých let je patrné, že 

kriminalita mládeže247 nebyla, až na již zmíněný rok 1932, příliš vysoká. Od roku 1936 se počet 

případů postupně zvyšoval a až na menší pokles v roce 1939 tomu tak bylo až do roku 1942, ve 

kterém senát mládeže projednal nejvíce případů za celou dobu své existence, celkem 118 

provinění mladistvých.248 Následující rok se počet provinění u soudu mládeže o více jak dvacet 

případů snížil, avšak roku 1944 počet projednávaných kauz opět vzrostl. Ročníky 1945 a 1946 

měly totožně po 109 případech, další rok počet případů opět znatelně poklesl a v roce 1948 

nastalo nepatrné zvýšení počtu kauz oproti roku předchozímu. Celkově lze shrnout, že válečné 

roky byly co do počtu kriminality mladistvých v kutnohorském kraji bohatší, než léta před  

i poválečná. Tím pádem byl více vytížen samotný úřad se soudci a dalším kancelářským 

personálem, který měl vedle agendy mládeže na starosti i jiná oddělení Krajského soudu 

v Kutné Hoře.249 

V případě mladistvých provinilců si drobnou pozornost zaslouží i genderová otázka. 

Přehled počtů delikventů obou pohlaví250 byl připojen k celkovému součtu řešených  

a dochovaných kauz, neboť tak nejlépe vynikly početní rozdíly. Na první pohled je zřejmé, že 

chlapci se dopouštěli trestného provinění častěji než dívky. Na jejich obranu ale nutno dodat, 

že většinou přímou úměrou tak, jak rostl či klesal počet provinění chlapců, rostlo a klesalo  

i množství dívčích poklesků. V celkem 1445 případech vedených u Soudu mládeže Kutná Hora, 

bylo stíháno 1483 chlapců a 292 dívek. V průměru tedy připadá jedno provinění dívky na pět 

provinění chlapců. 

O charakteru nejčastějších provinění mladistvých podává základní přehled v příloze  

č. 4. V tabulce jsou zachyceny roky 1931, 1932 a 1939.251 Nejběžnějším činem v těchto letech, 

pro který byli mladiství provinilci, dívky i chlapci, senátem mládeže v Kutné Hoře souzeni, 

byla jednoznačně krádež.252 Nezletilé, v případě krádeže, málo kdy stíhal soud pouze pro 

                                                           
246 Z celkového počtu 62 případů se však zachovalo pouze 8 spisů. Srovnej: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora 

(1931–1949), kt. 1, inv. č. 11 spisy; ppr 1, inv. č. 1 rejstřík. 
247 Počty uvedené v přehledu se týkají provinění charakteru zločinů a přečinů, které řešil pouze senát mládeže,  

a to v rámci celého kutnohorského kraje. 
248 Logicky je pro tento rok zachováno i nejvíce spisů. Srovnej: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (1931–

1949), kt. 9–13, inv. č. 21 spisy; ppr 2, inv. č. 2 rejstřík. 
249 SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (1850–1949), Kniha rozvrhu prací (1927–1948). 
250 Příloha č. 3. 
251 Z těchto let byly vybrány tři konkrétní případy, které jsou podrobně popsány v samostatné kapitole. Srovnej: 

kapitola 6. 
252 § 171, tr. z. č. 117/1852. Viz. Příloha č. 3. 
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samotný § 171. Pomocí dalších příslušných ustanovení trestního zákona č. 117/1852 ř. z., 

kompetentní úřad konkrétně vyjádřil, jakou povahu daná krádež měla. Nejčastěji se vyskytují 

a opakují kombinace § 171 a 173253, § 171 a 174254, § 171, 173, 174 a 176255, § 171 a 176. 

Dalším obvyklým proviněním se stal v případě mladistvých podvod dle § 197 citovaného 

zákona, spolu s dalšími paragrafy, které opět stanovily konkrétnější povahu podvodu. 

Obvyklým proviněním bylo rovněž hrubé a veřejné pohoršení působící urážku 

mravopočestnosti nebo stydlivosti, tedy § 516 zmíněného trestního zákona. V kauzách chlapců 

bylo velmi častým proviněním smilstvo proti přírodě buď s osobou téhož pohlaví nebo se 

zvířetem.256 Dívky se v podobné rovině provinily tzv. úmyslným vyhnáním plodu.257 Jako další 

běžnější provinění mladistvých lze uvést např. poškození cizího majetku dle § 85, neoprávněné 

omezování osobní svobody dle § 93, zločin těžkého ublížení na těle dle § 152 a třeba i žhářství 

dle § 166 a následujících ustanovení. 

 

5.1 Struktura soudu a jeho kompetence  

Soud mládeže v sídle Krajského soudu Kutná Hora svojí organizační strukturou 

odpovídal předepsaným předpisům z druhé poloviny devadesátých let 19. století. Tyto předpisy 

stanovily pravidla pro soudní organizaci a vnitřní chod instituce258 a tudíž se jimi řídil i soud 

mládeže. 

Soud mládeže Kutá Hora byl řádnou součástí soudní soustavy a v sídle krajského  

i okresního soudu měl vytvořit samostatné, od ostatních důkladně odloučené oddělení nesoucí 

název „soud mládeže“. Charakteristickým rysem vnitřního uspořádání soudu bylo rozdělení 

soudu do několika oddělení, k nimž přináležela odpovídající kancelářská oddělení, v nichž byly 

soustředěny nesoudcovské činnosti.259 Takové specializované oddělení vytvářel i Soud mládeže 

Kutná Hora. Senát mládeže u krajského soudu, jako soud sborový, se skládal ze dvou 

profesionálních soudců, předsedy a jeho zástupce, a jednoho přísedícího z řad laiků. Soudce 

mládeže i přísedící jmenoval ministr spravedlnosti z řad soudců krajského soudu. U přísedícího 

přihlížel k návrhům ústředních organizací pro péči o mládež. Pokud byl před soudem mládeže 

                                                           
253 § 173, tr. z. č. 117/1852. Viz. Příloha č. 3. 
254 § 174, tr. z. č. 117/1852. Viz. Příloha č. 3. 
255 § 176, tr. z. č. 117/1852. Viz. Příloha č. 3. 
256 Srovnej s kapitolou 6.2.  
257 Srovnej s kapitolou 6.3. 
258 Zákon č. 217/1896 ř. z. ze dne 27. listopadu 1896, o soudní organizaci společně s nařízením ministerstva 

spravedlnosti č. 112/1897 ř. z. z 5. května 1897, kterým se vydal nový jednací řád pro soudy prvé a druhé stolice. 
259 PRINC, Michal. Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938: (soudy, soudní osoby, dobové problémy). 

Praha: 2015. s. 183. 
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projednáván případ mladistvého, který by jinak příslušel před porotní soud, byl ustanoven senát 

čtyřčlenný, složený ze soudců, tj. z předsedy senátu a jeho zástupce, a dvou přísedících laiků.260  

U okresního soudu v sídle Krajského soudu Kutná Hora byl ustanoven samosoudce 

z řad jeho sborového soudu, protože takový okresní soud neměl vlastní personální obsazení.261 

Zároveň byl samosoudce mládeže členem senátu mládeže při krajském soudu.262  

Obecnou zásadou u okresních soudů mimo sídlo Krajského soudu Kutná Hora bylo 

rozdělení jednotlivých agend, tedy i soudnictví nad mládeží, mezi jednotlivé stabilní soudce, 

kteří vyřizovali práci pouze ve svém oddělení. Za samosoudce mládeže byl vybrán ten, který 

se pro tuto práci hodil svými vlastnostmi a povahou. Zejména se hledělo k dosavadní vykonané 

činnosti, postupu práce, případně pedagogickému vzdělání, pokud je některý ze soudců měl. To 

samé platilo i u soudců v senátu mládeže. 

Kancelářská agenda soudu mládeže byla soustředěna v jednom kancelářském oddělení 

společném pro obě oddělení soudu mládeže (senát i samosoudce).263 Kancelář vedla současně 

i agendu oddělení poručenského soudu. Toto spojení přispívalo k prohloubení a urychlení 

součinnosti soudce trestního se soudcem poručenským.  

Kancelář byla zprvu umístěná do zvláštního oddělení VI., VIa. a VII.264, tedy do 

kanceláře, která zajišťovala všeobecné trestní věci a trestní věci samosoudcovské. Teprve od 

roku 1944 měl soud mládeže kancelář vlastní.265 

Jako jednací den bylo stanoveno úterý odpoledne, síň č. 5266. Pro věci trestní byla určena 

shodná síň, ale jednací dny byly stanoveny na pondělí, středu a pátek. Tím mělo být zabráněno 

styku mladistvých provinilců s těmi dospělými tak, jak to určoval § 35, 3 odst. zákona  

č. 48/1931 Sb. 

Činnost soudců a Soudu mládeže Kutná Hora měla být v případě mladistvých co 

nejjednodušší a nejrychlejší, avšak důkladná, účelná a jednotná. S tím souviselo řádné vedení 

registratury agendy mládeže, pro které byly stanoveny předpisy výnosem ministerstva 

spravedlnosti č. 19/1931 ze dne 10. září, č. 39812 o rejstřících, záznamech a výkazech 

                                                           
260 Viz. níže podkapitola 6. 1 delikt neúmyslného zabití. 
261 PRINC, M. Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938. s. 221. 
262 Podrobně je o personálním obsazení pojednáno v podkapitole 5. 3. 
263 Bylo tomu tak ve shodě s § 2, vládního nařízení č. 195/1931 Sb., které doporučovalo, pokud to ovšem 

dovolovala prostorová situace budovy soudu, aby byly ve vhodně zvolených místnostech situovány a zřízeny 

společné kanceláře obou oddělení soudu mládeže, tedy okresního i krajského společně. 
264 Oddělené VI., pod kterým bylo umístěno, zajišťovalo záležitosti všeobecně trestní. 
265 Příloha č. 2. 
266 SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (18501949), Kniha rozvrhu prací (19271948). 
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v trestních věcech mládeže.267 U Krajského soudu Kutná Hora byly ve věcech mládeže vedeny 

rejstříky pod značkou Ml I, které evidovaly případy náležející v řízení senátu mládeže.268 Pro 

Okresní soud mládeže Kutná Hora vedla kancelář řádně řadu rejstříků spisové značky Ml II. 

Rejstřík Mlo byl u Krajského soudu Kutná Hora veden pro věci soudu mládeže, ve kterých 

rozhodoval jako soud II. stolice o odvoláních nebo o stížnostech. Dále Soud mládeže Kutná 

Hora spravoval rejstříky, ve kterých pod spisovou značkou Mln vedl případy náležející do 

zbylých rejstříků soudu mládeže tedy do knih značky Ml, Mlo nebo Mld. Jako další druh úřední 

knihy vedl soud mládeže jmenný index pro všechny typy výše uvedených rejstříků, a navíc  

i pro spisovou značku Mld, která označovala věci právní pomoci v trestních věcech proti 

mladistvým. 

Stejná pravidla, která platila při vedení rejstříků, platila, co se týče rychlosti, pružnosti, 

důkladnosti, jednotnosti aj., i u vedení spisové agendy Soudu mládeže Kutná Hora. Spisy 

k jednotlivým případům vedl soud podle velmi podrobných zásad.269 Dle těchto předpisů měla 

být všechna soudní vyhotovení opatřena číslem jednacím a označením Soud mládeže Kutná 

Hora. Souběžně s výše vypsanou řadou rejstříků, byla vedena řada spisů stejných spisových 

značek. Způsob psaní měl být jasný, určitý a pro každého snadno srozumitelný. To samé platilo 

i o podpisech soudců a dalších úředníků. Pokyny, odpovědi a rozhodnutí v rámci vnitřního 

styku soudu měly být vzhledem k povaze jejich obsahu vyhotoveny podle v úřadu používaných 

vzorů a podle obsahu rozhodnutí soudce. U složitějších rozhodnutí byl text vypracován přímo 

soudcem nebo jím pověřeným pomocným soudcovským úředníkem. Soud mládeže Kutná Hora 

při jednání s dalšími úřady, nejčastěji Stáním zastupitelstvím Kutná Hora, dalšími okresními 

soudy a úřady péče o mládež v kraji, komunikoval pomocí návrhů, prohlášení, dožádání, 

vyhotovování zpráv, předkládání a vyřízení.270 Soud mládeže Kutná Hora předkládal Presidiu 

Krajského soudu či přímo Vrchnímu soudu v Praze během roku na vyžádání zprávy různého 

charakteru a každoročně výkazy o své činnosti.271 

Pokud soud odsoudil mladistvého k nepodmíněnému trestu vězení, umístil jej podle 

pohlaví a povahy činu do jedné z předem určených věznic, a to podle výnosu č. 18 ze dne  

                                                           
267 Věstník ministerstva spravedlnosti. roč. XIII., Praha: Státní tiskárna 1931., s. 174. Rejstříky vedené pro 

jednotlivé agendy soudu mládeže měly následující označení: Ml – všichni provinilci, Ml I – zločiny a přečiny, Ml 

II – přestupky, Mlo – odvolání a stížnosti, Mld – právní pomoc, Mln – trestní věci jinam neodkázané. 
268 Příloha č. 8. Ukázka vnitřní formulářové struktury rejstříku Ml I Viz: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora 

(19311949), ppr 1, inv. č. 1. 
269 Výnos ministerstva spravedlnosti č. 2226 z 5. února 1903 o zevní formě soudních spisů a vyhotovení. Srovnej: 

PRINC, M. Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938. s. 195. Podrobněji je obsah spisu rozepsán 

v podkapitole 5.2. 
270 Podrobněji k tomu: PRINC, M. Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938. s. 196–197. 
271 NA, Ministerstvo spravedlnosti, Praha (1918–1953), inv. č. 413, kt. 2011. 
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1. září 1931, č. 37775272, jímž se ustanovilo, ve kterých ústavech a věznicích se vykonávají 

tresty vězení. Mladiství delikventi odsouzení k nepodmíněným trestům, jejichž délka po 

odečtení vazby započtené do trestu převyšovala dobu šesti měsíců, byli z celého území státu 

umístěni do prozatímního trestního a polepšovacího ústavu v Mikulově. Pro osoby ženského 

pohlaví byla určena polepšovna v Litoměřicích, umístěná ve věznici zdejšího krajského soudu. 

Tresty vězení, které po odečtení vazby započtené do trestu převyšovaly dobu šesti 

týdnů, ne však šesti měsíců, se vykonávaly v samostatných odděleních věznic krajských soudů. 

V případě trestů uložených Soudem mládeže Kutná Hora se výkon trestu chlapců odehrával ve 

věznici Krajského soudu v Chrudimi, dívek v Litoměřicích. 

Nebylo-li stanoveno jinak, vykonávaly se tresty vězení, které po odečtení vazby 

započaté do trestu nepřevyšovaly dobu šesti týdnů, ve věznici Soudu mládeže v Kutné Hoře273 

pro případy uložené Krajským a Okresním soudem v Kutné Hoře a také Okresními soudy 

v Čáslavi, Habrech, Ledči nad Sázavou a Dolních Kralovicích. Tresty uložené dalšími 

okresními soudy náležejícími pod Krajský soud Kutná Hora, tedy ty v Německém, dnes 

Havlíčkově Brodě, Polné, Přibyslavi, Humpolci, Chotěboři a Štokách, se vykonávaly ve věznici 

Okresního soudu v Německém Brodě. Dále se tresty uložené Okresním soudem v Kolíně, 

Uhlířských Janovicích, Kouřimi a Poděbradech vykonávaly ve věznici Okresního soudu 

v Kolíně.  

Činnost Soudu mládeže Kutná Hora byla ukončena již k 1. únoru 1949, kdy 

v souvislosti s reorganizací československého soudnictví274 zanikl tamní krajský soud. 

 

5.2 Procesní principy 

Způsob vedení a průběhu soudního procesu v případě mladistvých souzených před 

Soudem mládeže v Kutné Hoře, lze vyčíst přímo ze spisů samotných. Komparativním, či 

doplňkovým pramenem, pokud se část spisu například nedochovala, jsou rejstříky evidující 

všechny případy mladistvých soudem přijaté a zapsané do jeho evidenčních, registraturních 

pomůcek.  

                                                           
272 Výnos č. 18 ze dne 1. září 1931, č. 37775, jímž se ustanovuje, ve kterých ústavech a věznicích se vykonávají 

tresty vězení. In: Věstník ministerstva spravedlnosti. roč. XIII., Praha: Státní tiskárna 1931. 
273 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. Viz: SOA Praha, 

Krajský soud Kutná Hora (1850–1949), kt. 10, sign. Pres 1947. 
274 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. 
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Prvotním počinem bylo přijetí (trestního) oznámení např. na základě udání nebo 

vlastního přiznání na četnické stanici či obecním úřadě a následné sepsání úředního záznamu 

nebo zprávy o zatčení s návrhem dalších kroků. Takové zprávy zahrnovaly osobní data 

zatčeného a skutkovou podstatu spáchaného činu. Jmenované úřady věc poté postoupily 

instituci, které její řešení správně náleželo. 

Na základě povahy zaevidovaného trestného skutku učinil soud mládeže či státní 

zastupitelství příslušná opatření. Jednalo-li se o provinění, jež mělo charakter zločinu, podnikly 

se nezbytné kroky pro zajištění všech důkazů i svědků. Případně byl přizván k případu znalec. 

Výslech obviněného byl proveden rovněž bezprostředně po činu, pokud možno tentýž 

den. Soudce uskutečnil výslech mladistvého za přítomnosti zapisovatele, který celou výpověď 

zaznamenal. Pokud byl trestnému činu přítomen svědek či svědci, soud následně vyslechl i je.  

Po zjištění vstupních informací rozhodlo Státní zastupitelství v Kutné Hoře buď  

o zavedení přípravného vyhledávání pro podezření spáchaní daného provinění nebo případ 

zastavilo, jelikož neshledalo důvod pro další šetření. 

Důležitou součástí celého procesu bylo vyšetřování, které se v případě mladistvých 

provinilců nazývalo vyhledáváním.275 Soudce mládeže ve spolupráci s dalšími institucemi tak 

získal co nejvíce údajů o osobě mladistvého, tzv. osobní výkazy. Okresní péče o mládež 

podávala informace především o situaci v rodině mladistvého. Zmínil např. počet osob 

v domácnosti, kolik měl dotyčný sourozenců, v jakých podmínkách žili, čím se rodiče živili, 

jaká byla finanční situace, kolik měr pozemků vlastnili. Dále zpráva uváděla, jaké školy 

mladistvý navštěvoval a jaké bylo jeho chování. Další zprávy o pověsti mladistvého podávaly 

obecní úřady z domovské obce, ale například i z místa, kde se mladistvý učil řemeslu nebo kde 

pracoval. Stejně tak mohla zprávu podat příslušná četnická stanice v místě bydliště či učiliště. 

Důležitou součástí osobních výkazů byly zprávy ze škol, které popisovaly mentální i fyzickou 

vyspělost dotyčného nezletilce, chování, případně uvedly činy spáchané ve škole a podávaly 

informace o jeho rodinných poměrech. Soud si taktéž vyžádal výpis z rejstříku trestů a duplikát 

křestního listu mladistvého. Zprávu o mladistvém mohli podat i jeho vlastní rodiče. Ti po 

většinou dosvědčili, jak se jejich potomek choval, jak prospíval ve škole a v učení, s kým se 

stýkal, byl-li zdravý nebo jaké vážně nemoci prodělal. Podali zprávu o rodinných  

a majetkových poměrech. Udali své zaměstnání, výdělek, majetek, případné dluhy, ale  

i podmínky bydlení, počet dětí a způsob jakým je vychovávali. 

                                                           
275 § 43, zákon č. 48/1931 Sb. 
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Na základě získaných údajů vydal žalobce mládeže Státního zastupitelství v Kutné Hoře 

místo obžalovacího spisu, i když i ten mohl být vydán, návrh žalobce na potrestání nezletilého, 

v němž uvedl, čím a proti kterým příslušným paragrafům se mladistvý provinil. Stanovil konání 

hlavního přelíčení před Krajským soudem mládeže v Kutné Hoře, jako soudem porotním. Dále 

určil, kdo další se má přelíčení účastnit, tedy svědci, pokud jich bylo potřeba i soudní znalci, 

rodiče aj.  

Na základě obžaloby doložil mladistvý k soudu plnou moc, kterou zmocňoval 

případného advokáta k zastupování. Následně se konalo hlavní přelíčení. Za Soud mládeže 

v Kutné Hoře byl přítomen předseda senátu, zástupce předsedy a přísedící laik. Jednal-li soud 

o zvláště těžkém provinění, byli přísedící senátu dva.276 Posledním přítomným zaměstnancem 

soudu byl zapisovatel. Dále se hlavního přelíčení účastnil sám obžalovaný, svědci, soudní 

znalci, zástupci okresní péče o mládež i státního zastupitelství, obhájce mladistvého a rodiče, 

nebo alespoň jeden z nich. Soudce mládeže ani úředníci státního zastupitelství při hlavním 

přelíčení, ale i při všech jednáních s mladistvými, nenosili úřední stejnokroje.277 

Pokud byly shledány důvody k vyloučení veřejnosti z hlavního líčení, většinou pro 

možné porušení mravopočestnosti, byl sepsán nález a až do vynesení rozsudku vyloučil soud 

ve prospěch obviněného ostatní přítomné z projednávání.278 Průběh hlavního přelíčení byl jinak 

následující: obžalovaný podal informace o svých osobních poměrech (v zápisech většinou 

odkázáno na generálie č. výpovědi obviněného), načež byl přečten obžalovací spis, přizvání 

znalci a svědkové, kteří byli soudem upozornění na „svátost své přísahy“. Následně předseda 

senátu obžalovaného vyzval k vyjádření o obsahu obžaloby a pokud mladistvý chtěl, mohl se 

proti obvinění vyslovit a uvést, jak se věc dle jeho mínění seběhla. Poté podali během 

průvodního řízení výpověď svědci, případně i soudní znalci. Pokud byl dotyčný po určitou dobu 

ve vazbě, učinil se do protokolu zápis i o této skutečnosti. Průvodní řízení poté skončilo. 

Žalobce mládeže navrhl odsouzení mladistvého podle obžalovacího spisu. Obhájce doporučil 

zproštění nebo alespoň mírnější podmíněný trest. Předseda posléze ukončil jednání a senát 

mládeže se odebral k poradě z níž vznikl poradní protokol. Po projednání všech okolností  

a svědectví vynesl předseda senátu mládeže v Kutné Hoře rozsudek jménem republiky,  

i s patřičným odůvodněním.  

V případě, že byl mladistvý zproštěn svého obvinění, mohl podat žalobce mládeže 

zmateční stížnost. Pokud se tak stalo vyžádalo si Státní zastupitelství v Kutné Hoře potřebné 

                                                           
276 Viz níže podkapitola 6. 1 delikt neúmyslného zabití. 
277 § 11, vládní nařízení 195/1931 Sb. 
278 Příloha č. 7. Nález Soudu mládeže Kutná Hora ohledně vyloučení veřejnosti z hlavního přelíčení. 
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materiály spisu k nahlédnutí. Advokát obžalovaného mohl proti zmateční stížnosti podat 

odvodní spis k nejvyššímu soudu. V tomto případě se následně poskytly potřebné materiály  

o případu, tj. udání, svědectví, výslechy, znalecké posudky, obžalovací spis, protokol o hlavním 

přelíčení, rozsudek atd., generální prokuratuře k prozkoumání. Nejvyšší soud pak, jako soud 

zrušovací, na jejich základě vynesl rozsudek. Pokud zmateční stížnosti nevyhověl, zůstal 

v platnosti rozsudek vynesený Soudem mládeže v Kutné Hoře. Pokud ale zmateční stížnosti 

státního zastupitelství vyhověl, musel být případ znovu projednán. Soud mládeže tedy stanovil 

datum nového hlavního přelíčení. Nové hlavní přelíčení u senátu mládeže Kutná Hora probíhalo 

stejným způsobem, jako původní přelíčení. Shledal-li soud v tomto projednávání mladistvého 

vinným, odsoudil jej za jeho provinění podle příslušných paragrafů k trestům a opatřením, které 

jsou následně uvedeny. 

Byl-li mladistvý shledán vinným, přímo nebo i po zmateční stížnosti, odsoudil jej soud 

podle povahy spáchaného provinění k přiměřenému trestu. Trest vězení mohl být podmíněný, 

což bylo nejčastějším způsobem řešení případů u Soudu mládeže v Kutné Hoře, či 

nepodmíněný. V případě stanovení podmíněného odsouzení, které soud vynesl s vědomím, že 

celý proces byl pro mladistvého provinilce dostatečným ponaučením do budoucna, určil soud 

zkušební dobu, během níž se měl mladistvý osvědčit. Společně s podmíněným odsouzením 

mohl být, pokud to soud shledal nutným, zaveden ochranný dozor např. v rodině nebo ochranná 

výchova. Po uplynutí zkušební doby podmíněného trestu požádal soud mládeže příslušný úřad, 

např. četnickou stanici o vyšetření a podání zprávy o dotyčném mladistvém. Pokud se mladistvý 

osvědčil, Soud mládeže Kutná Hora založil tento dokument do spisu a tím jej uzavřel. V závěru 

však ještě vyplnil formulář tzv. trestního listu, který podával rychlý přehled o celém případu. 

 

5.3 Personální obsazení 

V případě Soudu mládeže v Kutné Hoře můžeme personální obsazení okresních  

i krajských soudců mládeže279 bezpečně rekonstruovat, a to díky knize rozvrhu prací280. Z údajů 

vyčtených v rozvrhu prací jasně vyplývá, že soudci, kteří vedle agendy trestního soudnictví nad 

mládeží zastávali i další pozice např. v trestních senátech, mezi jednotlivými pozicemi v celém 

soudu mládeže, jak krajském, tak okresním, putovali v tom smyslu, že postupovali v kariérním 

                                                           
279 Příloha č. 1: Tabulka soudců mládeže u Soudu mládeže Kutná Hora (19321948).  
280 SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (1850–1949), Kniha rozvrhu prací (1927–1948). 
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růstu281 nebo zastávali více pozic v úřadu najednou, což je nejlépe vidět na funkci zástupce 

předsedy senátu mládeže a přísedících senátu, společně s úřadem samosoudce okresního soudu. 

 

5.3.1 Senát mládeže u Krajského soudu v Kutné Hoře 

Kutnohorský soud mládeže se v otázce personálního obsazení řídil § 31 zákona  

č. 48/1931 Sb. Soudci v senátu mládeže byli ustanoveni ze soudců zdejšího krajského soudu  

a pokud k tomu nebyl závažný důvod neměli být měněni. Stejně tak přísedící senátu byli 

jmenováni do funkce na dobu čtyř let (opětovná volba byla možná). Za celou dobu trvání soudu 

mládeže v Kutné Hoře, tedy mezi lety 1931–1949, se na postu předsedy senátu mládeže 

vystřídali pouze tři soudci. Byli to František Holeka, Bohuslav Janoušek a Jan Schödlbauer, 

přičemž první jmenovaný zastával úřad sedm let, druhý dokonce osm a třetí zbývající dva roky. 

Jako zástupci předsedy senátu postupně úřadovali soudci mládeže Robert Frisch, Karel 

Kejval, Břetislav Páv, Jan Schödlbauer, Václav Komzák, opět Jan Schödlbauer a Jaroslav 

Záhorský. Nejdéle, celkem pět let, vydržel na svém místě dr. Frisch, čímž se potvrzuje výše 

citované ustanovení § 31, zákona č. 48/1931 Sb. i § 1, prováděcího nařízení č. 195/1931 Sb. 

Například soudní rada Schödlbauer se do svého úřadu po roční pauze vrátil a poté, jak již bylo 

uvedeno, postoupil na vyšší pozici předsedy senátu. 

V postavení přísedícího senátu působili, vyjma druhé poloviny roku 1947 a roku 1948, 

kdy byl přísedícím František Štulc, titíž soudci, jako na postu zástupce předsedy. 

Náhradní členové senátu mládeže byli ustanoveni vždy dva. Výjimkou byl pouze rok 

1932, kdy v této roli působil jen Adolf Kosielek. V následujících letech vedle sebe úřadovaly, 

obrazně řečeno, dvě řady náhradníků. V první skupině to byl již jmenovaný soudní rada 

Kosielek, kterého po sedmi letech v úřadu nahradil Jaroslav Záhorský, jenž setrval na své pozici 

taktéž sedm let. Jako poslední dva náhradní členové Senátu mládeže v Kutné Hoře působili 

Jaroslav Bošina a Václav Komzák. Jako druzí náhradníci byli v průběhu let ustanoveni Václav 

Štolc, Robert Frisch, Václav Komzák, Jaroslav Bošina, Prokop Dufek, po roční pauze opět 

Václav Komzák a Josef Pecha. 

 

                                                           
281 Příloha č. 1. Tabulka soudců mládeže u Soudu mládeže Kutná Hora (19321948). Jako příklad můžeme uvést 

soudního radu Jana Schödlbauera, který zprvu působil na pozicích zástupce předsedy senátu mládeže a zároveň 

jako přísedící senátu mládeže, současně však zastával i úřad samosoudce při okresním soudu. V posledních dvou 

letech senátu mládeže předsedal. 
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5.3.2 Soudce mládeže u Okresního soudu v Kutné Hoře 

Trestné činy spáchané osobami mladistvými příslušely u Okresního soudu mládeže 

v Kutné Hoře, který působil v sídle krajského soudu, soudci mládeže, tj. samosoudci, který byl 

vždy zároveň i členem senátu mládeže, a to buď na pozici zástupce předsedy, nebo přísedícího 

senátu. Prvním samosoudcem u Okresního soudu v Kutné Hoře byl celých pět let Robert Frisch, 

po něm dva roky Karel Kejval, následující čtyři roky zastával úřad Břetislav Páv, poté po 

jednom roce vždy Jan Schödlbauer, Václav Kozák, opět Jan Schödlbauer, Jaroslav Bošina  

a poslední rok a půl v tomto úřadě působil František Štulc. 

Pozice zástupce okresního soudce byla v celé historii Okresního, ale i Krajského soudu 

Kutná Hora, nejstabilnější. Sedm let svůj úřad zastával Adolf Kosielek a po něm devět let 

Jaroslav Záhorský. 

Jmenovaní samosoudci a jejich zástupci také konali, dle § 30, odst. 6 zákona č. 48/1931 

Sb., přípravná řízení, vyhledávání pro senát mládeže a poskytovali právní pomoc v trestních 

věcech proti mladistvým provinilcům. 
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6. Případová studie 

Pro sepsání případové studie byly jako vzorky vybrány tři kauzy na základě, kterých si 

lze vytvořit obraz o typických závažnějších případech, kterými se Soud mládeže v Kutné Hoře 

zabýval. V potaz je nutné brát i léta, kdy byla provinění spáchána, neboť doba, ve které soudy 

mládeže fungovaly, byla obdobím mimořádně sociálně a následně i politicky neklidným. 

Při zpracování vybraných kauz byl záměrně ponechán autentický dobový jazyk, který 

společně s úrovní vyjadřovacích schopností dobře dokládá, z jakých poměrů mladiství 

provinilci pocházeli. 

První kauza popisuje smrtelný případ, za který soud mládeže uložil mladistvému, po 

prvotním zproštění a následném přehodnocení na základě zmateční stížnosti, pouze podmíněný 

trest. Druhá kauza líčí provinění smilstva na zvířeti, kterého se dopouštěli mladiství chlapci,  

a za který byl uložen opět podmíněný trest. Třetí kauza se zabývá typickým příkladem provinění 

mladistvé dívky, úmyslným potratem, za který byl dotyčné soudem uložen taktéž podmíněný 

trest.  

Na všech třech případech jsou dobře znatelné principy stanovené zákonem o trestním 

soudnictví nad mládeží, zejména princip vyhledávání. Osobní výkazy, tj. zprávy z obcí, 

informace od okresní péče o mládež, dotazníky ze škol a další svědectví měly na vynesený 

rozsudek značný vliv. Informace získané z osobních výkazů jasně charakterizují rodinné, 

sociální a finanční poměry jednotlivých případů. 

V tomto ohledu se z vybraných kauz vymyká případ mladistvé, jež měla značně ztížené 

životní podmínky. Matka se s biologickým otcem mladistvé rozvedla, dceru proto vychovávala 

se svým druhým manželem. Nestabilní, málo placené zaměstnání rodičů, z toho plynoucí časté 

stěhování celé rodiny, změna prostředí, bydliště, školy, k tomu ještě soužití s rodiči a dalšími 

sourozenci, dokonce s nemanželskými dětmi její vlastní sestry, v nevyhovujících prostorech 

dovedlo mladou dívku k zoufalému činu. V porovnání se stabilním domácím prostředím 

ostatních dvou mladistvých, kteří měli trvalé bydliště u rodičů, učili se řemeslu a nijak 

evidentně nestrádali, je jasné, že mladistvou k jejímu činu dovedla tíživá životní situace. 

Mladistvý figurující ve třetí kauze byl naopak ke svému činu sveden pohlavní vyspělostí 

kombinovanou se sexuální abstinencí a v případě první kauzy se zjevně jednalo o nešťastnou 

náhodu, byť s následkem smrti. 
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6.1 Delikt neúmyslného zabití  

Jako první byl vybrán případ vedený u Soudu mládeže v Kutné Hoře proti mladistvému 

Františku Z., který řešil kauzu neúmyslného zabití.282 Dle § 3 zákona č. 48/1931 Sb z. a n. a § 

140 tr. z.283 byl František Z. obviněn pro těžké ublížení na těle s následkem smrti.  

Nešťastná událost se stala na počátku července 1931 při porážce dobytka na jatkách. 

Podle zápisu, který sepsal velitel četnické stanice ve Zruči nad Sázavou vrchní strážmistr Alois 

Kočí, obviněný a oběť, oba řezničtí učni, stahovali společně první kus dobytka. Vedle nich totéž 

vykonávali další dva učni. Poškozený Jaroslav M. si začal Františka Z. dobírat, že prý „včera 

pařil dlouho držku“, čemuž se všichni tři smáli, a i ostatní dva učni poté směrem k obviněnému 

pronesli tytéž posměšky. František Z. se proti Jaroslavu M. ohradil slovy „Tys toho taky stáhl“, 

načež Jaroslav M. mu dal za tento výrok pohlavek. Následně se obviněný otočil a levou rukou 

hodil pracovním nožem, který se zabodl oběti pod žebra. Jeden z přítomných učňů 

k poškozenému přiskočil a vytáhl mu nůž z těla a následně utíkal pro lékaře, druhý oběť vyvedl 

ven z jatek. František Z. se podle zápisu otočil a více se nestaral o to, co se dělo. Neměl 

v úmyslu způsobit poškozenému zranění, jen ze zlosti hodil nůž, který se nešťastnou náhodou 

zabodl do těla oběti. 

Mladistvý, v tu dobu patnáctiletý František Z., byl téhož dne, tedy 3. července 1931 

zatčen a ve 20 hodin předán Okresnímu soudu v Dolních Kralovicích. Ihned byla 

provedena pitva oběti a sepsán protokol. Lékaři konstatovali, že mladistvý zemřel na následek 

bodnořezné rány v oblasti pravého podpaží, ze které vykrvácel částečně ven z rány, částečně 

do vaziva. 

Následující den byl u okresního soudu sepsán výslech obviněného. František Z. se 

doznal, že způsobil smrtelné zranění. Uvedl, že chtěl oběť uhodit právě levou rukou, ve které 

ale držel nůž a ten že mu vylítl z ruky. Jeden z učňů ho prý poté přitiskl na zeď, a přitom křičel 

na druhého, aby zraněného odvedl k lékaři. V zápisu z výslechu František Z. uvádí, že nikdy 

neměl s nikým žádné potyčky, a to ani s Jaroslavem M. V závěru výpovědi je uvedeno, že 

mladistvý František Z. je podle §§ 140 a 142 tr. z.284 důvodně podezřelý ze zločinu zabití,  

a proto na něj byla uvalena prozatímní zajišťovací vazba. Obviněný zápis vlastnoručně 

podepsal a poté byl odveden zpět do věznice okresního soudu. 

                                                           
282 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (1931–1949), kt. 1, inv. č. 10, Spis Ml I 1/31 z roku 1931. 
283 § 140 tr. z. 117/1852 uvádí: „Zabití. Nevykoná-li se sice čin, jímž člověk o život přijde (§ 134), v tom obmyslu, 

aby byl usmrcen, ale přece v jiném obmyslu nepřátelském, jest zločin ten zabitím.“ 
284 § 142 tr. z. 117/1852 uvádí: „Trest na prosté zabití. V jiných případech potrestati se má zabití těžkým žalářem 

od pěti do deseti let; byl-li však pachatel s usmrceným v blízkém příbuzenství anebo byl-li mu jinak zvláště zavázán, 

těžkým žalářem od deseti do dvaceti let.“ 
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Následují záznamy o výslechu svědků pořízené 7. července 1931. Výpověď podali oba 

řezničtí učni jako přímí svědci události a poté mistr řezník, u kterého se oběť i obviněný učili.  

Téhož dne byl Okresním soudem v Dolních Kralovicích odeslán státnímu zastupitelství 

v Kutné Hoře přípis s tím, že obviněný bude dopraven do věznice krajského soudu v Kutné 

Hoře. Státní zastupitelství v Kutné Hoře podalo ke krajskému soudu v Kutné Hoře návrh na 

zavedení přípravného vyšetřování285 proti Františku Z. pro již zmíněný delikt, a na uvalení 

řádné vyšetřovací vazby. 

Po převezení mladistvého, byl u Krajského soudu v Kutné Hoře 9. července vykonán 

další výslech obviněného, vedený okresním soudcem Havlíčkem. K návrhu státního 

zastupitelství bylo proti obviněnému zavedeno přípravné vyšetřování pro zločin zabití dle § 140 

a uvalena řádná vyšetřovací vazba podle § 175 č. 2, 3, 4 tr. ř. a § 280 tr. ř. neboť bylo nebezpečí 

útěku, působení na svědky a obava z opakování trestného činu. 

Následně si kancelář soudu mládeže vyžádala osobní výkazy obviněného. Okresní péče 

o mládež v Ledči nad Sázavou ve své zprávě ze dne 27. října 1931 uvedla, že je František Z. 

nemajetný, má čtyři sourozence, rodiče jsou stále živi a vlastní 70 měr půdy. Dále, že 

navštěvoval tamní měšťanskou školu a jeho chování bylo po celou dobu bezúhonné. Detailní 

obraz o obviněném podal prostřednictvím soudního dotazníku důvěrník, v tomto případě řídící 

učitel Jan Moc, který vyšetřil poměry mladistvého. František Z. pocházel z řádného manželství, 

rodiče nejsou rozvedeni, otec byl po celou dobu války ve službě a nikdy nebyl, stejně tak jako 

matka, soudně trestán a nikdo nepropadl alkoholismu. V domě otcovském žil do 14 let spolu se 

svými čtyřmi sourozenci, pod přísnou výchovou. Obytné prostory třípokojové domácnosti byly 

prostorné a světlé. Od 11 let navštěvoval měšťanskou školu v Ledči nad Sázavou, ze které 

dostal propouštěcí vysvědčení. Do žádné společnosti, která by na mladistvého nějak působila, 

v tu chvíli nechodil. Majetkové poměry rodiny byly kvůli hospodářské krizi stísněné. Vlastní 

majetek nebo úspory, rovněž státní vyživovací nebo pensijní příspěvek, neměl k dispozici. Od 

té doby, co vystoupil ze školy se asi tři čtvrtě roku, tedy do doby onoho incidentu, učil řezníkem 

ve Zruči nad Sázavou. Po skončení přelíčení měl v učení pokračovat. V době sepsání dotazníku 

pomáhal otci v hospodářství. Duševně byl mladistvý zcela zdravý, stejně tak nikdy netrpěl 

žádnou závažnou nemocí nebo neutrpěl těžký úraz. Duševně i tělesně byl svému věku 

přiměřeně vyvinutý a nevykazoval žádné význačné schopnosti. Mravní chování měl 

chvalitebné, neoddával se pití, nikdy nebyl trestán, nikdy nebyl ve výchovně nebo polepšovně. 

Do volného prostoru pro poznámky vepsal vyšetřovatel jako vlastnost vystihující mladistvého 

                                                           
285 § 43 zákona č. 48/1931 Sb. z. a n. uvádí: „V řízení proti mladistvým není vyšetřování. Za to buď mimo případy 

nepatrného významu provedeno soudcem vyhledávání.“ 
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prchlivost. V závěru navrhl, že není třeba zbavovat otce moci otcovské, odebrat ho z nynějšího 

okolí, také nebylo nutné umístění do vychovatelny nebo polepšovny. Navrhl, aby byl mladistvý 

dán do učení. 

Řádný manželský původ dokazoval křestní list vydaný farou. Taktéž obecní úřad 

z domovské obce mladistvého podal zprávu o jeho pověsti. Jméno měl obviněný dobré, nebyl 

nikdy trestán soudně ani mimosoudně. Jmenovaní rodiče vlastnili polní hospodářství o výměře 

60 měr. I obecní úřad Zruč nad Sázavou, kde se mladistvý učil řemeslu, uvedl, že měl pověst 

dobrou. Majetek neměl žádný, rovněž podle jejich informací nebyl dříve trestán. Majetkové 

poměry rodičů nebyly v místě učení známy. Výpis z rejstříku trestů, vydaný na žádost Státního 

zastupitelství v Kutné Hoře, potvrzoval jeho dosavadní bezúhonnost. Ze Zemského četnického 

velitelství v Praze došlo oznámení, že se obžalovaný učil řezníkem celkem 8 měsíců. Jeho 

zaměstnavatel i spoluučňové dosvědčili, že se vždy choval řádně a s nikým se za celou dobu 

nepral. Pouze na dobytek byl surový a nadával, když musel dobytek vést z trhu k mistru do 

Zruče. Ve zprávě ze školy v Chřenovicích sepsané řídícím učitelem Janem Mocem dne  

14. července se uvádí, že František Z. chodil do zdejší školy pouze do 11 let a poté navštěvoval 

měšťanskou školu v Ledči nad Sázavou. Po celou dobu docházky se choval chvalitebně, 

z mravů měl proto vždy za jedna. Rovněž se ve škole neprojevilo žádné zvláštní, odlišné 

chování. Ředitelství měšťanské školy v Ledči nad Sázavou dosvědčilo, že obviněný 

navštěvoval školu mezi lety 1927 až 1930, kdy dostal propouštěcí vysvědčení. Chování měl 

dobré, což dokazovaly čtvrtletní klasifikace z chování, ve kterých měl desetkrát první a pouze 

dvakrát druhý stupeň z mravu. Byl tichý, málo nadaný a prospíval slabě. 

Státní zastupitelství v Kutné Hoře dne 16. července dospělo k rozhodnutí, že po 

provedení doplnění na základě získaných zpráv o chování mladistvého ve škole, nemá námitek 

proti propuštění obviněného proti slibu podle § 191 tr. ř.286 na svobodu. 17. července došlo 

k předvedení Františka Z., který se vyjádřil k výpovědi svědků. Ihned poté bylo obviněnému 

přečteno usnesení, že se souhlasem státního zastupitelství je za výše jmenovaného slibu 

propuštěn na svobodu. Obviněný slíbil, že se tak zachová a že se bude zdržovat na soudem 

určeném místě v domácnosti svých rodičů. 

Státní zastupitelství v Kutné Hoře zaslalo 27. července krajskému soudu obžalovací spis 

na Františka Z., že hodil nožem po Jaroslavu M., čímž byl jmenovaný poškozený usmrcen. Sice 

                                                           
286 § 191 tr. ř. č. 119/1873 uvádí: „Má-li býti obviněný propuštěn a na svobodu dán, může soudce na něm žádati, 

aby mu slíbil, že až do právně utvrzeného ukončení trestního řízení bez přivolení soudce vyšetřujícího neodejde 

z místa, kde se zdržuje, aniž se bude ukrývati a hleděti vyšetřování zmařiti. Pak-li by obviněný tento slib zrušil, 

bude dán znovu do vazby vyšetřovací.“ 
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tak nevykonal úmyslně, ale přeci v jistém nepřátelském úmyslu, čímž spáchal zločin zabití  

v § 140 tr. z. naznačený, dle § 142 tr. z. Hlavní přelíčení bylo stanoveno před Krajský soud 

v Kutné Hoře, jako soud porotní. U přelíčení mají být přítomni dva lékaři jako soudní znalci a 

oba učni jako svědci. 

Dne 31. srpna dodal k soudu František Z. plnou moc svého obhájce Karla Rosenfelda, 

advokáta v Kutné Hoře. 30. září Krajský soud v Kutné Hoře vzhledem k § 29 odst. 1287 zákona 

č. 48/1931 Sb. adresoval státnímu zastupitelství návrh ohledně stran příslušnosti případu 

Františka Z. Následkem toho byl spis Františka Z. 1. října 1931 zapsán do rejstříku Soudu 

mládeže v Kutné Hoře.288 

Svědectví podali 19. října i rodiče obviněného. Soudu dosvědčili, že byl jejich syn vždy 

mírné povahy, nikdy se nepral a doposud se nedopustil žádného trestného činu, byl poslušný  

a nikdy nedal příčiny k napomínání. Duševně i tělesně byl v pořádku, jen po těžké španělské 

chřipce hůř slyší. Uvedli, že u řeznického mistra s ním taktéž žádné problémy nebyly. K rodinné 

situaci dodali, že nikdy nebyly mezi nimi hádky nebo výstupy, protože žili poklidným rodinným 

životem se svými pěti dětmi. Syn žádného majetku neměl. Otec rolník vlastnil výměru 12 ha, 

z toho 54 měr orné půdy. Jejich hospodářství bylo zatíženo dluhem v částce 62 tisíc Kč a k tomu 

na něm vázl jeden výměnek. Otec mladistvého na závěr požádal, aby byl předvolán k hlavnímu 

přelíčení. 

Dne 22. října byla stanovena lhůta 5 dnů k ustanovení senátu mládeže a pak k hlavnímu 

přelíčení, které se konalo až 17. listopadu odpoledne v soudní síni č. 5. Předsedou senátu 

mládeže byl jmenován vrchní soudní rada dr. František Holeka. Jako odborný soudní votant, 

čili přísedící, byl ustanoven soudní rada dr. Robert Frisch. Další dva přísedící byli vybráni z řad 

laiků. První přísedící byl řídící učitel v Kutné Hoře ve výslužbě, druhý profesor státní reálky 

tamtéž. Přítomni u hlavního přelíčení dále byli dva učni, jako přímí svědci události, státní 

zástupce, dva lékaři, kteří zastávali u soudu pozici znalců, obhájce Karel Rosenfeld, otec 

obviněného a také zástupce Okresní péče o mládež v Kutné Hoře. 

Předseda napomenul obžalovaného, aby dal pozor na obžalobu a průběh jednání. Taktéž 

upozornil svědky na svátost přísahy a nařídil, aby se odebrali do místnosti pro ně určené. Stejně 

upozornil i znalce na jejich znaleckou, pro všechny případy složenou, přísahu. 

                                                           
287 § 29 odst. 1 zákona č. 48/1931 uvádí: „Příslušnost porotního a kmetského soudu je zpravidla (§ 41) vyloučena; 

na místo nich nastupuje senát mládeže (§ 30).“ 
288 Do té doby byl u krajského soudu veden jako spis značky Tk VIII 740/31. Viz: SOA Praha, Soud mládeže 

Kutná Hora (1931–1949), kt. 1, inv. č. 10. Spis Ml I 1/31 z roku 1931. 
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Po odchodu svědků přečetl předseda obžalovací spis Státního zastupitelství v Kutné 

Hoře ze dne 5. října 1931.289 Předseda vyslechl obžalovaného, který prohlásil, že vinen není  

a uvedl totéž, co ve své předchozí výpovědi. V průvodním řízení první ze svědků doplnil svoji 

původní výpověď tím, že obžalovaný na posměšky oběti odvětil „osle pitomá“, načež zaslechl 

plácnutí, po kterém ihned následoval výkřik oběti. Ke všemu byl ale svědek obrácen zády, takže 

vlastní výjev neviděl. Poté i s druhým svědkem zraněného podepřeli a druhý svědek mu vytáhl 

nůž z rány na boku, která začala silně krvácet. Obžalovaný po výpovědi prvního svědka trval 

na svém. 

Druhý svědek uvedl po přísaze totéž, co ve své původní výpovědi a dodal, že obžalovaný 

odhodil nůž, ale že nožem nikterak nemířil. Jestli ale obviněný oběť viděl, nemůže posoudit, 

protože v tu chvíli stál za visícím dobytčetem. Obžalovaný po výpovědi druhého svědka trval 

na své. 

Dále byly přečteny záznamy o trestním oznámení, osobní výkazy, zprávy okresní péče 

o mládež, svědectví. Na to znalci lékařství podali posudek souhlasný s pitevním protokolem ze 

dne 4. července 1931. Obžalovaný stále trval na svém. 

Otec obviněného prohlásil, že se do budoucna bude v každém směru řádně a pečlivě 

starat o výchovu obžalovaného, bude na něj dohlížet, a že podle jeho názoru nějakého jiného 

výchovného opatření není potřeba. Otec chce dát poté syna doučit řeznickému řemeslu. 

Následně bylo konstatováno, že od 3. do 17. července 1931 trvala vazba. 

Žalobce navrhl odsouzení obžalovaného podle písemné obžaloby. Obhájce doporučil 

zproštění nebo alespoň uložení mírného podmíněného trestu. Předseda prohlásil jednání za 

skončené. Soud se odebral k poradě a po návratu vynesl rozsudek. 

V dochovaném poradním protokolu se všichni členové senátu mládeže jednohlasně 

shodli na rozsudku pro Františka Z., který zněl: „Jménem Republiky! Krajský soud v Kutné 

Hoře jako soud mládeže uznal v hlavním líčení dne 17. listopadu 1931 konaném takto právem: 

Obžalovaný František Z. se zprošťuje dle § 259 č. 3 tr. ř.290 obžaloby pro provinění dle § 3 

zákona č. 48/1931 Sb. z. a n. a § 140 tr. z. vznesené, jehož se měl dopustit.“ Na základě všech 

výpovědí soud mládeže v tomto případě neshledal skutkovou podstatu provinění podle výše 

psaných paragrafů. V daném případě se jednalo o náhodu, za kterou obžalovaný nemůže být 

                                                           
289 Č.j. St 1444/31. Viz: SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (1931–1949), kt. 1, inv. č. 10. Spis Ml I 1/31 z roku 

1931. 
290 § 259 tr. ř. 119/1873 uvádí: „Obžalovaný budiž rozsudkem soudním obžaloby zproštěn: 3. když soud shledá, že 

na skutek, na němž žaloba se zakládá, v zákoně není žádného trestu uloženo, nebo že skutek zběhlý není na jisto 

postaven, aneb že není prokázáno, že obžalovaný spáchal skutek za vinu mu kladný, aneb že jsou to případnosti, 

jimiž se trestuhodnost činu zdvíhá, nebo pro kteréž neměl čin stíhati, leč z příčin pod č. 1 a 2. uvedených.“ 
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odpovědný. Vzhledem k vylíčení nenabyl soud mládeže v žádném směru přesvědčení o vině 

obžalovaného a zprostil ho proto dle zmíněného § 259 čís. 3 tr. ř. obžaloby. 

Proti tomuto rozsudku ze 17. listopadu však podalo Státní zastupitelství v Kutné Hoře 

26. listopadu zmateční stížnost. Na jejím základě byly zastupitelství zaslány všechny potřebné 

spisy k nahlédnutí. Obžalovaný měl podle stížnosti úmyslně hodit nožem a tím oběť usmrtit. 

Sice při tom neměl v úmyslu vykonat čin, jimž oběť připravil o život, ale přece jej měl vykonat 

v jiném nepřátelském úmyslu. 

Advokát Františka Z., Karel Rosenfeld podal 7. prosince 1931 Nejvyššímu soudu v Brně 

odvodní spis k zmateční stížnosti Státního zastupitelství v Kutné Hoře proti rozsudku 

Krajského soudu v Kutné Hoře jako soudu mládeže. Žádný z důvodů ve zmateční stížnosti není 

opodstatněný. Kdyby nebylo zákona o mladistvých provinilcích č. 48/1931 Sb. z. a n. byl by se 

obžalovaný František Z. pro zločin zabití zodpovídal před krajským soudem v Kutné Hoře jako 

soudem porotním. Výrok rozsudku nebyl v rozporu sám se sebou, poněvadž nalézací soud 

nenabyl přesvědčení o vině obžalovaného. Soud byl naopak přesvědčen, že se jednalo  

o nešťastnou náhodu a že tu není provinění dle § 335 tr. z.291 Na senát mládeže patrně působila 

i okolnost, že čtyři mladí řezničtí učni byli ponecháni na jatkách úplně bez dozoru. Advokát 

Rosenfeld žádal o stažení zmateční stížnosti pro její bezdůvodnost a prosil o potvrzení rozsudku 

prvního soudu. 

Dne 16. března 1932 vydal Nejvyšší soud v Brně jako soud zrušovací rozhodnutí, že se 

zmateční stížnosti vyhovuje. Napadený rozsudek se zrušuje, a věc se vrací senátu mládeže  

a soudu první stolice, aby jí znovu projednal a rozhodl. 

Nové hlavní přelíčení bylo stanoveno na 4. října 1932. Předsedou byl zvolen soudní rada 

Adolf Kosielek, dále byl přítomen soudní rada Václav Štolc, jako laičtí přísedící pomocný 

školní správce a řídící učitel ve výslužbě. Přítomen byl státní zástupce i zástupce okresní péče 

o mládež, otec obžalovaného i jeho obhájce. 

Zprvu podal své svědectví obžalovaný, po něm v průvodním řízení i oba svědci, kteří 

shodně uvedli, že je jim již 18 let a že si na celou věc dobře nepamatují. Svědectví se 

v některých bodech lišilo od jejich prvotních výpovědí. Opět se přečetla všechna svědectví, 

zprávy, trestní oznámení a znalecký posudek. 

                                                           
291 § 335, tr. z. č. 117/1852 uvádí: „Obecný předpis co do přečinů a přestupků proti bezpečnosti života. Za každé 

jednání neb opominutí, o němž pachatel již dle přirozených jeho následků, které každý snadno poznati může, nebo 

podle předpisů zvláště vyhlášených, nebo podle svého stavu, úřadu, povolání, své živnosti, svého zaměstnání nebo 

vůbec podle svých zvláštních poměrů může nahlížeti, že se jím může způsobiti nebo zvětšiti nebezpečenství života, 

zdraví nebo tělesné bezpečnosti lidí, potrestán budiž každý viník, nastalo-li z toho těžké poškození na těle (§ 152) 

nějakému člověku, jako pro přestupek vězením od jednoho až do šesti měsíců; ale povstala-li z toho smrt člověka, 

jako pro přečin tuhým vězením od šesti měsíců až do jednoho roku.“ 
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Následně předseda skončil průvodní řízení. Žalobce navrhl odsoudit obžalovaného 

podle písemné obžaloby a zástupce okresní péče o mládež se k tomuto návrhu připojil. Obhájce 

Rosenfeld navrhl zproštění od obžaloby nebo alespoň uložení mírného podmíněného trestu. 

Soud se odebral k poradě, po které vynesl rozsudek i s podstatnými důvody. Jménem Republiky 

shledal krajský soud v Kutné Hoře jako soud mládeže v hlavním přelíčení konaném 4. října 

1932, že je mladistvý František Z. vinen a odsuzuje se k trestu vězení na dobu 2 měsíců, přičemž 

povoluje se mu podmíněný odklad výkonu trestu na tři roky. Načež byla opět ze státního 

zastupitelství dne 5. října 1932 podána zmateční stížnost, která však byla následně stažena. 

Důležitou součástí spisu je trestní list, který ve zkratce podává všechny důležité 

informace o daném případu. 

Dne 1. prosince 1935 podal Krajský soud v Kutné Hoře zprávu, že se mladistvý 

František Z. po 4. říjnu 1932 nedopustil žádného trestného činu, vede řádný a mravný život  

a neoddal se zahálčivému nebo nemravnému životu. Mladistvý se tedy ve zkušební době tří let 

osvědčil. 

V kauze Františka Z. musel Soud mládeže v Kutné Hoře rozhodnout o jednom 

z nejtěžších provinění, kterého se mladistvý mohl dopustit. Případ zabití, byť neúmyslného, 

důkladně projednal. Provedl vyhledávání, během něhož s pomocí osobních výkazů 

poskytnutých spolupracujícími institucemi dospěl k závěru, že doposud řádně žijící František 

Z. spáchal svůj čin neúmyslně. Mladistvý byl proto soudem mládeže zproštěn obžaloby, na což 

zareagovalo místní státní zastupitelství podáním zmateční stížnosti. Po projednání případu, po 

stanovení nového hlavního přelíčení, byl nad mladistvým vynesen rozsudek, který jej uznal 

vinným a odsoudil ho k trestu vězení na 2 měsíce s podmínečným odložením na dobu tří let.  

 

6.2 Provinění proti přírodě, smilstvo na zvířeti  

Další vybranou kauzou je spis vedený proti sedmnáctiletému Josefu K.292 pro provinění 

dle § 3 zákona č. 48/1931 Sb. z. a n. a § 129 tr. z.293, tedy pro zločin smilstva se zvířetem. 

Dne 25. června 1932 se na policejní oddělení městského úřadu v Kolíně dostavil Alois 

Žižka, vrchní správce důchodkové kontroly ve výslužbě, a ohlásil, že téhož dne viděl ve dvoře 

domu, kde bydlí a kde má 10 volně pobíhajících slepic, Josefa K., který jednu ze slepic chytil 

a vykonal na ní pohlavní akt. Nestalo se tak poprvé a Žižka se domníval, že již předtím tři 

                                                           
292 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (1931–1949), kt. 1, inv. č. 11. Spis Ml I 33/32 z roku 1932. 
293 § 129 tr. z. č. 117/1852 uvádí: „Zločiny smilstva I. proti přírodě. Jako zločiny trestají se též další způsoby 

smilstva: I. smilstvo proti přírodě, tj.: a) se zvířaty; b) s osobami téhož pohlaví.“ 
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slepice zdechly následkem pohlavního zneužití, čímž mu vznikla škoda ve výši 120 Kč. Obával 

se, že pojde i čtvrtá, ten den zneužitá slepice, neboť prý měla vyhřeznuté krvavé vnitřnosti. Tím 

by se mu opět navýšila finanční ztráta. 

Další svědek v tomto případě byl povozník František Charouz, který 26. června viděl 

jmenovaného mladistvého, jak opět chytil slepici a zašel s ní na záchod ve dvoře. Tam se s ní 

zdržel asi 12 minut, a když vyšel ven, zeptal se Charouz, co tam se slepicí dělal. Na to mu Josef 

K. odpověděl, co mu na tom záleží. Protože Charouz pojal podezření na pohlavní zneužití 

zvířete, oznámil tuto událost Žižkovi, který jí následně ohlásil na policejním úřadě. 

Josef K. se ke svým činům přiznal a dodal, že poprvé tímto způsobem slepici zneužil na 

začátku června t. r., podruhé 10. června a 25. června potřetí. Na svoji omluvu doplnil, že neměl 

jinou možnost, jak své pohlavní choutky ukojit. Podle jeho výpovědi měl rozkoš, jako při 

souloži se ženou. 

Oznámení bylo sepsáno 27. června 1932 a odesláno Okresnímu soudu v Kolíně, který 

jej postoupil státnímu zastupitelství, tedy žalobci mládeže v Kutné Hoře k nahlédnutí  

a rozhodnutí návrhu řešení. Státní zastupitelství 4. července zaslalo Krajskému soudu v Kutné 

Hoře jako Soudu mládeže návrh na vedení přípravného vyhledávání proti Josefu K. pro 

provinění dle § 3 zákona č. 48/1931 Sb. z. a n. a § 129 tr. z. spáchaného dle úvodního oznámení. 

Soud mládeže v Kutné Hoře požádal Okresní soudy, jako soudy mládeže v Kolíně  

a Kouřimi o spolupráci při vyhledávání. 

Okresní soud v Kolíně dne 20. června vyslechl Adolfa Žižku, který uvedl, že svědkem 

trestního činu nebyl, a že mu obviněný čtyři chcíplé slepice nahradil. Žádnou škodu tedy 

neutrpěl a k trestnímu řízení se nepřipojuje. 

Tentýž den vyslechl soud i druhého svědka Františka Charouze. Dosvědčil, že Žižka 

choval ve dvoře domu slepice a kdykoliv mu nějaká uhynula, sváděl vinu na něj. Proto si 

myslel, když 26. června viděl, jak mladistvý Josef K. nese slepici na záchod, že jí chce asi 

vytrhat péra. Z obavy, aby ho Žižka opět neobvinil, oznámil mu, co viděl. Z vlastní zkušenosti 

ale nevěděl, co obviněný slepici dělal. 

Dalším, v tentýž den vyslýchaným svědkem, byl truhlář, u kterého se mladistvý již 

čtvrtý rok učil řemeslu. Mistr nikdy na dotyčném nepozoroval známky nějaké úchylnosti, 

choval se vždy slušně. V učení byl ale méně chápavý a poněkud odmlouval. 

Dne 5. srpna se k výslechu dostavil obviněný Josef K. i s otcem, hostinským, jemuž 

bylo soudem v Kouřimi sděleno, že je proti jeho synu zahájeno trestní řízení pro provinění 

smilstva se zvířetem. K osobním poměrům mladistvého a rodiny uvedl otec následující. Josef 

K. navštěvoval pětitřídní školu v Radimi, a to až do svých 14 let. Učil se vždy dobře, nebylo 
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proti němu stížností a mravně byl zcela bezúhonný. V únoru 1929 ho dal otec do učení k truhláři 

do Kolína, kde se doteď učil a pracoval. Je nemajetný a nikdy nebyl trestán. Stále bydlí společně 

s rodiči a dalšími pěti sourozenci. Otec vyjádřil domněnku, že jeho syn zřejmě neměl u mistra 

dostatečný dozor, byl sám sobě ponechán celý den, a proto mu na mysl přišla právě ona 

myšlenka. 

Výslech obviněného Josefa K. se odehrál za přítomnosti otce u Okresního soudu 

v Kouřimi dne 6. srpna. Mladistvý se přiznal, že v červnu ve dvoře domu, kde měl jeho 

zaměstnavatel dílnu, celkem třikrát chytil slepici, odešel s ní na záchod, kde ji pak svůj pohlavní 

úd strkal pod ocas dovnitř, při čemž dělal pohyby jako při souloži tak dlouho, dokud se neukojil. 

Neví, jestli poté slepice uhynuly. Na otázku soudce, proč to udělal, nedopověděl. Tím byl 

výslech mladistvého ukončen. 

Zpráva o pověsti obecního úřadu v Dobřichově z 15. srpna uvedla, že pověst měl 

mladistvý vždy dobrou a žádný záznam v trestním rejstříku nemá. Je nemajetný a doteď žije se 

svou rodinou, u které je zaopatřen. Rodina vlastní domek, avšak vázne na něm dluh. Nyní jsou 

nájemci hostince v domě čp. 26 tamtéž. 

Správa obecné školy pětitřídní v Radimi u Peček v dotazníku o mladistvém 

informovala, že Josef K. prospíval dobře, ačkoliv jednu třídu opakoval a propuštěn byl tedy ze 

4. třídy, většinou se známkami průměrnými. Duševní nadání měl normální, nelhal. Při 

vyučování ale vyrušoval, vířil prach a pral se, přes to všechno měl z mravů vždy za jedna. Škole 

není známo, jestli se dopustil nějakých trestných činů, zdali utrpěl těžká zranění či byl tělesně 

svému věku přiměřeně vyvinut. Z informací o rodině je škole známo pouze to, že otec byl 

dělníkem. 

Ze získaných osobních výkazů mladistvého, podalo Státní zastupitelství v Kutné Hoře 

dne 30. srpna návrh na potrestání Josefa K. pro provinění ze smilstva se zvířaty. Následně bylo 

stanoveno datum hlavního přelíčení na 13. září 1932. 

Předsedou senátu mládeže v případě Josefa K. byl vrchní soudní rada dr. František 

Holeka, dalším ustanoveným členem senátu soudní rada dr. Robert Frisch a jako přísedící laik 

ředitel pomocné školy. Přítomen byl obžalovaný Josef K. se svým otcem, dále žalobce mládeže, 

zástupce okresní péče o mládež a obhájce mladistvého dr. Mašín, koncipient u dr. Rosenfelda 

advokáta v Kutné Hoře. Veřejný žalobce navrhl vyloučení veřejnosti až do vynesení rozsudku 

v této věci, poněvadž během tohoto líčení mohly vyjít najevo okolnosti, jimiž by mohl být 

porušen veřejný pořádek a mravopočestnost.294 Byla přečtena obžaloba, načež mladistvý 

                                                           
294 Příloha č. 7. Nález Soudu mládeže Kutná Hora ohledně vyloučení veřejnosti z hlavního přelíčení. 
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prohlásil, že je vinen. Předseda senátu Josefa K. informoval, že má právo se k obžalobě vyjádřit. 

Obžalovaný uvedl totéž, co ve své úvodní výpovědi z 6. srpna. V průvodním řízení bylo 

přečteno trestní oznámení, osobní výkazy, zpráva školy i Okresního soudu v Kouřimi a se 

souhlasem stran i protokoly svědků. Obžalovaný dále trval na své výpovědi. Senát mládeže se 

následně odebral k poradě, kde se jednohlasně usnesl. 

Jménem republiky byl obžalovaný Josef K. uznán vinným, že v červnu 1932 v Kolíně 

vykonal smilstvo se zvířetem, čímž spáchal provinění dle § 3 zákona č. 48/1931 Sb. z. a n.  

a § 129 I a) tr. z. a odsuzuje se dle § 8 odst. 3. zákona č. 14/1931 Sb. z. a n. a § 130 tr. z. za 

použití § 54 tr. z. k trestu vězení na jeden týden a dle § 389 tr. ř. k náhradě nákladů trestního 

řízení. Výkon trestu byl však mladistvému odložen na zkušební dobu tří let. 

Za polehčující okolnost byla vzata zachovalost, rozčilení a doznání obžalovaného dle  

§ 46 b) d) a h) tr. z.295. Jelikož se mladistvý k činu přiznal, dosud na něj nebyly stížnosti, 

neprojevily se u něho sklony k páchání trestných činů, a ani během hlavního líčení se nic 

závažného neprojevilo, tedy co by stanovené podmínečné odsouzení vyloučilo, došel soud 

k závěru, že se mladistvý obžalovaný i bez výkonu trestu polepší, a že mu odsouzení samo  

o sobě bude do budoucna dostatečnou výstrahou. Konečné usnesení soudu bylo oznámeno 

Okresnímu soudu v Kouřimi, jako soudu opatrovnickému. 

Po uplynutí tříleté zkušební doby požádal 30. září 1935 Soud mládeže v Kutné Hoře 

velitelskou četnickou stanici v Radimi o vyplnění dotazníku ohledně chování Josefa K. 

Jmenovaný se dle podaných informací choval řádně a nového trestného činu se nedopustil.  

Státnímu zastupitelství v Kutné Hoře byla tato zpráva předána s tím, že se mladistvý 

odsouzený Josef K. během podmínečného odsouzení osvědčil. 

Delikty smilstva proti přírodě se zvířetem, ale i s osobou téhož pohlaví, byly u soudu 

mládeže vcelku častým proviněním. Josef K. se trestného činu dopustil na sklonku svého 

„mladistvého věku“, za čtvrt roku mu bylo již osmnáct let. V jeho případě se lze domnívat, že 

stěžejní roli hrála pohlavní vyspělost chlapce podpořená sexuální abstinencí a nevědomostí  

o trestnosti činu, kterého se dopustil. Osobní výkazy ze škol, obce a zprávy svědků totiž soudu 

dosvědčily, že se až do doby provinění choval slušně. Soud k zachovalosti mladistvého při 

hlavním přelíčení přihlédl, a i když mladistvého uznal vinným a uložil mu trest vězení na jeden 

týden, odložil mu soud výkon trestu na zkušební dobu tří let. 

                                                           
295 § 46 tr. z. č. 117/1852 uvádí: „Důvody polehčující: a) z povahy pachatelovy; okolnosti polehčující, které se 

vztahují na osobu pachatelovu, jsou: b) když před zločinem byl bezúhonného chování; d) když se dal k zločinu 

strhnout v prudkém hnutí mysli, vzniklém z obyčejného citu lidského; h) když se sám udal a k zločinu doznal, ač 

mohl snadno utéci, nebo neprozrazen zůstati.“ 
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6.3 Delikt vyhnání plodu 

Jako další kauza byl vybrán případ z roku 1939, který byl veden proti Stanislavě M. 

podle § 144 tr. z.,296 pro delikt úmyslného vyhnání plodu.297 

Na základě udání na četnické stanici v Záboří nad Labem v okrese Kutná Hora, bylo 

zahájeno projednávání případu jmenované mladistvé, která delší dobu udržovala známost 

s bývalým vojínem Františkem S., která nezůstala bez následků. Dotyčný sliboval mladistvé 

manželství a také přislíbil, že se o dítě, jakmile se vrátí z vojny, postará. Svému závazku 

nedostál, se Stanislavou M. v březnu roku 1939 přerušil veškeré styky, čímž se již v tu dobu 

těhotná mladistvá ocitla v těžké životní situaci. Toho si byla sama vědoma, a tak došla k závěru, 

že se plodu zbaví. Neměla peníze, neměla nikoho, kdo by jí mohl pomoci. Jak sama tvrdila, 

vyhledala lékaře, který ji řekl, že je asi v jiném stavu a předepsal jí lék za více jak 20 Kč, na 

který ale neměla peníze, a proto si jej nekoupila. Nicméně časem se jí podařilo peníze našetřit 

a tabletky koupit, ty však neměly na její stav žádný vliv. Matka mladistvé se domnívala, že je 

s dcerou něco v nepořádku a spolu s nevlastním otcem jí společně domlouvali. Ze strachu, že 

se rodiče doví o jejím stavu, rozhodla se plodu zbavit. K tomuto rozhodnutí jí přimělo i vědomí, 

že je s ní v domácnosti dalších pět dětí, které její rodiče živí. Mimo to i její sestra měla v 16 

letech nemanželské dítě, které živí právě její rodiče, a nechtěla, aby se tato situace opakovala. 

Jednoho večera vzala malý pletací drát, který vsunula do pochvy a probodla jím obal plodu. Po 

tom z ní vyšla voda a krev. Následující nebo až další den, mladistvá si přesně datum 

nepamatovala, z ní vyšel při vaření oběda plod. Přestřihla pupeční šňůru, zabalila mrtvý plod 

do papíru, a protože měla v tu dobu v kamnech velký oheň, strčila plod tam, kde ho úplně 

spálila. Poté začala silně krvácet a dostala horečku. Matka zavolala ke své dceři doktora, který 

zjistil, že se jednalo o „horečnatý potrat“ a nechal mladistvou okamžitě převést do nemocnice 

v Kutné Hoře. 

Žádní svědkové v tomto případě nejsou. Stanislava M. byla vyslechnuta na obecním 

úřadě své domovské obce za přítomnosti dvou strážmistrů. Nejprve se snažila svůj čin zamlčet, 

ale poté, co jí bylo vysvětleno, že je to pro ni polehčující okolnost, se přiznala. Stanislava M. 

na svoji omluvu dodala, že netušila o trestní povaze svého činu. Nechtěla přivést do 

neutěšených poměrů své rodiny další dítě. Na myšlenku probodnout obal plodu v těle přišla 

díky vyprávění žen u dvora, kde pracovala. Tyto ženy při práci vyprávěly, že by si dítě již nikdy 

                                                           
296 § 144 tr. z. č. 117/1852 uvádí: „Vyhnání plodu vlastního. Žena, která obmyslně podnikne jakékoliv jednání, 

jímž způsobí vyhnání svého plodu, anebo jímž se přivodí takový porod, že dítě mrtvé na svět přijde, dopustí se 

zločinu.“ 
297 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), kt. 6, inv. č. 18. Spis Ml I 37/39 z roku 1939. 
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nenechaly, a že by se ho zbavily právě tímto způsobem. Nakonec dodala, že kdyby jí neopustil 

milenec, nikdy by se k popsanému činu neodhodlala. 

Toto oznámení bylo sepsáno 24. května 1939 a posláno Krajskému soudu v Kutné Hoře, 

který jej jako soud mládeže navrhl žalobci mládeže. Státní zastupitelství v Kutné Hoře podalo 

návrh na zavedení vyhledávání proti Stanislavě M. pro provinění dle § 3 zákona č. 48/1931 Sb. 

z. a n. a § 144 tr. z. 

Úvodní návrh vyhledávání v případu Stanislavy M. byl však podán už 26. dubna, a to 

na základě zjištění četnictva v Kutné Hoře, které začalo záležitost řešit z podnětu zdejší 

všeobecné veřejné nemocnice, kde byla mladistvá hospitalizována kvůli horečnatému potratu 

ve 4. měsíci těhotenství a následné sepsi. 

Dále byly vyžádány potřebné tzv. osobní výkazy. Zprávy o pověsti mladistvé ze školy, 

obce, výpis z rejstříku trestu, zprávu o majetkových poměrech aj. 

Obecná škola v Konárovicích oznámila, že žákyně Stanislava M. navštěvovala tamní 

první třídu ve školním roce 1928/1929, kdy byl její prospěch dostatečný a chování chvalitebné. 

Poté se prý rodina přestěhovala a nezletilá měla navštěvovat školu ve Svojčicích. Obecná škola 

v Libodřicích informovala, že jmenovaná chodila do zdejší školy pouze tři týdny, a to v roce 

1929. Dne 8. září 1929 se odstěhovala do Cerhenic. Obecná smíšená škola v Cerhenicích na 

žádost soudu uvedla, že mladistvá navštěvovala školu od 5. září 1929, ale již 7. října se 

odstěhovala s rodinou do Zibohlav. Dle správy obecné školy v Týnci nad Labem, navštěvovala 

Stanislava M. s průměrným prospěchem druhou třídu ve školním roce 1930/1931 pouze do 

ledna 1931, kdy se odstěhovala do Nové Vsi. Správa obecné školy v Kouřimi, kterou mladistvá 

navštěvovala pouze část roku 1931, uvedla, že mladistvá měla ze čtení trojku, ostatní známky 

„jednotky“ a „dvojky“, z mravů za jedna. Opakovala první třídu, zaostávala tedy za jinými 

žáky. Rodinné poměry byly podle vyjádření školy patrně špatné, otec byl zemědělský dělník. 

Další informace nemohla škola uvést, neboť třídní učitelka mladistvé byla toho času mimo 

školu. Správa obecné školy v Rožďalovicích uvedla, že mladistvá tamní školu navštěvovala 

pouze tři měsíce na konci školního roku 1931/1932, ale protože u nich v rodině vypukly 

spalničky, chodila z celé uvedené doby do školy pouze dva týdny. Nemohou tedy podat 

podrobný posudek. Její vysvědčení na konci roku bylo nedostatečné. Poté se rodina 

přestěhovala do Netřebic. Správa školy v Jestřebí Lhotě uvedla, že Stanislava M. tamní školu 

navštěvovala mezi lety 1932 až 1934. Prospívala vcelku dobře, duševně byla zcela normální. 

Byla pravdomluvná a chování měla chvalitebné, žádného činu např. krádeže se nedopustila. 

Tělesně vyvinuta normálně, žádné těžké zranění nebo nemoc neutrpěla. Rodiče zemědělští 

dělníci, deputátníci, hledají obživu na dvorech. Často mění bydliště. O děti se starají vcelku 
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dobře. Správa obecné školy v Úmyslovicích u Poděbrad, podala zprávu, že mladistvá nezletilá 

navštěvovala tamní školu od 1. září 1931 do 31. března 1932, kdy ovšem zameškala 95 a půl 

dne. Klasifikována byla tedy pouze dvakrát a prospěch měla za 2. a 3. stupeň, pilnost za 3. a 2., 

z vyučovacího jazyka dostala čtyřku. Duševně byla v pořádku, z mravu měla vždy jedničku, 

nikdy na ni nebyly stížnosti a ve škole se nedopustila žádných trestných činů, krádeží. Podle 

záznamů v úředních knihách byly v rodině spalničky a spála. Poměry v rodině nebyly škole 

více známy, otec byl krmičem ve dvoře, ale jak vychovával své děti, známo nebylo. Správa 

obecné školy v Lošanech uvedla, že mladistvá navštěvovala školu v roce 1934 jen čtyři měsíce. 

Docházku měla nepravidelnou, prospěch není zaznamenán. Duševní nadání měla normální, 

chování slušné a žádných prohřešků se nedopustila. Tělesně byla zcela v pořádku, taktéž nebyly 

informace o jejích těžkých nemocech či zraněních. Třídní učitelka rodiče neznala, proto  

o rodinných poměrech nemá škola záznam. 

Zpráva o pověsti z obecního úřadu ve Sv. Mikuláši, kde nezletilá s rodiči bydlela, 

informovala, že byla Stanislava M. nemajetná a o její pověsti nebylo více známo, protože zde 

žila až od 1. ledna 1939. Nevlastní otec mladistvé pracoval jako krmič ve dvoře. Matka, dělnice 

ve dvoře, byla s otcem nezletilé rozvedená. Za prvních šest měsíců svého pobytu v obci nebyla 

nijak trestána. 

Okresní péče o mládež v Kutné Hoře298 uvedla, že mladistvá Stanislava M. žila ve 

společné domácnosti s matkou a nevlastním otcem. Otec pracoval jako krmič ve dvoře s platem 

160 Kč měsíčně a deputátem, matka vypomáhala při krmení za týdenní plat 93 Kč 50 ha. Jiné 

příjmy ani majetky neměli. Sociální poměry byly tedy značně nepříznivé. Rodina obývala jednu 

menší přeplněnou místnost. Otec s matkou měli celkem sedm dětí, dvě nejstarší pocházely 

z prvního manželství matky. Chování dětí, zejména dvou nejstarších, bylo špatné. Nejstarší 

dcera měla již dvě nemanželské děti a rovněž Stanislava M. vyhledávala pochybné známosti. 

Neznala prý ani přesné jméno a adresu vojína, s nímž přišla do jiného stavu. Výchova byla tedy 

značně zanedbaná. Toho času pracovala jako zemědělská dělnice ve stejném dvoře, jako její 

rodiče. Okresní péče o mládež doporučila, aby byla mladistvá Stanislava M. dána pod ochranný 

dozor, a aby byli důrazně napomenuti rodiče, kteří by měli řádně a přísně vychovávat své děti  

a netrpět jim styky s pochybnými osobami, zejména ne přímo v bytě, jak se stávalo u obou 

nejstarších dcer, protože ty si vodily své známosti právě tam, a rodiče proti tomu nic nenamítali. 

Okresní úřad v Kolíně vyhotovil pro potřeby soudu výpis z matriky narozených. 

                                                           
298 Příloha č. 6. 
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Správa všeobecné veřejné nemocnice zaslala dne 3. června 1939 na žádost soudu 

chorobopis Stanislavy M., která zde byla mezi 22. dubnem a 13. květnem hospitalizována. 

Zápis je v počátku shodný s úvodní výpovědí. Dále uváděl současný stav mladistvé, která byla 

střední postavy, kostry a silného svalstva, dobře živená, bez chorobných změn na kůži atd. 

Teplota 40, 2 stupně. Palčivá bolest břicha. Oblast genitálií bolavá, sražená i tekutá krev, značně 

hnisavě páchnoucí. 

Soud mládeže v Kutné Hoře vyslechl Stanislavu M. 5. června. Výslech vedl soudní rada 

Břetislav Páv. Mladistvá obviněná přiznala, že je vinna a uznala svoji chybu. Popsala, z jakých 

důvodů tak učinila a jak přesně vyhnání plodu provedla. 

Jako svědek byl vyslechnut obvodní lékař, který byl k mladistvé po jejím činu přivolán 

matkou, protože zvracela a měla vysokou horečku. Vyšetřil hlavu, páteř, změřil teplotu, plíce,  

a když chtěl přikročit k vyšetření břicha uvedla mladistvá za souhlasu své matky, že „dostala 

krámy“. Lékař, vzhledem k tomu, že se jednalo o mladou dívku, přerušil vyšetřování. Předepsal 

léky proti hořkosti žaludku, pro které si za několik dnů přišla do ordinace lékaře. Po pěti dnech 

byl k mladistvé opět přivolán, protože se její stav zhoršil. Zjistil, že má teplotu 40 stupňů, 

třesavku, bolest břicha, z rodidel vytékala zapáchající rozložená krev. Při bližším ohledání 

zjistil, že jde o potrat. Nařídil okamžitý převoz do nemocnice. Poté ještě dodal, že asi měsíc 

před onemocněním přišla k němu mladistvá s dopisem,299 ve kterém její matka prosila  

o prášky, protože kojila své nejmladší dítě a opět nedostala periodu. Lékař však poslal 

Stanislavu M. zpět s tím, že si má matka dojít pro léky sama. Zda-li měla ona prosba nějakou 

spojitost s obviněnou, není lékaři známo. 

Soud mládeže dále učinil dne 5. června výslech „osoby přezvědné“, tedy matky 

Stanislavy M. Popsala rodinou situaci a životní poměry. Také zmínila, že její druhý manžel, 

nevlastní otec, mladistvou vychovával přísně a často ji i tělesně káral. Dále uvedla, kde a jak se 

mladistvá učila, a že po ukončení školy pracovala jako zemědělská dělnice. Nevěděla, co 

přimělo její dceru ke spáchání činu, ale nesouhlasila, aby nad ní byl zaveden ochranný dozor. 

Nevlastní otec se o ni totiž dle jejích slov může dobře postarat. 

Státní zastupitelství v Kutné Hoře adresovalo 20. června předsedovi senátu mládeže 

obžalovací spis na Stanislavu M. proto, že si v polovině dubna 1939 úmyslně způsobila vyhnání 

                                                           
299 Tento dopis, avšak roztrhaný, je součástí spisu Ml I 37/39. 
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plodu, čímž spáchala provinění proti § 3 zákona č. 48/1931 Sb. z. a n. a § 144 tr. z. naznačené 

dle § 145 tr. z.300 a § 8 zákona č. 48/1931 Sb. z. a n. trestné. 

Hlavní přelíčení se konalo 25. července odpoledne. Předsedou senátu mládeže byl 

soudní rada Bohuslav Janoušek, zástupcem soudní rada Břetislav Páv a jako laický přísedící 

učitel. Přítomna byla osobně obžalovaná, její obhájce advokát František Kobrč a zástupce 

Okresní péče o mládež v Kutné Hoře. Přečten byl obžalovací spis Státního zastupitelství 

v Kutné Hoře z 20. června. Předseda soudu vyslechl obžalovanou, která prohlásila, že se cítí 

vinna. V průvodním řízení bylo přečteno trestní oznámení, osobní výkazy, chorobopis a se 

souhlasem obviněné i protokoly svědků, ošetřujícího lékaře a matky. Následně se senát mládeže 

odebral k poradě, při které se jednomyslně usnesl. Senát soudu mládeže v Kutné Hoře uznal po 

hlavním přelíčení, že je obviněná Stanislava M. vinna, čímž spáchala provinění dle § 3 zákona  

č. 48/1931 Sb. z. a n. a § 144 tr. z. a odsuzuje se za to k trestu vězení na dobu jednoho měsíce 

podmíněně. Zkušební doba byla stanovena na jeden rok. Důvodem pro toto rozhodnutí bylo 

doznání obviněné a svědecká výpověď ošetřujícího lékaře. Při výměře trestu soud shledal, že 

polehčující okolností v tomto případě bylo doznání zachovalosti obviněné, životní nouze  

a momentální rozčilení. Usnesením soudu byl mladistvé nařízen ochranný dozor v její vlastní 

rodině dle § 11 zákona č. 48/1931 Sb. z. a n. 

Po uplynutí zkušební doby bylo Soudem mládeže v Kutné Hoře vydáno státnímu 

zastupitelství tamtéž usnesení, že se Stanislava M. během soudem stanoveného jednoho roku 

podmíněného odkladu nedopustila žádného trestného činu. 

Trestný čin úmyslného vyhnání plodu, jehož se mladistvá Stanislava M. dopustila, byl 

jedním z typických případů provinění děvčat. Tato konkrétní kauza dosvědčuje, jak důležitou 

roli sehrály sociální, rodinné a majetkové poměry nezletilých delikventů. Osobní výkazy 

mladistvé, vezmeme-li v potaz pouze ty ze škol, jsou toho jasným důkazem. Z nich vyplývající 

neutěšený stav rodiny, špatná zkušenost s identickou situací sestry i zklamání z otce dítěte, 

osvětlují, proč se mladistvá k takovému činu odhodlala. Musela určitě k bolestnému zákroku 

nalézt velkou míru odvahy. Soud mládeže ji sice shledal vinou, ale trest vězení na dobu jednoho 

měsíce ji podmíněně odložil, a to na jeden rok. 

  

                                                           
300 § 145 tr. z. č. 117/1852 uvádí: „Trest. Stane-li se pokus o vyhnání, ale toto nestalo, vyměřen buď trestem žalář 

mezi šesti měsíci a jedním rokem; uskutečněné vyhnání však trestáno buď těžkým žalářem mezi jedním rokem  

a pěti lety.“  
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7. Závěr 

Uzákonění trestního soudnictví nad mládeží a jeho fungování ve třicátých a čtyřicátých 

letech 20. století tvoří svébytný fenomén v československém právním prostředí. Uzavřela se 

tím etapa dlouholeté snahy o samostatnou kodifikaci trestního práva nad mládeží v českém 

prostředí. Také československá společnost a v rámci státu fungující organizace zajišťující 

převýchovu, nápravu či výkon trestu byly na novou situaci připraveny. Nicméně projednávání 

osnovy v Poslanecké sněmovně a v menší míře i v Senátu Národního shromáždění 

Československé republiky vyznívá spíše jako politický boj stran provládních a opozičních než 

jako odborná diskuze nad tak závažným problémem, jakým byla delikvence mladistvých, jejich 

trestní odpovědnost a zásadní otázka, jakou formou dospět k jejich nápravě. 

Přijetím zákona č. 48/1931 Sb. o trestním soudnictví nad mládeží se Československá 

republika vydala cestou moderního progresivního řešení v oblasti vypořádání se s delikvencí 

mladistvých. Zákon umožňoval soudům v mnohem větší míře používat výchovné a nápravné 

prostředky než tresty. Celkově můžeme zákon považovat za jeden z významných kroků 

postupné reformy justiční správy první republiky.  

Jaká byla praxe při zavádění zákona v běžný život je ukázáno na konkrétním případu 

Soudu mládeže Kutná Hora, který fungoval od podzimu 1931 do začátku roku 1949. Soud 

mládeže Kutná Hora vznikl jako jedno z oddělení Krajského soudu Kutná Hora a i svou vnitřní 

organizací odpovídal zákonným ustanovením. Zejména personální obsazení soudcovských  

i kancelářských pozic, které se podařilo bezpečně doložit, splňovalo příslušné požadavky  

o rozdělení agendy mládeže mezi jednotlivé soudce a pomocné kancelářské síly. Obsazení 

taktéž vypovídá o místním a časovém uspořádání soudu a jeho začlenění do pracovního 

koloběhu celého úřadu Krajského soudu v Kutné Hoře.  

Na základě dochované pramenné základny se podařilo rekonstruovat způsob vedení 

agendy celkově, ale i jednotlivých případů zvlášť. Porovnáním počtu dochovaných spisů se 

stavem z dob aktivní činnosti Soudu mládeže v Kutné Hoře je dobře patrné pracovní vytížení 

soudu v jednotlivých letech jeho fungování.  

Ze samotných spisů vyplývá, že jednotlivé kauzy byly soudem řešeny důkladně, postup 

práce soudců odpovídal příslušným ustanovením, dbal na individualitu provinilých 

mladistvých. Značný prostor byl věnován vyhledávání, jehož závěry seznámily soud velmi 

obšírně s prostředím, ze kterého mladistvý obviněný pocházel, což mělo posléze značný vliv 

na vynesený rozsudek a výši trestu. Je patrné, že i zde se uplatňovalo to, co si nový zákon kladl 
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za cíl a co se od něj očekávalo, a sice fakt, že se v co největší možné míře bude uplatňovat 

princip výchovy, nikoli trestu. 

Soud mládeže v Kutné Hoře při vynesení odsuzujícího rozsudku nejčastěji užíval 

podmíněného odsouzení, které dávalo mladistvému šanci na polepšení. Tento podmíněný trest 

byl právě oním výchovným prostředkem, na jehož základě bylo celé soudnictví nad mládeží 

vystavěno. Samotný soudní proces, od podání až po vynesení rozsudku, byl v případě soudu 

mládeže dostatečným trestem a mladistvého do budoucna dostatečně poučil. Vedle toho Soud 

mládeže Kutná Hora vynášel rovněž rozsudky zprošťující, anebo od stíhání mladistvého zcela 

upustil.  

Porovnání počtu provinění chlapců a dívek v případech projednávaných před Soudem 

mládeže v Kutné Hoře ukázalo, že chlapci se dopouštěli trestných činů téměř pětkrát více než 

dívky. V porovnání jednotlivých provinění, pro které byli mladiství chlapci a dívky stíháni, 

vyšel u Soudu mládeže Kutná Hora jako nejčastěji řešený delikt krádeže různého rozsahu. Bylo 

tomu tak u obou pohlaví. Pokud bychom měli provinění diferencovat podle pohlaví, mladiství 

chlapci se vedle krádeží nejčastěji dopouštěli provinění smilstva proti přírodě na zvířeti nebo 

s osobou téhož pohlaví. Dívky se dopouštěly úmyslného potratu, v některých případech 

provedeného zvlášť zoufalým způsobem. 

Tato zjištění přinášejí důležité informace o životě a problémech dospívajících, 

především z nižších vrstev společnosti, v první polovině 20. století. Zároveň velmi dobře 

ilustrují tehdejší dobu, dobové pojetí a klasifikaci trestných činů či provinění, zvláště při 

srovnání se současností a její razantní proměnou vnímání homosexuality či dostupnosti 

antikoncepce. Myšlenka převýchovy, a nikoliv trestu je však natolik nadčasová, že i po více 

než sto letech zůstává stále stejně aktuální. 
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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). 
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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). 
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Příloha č. 3 

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

v Kutné Hoře spolu s přehledem provinění301  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
301 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. 
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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 
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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). 
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Příloha č. 5 

a) Trestní list případu Ml 1/31 mladistvého Františka Z. 
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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) 
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b) Trestní list případu Ml 37/39 mladistvé Stanislavy M. 
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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) 
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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) 
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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)  
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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) 
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Příloha č. 9302 

Razítka Soudu mládeže Kutná Hora 

 

 

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

                                                           
302 Porovnej podpisy viz. Příloha č. 2. 
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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.303 

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

k mladistvým se řešila již v druhé polovině devatenáctého století,304 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 

                                                           
303 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 
304 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. 
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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.305 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 

                                                           
305 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,306 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 1946.307 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.308 

Krajský soud v červnu vydal výkaz zatížení za roky 1938 – 1943.309 Údaje uvedené v tabulce 

výkazu korespondují s rejstříky senátu Ml I.310  

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

roku byla provedena řádná prohlídka okresního soudu v Kutné Hoře,311 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.312 Několik místností soudu bylo zabráno pro vojenské účely a soudci se 

                                                           
306 Státní oblastní archiv v Praze, Krajský soud Kutná Hora (18501949), kniha rozvrhu prací (1927-1948). 
307 Příloha č. 1, Tabulka soudců mládeže u soudu mládeže Kutná Hora (1932-1948) 
308 SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (18501949), kt. 5, sign. Pres 1943. 
309 Tamtéž, kt. 5, sign. Pres 1943. 
310 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), inv. č. 1, 2. 
311 SOA Praha, Krajský soud Kutná Hora (18501949), kt. 6, sign. Pres 1944. 
312 Tamtéž, kt. 7, sign. Pres 1945. 
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tak 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.313 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.314 

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“.315  

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

z ledna 1940316, 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.  

                                                           
313 Tamtéž. 
314 Národní archiv, Ministerstvo spravedlnosti, Praha (19181953), inv. č. 388, kt. 239 
315 NA, Ministerstvo spravedlnosti, Praha (19181953), inv. č. 345, kt. 1896 
316 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 1939-1948.317 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.318 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.319 

 

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 index320 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 

                                                           
317 Tamtéž. 
318 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. 
319 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. 
320 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.321 

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

existence soudu se rejstříky tří agend spojily v jeden.322 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.323  

 

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. 

 

                                                           
321 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), inv. č. 19, kt. 7 (1940), inv. č. 21, kt. 9-13 (1942). 
322 SOA Praha, Soud mládeže Kutná Hora (19311949), inv. č. 7, ppr 7. 
323 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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