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Úvod
Dle průzkumu provedeného v USA začíná násilná trestná činnost v naprosté většině
případů v období mezi 12 a 20 lety, ale po dosažení dvaceti let se pravděpodobnost zahájení
kriminální kariéry blíží nule. 1 Statisticky prokázaná fakta ukazují na skutečnost, že je
naprosto nezbytné věnovat delikventní mládeži maximální pozornost, které se jí však dle
mého názoru ne vždy dostává.
Pro kriminalitu mládeže je na rozdíl od dospělých pachatelů typická latence takového
chování, rozumová a mravní nezralost, odlišné motivy a předměty útoku, ale i velký vliv
stigmatizace a odmítavý postoj veřejnosti ke snaze pochopit tyto a další odlišnosti, a k pomoci
mladistvým k zařazení do společnosti a vedení řádného života. Je tedy třeba vždy zohlednit
rozdílnosti delikventní mládeže od dospělých pachatelů a vyvinout

maximální snahu k

potlačení recidivního chování a tím i ovlivnění kriminality dospělých. Věnovala jsem proto
svou práci věkové hranici trestní odpovědnosti, abych na problematiku upozornila i abych
opravila obraz, který média často velmi nepřesně veřejnosti nastavují. Za vše mohu uvést
tabulky a jednoduché údaje o věkových hranicích ve světě prezentující pouze číslo a stát,
které bez dalšího komentáře ke každému státu mohou působit až dezinformačně. Ráda bych
proto vrhla na toto téma trochu světla a mimo jiné vysvětlila, že nezáleží jen na jednom čísle
určujícím věkovou hranici, ale i na množství dalších faktorů, jako jsou ustanovení pojící se s
rozumovou a mravní vyspělostí, škála trestných činů, za které může být konkrétní věková
skupina souzena, nebo škála uplatnitelných sankcí.
Při zkoumání relevantních pramenů jsem zjistila, že tématika věkové hranice v české
odborné literatuře je značně roztříštěná a je nutné čerpat z úlomkovitých zdrojů v množství
různých pramenů o příbuzných tématech. Z důvodu této nedostatečnosti českých zdrojů se
ukázaly zahraniční zdroje zcela nepostradatelné, nejen proto, že mnohdy lépe shrnují
problematiku věkové hranice z obecného pohledu, ale poskytují také možnost srovnání
zahraničních úprav se systémem nastaveným v České republice, a ukazují cesty ke zlepšení.

1
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Absenci komplexnějšího zpracování takto významného tématu napříč českou
literaturou považuji za značný nedostatek, a proto jsem si za cíl práce stanovila shrnutí právní
úpravy věkové hranice trestní odpovědnosti.
V první kapitole se budu věnovat historické perspektivě vývoje trestního práva nad
mládeží se zaměřením na téma věkové hranice trestní odpovědnosti. Druhá kapitola se
soustřeďuje na mezinárodně právní úpravu problematiky věkové hranice a poskytuje tak
určité vodítko pro úpravu trestního práva nad mládeží a stanovení hranice v jednotlivých
státech. Třetí kapitola ukazuje způsoby, kterými je věková hranice trestní odpovědnosti
upravena v zahraničí a zařazuje do tohoto systému i současnou úpravu věkové hranice
v České republice. Čtvrtá kapitola popisuje poslední vývoj právní úpravy věkové hranice a
práva nad mládeží v České republice a naši současnou platnou a účinnou právní úpravu tohoto
tématu. S věkovou hranicí a jejím smyslem a účelem se neoddělitelně pojí i úprava
sankcionování mládeže, a proto tvoří toto téma celou pátou kapitolu. Na sankcionování
mládeže navážu poslední kapitolou, která se bude věnovat dalším formám trestních opatření,
která zatím v České republice nejsou praktikována, ačkoliv by byla vhodná, nebo která se
naopak v zahraničí ukázala neefektivní.

2

1 Historický vývoj trestního práva v souvislosti s mládeží
1.1 Od starého Říma až po 19. Století
Problematika odlišného zacházení s pachateli v souvislosti s jejich věkem je
zaznamenána již v římském právu. To bohužel nebylo v trestní oblasti propracováno zdaleka
tak kvalitně jako právo civilní a děti a mladiství jsou zde upraveni jen útržkovitě. Základní
zásadou, která se uplatňovala i později, je úprava dvou věkových hranic 7 a 14 let a tím
rozdělení osob na trestně neodpovědné, relativně neodpovědné a odpovědné. 2
V průběhu středověku a raného novověku jednotná úprava zcela chyběla a byla
roztroušena do úprav jednotlivých států nebo do městských právních knih. Jako příklad lze
uvést Saské zrcadlo, kde byl upraven zákaz trestání dětí mladších dvanácti let; Švábské
zrcadlo se vrací ke vzoru římského práva a jeho věkovým hranicím stanoveným na 7 a 14 let.
V právních městských knihách není přímo upravena trestní neodpovědnost a mládí je pouze
polehčující okolností, která měla vliv na výměru trestu.3
Určité sjednocení trestního práva přišlo s vydáním trestního řádu Karla V., Constitutio
Criminalis Carolina, z roku 1532. Ani zde nebyla jednotně upravena hranice trestní
neodpovědnosti a vše bylo ponecháno na uvážení soudce. Z tohoto principu tvořil výjimku
trestný čin krádeže, kde byla dána nutnost uložit mírnější trest osobám mladším 14 let. Toto
pravidlo se později začalo používat i pro jiné trestné činy a postupně se začalo aplikovat i
římské pravidlo trestní neodpovědnosti dětí mladších sedmi let, ačkoliv toto pravidlo již
nemělo v kodexu žádnou oporu.4
Koncem 17. století se konečně začal zvyšovat tlak na vytvoření nové jednotné úpravy
trestního práva, který vyvrcholil vydáním Hrdelního řádu Josefa I., Constitutio Criminalis
Josefina (dále jen „CCJ"), z r. 1707. Tento kodex se v oblasti mladistvých omezil jen na

2

PRUŠÁK, Josef. O příčetnosti osob mladistvých a jejich potrestání dle práva francouzského, německého a rakouského. V
Praze: [s.n.], 1899, s. 53 an.
3

PRUŠÁK, op. cit., s. 60 - 62.
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úpravu, kdy věk5 byl pouze polehčující okolností.6 Na ochranu nedospělých Řád stanovil
alespoň zákaz mučení.
CCJ byl platný pouze do roku 1768, kdy jej nahradil Hrdelní řád Marie Terezie.
Ačkoliv je Hrdelní řád Marie Terezie proslulý svou krutostí, je třeba uvést, že poměrně velmi
podrobně upravil zacházení s nedospělými osobami a zavedl nové třídění pachatelů dle věku
na:
•

infantes - děti do 7 let, trestně neodpovědné,

•

inpuberes infantiae proximi - nedospělce do 14 let se sníženou trestní

odpovědností,
•

impuberes pubertati proximi - mladistvé do 16 let, kteří jsou plně trestně

odpovědní, ale jejich věk je považován za polehčující okolnost,
•

puberes – dospělí s plnou trestní odpovědností.7

Sjednocení a novou úpravu přináší opět až zákon o zločinech, přečinech a přestupcích
(dále jen „ZPP“) z roku 1852.8 V tomto zákoně je ale úprava věku trestní odpovědnosti
značně nedostatečná. Vrcholem nedostatků tohoto zákona byla nejednoznačná úprava
nejmladších dětí, která byla ponechána právnímu výkladu odborné veřejnosti a soudů, neboť
říká, že „činy trestné, jež byly spáchány dětmi až do dokonaného desátého roku, se zůstavují
kázni domácí“. Obecně panoval názor přiklánějící se k jejich trestní neodpovědnosti. Jen na
okraj bych zmínila, že na rozdíl od dnešní úpravy byla z důvodu věku vyloučena nejen
pachatelova příčetnost, ale i trestnost činu, pročež zanikla i trestní odpovědnost případných
spolupachatelů či účastníků.9

5

Myšleno věk u chlapců do 18 let a u dívek do 15 let, pozn. autorky.
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ZEZULOVÁ, Jana. Trestní zákonodárství nad mládeží. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1643-4, s. 15.
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PRUŠÁK, op. cit., s. 68 - 69.
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PRUŠÁK, op. cit., s. 117 an.
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Dalším slabým článkem v ZPP bylo vymezení období mezi 10 a 14 lety, které však
nebylo upraveno jako období pochybné příčetnosti, jak by bylo možné očekávat. Dle tohoto
zákona nebyl pachatel odpovědný za přestupky a přečiny, ale odpovědný pouze za zločiny,
které pak byly pro účely nedospělců posuzovány jako zvláštní přestupky. V této spojitosti
ZPP i přes nesouhlas některých tehdejších teoretiků poprvé užívá pojem zmenšené příčetnosti,
ačkoliv se zde, na rozdíl od dnešního významu, pojí s věkem. Nutno ještě dodat, že i v této
části je ZPP místy nejednoznačný a na jeho výklad existovaly mezi odbornou veřejností
odlišné názory.
ZPP dále upravoval ochranu osob mezi 14 a 20 rokem ve smyslu zmírnění trestů i
potřeby oddělených věznic od osob starších 20 let. Pro osoby mladší 18 let pak bylo zakázáno
uložení nucených prací. Rakouské právo v ZPP bohužel opustilo pokročilé instituty
podmíněného prominutí trestu a podmínečného propuštění, které již v minulosti byly užívány.

1.2 Počátek 20. století
V 19. století se ve světě začalo intenzivněji diskutovat o nutnosti chránit nedospělé
pachatele a zacházet s nimi jinak než s dospělými.
Tomuto období věnuji významnou část popisu historického vývoje, neboť již před
bezmála 120 lety byl poměrně přesně popsán systém trestního práva nad mládeží tak, jak ho
známe dnes. K některým dále popsaným konceptům se zákonodárci vrátili i po sto letech a
stále z těchto textů můžeme čerpat.
Na přelomu 19. a 20. století začaly ve světě znovu sílit hlasy volající po celkové
rekodifikaci trestního práva i trestního práva nad mládeží. Z toho důvodu byla zpracována
kompletní osnova zákona o trestání a trestní ochraně mladistvých, která byla v letech 1907 a
znovu pak 1909 předložena Panské sněmovně, stejně jako v roce 1909 novela trestního
zákona. Ani jeden z návrhů však nebyl přijat.

10

Těmto pokusům předcházela kniha O

příčetnosti osob mladistvých a jejich po trestání dle práva francouzského, německého a
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ŠÁMAL, Pavel, VÁLKOVÁ, Helena, SOTOLÁŘ, Alexandr, HRUŠÁKOVÁ, Milana, ŠÁMALOVÁ, Milada. Zákon o

soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice komentované zákony. ISBN 97880-7400-350-9, s. XI.
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rakouského od Josefa Prušáka, který se nad problematikou zamýšlí a podává možná řešení.

11

Jeho na tehdejší dobu pokroková koncepce mě zaujala natolik, že považuji za velmi zajímavé
jeho hlavní myšlenky vyzdvihnout a srovnat s dnešním právním stavem.
Jeho popis tehdejšího trestního práva i teorie a principů je dnešnímu právu velmi
blízký. Prušák zde popisuje rozdělení osob dle věku na děti - osoby, u kterých je příčetnost
vyloučena, dále období pochybné příčetnosti, ve kterém soudce sám pro každý případ zvláště
posuzuje příčetnost, a nakonec období mírnějšího trestu. Tato kategorizace navazuje na
historické vzory a současně již do značné míry odpovídá kategorizaci vyplývající z dnešního
práva, kdy období pochybné příčetnosti by odpovídalo spíše úpravě ve státech se dvěma
věkovými hranicemi trestní odpovědnosti, jak budu popisovat v kapitole 3.3.
Mezi prvním a druhým obdobím je hranice určena tak, aby dítě bylo schopno chápat
dosah a mravní hodnotu svých činů, ale stejně jako dnes narazil i tehdy autor na otázku jak
hranici určit, či zda vůbec je možné ji určit. Snad trochu překvapivě byla již na konci
devatenáctého století zodpovězena otázka obdobně, jako je na ni odpovídáno právními
teoretiky dnes. Pevnou hranici není možné určit, ale přesto je třeba žádat na zákonodárci, aby
ji stanovil, a to k ochraně nedostatečně vyspělých osob spíše vyšší, než nižší.

Dále je třeba vyzdvihnout problém rovněž přesahující do dneška, ačkoliv se to týká
spíše států se dvěma věkovými hranicemi trestní odpovědnosti, než České republiky. Je to
problém posuzování vyspělosti pachatele soudcem, který by měl posuzovat trestní
odpovědnost či neodpovědnost vždy, spáchala-li trestný čin osoba pochybné příčetnosti. Na
tento problém budu narážet i sama dále v dnešních úpravách jiných států, neboť je i dnes nad
síly soudce posoudit trvalý vnitřní psychický stav pachatele a jeho vyspělost, a to navíc i
vzhledem k tomu, že od spáchání činu již mohlo uplynout pro vývoj mladistvého
nezanedbatelné období. Diskrece soudců v posuzování osob v tomto období není Prušákem
vnímána jako nebezpečí právní nejistoty, ale naopak jako potřebná volnost pro rozhodování

11

Josef Prušák byl profesorem trestního práva a mezi lety 1914 až 1915 i děkanem Právnické fakulty české KarloFerdinandovy univerzity. V rámci jeho studie zločinné mládeže napsal roku 1899 knihu O příčetnosti osob mladistvých a
jejich
potrestání
dle
práva
francouzského,
německého
a
rakouského.
Dostupné
z:
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:1bfe0526-120c-40ef-a096-d03d869ee20e?page=uuid:5ad23de8-3a12-44e5a632-6809b6c26bc7.
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konkrétního případu. I nad touto myšlenkou je třeba se zamyslet a proto ji blíže rozvedu
v kapitole 3.3.
Zajímavou shledávám i pasáž, ve které je shrnut návrh konkrétní věkové hranice, a to
12 nebo 14 let. Hranici 14 let nakonec zvolil i zákonodárce v zákoně o trestání a trestní
ochraně osob mladistvých12 , neboť to byla doba ukončení školní docházky i náboženské
výchovy i doba pohlavní dospělosti, což se obdobně zdá být i důvodem dnešního zákonodárce
pro stanovení hranice 15 let. Důležité je i, jak již Prušák předjímal, při stanovení vyšší hranice
postihovat určitým způsobem i osoby pod ní a vyhnout se tak zneužívání zákona dříve
vyspělými jedinci, současně pak při stanovení nižší hranice dbát na to, aby pachatelé v
důsledku uloženého trestu nebyli stigmatizováni a nevedlo to k recidivě. V dnešní úpravě se
zákonodárce tohoto pravidla držel a stanovil vyšší hranici, ale současně zřídil možnost
postihovat děti mladší 15 let civilními soudy za účelem předcházení stigmatizace a současně
dal civilním soudům možnost určitým způsobem postihovat i páchání činů jinak trestných,
aby žádný trestný čin nezůstal bez odezvy.
Obdobně pokrokově Prušák navrhoval další úpravy, jako vyloučení veřejnosti z
jednání s mladistvými či zavedení dalších opatření vedoucích zejména k nápravě mladistvých
pachatelů s ohledem na odlišnosti problematiky od trestání dospělých. V ohledu
sankcionování je pak třeba vyzdvihnout jeho návrh zavedení obdoby dnešní ochranné
výchovy pro pachatele trestně neodpovědné, u kterých je předpoklad, že by výchova jejich
rodinou nevedla k dostatečné nápravě.
Princip určení příčetnosti rozpoznávací a ovládací, tehdy dispoziční, je rovněž řešena
již na přelomu 19. a 20. století a byla chápána jako komplex faktorů nejen inteligence, ale i
vyspělosti, výchovy, schopnosti zdržet se jednání, tedy obecně jako rozumová a mravní
zralost. Velmi obdobné jako dnes bylo i nazírání na sankcionování, ať už jde o věznice
oddělené od věznic pro dospělé pachatele, tresty na cti vylučující se se zájmem na nápravě
pachatele a přípustnost trestů majetkových jen v omezené, nikoliv likvidační formě. Dále se
autor vyjadřuje, že: „Velikou důležitost při mladistvých osobách má instituce podmínečného
13
prominutí trestu (podmínečného odsouzení) a prozatímného propuštění,“
kteréžto instituty

12

Viz. odstavec třetí této kapitoly, pozn. autorky.

13

PRUŠÁK, op. cit., s. 47.
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byly upraveny až zákonem č. 48/1931 Sb. z. a n., o trestním soudnictví nad mládeží (dále jen
„ZTSM“), který blíže popíšu v následující kapitole.
Navzdory již existujícím sepsaným teoretickým přístupům a koncepcím, byly tyto
myšlenky do objektivního práva vkládány jen pozvolna, postupně až do dnešní doby.

1.3 Od roku 1931 do konce 20. století
Potřeba nové, samostatné úpravy trestního práva nad mládeží začala sílit po vzniku
Československé republiky, jednak v úmyslu sjednotit právní úpravu na celém území, a jednak
z důvodu prudkého nárůstu trestné činnosti po 1. světové válce. 14 Z těchto důvodů byl
nakonec v roce 1931 přijat první kompletní zákon upravující postavení mládeže na území
Československé republiky, zákon o trestním soudnictví nad mládeží, který se již ve vyšší míře
blíží dnešnímu trestnímu zákoníku a zákonu o soudnictví ve věcech mládeže. Do této doby se
i ve věcech mládeže uplatňoval trestní zákon z r. 1852, který se ve věcech dospělých
uplatňoval až do roku 1950.15
Základním principem bylo především zabránit mladým lidem v dalším páchání trestné
činnosti, jejich náprava a převýchova. Doslova se v komentáři k ZTSM uvádí: „…co nejméně
trestati, co nejvíce vychovávati a je-li nutné trestati, pak i trestem vychovávati a
polepšovati,“. 16 Velký důraz se v této souvislosti kladl i na důkladné zjištění osobních a
rodinných poměrů mladistvého.17 Došlo ke komplexní úpravě postavení osob mezi 14 a 18
lety; osoby byly rozděleny jednou věkovou hranicí 14 let na trestně neodpovědné a
odpovědné, s podpůrnou hranicí dvanácti let pro spáchání trestných činů, za které by jinak
hrozil výjimečný trest. Hranice 14 let byla relativní a soudce si mohl vyžádat pedagogický
nebo lékařský znalecký posudek za účelem zjištění případné nezpůsobilosti mladistvého
spáchat trestný čin z důvodu značné zaostalosti. Doslova § 2 odst. 2 ZTSM uvádí: „Mladistvý
14

ZOUBKOVÁ, Ivana. Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda: A. Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-08-2, s. 95.

15

ŠÁMAL, Pavel, VÁLKOVÁ, Helena, SOTOLÁŘ, Alexandr, HRUŠÁKOVÁ, Milana, ŠÁMALOVÁ, Milada. Zákon o
soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice komentované zákony. ISBN 97880-7400-350-9, s. XI.
16

SCHOLZ, Otto a MIŘIČKA, August. 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, s. 5.
17

Zjišťování poměrů mladistvého podrobně upravuje Výnos Ministerstva spravedlnosti z 11.1. 1933, a to formou vyžádání
rodného listu, výpisu rejstříku trestů, zprávy školy, zpráva poručenského soudu, dotázáním důvěrníka aj. Viz KALLAB,
Jaroslav. Dodatky k trestním zákonům československým a k trestnímu řádu československému platným v Čechách a v zemi
moravskoslezské. Praha, 1938. Komentované zákony Československé republiky. s. 584 an.
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není však trestný také, nemohl-li pro značnou zaostalost v době činu rozpoznat jeho
bezprávnost nebo řídit své jednání podle správného rozpoznání“. Tato nezpůsobilost
mladistvého byla označována jako zvláštní druh příčetnosti, resp. nepříčetnosti.
V ZTSM také konečně nalézáme i instituty jako upuštění od potrestání a podmíněné
odsouzení a propuštění, jejichž absence znamenala jeden z velkých nedostatků předchozí
úpravy; dále například úpravu tzv. přezvědných osob 18, odchylky hlavního líčení a například i
okruh osob, které mohly za mladistvého podat opravný prostředek. Ve věcech mládeže stále
rozhodovaly soudy, které byly součástí soustavy trestních soudů, neboť zvažovaná koncepce
samostatné soustavy soudů nad mládeží nebyla přijata z důvodu údajné neúčelnosti. Tehdejší
debaty o samostatnosti soudní soustavy ve věcech mládeže, s prvky trestního i civilního
soudnictví, jsou podkladem debat o takovém systému dodnes. 19
Zásadní změny v oblasti trestního práva mladistvých přinesl trestní zákon č. 86/1950
Sb., vydaný během tzv. právnické dvouletky, který nahradil dosavadní trestní zákoník z roku
1852 společně se ZTSM. Samostatná úprava trestního práva mládeže byla tímto zákonem až
do vzniku českého zákona č. 218/2003 Sb. včleněna do trestního zákoníku, a to ve srovnání s
předchozí úpravou ve velmi omezené podobě.
Trestní zákon z roku 1950 sice zvýšil věkovou hranici trestní odpovědnosti (dále jen
„VHTO“) na 15 let 20, současně však stanovil tuto hranici jako absolutní a neprolomitelnou. To
znamená, že již nebylo možné shledat mladistvého nedostatečně rozumově a mravně
vyspělým na to, aby byl trestně způsobilý i po dosažení 15 let. Hranice tedy určovala počátek
trestní odpovědnosti bez ohledu na vyspělost jedince.21
Trestní zákoníky z let 1950 a 1961 se v mnoha oblastech odchýlily od pokrokového
zákona z roku 1931. Je třeba však zmínit i některé pozitivní jevy, například jednání
18

Tj. osoby, které jsou soudem vyslýchány ohledně poměrů nedospělců, a to bez sankce křivé svědecké výpovědi, nebo i
jako svědci. Tito svědci nemají právo odmítnout výpověď, i kdyby jim to jinak trestní řád dovoloval. Viz SCHOLZ,
MIŘIČKA, op. cit., s. 112.
19

ZEZULOVÁ, Jana. Trestní soudnictví nad mládeží z pohledu reformy trestního práva. Právní rozhledy. 1996, 7. ISSN
1210-6410, s. 312.
20

Ke zvýšení věkové hranice trestní odpovědnosti došlo zejména z důvodu současného prodloužení povinné školní
docházky ze 14 na 15 let, pozn. autorky.
21

SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní postavení mladistvých. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-82-3, s. 54.
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mladistvého bylo kvalifikováno jako trestné, jen byl-li dán vyšší stupeň společenské
závažnosti, byly sníženy trestní sazby, některé tresty byly pro mladistvé zcela vyloučeny a
byla upravena obligatorní obhajoba mladistvého. Objevuje se odnětí svobody za současného
umístění za tímto účelem do výchovného ústavu a později i věznice pro mladistvé. 22

2 Úprava

trestního

práva

nad

mládeží

v mezinárodních

smlouvách
2.1 Úvod k mezinárodnímu postavení dítěte
VHTO v České republice vychází nejen ze svých historických kořenů a dnešních
novodobých poznatků v rozsáhlém spektru oborů, ale i z mezinárodních dokumentů, k jejichž
dodržování se Česká republika zavázala. Tyto mezinárodní dokumenty udávají směr, kterým
by se měla ochrana dětí signatářských zemí ubírat, a na základě těchto dokumentů jsou země
upozorňovány na případné nedostatky. Je proto třeba vyzdvihnout některé z těchto dokumentů
pro jejich vliv na stanovení VHTO, na specifika řízení proti mládeži i na nezbytné odlišnosti
sankcionování mládeže oproti dospělým.
Pilíře mezinárodního práva v oblasti ochrany mládeže tvoří OSN a Rada Evropy,
jejich jednotlivé orgány a jimi vydávané dokumenty.

2.2 Úmluva o právech dítěte
Dne 20. listopadu 1989 byla Valným shromážděním OSN přijata Úmluva o právech
dítěte (dále jen „Úmluva”), která se stala součástí československého právního řádu přijetím
sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. Tento dokument má v
mezinárodním právu týkajícím se dětí stěžejní pozici, a to jednak pro svůj dosah, neboť se k
němu připojily všechny státy světa, ale i pro svou aktuálnost, za kterou vděčí Výboru pro
práva dítěte, který aktivně monitoruje implementaci Úmluvy v jednotlivých státech a vydává
pravidelné zprávy. Vzhledem k rozsahu zapojených států a jejich velmi rozličným právním
úpravám popisuje Úmluva pouze naprosté základy práva nad mládeží a v mnohých bodech je
tedy velmi obecná. Pro účely sjednocení výkladu termínu dítě uvádí Úmluva pro tento
dokument, obdobně jako TZ, že dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let,
22

ŠÁMAL, Pavel, VÁLKOVÁ, Helena, SOTOLÁŘ, Alexandr, HRUŠÁKOVÁ, Milana, ŠÁMALOVÁ, Milada. Zákon o
soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice komentované zákony. ISBN 97880-7400-350-9, s. XIII.
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pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Úmluva se
zabývá právy dětí v různých oblastech, pro tuto práci jsou však důležité zejména články 37 až
40, především pak článek 40 odstavec 3 písmeno a), dle kterého by měly státy usilovat o
stanovení konkrétní nejnižší věkové hranice, před jejímž dosažením se děti považují za
nezpůsobilé porušit trestní právo. Výslovně zde však navrhovaná výše VHTO uvedena není.
V článku 37 se Úmluva obecně vyjadřuje i k sankcionování, kdy zakazuje, aby dítě bylo
podrobeno mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
Za trestné činy spáchané osobami mladšími 18 let nesmí být ukládán trest smrti a trest odnětí
svobody na doživotí bez možnosti propuštění na svobodu.

2.3 Výbor pro práva dítěte
K minimální VHTO se Výbor pro práva dítěte (dále jen „Výbor”) vyjádřil v Obecném
komentáři č. 10 z roku 2007, kde tomuto tématu věnoval celou sekci IV. oddíl C. Výbor zde
upozorňuje na velmi široké rozpětí mezi úpravami VHTO jednotlivých států a za chvályhodné
pak považuje úpravy stanovující hranici na 14 až 16 let. Stejně jako autorka považuje i Výbor
za problematickou takovou úpravu, kde jsou stanoveny dvě věkové hranice, a kde zůstává na
široké diskreci soudu, zda bude považovat dítě za dostatečně vyspělé či nikoliv. Dokonce
Výbor uvádí, že mladší osoby jsou častěji shledávány vinnými v případě, že spáchaly závažný
zločin. Konečně se pak Výbor výslovně vyjadřuje ke konkrétní výši VHTO a uvádí, že
věková hranice stanovená na 11 či méně let je mezinárodně nepřijatelná, a proto Výbor
vyzývá státy ke zvýšení nižší z hranic alespoň na 12 let. Jedním dechem pak Výbor dodává,
že by státy rozhodně neměly snižovat hranice na 12 let, ale udržet na 14 až 16 letech. Výbor
dále klade důraz na zacházení s osobami pod VHTO, aby nebyla hranice pouze jakousi
fasádou, zatímco s osobami pod věkovou hranicí bude zacházeno obdobně jako s osobami nad
ní.23 V závěru sekce C ještě výbor připomíná, že se státy zavázaly, že budou zacházet odlišně
s osobami do 18 let, a upozorňuje proto, že by nemělo docházet k žádným výjimkám.
Všechny osoby do 18 let by měly být souzeny před soudy pro mladistvé a nemělo by s nimi
být zacházeno stejně jako s dospělými. K tomuto bych ráda jen stručně odkázala na hnutí,
které vzniklo v USA v 90. letech, jehož sloganem bylo „Dospělým trestem za dospělý čin”, v
jehož rámci většina států USA zavedla v určité formě souzení mladistvých pachatelů, jako by
byli dospělí. V návaznosti na tuto iniciativu

23

bylo vytvořeno značné množství studií a

Viz Bahrain, kapitola 3.2: Státy s výslovně nespecifikovanou věkovou hranicí trestní odpovědnosti.
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statistických přehledů, které jasně ukazují negativní dopady takového postupu, s razantním
zvýšením recidivy v první řadě.24
Úpravu týkající se sankcí nalezneme převážně v sekci IV. oddíl E a F Obecného
komentáře č. 10. Zde bych vyzdvihla především konkretizaci účelu trestu, kterým je blaho a
zájem dítěte a podpora jeho reintegrace do společnosti. Striktně odplatná funkce u trestání dětí
není přípustná, stejně jako tělesné tresty, nelidské, kruté či ponižující zacházení nebo trestání
či trest smrti nebo odnětí svobody na doživotí bez možnosti pozdější změny. Výbor také
vyzývá k využívání alternativních trestů přednostně před odnětím svobody. Oddíl F je
věnován odnětí svobody, a to jak ve smyslu vazby, tak jako trestu.
Kromě obecných komentářů, jako je například Obecný komentář č 10, vytváří Výbor i
periodické zprávy k situacím v jednotlivých státech, kde upozorňuje na nedostatečnou
implementaci Úmluvy či souvisejících dokumentů a navrhuje zlepšení či poukazuje na slabá
místa systému. Tyto zprávy mohou být ukazatelem věkové hranice, která je OSN považována
za přijatelnou či doporučovanou. Výbor v rámci těchto zpráv například opakovaně vyjadřuje
znepokojení nad některými státy, které nemají výslovně definovanou VHTO, ale vztahují
trestní odpovědnost pouze k subjektivním faktorům, jako je nástup puberty, míra
rozlišovacích schopností nebo osobnost dítěte. 25 Dalšími příklady může být opakovaná kritika
Velké Británie (zde dokonce několika různými výbory OSN) s výzvami ke zvýšení VHTO;
vyjádření souhlasu s věkovou hranicí nastavenou v České republice a varování před jejím
snižováním nebo uvítání Nigerijského návrhu na zvýšení hranice na 18 let. Je třeba ale
shrnout, že jednotný, ucelený a konkrétní názor na doporučenou výši věkové hranice bychom
však hledali marně.

2.4 Pekingská pravidla
Dalším významným dokumentem v dané oblasti jsou Standardní minimální pravidla
pro soudnictví dětí a mládeže, známá jako Pekingská pravidla, přijatá Valným shromážděním
OSN dne 28. listopadu 1985. Smyslem těchto pravidel je chránit mladistvé v době, kdy jsou
nejvíce náchylní k nebezpečnému chování, zajistit fungování jejich okolí a ovlivňujících
24

MENDEL, Richard A. Méně slov a více pomoci: účinné a neúčinné metody při snižování kriminality mládeže. Praha:
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. Prameny (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-7338002-1, 3. Kapitola: Slogan beze smyslu.
25

HAPPOLD, Matthew. The Age of Criminal Responsibility in International Criminal Law. The Hague: T.M.C. Asser
Press, 2006. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=934567, s. 4.
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institucí tak, aby bylo zajištěno blaho mladistvého a aby nebylo třeba řešit jeho chování
právními prostředky. Pro případ, že mimoprávní prostředky nebudou při řešení trestných činů
mladistvých dostačující, popisují Pekingská pravidla množství oblastí s doporučeními, jako
například základní procesní práva mladistvých, ochrana soukromí, práce policie a soudu a
další. Pekingská pravidla se rovněž v článku 4 zaobírají minimální VHTO, bohužel jen na
velmi obecné úrovni. Doporučení se omezuje na varování, aby hranice nebyla příliš nízká a
nereagovala pouze na emoční, psychickou a intelektuální zralost; současně upozorňuje na
spojitost trestní odpovědnosti s dalšími společenskými právy a povinnostmi, například právo
uzavřít sňatek nebo volební právo. 26 V závěru článek 4 vyzývá k dosažení obecné
mezinárodní shody o nejnižší přijatelné věkové hranici.
V třetí části se Pekingská pravidla zabývají i sankcionováním mladistvých a kladou
důraz na restorativní justici. Za základní principy je považována dostatečně rozsáhlá škála
trestů, odnětí svobody jako ultimátní řešení a je-li třeba, tak pouze v minimální délce. V
neposlední řadě pak je zdůrazňována potřeba všestranného rozvoje mladistvých, neboť je
třeba se starat nejen o jejich fyzické a psychické zdraví a chránit je, ale je třeba jim i pomoci
ve vzdělání a rozvoji jejich pracovních dovedností a schopností tak, aby se zvládli zařadit do
produktivní společnosti a najít si v ní místo.
Výše popsaný přístup považuji za velmi idealistický z praktického pohledu. Ještě více
problematický je ve vztahu k laické veřejnosti, která má tendenci protežovat zejména
odplatnou reakci na protiprávní jednání, zatímco principy restorativní justice se mezi laickou
veřejností nesetkávají s přílišnou podporou.

Podíváme-li se na širší rámec, je požadavek

speciálního přístupu k mladistvým delikventům s intenzivní péčí základem předcházení jejich
budoucího možného recidivního chování. Zvláště je pak třeba pracovat s mladistvými v
ústavech a věznicích ve spojitosti s omezením či odnětím svobody, kde je potenciální vliv na
mladistvé zintenzivněný permanentním kontaktem pracovníků s mladistvými. Podle
Pekingských pravidel by tito pracovníci měli být speciálně trénovaní a opakovaně školení k
jednání s mladistvými právě z důvodu potřeby zvláštního a individuálního přístupu, který v
tomto věku může mít na mladistvé zásadní vliv.
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2.5 Další zásadní mezinárodní dokumenty
Kromě výše uvedených je třeba alespoň vzpomenout Riyadhskou směrnici OSN pro
prevenci kriminality mládeže z roku 1990, která se mimo jiné soustředí na mimoprávní
aspekty boje proti kriminalitě mládeže, a na Pravidla OSN na ochranu mládeže zbavené
svobody (dále jen „Pravidla na ochranu mládeže").
Druhý z uvedených dokumentů upravuje omezování svobody mladistvých i výkonu
trestu, a dále apeluje na signatářské státy, aby stanovily věkovou hranici, od které je možné
uložit osobě odnětí svobody. Pravidla na ochranu mládeže jsou myšlenkově provázána s
Pekingskými pravidly a shodně zastávají názor důležitosti znovuzapojení mladistvého do
společnosti a nalezení v ní smysluplného místa. S tím je pak spojen význam vzdělání a
rozvoje mladistvého prostřednictvím veřejně prospěšných i státních institucí. Navíc pak
Pravidla na ochranu mládeže poměrně podrobně popisují, jak by měla vypadat zařízení, ve
kterých je zadržována mládež, jíž byla odňata či omezena svoboda, jaké prostředí by zde mělo
být vytvořeno a jaké možnosti a jaká práva je třeba mladistvým delikventům v zařízeních
garantovat a umožnit. V zásadě se dá shrnout, že v tomto, obdobně jako ve dříve popsaných
mezinárodních dokumentech, by měla být odplatná stránka trestu u mladistvých potlačena a
všechna použitá opatření by měla vést zejména k nápravě mladistvého, jeho rozvoji a podpoře
po všech stránkách tak, aby byl schopný si najít produktivní místo ve společnosti, nikoliv aby
ho trestní řízení a jeho důsledky ještě více vyloučily a desocializovaly. K naplnění tohoto
modelu by však byl v České republice potřeba pružnější a progresivnější systém a především
přijetí tohoto způsobu smýšlení o mladistvých delikventech za vlastní nejen mezi soudci a
pracovníky dalších státních institucí a ústavů, ale především i mezi širší veřejností, která by
mohla vytvořit tlak na zvýšení dotací a dalších forem podpory programů práce s mladistvými.

2.6 Rada Evropy
Základním kamenem práva Rady Evropy je Úmluva o ochraně lidských práv a
základních svobod, jinak také Evropská úmluva o lidských právech (dále jen „EÚLP”). Bližší
zpracování tématu delikvence mládeže však nalezneme v jiných dokumentech, a to zejména v
Evropské úmluvě o výkonu práv dětí, v doporučení Rady Evropy, týkajícím se společenské
reakce na kriminalitu mládeže, v doporučení Rady Evropy z roku 2003, týkajícím se nových
způsobů zabývajících se kriminalitou mládeže a soudnictvím nad mládeží, v doporučení
Výboru Ministrů členským státům k Evropským pravidlům pro mladistvé pachatele
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podrobené sankcím nebo opatřením z roku 2008, v rezoluci týkající se krátkodobého
zacházení s mladými pachateli do 21 let nebo v rezoluci o kriminalitě mládeže a společenské
změně.
V kontextu předchozího popisu dokumentů OSN se dá říci, že se ve většině bodů
protínají a překrývají. Kromě podtržení reintegrace, preference alternativních sankcí před
odnětím svobody, zákazu trestu smrti a doživotí bez možnosti propuštění, důrazu na oddělené
věznice pro dospělé a mladistvé a úpravy základních procesních nároků, jako je rychlost
procesu, právo na obhajobu nebo ochrana soukromí, se Rada Evropy vyjadřuje například i k
požadavku, aby v případě porušení podmínek spojených s výkonem alternativních sankcí
nedocházelo automaticky k jejich přeměně na sankce spojené s odnětím svobody, nebo ke
specifickému přístupu k pachatelům pocházejícím z řad jazykových či etnických minorit a
mladistvým cizincům.

2.7 Evropský soud pro lidská práva
Jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen
„ESLP”) v oblasti trestního práva nad mladistvými vzniklo ve sporu T. v United Kingdom a
V. v United Kingdom. Proti jedenáctiletým chlapcům T. a V. bylo britským soudem vedeno
trestní řízení, na jehož konci byli oba shledáni vinnými, že ve svých deseti letech unesli a
zavraždili dvouleté dítě, za což jim byl uložen trest odnětí svobody na doživotí. 27 Oba chlapci
se obrátili na ESLP mimo jiné pro porušení článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech,
která zakazuje mučení nebo jiné nelidské a ponižující zacházení nebo trestání. ESLP rozhodl,
že k porušení článku 3 nedošlo, a to ani z důvodu velmi nízkého věku v době spáchání činu i
v době procesu, ani údajně traumatizující formy trestu, ani pro jiné okolnosti daného případu.
Proti rozhodnutí bylo sepsáno několik komentářů disentujících soudců, z nichž bych
vyzdvihla především disent, který sepsali soudci Pastor Ridruejo, Ress, Makarczyk, Tulkens a
Burkevych. Dle jejich názoru mohou být samotný proces i odsouzení v určité minimální míře
nelidské či ponižující, i přes to, že to není záměrem soudu, který postupoval v souladu s
právem. Disentující soudci kritizují skutečnost, že proces samotný nebyl zaměřen na nápravu
dětí, ale funkce procesu byla spíše retribuční, přestože pomsta v procesu s dětmi by měla být
zcela vyloučená. Ohledně věku dětí pak uvádí, že pouze 4 ze 41 smluvních států mohou
27

Zvláštní forma trestu nazývaná ve Velké Británii „a detention during Her Majesty’s pleasure“ je ve své podstatě forma
odnětí svobody na doživotí. Trest se obvykle ukládá osobám mladším 18 let. Typické pro tuto formu trestu je periodické
přezkoumávání nutnosti trvání trestu a případné propuštění, není-li toto soudem v rozsudku vyloučeno. Pozn. autorky.
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odsoudit takto mladé, nebo i mladší děti. Z toho dovozují nepsaný obecný standard mezi
kontraktujícími zeměmi, dle kterého by měla začínat částečná trestní odpovědnost mezi 13 a
14 lety a plná trestní odpovědnost pak v osmnácti letech

či později. Odkazují v této

souvislosti na článek 4 Pekingských pravidel, která nestanovují přesnou hranici, ale varují
před příliš nízkým nastavením hranice, k čemuž dle těchto disentujících soudců došlo. Soudci
dále kritizují samotný proces, kdy, přestože byl mediální tlak v tomto případě enormní, zůstal
proces veřejnosti zcela přístupný. Obžalovaní dokonce seděli na vyvýšených lavicích, odkud
byli vidět celé veřejnosti a tisku, navrch pak soud v průběhu procesu zrušil zákaz chránící
totožnost a jména chlapců. Tyto a mnohé další faktory procesu, jako například nevhodná
forma trestu, nevyhnutelně způsobily u obou chlapců posttraumatickou stresovou poruchu. I s
ohledem na utrpení rodiny zavražděného dítěte proto disentující soudci shledali u
odsouzených chlapců porušení článku 3 Úmluvy o právech dítěte.
Ačkoliv se případ odehrál v 90. letech, považuji ho v kontextu mé práce za velmi
přínosný, a to zejména z pohledu disentujících soudců, kteří i přes závažnost činu chlapců,
mediální nátlak a statisícové petice občanů za co nejpřísnější trest, dokázali vidět v
pachatelích desetileté chlapce. Přesto, že jejich činy byly zvláště závažné, je stále třeba
zohlednit věk pachatelů, jejich společenské i rodinné zázemí, psychickou a mravní vyspělost a
velké množství dalších faktorů, pro které ve svém věku pravděpodobně nemohli plně chápat
důsledky svých činů a ovládat své jednání. A co více, i kdyby již byli dostatečně vyspělí,
nelze popřít následné selhání systému a vystavení jedenáctiletých chlapců nepřiměřenému
tlaku ze strany veřejnosti i tisku, tlaku na celé jejich rodiny a stresu, který zapříčinil psychické
poruchy, o dopadu na jejich budoucí život a případné uplatnění ve společnosti nemluvě.
Závěrem této kapitoly bych chtěla podtrhnout myšlenku potřeby alespoň přibližného
sjednocení věkové hranice v různých státech, neboť je třeba si uvědomit, že kdyby chlapci
spáchali takový čin v jiném státě, byla by jejich situace zcela nesrovnatelná, a to především
jejich trestní neodpovědností, která by byla uplatněna ve většině evropských států.

3 Vymezení věkových hranic trestní odpovědnosti
3.1 Úvod do problematiky
Způsoby vymezení věkových hranic trestní odpovědnosti, které se ve světě nejčastěji
používají, se dají rozdělit do čtyř skupin. První skupinu států tvoří ty, ve kterých není
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minimální věková hranice trestní odpovědnosti výslovně specifikována. Další skupinu tvoří
státy, ve kterých jsou dvě hranice trestní odpovědnosti, jedna obecná, vyšší, a jedna nižší,
aplikovaná pouze při spáchání určitého trestného činu nebo v závislosti na jiných okolnostech.
Zvláštní velkou skupinou jsou státy, které dvěma hranicemi vymezují určité věkové období,
ve kterém spáchání trestného činu vede k podrobení všech takových osob v určitém stádiu
trestního řízení zkoumání vyspělosti, na základě kterého jsou shledány trestně odpovědnými
či naopak nikoliv. Poslední, čtvrtou, skupinu států tvoří takové, jejichž součástí je například i
Česká republika, tedy státy s jednotnou hranicí trestní odpovědnosti. Výše uvedené skupiny
budou dále popsány v následujících kapitolách.

3.2 Státy s výslovně nespecifikovanou hranicí trestní odpovědnosti
I přes snahu mnoha mezinárodních organizací stále existují státy, ve kterých není
minimální věková hranice trestní odpovědnosti jasně specifikována, nebo je takto označena,
ale má jiný význam, než je jí obecně přisuzován. V tomto smyslu se jedná zejména o případy,
kdy je hranice stanovena, ale i osoby nacházející se pod touto hranicí jsou určitým způsobem
trestány obdobně jako osoby nad hranicí. Jedním ze základních důvodů stanovení jasné
věkové hranice trestní odpovědnosti je potřeba zaručit, že určitá věková skupina osob nebude
trestána tak, aby to pociťovala jako vlastní újmu nebo jako negativní důsledek svého konání,
ale budou na ní vykonána jen opatření, která jí mají pomoci zabránit další trestné činnosti,
pomoci jí lépe se začlenit do společnosti nebo lépe zvládat problémy, které ji dovedly ke
spáchání činu jinak trestného. Stále však existují země, ve kterých stanovená věková hranice
trestní odpovědnosti v zásadě neplní očekávaný účel, nebo dokonce není stanovena vůbec.
Jako příklad výše uvedených zemí může sloužit například Bahrain, kde je stanovena
věková hranice trestní odpovědnosti na 15 let, reálně však jsou ukládána i opatření ve smyslu
trestů, pro která není stanovena žádná minimální hranice. Příkladem takového opatření je
možnost uložení trestu odnětí svobody až na 10 let s výkonem v sociálních pečovatelských
centrech (volně přeloženo z označení „social welfare centre“). 28
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Je třeba ale dodat, že existují i vyspělé státy, kde není určena věková hranice. Může
být překvapivé, že například jen v rámci USA je stanovena hranice 11 let pro federální trestné
činy, ale na úrovni jednotlivých států z nich nemá stanovenu věkovou hranici 35 z 50. 29

3.3 Dvě věkové hranice trestní odpovědnosti
Jedním z řešení otázky věkové hranice trestní odpovědnosti, které bylo zvažováno i v
České republice, je rozdělení věkové hranice trestní odpovědnosti na dvě úrovně v závislosti
na skutkové podstatě spáchaného trestného činu, popř. provinění. Jinými slovy, existují dvě
věkové hranice, jedna obecná a jedna pro specifické, obvykle taxativně vypočtené trestné
činy. Toto řešení je častější zejména v zemích východní Evropy, pobaltských států a
Společenství nezávislých států.
Obvyklými znaky takovéhoto systému jsou tedy výslovně stanovená obecná věková
hranice a dále speciální ustanovení o nižší hranici, která se uplatní jen za splnění
konkretizovaných podmínek. Tyto podmínky se v různých zemích značně liší.
Jednou z typických podmínek je naplnění skutkové podstaty některého z taxativně
vypočtených trestných činů. Obvykle se jedná o úmyslné trestné činy, jako je například
vražda, zabití, ublížení na zdraví a znásilnění. Dále jsou to majetkové trestné činy jako je
krádež nebo poškození cizí věci, a některé další skupiny, které se již častěji liší v jednotlivých
státech.
Odlišný pohled na vymezení skupiny činů, pro které je stanovena nižší věková
hranice, nabízí Rakousko. Zde nejsou osoby od 14 let do 15 let včetně odpovědné za spáchání
přečinů, tedy trestných činů, jejichž maximální horní hranice trestní sazby nepřekračuje 3
roky. Jde tedy o negativní vymezení takového okruhu činů, u kterých je trestní odpovědnost
vyloučena v závislosti na věku pachatele.
Obvykle, ačkoliv ne nezbytně výslovně v zákoně, je s aplikací nižší věkové hranice
spojena další podmínka, která do určité míry odpovídá naší klauzuli rozumové a mravní
vyspělosti. Tuto podmínku formuluje například maďarský trestní zákoník v § 16 na konci.

29

The minimum age of criminal responsibility continues to divide opinion. The Economist. Dostupné na internetových
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Osoba je odpovědná za spáchání vypočtených trestných činů, pokud byla v době spáchání
činu starší dvanácti let a pokud byla schopná porozumět povaze a následkům svého činu. 30
Konkrétněji upravuje další podmínky užití nižší věkové hranice polský trestní zákoník.
Ten užití podmiňuje okolnostmi případu a psychickou vyspělostí pachatele, vyžaduje-li to
situace v souvislosti s jeho povahou a osobním situací, a zvláště pokud předchozí užitá
výchovná nebo nápravná opatření se ukázala být neefektivní. 31
Jednoznačnou výhodou tohoto systému je jeho flexibilita a schopnost postihnout
pachatele individuálně dle jeho vlastností, vyspělosti a dalších faktorů, s důrazem na některé
trestné činy, které společnost považuje za zvláště závažné nebo časté u osob daného věku.
Tato cesta v sobě může nést současně i určitou míru právní nejistoty, neboť až do oznámení
výsledku znaleckého posudku a posouzení soudce je otevřena samotná otázka trestní
odpovědnosti. Současně s tímto možným negativním faktorem však úprava poskytuje určitou
záruku proti zneužívání své zákonné ochrany dítětem předčasně vyspělým a může lépe chránit
společnost před pácháním nejzávažnějších trestných činů. I přesto je úprava více věkovými
hranicemi někdy kritizována pro nepřehlednost a nepředvídatelnost. Na podporu tohoto
názoru uvádím systém trestního práva nad mládeží ve Skotsku, kde mají věkové hranice 8, 12,
16 a 18 let, kdy každé období má svá specifika a dopady na hmotné i procesní právo. Z
pohledu mladistvého je takový systém skutečně nepřehledný a k orientaci v něm nepostačí jen
základní hrubé znalosti právního prostředí a vyvinuté mravní cítění, které si většina
mladistvých postupně osvojuje.

3.4 Doli incapax
Klauzule doli incapax do určité míry navazuje na předchozí kapitolu popisující stav
dvou různých věkových hranic. Pochází z common law a znamená, že osoby ve

30

2012. évi C. Törvény, 16. § „..és az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez
szükséges belátással.”
31
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się bezskuteczne.
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specifikovaném věkovém rozmezí nemohou být trestně odpovědné,

neboť chybí složka

zavinění32, dokazováním je však možné tuto domněnku vyvrátit.
Původ tohoto dělení sahá až do starého římského práva, které dělilo mládež na doli
capax a doli incapax, podle toho, zda jsou schopni úmyslného zavinění či nikoliv. Existovaly
zde tři skupiny osob - děti do 7 let byli ve skupině doli incapax, děvčata mezi 7 a 11 lety a
chlapci mezi 7 a 13 lety byli považováni za doli incapax, dívky od 12 a chlapci od 14 let pak
již byli doli capax.33
Obdobné rozdělení jako v římském právu pak nacházíme později v common law, ale i
v dnešních úpravách mnoha států napříč světem, například v Austrálii, Indii, na Novém
Zélandu, ve Švýcarsku, Itálii nebo Bulharsku. Dále je pak například od 1. 1. 2006 v
sousedním Slovensku účinná trestněprávní úprava, podle které jsou děti do 13 let (včetně)
trestně neodpovědné, od 14 do 15 let jsou pouze považovány za trestně neodpovědné, není-li
prokázán opak, a od 15 jsou již plně trestně odpovědné. Pro skupinu osob mezi 14 a 15 lety se
aplikuje § 95 odst. 1 zákona č. 300/2005 Z. z., trestného zákona (dále jen „trestný zákon“),
který uvádí, že: „mladistvý mladší ako pätnásť rokov, ktorý v čase spáchania činu nedosiahol
takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo
ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný”. V komentáři k trestnému
zákonu se pak uvádí, že obviněné osoby, které spáchaly trestný čin ve věku mezi 14 a 15 lety,
prochází testem rozumové a mravní vyspělosti obligatorně. Za účelem posouzení rozumového
a mravního vývoje mladistvého se přibere znalec z oboru dětské psychologie.

34

U osob mezi

15 a 18 lety se pak již zjišťuje rozumová a mravní vyspělost obdobně jako v České republice,
tedy pouze fakultativně a obecně je presumováno, že osoby starší 15 let jsou již dostatečně
rozumově a mravně vyspělí.
Je třeba zdůraznit, že základní rozdíl mezi touto a předešlou skupinou tkví ve
skutečnosti, že v předchozí skupině byly osoby primárně trestně odpovědné, byť někdy s
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podmínkou vyspělosti, zatímco v této skupině jsou osoby primárně neodpovědné a tuto
domněnku je třeba teprve vyvrátit.
Tato úprava má dvě zásadní úskalí. Bohužel ne všechny státy, které mají takto
nastavené dvě věkové hranice, mají zároveň upraven i obligatorní znalecký posudek k
vyšetření dítěte. Na předešlé navazuje druhý zásadní problém, pokud v mnoha případech
záleží trestní odpovědnost či neodpovědnost osoby pouze na posouzení soudu, a do jisté míry
i pokud je vyžadován znalecký posudek, vede to nezbytně k jisté míře právní nejistoty. Má-li
soud sám posoudit a rozhodnout takto odbornou otázku, při jejímž rozhodnutí záleží na
znalostech soudce v oboru dětské psychiatrie a psychologie, na množství času, který má
možnost a současně je ochotný případu věnovat, ale i na jeho osobních postojích a názorech,
pak to může to vést nejen ke značné nejednotnosti v rozhodování, ale i k diskriminaci, byť ze
strany soudců nemusí být úmyslná, ba ani vědomá. Naopak je ale třeba proporcionálně zvážit
náklady na znalecké posudky pro každé jednotlivé řízení proti osobě, která spáchala trestný
čin v daném věkovém rozmezí a současně vzít v úvahu fakt, že když nedáme soudcům v této
věci žádnou diskreci, zcela se tak připravíme o možnost vázat trestní odpovědnost na
vyspělost a další faktory konkrétního případu, a to i tam, kde by byla předčasná vyspělost
zcela zjevná.
Kromě Slovenské republiky je určitá forma testu doli incapax užívána mnoha státy po
celém světě. Spodní i horní hranice pro vymezení období, ve kterém je možné vyvrátit
domněnku doli incapax, se pohybují v rozmezí od sedmi až do osmnácti let. S ohledem na
stav v roce 2009 je možné shrnout následující hodnoty ze všech států světa.

35

Světově

nejčastější rozmezí této věkové skupiny je 7 – 12 let, při čemž 7 let je nejčastější spodní
hranicí obecně (28 států), následovaná hranicí 10 let (10 států). Nejčastější nejvyšší hranicí v
tomto srovnání je hranice 12 let (19 států), následovaná hranicí 14 let (15 států) a 18 let (11
států).
Z výše popsaného srovnání můžeme ve vztahu k české trestněprávní úpravě shrnout,
že i při aplikaci pravidla doli incapax, která má především zvláště chránit osoby nedostatečně
rozumově a mravně vyspělé, je stále nejčastější horní věková hranice pro toto posuzování
nižší, než je naše obecná hranice 15 let. Nepochybně zde tedy vyvstává otázka, zda by nebylo
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účelné zavést obdobný režim jako na Slovensku a udělat systém tímto způsobem flexibilnější
ve smyslu možností trestání osob, které jsou nadprůměrně brzy dostatečně rozumově a
mravně vyspělé.
S tímto systémem se samozřejmě pojí i otázka reálného dopadu obligatorního
posuzování vyspělosti na trestní proces, zejména otázka neúměrné nákladnosti znaleckých
posudků vzhledem k významu prokazovaného provinění, ale i dopad na délku takového
trestního řízení. Odpověď na tyto otázky by však i sama o sobě mohla být námětem celé
samostatné diplomové práce.

3.5 Jednotná věková hranice trestní odpovědnosti
Poslední skupinu tvoří státy s jednotnou věkovou hranicí. Ačkoliv jich možná
překvapivě není zdaleka většina, je to stále nejpočetnější skupina, tvořená státy napříč všemi
kontinenty.
Pro upřesnění úprav jednotlivých států je třeba zdůraznit, že v rámci této skupiny
existují dvě větve úprav. První větev tvoří státy, které mají jen jednu VHTO, od které se nelze
odchýlit. Jedním z těchto států je například Kanada, kde je věková hranice stanovena na 12
let. Je třeba zdůraznit, že i tento princip je některými odborníky kritizován, neboť problémem
této pevně dané hranice je zcela nedostatečná ochrana osob, které jsou v době dosažení věku
12 let výrazně méně vyspělé než jejich vrstevníci. Ačkoliv i tento systém nastavení může mít
určité výhody, domnívám se, že by při zachování takto striktního přístupu bylo vhodnější
alespoň nastavit tuto hranici vyšší, tak, aby podíl nedostatečně vyspělých osob tvořil jen
zlomek procenta. I v takovém případě ale zůstává otázkou, zda je proporcionální a obhajitelné
neochraňovat část mladistvých, kteří jsou výrazně méně vyspělí a soudit je pouze podle věku
matričního, nikoliv mentálního, a zda je to přiměřená daň za rychlejší, levnější a jednodušší
trestní řízení ve věcech mládeže.
Druhou skupinu států s jednotnou VHTO tvoří státy, jako je například i Česká
republika. Tyto státy cítí nedostatečnost prostého vymezení hranice trestní odpovědnosti, a
proto jsou častým znakem pojícím se s touto skupinou různá další ustanovení, která změkčují
jednotnost hranice a dělají ji pružnější. Takovýmto ustanovením je například v České
republice institut rozumové a mravní vyspělosti, který umožňuje posunout pro individuální
případ tuto hranici směrem nahoru, nebo v jiných zemích naopak za určité vymezené činy
uložit přísnější opatření, i pokud je spáchaly osoby pod stanovenou VHTO.
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4 Současná úprava v České republice
4.1 Zákon č. 213/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Revoluci velmi rychle následovaly novely všech právních odvětví, včetně trestního
práva nad mládeží. Změny se pak promptně projevily i v praxi, za všechny můžeme zmínit
například užívání nového trestu - obecně prospěšných prací, odklony ve formě narovnání a
podmíněného zastavení trestního stíhání.
Zásadní změnu ve věcech trestního práva nad mládeží přinesl však až zákon o
odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), z. č. 218/2003 Sb. (dále jen
„ZSVM“). Na přípravě zákona pracovala skupina odborníků již od r. 1997, ale až v roce 2003
byl schválen a od 1. 1. 2004 nabyl účinnosti. Od počátku přípravy zákona bylo záměrem
pokrýt celou skupinu mládeže, a to včetně samostatné kapitoly o „mladých dospělých“. Tato
kapitola byla zcela vyškrtnuta již při zpracování návrhu vládou s odvoláním na nedostatečnou
přísnost této úpravy. 36 I přes tuto skutečnost je ZSVM považován za komplexní a ucelenou
úpravu práva nad mládeží, která je v moderní demokratické společnosti nezbytná. Děti i
mladiství jsou specifickou skupinou osob, vyžadující zvláštní přístup nejen v rámci zvýšených
nároků na jejich ochranu, ale i ve smyslu širších možností nápravy a ukončení kriminální
cesty před dosažením dospělosti, a tím předcházení trestným činům dospělých. Trestní úprava
měla slabinu kromě jiného právě v nedostatečném vymezení účelu a smyslu zvláštního
přístupu k mládeži tak, jak je dnes vymezen v § 1 ZSVM.
Co do věkové hranice trestní odpovědnosti, byla ZSVM ponechána na 15 letech.
Důvodová zpráva návrhu ZSVM uvádí jako důvod následující: „Zastánci snížení hranice
trestní odpovědnosti poukazují na nárůst kriminality páchané dětmi do 15 let, její zvyšující se
brutalitu a závažnost. Řešení těchto znepokojujících jevů však namísto snižování věkové
hranice trestní odpovědnosti mnohem lépe zajistí celková reforma trestního soudnictví nad
mládeží, která umožní použití některých specifických výchovných a ochranných opatření
stanovených zákonem o trestním soudnictví nad mládeží i vůči kategorii trestně
neodpovědných dětí, které se dopustily činu jinak trestného, aniž je vystaví riziku kriminální
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stigmatizace,“.37 Je třeba doplnit, že v původním znění ZSVM v době jeho vydání bylo možné
uložit osobám mladším 15 let jako stacionární opatření pouze ochrannou výchovu, kterou
bylo možné nařídit maximálně do 19 let a poté měl pachatel čistý trestní rejstřík bez ohledu na
spáchané činy. Kromě ochranné výchovy mohl soud uložit pouze dohled probačního úředníka
nebo zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného
programu ve středisku výchovné péče.
Po zvážení možností nebyla ani tímto zákonem zřízena zvláštní soustava soudů pro
mládež, nýbrž dle § 2 odst. 2 ZSVM se soudem pro mládež rozumí „zvláštní senát anebo v
zákonem stanovených případech předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného
okresního, krajského, vrchního a Nejvyššího soudu”. Takovéto soudy pro mládež soudí v
trestním řízení mladistvé a v civilním řízení děti. V praxi pak ale u civilního soudnictví ve
věcech dětí páchajících činy jinak trestné narážíme na zvláštní, jakousi hybridní úpravu, kdy
občanské soudy ukládají opatření dle ZSVM, ale za činy jinak trestné podle trestního zákona.
Dochází tak nejen k prolínání hmotného i procesního práva občanského i trestního, ale i v
obecné rovině principů i objektivní úpravy práva soukromého a veřejného. Tento stav je
poměrně nepřehledný i pro odborníky, tím spíše pak stěží může chápat systém a své postavení
v něm dítě.

4.2 Přijetí nového trestního zákona
Přijetí nového trestního zákona předcházel návrh trestního zákona z roku 2007, který
předpokládal snížení VHTO na 14 let, se současným vydáním občanského průkazu od 14 let a
povolením sexuálního styku od stejné věkové hranice. Tento návrh byl všestranně kritizován a
nebyl přijat.
Kolem přijetí v současné době platného a účinného trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.
(dále jen „TZ“) se vedlo mnoho debat. Velmi intenzivní debaty byly vedeny právě kolem
stanovení věkové hranice trestní odpovědnosti. Výsledkem množství odporujících si názorů
byl i svérázný postup, kterým bylo finální hranice 15 let dosaženo.
Původní vládní návrh zákona označený jako 410/0 z roku 2008 stanovil ve svém § 25
věkovou hranici trestní odpovědnosti na 15 let se stručným komentářem, že: „po rozsáhlé
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diskuzi při přípravě návrhu rekodifikace trestního práva hmotného osnova přebírá hranici
trestní odpovědnosti podle platné právní úpravy“. Na základě schváleného pozměňovacího
návrhu poslance Radima Chytky byl však již zákon předán senátu s věkovou hranicí
stanovenou na 14 letech a takto byl senátem těsnou většinou schválen. Po podpisu prezidenta
a předsedy vlády byl zákon vyhlášen dne 9.2. 2009.
Již 18.2. 2009 však poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová a Kateřina Konečná
předložily sněmovně návrh zákona, který monotématicky řeší zvýšení věkové hranice trestní
odpovědnosti zpět na patnáct let. Důvodová zpráva kritizuje především nesystémovost
spojenou nejen se snížením VHTO, ale i se snížením ochrany dítěte před pohlavním
zneužíváním a týráním. Důrazně poukazuje na skutečnost, že
● ačkoliv tento institut byl v praxi zřídka používán, je možné před civilním soudem
soudit i dítě mladší 15 let;
● statistiky prokazují, že dětská kriminalita trvale stabilně klesá;
● snížení VHTO je v rozporu s mezinárodními dokumenty, jako je Úmluva o právech
dítěte, doporučení Výboru OSN nebo Betlémská deklarace „Žádné děti za mříže“.
Současně však je i v samotné důvodové zprávě přiznáno, že zákon č. 40/2009 Sb. byl
přijat i přes nesouhlas některých senátorů s úpravou věkové hranice s tím, že je třeba přijmout
zákon jako komplexní normu a úprava věkové hranice zpět na 15 let bude řešena rychlou
novelizací.
Návrh první novely zákona č. 40/2009 Sb. byl tedy přijat a účinnosti nabyl 1.1. 2010
spolu s trestním zákoníkem.
Diskuze ohledně nově účinného trestního zákoníku byly ještě více rozdmýchány hned
v lednu propuštěním mladíka, který ve svých třinácti letech zavraždil svou spolužačku a právě
v lednu roku 2010 byl propuštěn z výchovného ústavu na svobodu bez dalšího. Obec, kde
zavražděná dívka žila, posbírala několik set tisíc podpisů pod petici za snížení věkové hranice
trestní odpovědnosti a za zpřísnění opatření ukládaných mladistvým. Výsledkem těchto snah
byla novela ZSVM zákonem č. 301/2011 Sb., který vyplnil diskutovanou mezeru zákona. Na
základě této novely bylo za splnění zákonem stanovených předpokladů možné uložit opatření
ochranného léčení, a to i osobám mladším 15 let. Toto opatření navíc mohlo být účinné
neomezeně i po dovršení osmnácti let. Ačkoliv pro změnu byly racionální důvody, nejeví se
řešení problému jako nejvhodnější. Zprvu je třeba uvést, že neomezená doba trvání
ochranného léčení se zcela neshoduje s poznatky dosaženými v zahraničních výzkumech, dle
25

kterých nemusí být příčinou antisociálního chování nezbytně psychická deviace, neboť v
takto raném věku se deviace vůbec nemusí rozvinout, přestože by na to mohlo chování
mladistvého nebo dítěte ukazovat. Toto tvrzení podporují i statistická data vykazující výrazně
38
nižší recidivu sexuálních trestných činů páchaných dětmi mladšími 15 let než dospělými.

Kromě těchto uvedených argumentů je nutno poznamenat, že přiměřenost formy léčby má
vztah ke spáchanému skutku, ovšem kritériem při ukládání ochranného léčení není
společenská nebezpečnost spáchaného skutku, nýbrž potřeba léčby duševní poruchy.
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Pokud

tedy osoba mladší 15 let nespáchala skutek v souvislosti s dušení poruchou, bude nadále
nejpřísnější uložitelnou sankcí ochranná výchova s omezenou dobou trvání.
V následujícím období se dále objevovaly hlasy volající po úpravě VHTO, nejen
bezprostředně po účinnosti trestního zákoníku, ale i v průběhu následujících let. V roce 2016
pak tyto hlasy vyvrcholily návrhem skupiny poslanců na novelu trestního zákona, která měla
vedle jiného obsahovat i následující bod 1.: „Na konci § 25 se doplňuje věta „Jestliže však
spáchal zvlášť závažný zločin, za který je možno uložit výjimečný trest, je trestně odpovědný,
pokud dosáhl věku 13 let,“. 40 Důvodová zpráva k tomuto prvnímu bodu na mě však působila
spíše populistickým dojmem, než dostatečně odůvodněným podkladem pro takto závažnou
změnu zákona. Poslanci v návrhu argumentují například:
● trestní nepostihnutelností dětí, nedodávají ale, že děti je možné postihnout civilními
soudy, a to i opatřeními omezujícími osobní svobodu;
● šikanou objevující se na základních školách u žáků již od 13 let, ačkoliv na to by se
novela až na absolutní výjimky nevztahovala;
● vyšší vyspělostí dnešních dětí, než tomu bylo u dřívějších generací, ale přestože by to
měl být jeden z hlavních důvodů změny, není podložen žádným zdrojem takové
informace, natož dostatečně komplexně a kvalitně propracovanou studií vytvořenou za
účelem zjištění míry pravdivosti takového výroku;
● dále je v důvodové zprávě popsáno, že i třináctiletí budou chráněni klauzulí rozumové
a mravní vyspělosti a nebude tak hranice platit absolutně, s touto logikou bychom však
mohli dojít ad absurdum i k úplnému zrušení věkové hranice;
● nakonec pak je argumentováno srovnáním s jinými zeměmi, kde je VHTO nižší než v
ČR.
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Kromě výše uvedeného pak ve zprávě zcela není vysvětleno, z jakých důvodů byla
zvolena právě hranice 13 let a proč právě jen pro nejzávažnější trestné činy.
Měsíc po podání návrhu bylo vydáno stanovisko vlády, kterým byl vyjádřen důrazný
nesouhlas s návrhem zákona, odůvodněný mimo jiné trvale klesající mírou páchání činů jinak
trestných dětmi a dostatečnými opatřeními, která mohou být dětem ukládána. Rovněž
poukazuje na fakt, že důsledkem změny by bylo zejména jen přesunutí osob z výchovných
ústavů omezujících osobní svobodu do věznice, a tak lze pochybovat o kladném vlivu na
delikventy.
Navzdory velké mediální sledovanosti a množství diskuzí se tento návrh zákona
nedostal ani do prvního čtení.

4.3 Současná úprava věkové hranice trestní odpovědnosti
Základ úpravy poskytuje § 25 tr. zák., který říká, že: „kdo v době spáchání činu
nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný,“ a s ním související ustanovení §
89 odst. 1 ZSVM: „dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné“. Navážeme-li na tyto
definice, pak zákony vymezují skupinu dětí jako osob mladších 15 let, skupinu mladistvých,
kteří dovršili 15. rok věku (počítáno ode dne následujícího po 15. narozeninách) a
nepřekročili 18. rok, souhrnně pak obě skupiny pod 18. let zákon označuje jako mládež.

4.3.1 Děti
Skupina osob označovaná zákonem jako děti, jsou osoby od narození do dne jejich patnáctých
narozenin, a to včetně tohoto dne. Děti nejsou trestně odpovědné a tedy nepodléhají trestnímu
soudnictví, ale v rámci soudů pro mládež spadají pod jejich civilní větev. § 93 ZSVM
upravuje taxativní výčet možných ukládaných ochranných a výchovných opatření dětem

41

,z

nichž nejvýznamnější zásah představuje pro dítě ochranná výchova. Ta může být uložena
jakémukoliv dítěti, ovšem dle § 93 dost. 2 ZSVM: „ochrannou výchovu soud pro mládež uloží
dítěti, které spáchalo čin, za nějž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a které
v době spáchání činu dovršilo dvanáctý rok svého věku a bylo mladší patnácti let,“. 42 Jde tedy
41

Blíže k výchovným a ochranným opatřením viz kapitoly 5.2 a 5.3.

42

„V praxi se jedná zejména o úmyslné usmrcení, tj. o případ, který je jinak posuzován jako vražda“, viz JELÍNEK, Jiří.
Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-044-4., str.
217.
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o výjimečné ustanovení obligatorního uložení ochranného opatření. Pro tuto skupinu
delikventů je třeba zdůraznit, že dvojnásob platí pravidla snahy zabránit dítěti v páchání
dalších činů jinak trestných, případně později provinění, snaha o jeho nápravu, pomoc při
nalézání cesty mimo rozpor se zákonem a kladné působení na jeho vývoj a výchovu.

4.3.2 Mladiství
Skupina mladistvých jsou osoby počínaje dnem následujícím po patnáctých
narozeninách až do dne 18. Narozenin včetně. Toto období je spojováno s obdobím dospívání
a puberty a je racionalizováno značnou rozdílností tohoto zrání u jednotlivců, pročež
zákonodárce neupravil toto věkové období nepropustnou hranicí. Pro úplnost je třeba k těmto
věkovým hranicím dodat, že nejsou vázané na hranice zletilosti nebo plné svéprávnosti dle
civilního práva, tedy i plně svéprávný nezletilý bude stále posuzován z pohledu trestního
práva jako mladistvý, a to vzhledem k jeho věku v okamžiku dokonání činu.
Ne každá osoba, která dosáhla věku 15 let, však bude trestně odpovědná a hranice 15
let je tedy relativní. Dle § 5 odst. 1 ZSVM: „mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl
takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat
své jednání, není za tento čin trestně odpovědný,“; a dále dle odst. 2 tamtéž: „dopustí-li se
mladistvý uvedený v odstavci 1 činu jinak trestného nebo není-li z jiných zákonných důvodů
trestně odpovědný, lze vůči němu použít vedle ochranných opatření (§ 21) obdobně postupů a
opatření uplatňovaných podle tohoto zákona u dětí mladších patnácti let,“.
Mezi důvody nastavení hranice právě na 15 let je uváděn především počátek
odpovědnosti v oblasti pracovněprávní a ukončení základního vzdělání.
Stěžejním při určování VHTO je zejména pojem „rozumová a mravní vyspělost“
uvedený ve výše citovaném § 5 odst. 1 ZSVM. Zákon tedy vždy vyžaduje dosažení
matrikového věku, počítaného od data narození, a zároveň i věku mentálního, vyjadřující
celkovou biologickou, psychickou i sociální vyspělost. Předpokládá se, že dosažením
matrikového věku 15 let dosáhl i věku mentálního; tuto domněnku je možno vyvrátit
znaleckým posudkem v trestním řízení. Důsledkem shledání nedostatečné vyspělosti je trestní
neodpovědnost a současná možnost zahájit řízení před civilním soudem obdobně jako u osob
mladších 15 let. Pokud u mladistvého bude zjištěna duševní porucha jako důvod nedostatečné
vyspělosti, uplatní se přednostně ustanovení o trestní neodpovědnosti z důvodu duševní
28

poruchy shodně jako u dospělých. Nedostatečná vyspělost tedy není považována za duševní
poruchu.43
Důvodová zpráva k ZSVM uvádí, že problematické nebude určování vyspělosti u
závažných druhů trestných činů, ale u méně závažných, u kterých překročení hranice trestního
práva nemusí být zcela zjevné. Jedním dechem však dodává, že nezralost musí být zjevná, a
to ať už po stránce mravní či intelektuální.

5 Sankcionování mládeže
5.1 Úvod do sankcionování mládeže
Při hledání odpovědí pro stanovení věkové hranice trestní odpovědnosti jsem
opakovaně narážela na odpověď, že spíše než změna hranice je namístě změna úpravy
sankcionování, nebo dokonce obě změny současně. Sankcionování mladistvých je upraveno
odlišně od dospělých, a to z velké části proto, že u mladistvých je dána větší pravděpodobnost
nápravy a pomocí vhodných nástrojů je spíše možné je odvrátit od další trestné činnosti a
podstatně tak snížit míru recidivy.
Až do začátku účinnosti ZSVM neexistovala zvláštní úprava sankcionování
mladistvých, ale existoval pouze systém výjimek ze sankcí ukládaných dospělým; takováto
úprava byla ovšem nedostačující, neboť ani množství alternativních sankcí mimo odnětí
svobody, ani rozsah modifikací trestů ukládaných dospělým neodpovídal požadavkům
moderního právního systému. K rozšiřování škály ukládaných sankcí nebo možných odklonů
řízení docházelo postupně, v několika novelách, kdy došlo k rozšíření například o narovnání,
upuštění od potrestání s dohledem a podmíněného odsouzení s dohledem, zastavení trestního
stíhání pro neúčelnost a obecně prospěšné práce. Velkou vlnu změn zaznamenalo
sankcionování mladistvých i společně s účinností nového trestního zákoníku, kdy kromě
jiných změn přibyly mladistvým, stejně jako dospělým, dvě nové sankce - zákaz vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské akce a domácí vězení. Dále tento zákon výrazně
ovlivnil i děti mladší 15 let, kterým rovněž rozšířil rejstřík ukládaných opatření. Mimo změn
souvisejících s novým trestním zákoníkem docházelo po zavedení ZSVM i k dalším novelám
a rozšiřování výčtu ukládaných opatření mladistvým i dětem mladším 15 let; například od
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SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní postavení mladistvých. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-82-3, s. 53 an.
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44
roku 2009 bylo možné mladistvým uložit ochranné opatření zabezpečovací detence
, roku

2011 přibylo dětem opatření ochranného léčení 45 a od roku 2012 mladistvým může být
uloženo domácí vězení46. S účinností od počátku července roku 2017 platí nový zákon o
odpovědnosti za přestupky 47 , který se rovněž uplatní v případě přestupku spáchaného
mladistvým.
Sankcionování upravené v ZSVM je postaveno na základech tzv. restorativní
(obnovující) justice, kterou vystihuje popis obsažený v důvodové zprávě k ZSVM:
„… (restorativní justice) klade důraz na vyváženou, spravedlivou reakci společnosti na trestný
čin mladistvého, která se nezříká své spoluodpovědnosti za jeho selhání a vyvozuje z něj
důsledky nejen pro něj samotného, ale i pro řešení problémů dalších zúčastněných osob a
skupin spojených s trestným činem,“48. Součástí strategie je tedy i zapojení poškozeného s
jeho právy na morální a finanční satisfakci a zapojení okolí mladistvého, které má na jeho
vývoj a chování nesporně zásadní vliv. Důraz má být současně kladen i na osobu samotného
mladistvého, neboť pro úspěšné působení uložených opatření je třeba, aby sám mladistvý
přijal osobní odpovědnost a případně se i podílel na nápravě způsobené újmy. Vzhledem k
sankcím se tedy ZSVM snaží orientovat na budoucnost mladistvého ve smyslu odvrácení
mladistvého od páchání dalších provinění, takže odplatná funkce sankce má u mladistvých
zcela minimální význam. Účel a základní zásady ukládání opatření dětem mladším 15 let a
mladistvým popsané výše nalezneme konkrétně zejména v § 1 odst. 2, § 3 odst. 3 a § 9
ZSVM.
Sankcionování mládeže je tedy v současnosti upraveno v ZSVM, a to za subsidiárního
použití TZ a dalších obecných právních předpisů, přičemž je však stále třeba dbát účelu
vyjádřeného v § 9 ZSVM.49 Dle ZSVM neexistuje na rozdíl od dospělých dvojkolejnost v
44

Zákon č. 129/2008 Sb.
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Zákon č. 301/2011 Sb.
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Zákon č. 390/2012 Sb.
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Zákon č. 250/2016 Sb.
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Návrh zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně

některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Sněmovní tisk č. 210/0 z roku 2002, s. 43.
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JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016.
Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5, s. 486 - 487.
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sankcionování50, ale dětem mladším patnácti let jsou ukládána pouze výchovná a ochranná
opatření, mladistvým navíc mohou být uložena i trestní opatření. Je zde snaha, aby tato
opatření tvořila vnitřně provázaný a dostatečně rozsáhlý systém, který umožní soudu ukládat
sankce s co nejvyšší efektivitou za účelem naplnění zásad ZSVM.
ZSVM upravuje i hierarchii sankcí, dle které mají být primárně ukládána výchovná
opatření a až jako ultima ratio opatření trestní; v rámci trestních opatření má být až jako
poslední prostředek použito odnětí svobody nepodmíněné, které by mělo být při ukládání
sankcí využíváno jen tam, kde by jiným opatřením nebylo možné dosáhnout jeho účelu. 51

5.2 Výchovná opatření
5.2.1 Obecně k výchovným opatřením
Výchovná opatření jsou upravena v § 15 - § 20 ZSVM a jsou následující: dohled
probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a
napomenutí s výstrahou.52 Výčet výchovných opatření se částečně překrývá s přiměřenými
povinnostmi a omezeními dle § 48 odst. 4 TZ a nahrazuje je.
Výchovná opatření jsou nejmírnější skupinou a jejich účelem je především usměrnit
způsob života mladistvých a dětí, a tím podporovat a zajišťovat jejich výchovu.
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Za těmito

účely je možné je se souhlasem mladistvého ukládat již v průběhu řízení tak, aby zpětná
reakce společnosti na čin mladistvého byla co možná nejrychlejší a tedy o to účinnější.
Současně může vhodné použití výchovných opatření již v průběhu řízení napomoci při
rozhodování o nejefektivnější konečné sankci, ale může to svědčit i o projevení snahy
mladistvého či dítěte po nápravě následků svých činů i sebe samotného, což se opět může
projevit v rozsahu konečného opatření.
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Dospělým jsou ukládány jednak tresty a jednak ochranná opatření. Pozn. autorky.
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§ 3 odst. 2 ZSVM: “Trestní opatření lze použít pouze tehdy, jestliže zvláštní způsoby řízení a opatření, zejména
obnovující narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávním činům, by zřejmě nevedly k dosažení účelu
tohoto zákona.”
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§ 15 odst. 2 ZSVM.
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§ 15 odst. 4 ZSVM.
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Další specifika postavení této skupiny opatření spočívají v možnosti uložit je i při
upuštění od trestního opatření nebo podmíněném upuštění od trestního opatření, nebo je
možné uložení za současného uložení trestního nebo ochranného opatření nebo v souvislosti
se zvláštními způsoby řízení. Uložením výchovného opatření současně s jiným druhem
sankce posiluje výchovný charakter, ale soudce může uložit výchovné opatření i samostatně,
nepovažuje-li trestní nebo ochranné opatření za nutné nebo vhodné; na tomto místě ovšem
zdůrazňuji, že jsou-li uložena samostatně jen výchovná opatření bez dalšího, nejsou nijak
vynutitelná a jejich účinek tak nemusí být dostatečně důrazný.
Při pohledu na praktické využívání výchovných opatření dojdeme k zajímavým a
nejspíš nepříliš potěšujícím závěrům. Například na zkoumaném vzorku popsaném v knize
Efektivita sankcionování mladistvých54 bylo zjištěno, že výchovná opatření byla užita pouze u
27,4 % případů. Dále bylo zjištěno, že v pouhých necelých 5 % nebylo uloženo výchovné
opatření spolu s trestním opatřením, ale spolu s podmíněným upuštěním od uložení trestního
opatření, s dohledem nebo bez dohledu probačního úředníka, nebo společně s podmíněným
zastavením trestního stíhaní. Z výše uvedeného lze shrnout, že výchovná opatření jsou soudy
vnímána jako prostředek k posílení výchovného účinku sankce, nikoliv jako samostatně
uložitelná opatření. Současně soudy nevyužívají dostatečně ani možnost uložení výchovného
opatření společně s upuštěním od uložení trestního opatření, a to ani napomenutí s
výstrahou.55

5.2.2 Probační program
Probační program se od ostatních výchovných opatření liší zejména svým postavením
vůči mladistvému, a to ze dvou důvodů; jednak je k uložení probačního programu vždy, nejen
v průběhu řízení, nutný souhlas mladistvého 56 , za druhé je smysl programu založen na
aktivním kladném přístupu mladistvého k plnění programu. Součástí programů je zejména
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ŠČERBA, Filip a COUFALOVÁ, Bronislava. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN
978-80-7502-131-1.
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ŠČERBA, Filip a COUFALOVÁ, Bronislava. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN
978-80-7502-131-1, s. 251.
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Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky Tábor ze dne 15. 4. 2004, sp. zn. 14 To 130/2004,
uveřejněné pod číslem 44/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní.
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sociální výcvik, psychologické poradenství, terapeutické programy, programy zahrnující
obecně prospěšnou činnost, doškolování, vzdělávání a rekvalifikace. 57
Probační program se v rámci výchovných opatření od jiných programů zahrnutých pod
výchovné povinnosti liší především nutností udělení akreditace Ministerstvem spravedlnosti.
Počet akreditovaných probačních programů však stále klesá - zatímco v roce 2013 jich bylo
ještě sedmnáct, pro roky 2014 - 2016 již jen čtrnáct, pro roky 2017-2018 pouhých osm.
Ačkoliv by probační programy mohly nabídnout zajímavou formu pomoci mladistvým, jejich
realizace je, jak se ukázalo, poměrně náročná a dodnes nedostatečně propracovaná. Systém
potřeby akreditace vytvořených programů sice může zajistit určitý vysoký standard a dodržení
nároků na jejich kvalitu, ale přílišná formalizovanost postupu může některé od jejich přípravy
odradit. Již v roce 2013 bylo popsáno, že škála probačních programů je nedostatečná, všechny
programy nejsou dostupné na celém území ČR a že probační programy jsou spojeny s
nezanedbatelnou finanční zátěží a nedostatečnými dotacemi. Co více, dotace byly vypláceny
později, což vedlo k časovému odložení výkonu programu a tím k pochopitelné nedůvěře
soudců v účinek programů na mladistvé

58

. Aplikace programů pak naráží i na nedostatečnou

podporu zákona v okamžiku, kdy je uložením opatření probačního programu řízení skončeno.
V takovém případě se pak může mladistvý i přes svůj předem udělený souhlas rozhodnout
nespolupracovat nebo narušovat skupinové činnosti v rámci programu. Výsledkem takového
chování nemůže být vyloučení z programu (zákony neumožňují takový postup), ale ani změna
trestu, leda by byl výkon opatření nemožný nebo ho nebylo možné spravedlivě požadovat.
Situace by se řešila například užitím § 15 odst. 5 ZSVM per analogiam 59, popřípadě uložením
probačního programu již v průběhu řízení a pak dle vývoje situace reakcí na jeho úspěšné či
neúspěšné dokončení. Jednou z možností je také užití § 337 odst. 1 písm. g) a zahájení
nového řízení proti mladistvému pro provinění maření soudního rozhodnutí a vykázání.
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I přes uvedená negativa byl statisticky popsán pozitivní vliv úspěšného dokončení
programu na míru recidivy a zvýšený vliv na některé skupiny mladistvých

60

. Účelem

probačních programů ale není jen zamezit recidivě, ale i naplňovat hůře statisticky ověřitelné
cíle, jako je zlepšení vztahů s okolím mladistvého, prohloubení právního povědomí,
pochopení spáchaného činu a jeho následků a významu, boj se závislostí na návykových
látkách či jiných druzích závislostí, nebo boj s negativními stránkami osobnosti, jako jsou
sklony k agresi a násilí.

5.3 Ochranná opatření
5.3.1 Obecně k ochranným opatřením
Ochranná opatření jsou popsána § 21 až § 23 ZSVM a řadí se mezi ně ochranné léčení,
zabezpečovací detence, zabrání věci, zabrání části majetku a ochranná výchova. Pouze
ochranné léčení a ochrannou výchovu lze za určitých okolností uložit i dítěti mladšímu 15 let.
Jak uvádí § 21 odst. 1 ZSVM, jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální
vývoj mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými.
Ochranná opatření nejsou tak bezpodmínečně závislá na spáchaném činu jako trestní
opatření - trestní odpovědnost může zcela chybět (dítě mladší 15 let nebo nedostatečně
rozumově a mravně vyspělý mladistvý), nebo je závislá na činu nepřímo (uložení ochranného
opatření nepříčetnému mladistvému). 61 Vliv na uložené opatření mají tedy kromě intenzity a
povahy trestu další faktory, jako je nebezpečnost pachatele, potřeba léčení nebo potřeba
ochrany společnosti; újma způsobená mladistvému nebo dítěti je spíše vedlejším následkem,
nežli účelem opatření. Vzhledem k povaze a účelu ochranných opatření není, kromě ochranné
výchovy, předem omezeno jejich trvání maximální hranicí, ale povahou a potřebami
konkrétního případu. 62 Trvání ochranné výchovy je omezeno trváním nejdéle do 19 let věku
mladistvého. Na ochranná, ale i na výchovná opatření se vztahuje pravidlo jejich
nepromlčitelnosti a nemožnosti zahladit nebo prominout je milostí prezidenta republiky.
60

ROZUM, Jan. Probační programy pro mladistvé. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Studie (Institut
pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-114-1, s. 141 an.
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ŠÁMAL, Pavel, VÁLKOVÁ, Helena, SOTOLÁŘ, Alexandr, HRUŠÁKOVÁ, Milana, ŠÁMALOVÁ, Milada. Zákon o
soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice komentované zákony. ISBN 97880-7400-350-9, s. 211.
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Některá opatření, jako je například ochranná léčba, jsou sice omezeny horní hranicí délky trvání, doba trvání však může
být opakované prodlužována. Pozn. autorky.
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Opatření zabrání věci či části majetku nebo ochranné léčení mají smysl spíše pro ochranu
společnosti, veřejného pořádku a zdraví mladistvého. Z pohledu vlivu na vývoj mladistvého a
recidivu mají tedy vyšší význam ochranné léčení a ochranná výchova.

5.3.2 Ochranná výchova obecně
Ochranná výchova je jako jediná z ochranných opatření popsána přímo v ZSVM.
Tento zákon výslovně stanovuje, že soud pro mládež může mladistvému uložit ochrannou
výchovu, pokud o výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy
nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije, nebo pokud dosavadní výchova
mladistvého byla zanedbána, nebo pokud prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje
záruku jeho náležité výchovy. Navíc může soud uložit ochrannou výchovu až v případě, že by
uložení výchovných opatření nebylo dostačující 63 , a současně za podmínky shledání
mladistvého vinným proviněním. 64 Toto opatření může soud uložit i dítěti mladšímu 15 let,
obligatorně pak je povinen soud uložit mu toto opatření, spáchalo-li dítě starší 12 let čin jinak
trestný, za který by jinak bylo možné uložit výjimečný trest. Přesnou úpravu výkonu ochranné
výchovy nalezneme v z. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů.
Ochranná výchova bývá srovnávána s trestním opatřením odnětí svobody, protože v
obou případech dochází k omezení osobní svobody, zpřísnění režimu, nucenému vytržení
dítěte nebo mladistvého z jeho obvyklého prostředí a omezení styku s jeho rodinou a přáteli.
Mládeží proto bývá vnímána jako velký zásah a újma na právech a tedy spíše jako trest, než
forma ochrany.65 V tomto kontextu je ale třeba zdůraznit, že ochranná výchova může být
uložena současně s opatřením odnětí svobody, je-li v souvislosti s omezenou délkou trvání
účelná. Pro představu je možné odkázat na výzkum Institutu pro kriminologii a sociální
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§ 22 odst. 1 ZSVM.
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Ochranná výchova se ukládá vždy místo trestního opatření nebo vedle něj, což předpokládá shledání viny. Viz JELÍNEK,
op. cit. s. 498.
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ŠČERBA, Filip a COUFALOVÁ, Bronislava. Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN
978-80-7502-131-1, s. 116.
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prevenci 66, dle kterého v plných 100 % sledovaných případů byla ochranná výchova uložena
pravě jen v souvislosti s uložením dalšího trestního opatření, z toho v 85 % v souvislosti s
opatřením odnětí svobody s podmíněným odkladem.67 Pochybnosti o důvodnosti ukládání
ochranné výchovy však vzbuzuje vysoká míra recidivy, která u sledovaného vzorku
mladistvých dosahovala v okamžiku zkoumání spisů 73 %

68

, mohla tedy později ještě vzrůst.

Z uvedené skupiny recidivistů bylo nakonec uloženo odnětí svobody nepodmíněné 68 % z
nich.
I přes výše popsané znepokojivé výsledky však nelze vyjádřit zbytečnost ukládání
ochranné výchovy, neboť toto zvláštní opatření tvoří mezistupeň mezi krajním řešením sankcí
odnětí svobody a minimálním zásahem do osobní svobody odsouzených formou jiných
opatření. Vzhledem k tomu, že velmi častým důvodem ukládání ochranné výchovy byl záměr
zintenzivnit dosavadní dohled, který se ukázal být nedostatečným vzhledem k útěkům
mladistvého ze zařízení ústavní výchovy, může být ochranná výchova vnímána jako jakési
„poslední varování” před uložením odnětí svobody nepodmíněně.

5.4 Trestní opatření
5.4.1 Obecně k trestním opatřením
Není-li možné dosáhnout účelu ZSVM předchozími opatřeními, teprve pak soud uloží
trestní opatření. 69 Na rozdíl od předchozích dvou skupin opatření není tato možno uložit
dětem mladším 15 let. Účelem trestních opatření je negativní hodnocení spáchaného činu a
současně v sobě nesou i záměr způsobit mladistvému újmu, to však samozřejmě jen omezeně
v rámci účelu a zásad ZSVM a zejména zásady upravené § 24 odst. 2 ZSVM, dle které je stále
hlavním účelem napomáhat k vytváření vhodných podmínek pro další vývoj mladistvého.
Projevem a podporou zásady trestního opatření jako ultima ratio je i úprava institutů upuštění
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ZEMAN, Petr, Simona DIBLÍKOVÁ, Petr KOTULAN a Jiří VLACH. Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní
výchovy a uložení ochranné výchovy. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. Studie (Institut pro
kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-081-6.
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ZEMAN, Petr, Simona DIBLÍKOVÁ, Petr KOTULAN a Jiří VLACH. Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní
výchovy a uložení ochranné výchovy. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. Studie (Institut pro
kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-081-6, s. 124.
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ZEMAN, DIBLÍKOVÁ, KOTULAN, VLACH. op. cit., s. 124.
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Trestní opatření upravuje § 24 až § 35 ZSVM.
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od uložení trestního opatření a podmíněného upuštění od uložení trestního opatření. Dle § 24
odst. 1 ZSVM může soud uložit mladistvému za spáchané provinění následujících 11 druhů
opatření: obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným
odkladem výkonu, propadnutí věci, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební
dobu (podmíněné odsouzení), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s
dohledem a odnětí svobody nepodmíněné. Výčet opatření je ve srovnání s tresty ukládanými
dospělým užší, rozdíly se projevují i v maximálním rozsahu uloženého opatření a jiných
podmínkách ukládání.

5.4.2 Odnětí svobody
Nejpřísnějším opatřením, které může být mladistvému uloženo, je bezpochyby odnětí
svobody nepodmíněné. Z toho důvodu má být také ukládáno až v případě, že jiné trestní
opatření by k naplnění účelu zákona nepostačovalo. Základní úpravu tohoto opatření
nalezneme v § 55 až § 58 TZ; toto je však modifikováno ustanoveními v § 31, § 32 a § 9
odst. 2 ZSVM, kterými jsou sazby odnětí svobody pro dospělé sníženy na polovinu, s nejvyšší
dolní hranicí jeden rok a nejvyšší horní pět let.

70

Rozpětí pěti až deseti let se vztahuje pouze

na mimořádné případy popsané v § 31 odst. 3 ZSVM. Naopak dle § 32 ZSVM je možné
hranice ještě snížit. Takováto ustanovení směřující k široké modifikaci ukládané sankce
naznačují vůli zákonodárce ukládat opatření tak, aby co nejvíce vystihovalo okolnosti daného
jednotlivého případu.
Právě tato sankce, obdobně jako u trestání dospělých, vzbuzuje i u sankcionování
mládeže největší ohlas laické veřejnosti - ve spojitosti s delikvencí mládeže je kromě snížení
věkové hranice trestní odpovědnosti požadováno zejména zpřísnění sankcí s důrazem na
odnětí svobody. V kontextu toho, co bylo dosud v práci popsáno, nemůže takový požadavek
bez dalšího obstát, neboť je stále a znovu zdůrazňováno, že u mladistvých nemá být odplatná
funkce trestu na prvním místě. V zájmu celé společnosti je především nastavit opatření tak,
aby se předcházelo recidivě mladistvých delikventů a bylo napomoženo jejich řádnému vývoji
a ochraně společnosti před dalším pácháním trestné činnosti. Otázka by měla především znít,

70

ŠÁMAL, VÁLKOVÁ, SOTOLÁŘ, HRUŠÁKOVÁ, ŠÁMALOVÁ, op. cit., s. 254.
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jaký vliv má ve skutečnosti výkon trestu odnětí svobody na mladistvé a zda by proto mohlo
přinést snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pozitivní výsledky ve věci ochrany
společnosti i vlivu na mladistvé.
Výčet negativních vlivů výkonu opatření odnětí svobody je široký, mimo jiné můžeme
sledovat negativní vliv dalších spoluvězňů, významné narušení rodinných a společenských
vztahů, negativní reakce okolí, 71 stigmatizace, to vše může zvyšovat riziko recidivy. Bylo také
sledováno, že vyšší množství ukládaných trestů odnětí svobody a koncentrace vězňů zvyšuje
recidivu, kromě jiného i z toho důvodu, že do systému jsou vtaženi i pachatelé méně
závažných činů a zapojují se tak do “sítě” ostatních. 72 ,

73

Tyto vlivy pochopitelně ještě

intenzivněji dopadají na vězně mladistvé, kteří jsou náchylnější k ovlivnění svým
bezprostředním okolím a podvědomě si hledají vzory v silných osobnostech.
Negativní aspekty odnětí svobody mladistvých v USA velmi detailně popisuje Richard
A. Mendel ve svých pracích; například shrnuje statistiky jednoznačně ukazující negativní vliv
odnětí svobody oproti jiným trestům na míru recidivy.74 Mendel ukazuje i další negativní
vlivy odnětí svobody na mladistvé, jako je výrazné zhoršení studijních možností i motivace v
průběhu výkonu i po jeho ukončení a stejně tak i výrazné zhoršení pracovního uplatnění. 75
Trest nepodmíněného odnětí svobody může mít mnoho negativních důsledků pro
dospělé, tím spíše se pak negativní aspekty tohoto trestu projeví na mladistvých. Bylo by tedy
vhodné dbát ještě více na dostatečné proškolování soudců v ukládání opatření mladistvým,
neboť je sledováno, že trestní opatření obecně, a zvláště pak odnětí svobody, jsou ukládána
častěji, než by bylo nezbytné, a jejich subsidiární povaha je zatlačována do pozadí. Je třeba
vždy zvážit nezbytnost opatření, společně se všemi potenciálními negativními vlivy na
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mladistvého a především se všemi pozitivními vlivy, kterých je možné dosáhnout účinnějšími
prostředky jiných opatření.
V závěru této kapitoly považuji za nezbytné dodat, že shodně jako celková míra
kriminality mladistvých v České republice klesá i množství ukládaných opatření odnětí
svobody, a to jak podmíněně, tak nepodmíněně. Tyto údaje však je třeba vyjádřit i relativně k
významně klesajícímu celkovému počtu odsouzených mladistvých. V tomto kontextu mohu
však stále uvést pozitivní údaje, neboť i v poměru k celkovému počtu odsouzených
mladistvých významně ubylo ukládaných odnětí svobody nepodmíněně a naopak mírně
přibylo odnětí svobody v podmíněné formě.

76

Tato čísla ukazují, že odnětí svobody přestává

být chápáno jako “lék na všechny problémy” a odplatná funkce začíná být důrazněji
potlačována.
K navrhovaným úpravám v oblasti právní úpravy sankcionování se blíže vyjádřím v
dalších kapitolách.

5.5 Opatření ukládaná dětem mladším 15 let
5.5.1 Obecně k opatřením ukládaným dětem mladším 15 let
Tato oblast doznala s účinností ZSVM zásadních proměn; nově musí být všechny činy
jinak trestné projednány před civilními soudy a za činy jinak trestné jsou ukládána opatření
dle účelu upraveného v ZSVM. Opatření ukládaná dětem mladším 15 let jsou taxativně
vypočtena v § 93 odst. 1 ZSVM následovně: výchovná povinnost, výchovné omezení,
napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného
výchovného programu ve středisku výchovné péče, dohled probačního úředníka, ochranná
výchova a ochranné léčení. Z výčtu je zřejmé, že dětem mladším 15 let není možné uložit
žádné z trestních opatření, ani některá výchovná či ochranná opatření. Tento výčet byl v
původní podobě zákona užší, neboť od 1. 1. 2010 přibyla mírnější opatření, která nezasáhnou
dítě a jeho okolí tak silně, ale mají mít vliv spíše na usměrnění jeho života a podpoření
výchovy. Jak jsem již uvedla dříve v této práci, ani ochranné léčení nebylo v tomto výčtu až
do 1. 1. 2011, kdy zřejmě zejména pod tlakem veřejnosti bylo do výčtu vloženo. Všechna tato
opatření ukládaná dětem mladším patnácti let mohou být uložena nejdéle na dobu do dovršení
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18 let; výjimku tvoří, jak jsem již uvedla dříve, ochranné léčení, jehož trvání není takto
omezeno.
Současně je ale třeba vyzdvihnout, že tato opatření je možné uložit dítěti mladšímu 15
let pouze v případě zjištění, že se skutečně dopustilo činu jinak trestného.
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Úprava obsažená

v ZSVM, vztahující se na děti mladší patnácti let, se pak obdobně použije i na mladistvé, kteří
nejsou pro nedostatečnou rozumovou a mravní vyspělost trestně odpovědní; těmto
mladistvým je pak dále možné uložit i ochranná opatření. 78
Opatření ukládaná dětem nemají sankční povahu, ale přesto mohou být velkým
zásahem do života a práv dítěte i jeho rodiny, takže často jsou z pohledu těchto osob takto
vnímána.

5.5.2 Ochranná výchova jako nejpřísnější opatření ukládané dětem
Za nejcitelnější zásah do práv dítěte je vedle ochranné léčby považováno opatření
ochranné výchovy, které jsem již blíže popsala v kapitole 5.3.2. ZSVM přesně vymezuje, kdy
je možné ochrannou výchovu uložit 79. Výkon ochranné výchovy vždy začíná v diagnostickém
ústavu, kde dítě či mladistvý pobývá několik týdnů, v průběhu kterých je vypracována
diagnostická zpráva, na základě které je dítě či mladistvý dále přesunut do jiného vhodného
zařízení, kde bude vykonána zbylá část doby ochranné výchovy. Takovými institucemi jsou
dětské domovy se školou, při závažných poruchách v chování mohou být osoby umístěny i do
výchovných ústavů či zdravotnických zařízení. Při ukládání opatření ochranné výchovy je
vždy nutné zohlednit dopady, které takovýto zásah bude mít na dítě. Nemělo by platit
pravidlo, že za závažné činy jinak trestné se zásadně uloží ochranná výchova, jako
nejpřísnější opatření, ale vždy je třeba nejdříve zhodnotit, jaké důvody vedly dítě ke spáchání
činu, jaké má dítě zázemí v rodině, jeho vyspělost, jaký účinek by mělo uložení ochranné
výchovy a množství dalších faktorů. Protože je tato otázka velmi složitá a komplexní, měl by
soudce, ostatně jako by tak měl činit zásadně u všech dětí, před uložením opatření požadovat
vypracování pedagogicko-psychologického posudku, na základě kterého rozhodne o
77
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vhodných opatření v zájmu dobrého dalšího rozvoje dítěte a kladného působení na jeho
osobu. V praxi se bohužel s takovýmito posudky nesetkáme zdaleka tak často, jak by bylo
vhodné.80 Soudce může kromě toho využít za obdobnými účely spolupráce orgánu sociálně
právní ochrany dětí, školy, kterou dítě navštěvuje, nebo zájmového sdružení občanů v místě
bydliště dítěte, ale i úředníka Probační a mediační služby. 81

6 Výběr z alternativních forem trestů a trestních opatření
6.1 Úvodní slovo k alternativním možnostem
Kapitola o sankcionování mladistvých zdůrazňuje, že samotné stanovení věkové
hranice má v podstatě nízký význam, pokud ho nezasadíme do kontextu sankcí, které mohou
být uloženy osobám jak pod hranicí, tak i nad ní. Přesto, že tato právní oblast je v České
republice upravena obstojně, bylo by vhodné doplnit několik zajímavých poznatků a
zkušeností se sankcionováním ze zahraničí a ukázat jak na směry, které se neosvědčily, tak na
cesty, kterými by se v budoucnu mohla Česká republika vydat.

6.2 Boot camps
Jedním z důvodů pro vytváření nových druhů trestů je potřeba vytvořit alternativu
odnětí svobody, jehož výkon je velmi nákladný a efektivita takové sankce často není u
mladých lidí dostatečná. Dalšími důvody pro vytváření jiných řešení byl v USA například i
extrémně vysoký počet osob, kterým bylo odnětí svobody ukládáno

82

, ale i volání veřejnosti

po přísnějších trestech. Z toho důvodu byly v 80. a 90. letech minulého století zřizovány v
USA takzvané boot camps, první vznikly v Georgii a Oklahomě v roce 1983. Jednalo se o
nápravná zařízení, typická každodenním brzkým vstáváním, velmi náročným fyzickým
tréninkem, vojenským výcvikem, těžkou prací a velmi přísnými a striktními podmínkami.
Tato forma trestu se rychle rozšířila a v dalších státech začaly vznikat zařízení s podobným
systémem; na konci minulého století se v těchto nápravných zařízeních nacházelo až 4 500
odsouzených, mezi kterými nechyběly ani ženy. Přestože programy byly velmi stresující,
80
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většina účastníků zde byla dobrovolně, neboť dostala na výběr mezi podstatně delším trváním
trestu vykonávaným ve věznici, nebo kratším pobytem v boot camp, který trval mezi 90 a 180
dny.
Jednotlivá zařízení se velmi liší dle zaměření, nastavení pravidel i podmínek pro
přijetí, typicky jsou však přijímání mladiství prvopachatelé nenásilné trestné činnosti. Prvotní
očekávání byla velmi pozitivní a předpokládal se kladný vliv na nedostatek sebedisciplíny,
neschopnost respektovat autority a přijmout odpovědnost za své činy, které jsou pro mladistvé
pachatele poměrně typické. 83 Na konci devadesátých let se začalo objevovat množství studií,
které dokazovaly kromě jiných negativních vlivů boot camps i záporný vliv na recidivní
chování pachatelů oproti osobám, které vykonaly trest v klasickém vězení. Kromě těchto
studií se objevily i případy zneužívání a špatného zacházení s účastníky programů, na Floridě
byly státní boot camps dokonce zakázané po tom, co při výcviku zemřel čtrnáctiletý chlapec.
Přes tato fakta jsou v určitých formách podobná zařízení stále aktivní nejen v USA, ale i v
Kanadě nebo na Novém Zélandu.

6.3 Glen Mills Schools
Zmíněné boot camps mají základ v takzvaném "šokovém uvěznění", tedy krátkodobém
odnětí svobody. Tato strategie se objevuje i v podobě jiného krátkodobého, ale intenzivního
opatření, jako například intenzivní probace, avšak s obdobně nedostatečnými výsledky.
Ve zvláštním kontrastu k boot camps stojí zařízení nazvané Glen Mills Schools (dále
jen „GMS"). Tato zařízení jsou rovněž postavena na velmi přísném systému, který
minimalizuje volný čas, určuje jasně daná pravidla a omezuje svobodu. Na rozdíl od boot
camps se toto zařízení prezentuje jako škola se studenty v internátním pobytu a funguje tedy
na práci s mladistvým v dlouhodobém horizontu. Škola má velmi kvalitní a široké zázemí,
dostatečné finanční prostředky, ve kterých se odráží i kvalita personálu, studia i dalších
aktivit, které se v poměrně rozsáhlém areálu školy provozují. Jako velmi pozitivní se jeví
některé průzkumy, dle kterých je u bývalých studentů GMS zaznamenána výrazně nižší
recidiva, než u mladistvých postižených jiným druhem trestu. Navíc je třeba zdůraznit, že
GMS všestranně podporuje své studenty i po ukončení studia, a to jak při hledání práce,
bydlení i finanční výpomocí. Sporné jsou však pohledy na vnitřní principy a řád fungování
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školy. Systém je založen na maximálním využití času, kdy volný čas je prakticky vyloučen,
mezi jednotlivými studenty nemá docházet ke sbližování, je zakázáno mluvit o své minulosti
jinak než v rámci hodin a základ společnosti zde tvoří skupiny studentů, které se snaží
vzájemně posazovat společensky uznávaná pravidla. Oznamování porušení pravidel jiným
studentem je tu vyžadováno mimo jiné k postupu v hierarchii i k odměňování. Současně je
kladen důraz na vnímání školy ze strany studenta a očekává se, že bude hrdý na to, že má
možnost studovat na této škole, což slouží i jako motivace k co nejlepším studijním
výsledkům, aby mohl školu dobře reprezentovat. Při zvažování přenosu tohoto modelu do
evropského prostředí bylo kritizováno, že systém zcela zanedbává rozvoj některých částí
osobnosti mladistvých, jako je spolupráce, prosazování a vyjadřování vlastních názorů,
navazování vztahů s jinými lidmi a empatie. Dokonce se objevují otázky, zda velmi důsledná
regulace chování mladistvých, nedostatek soukromí a omezování navazování přátelských
vztahů i svobody není v rozporu se základními lidskými právy.84

6.4 Elektronický monitorovací systém
Velmi aktuální je v současnosti problematika elektronického monitorování osob
odsouzených k trestu domácího vězení. V září roku 2017 podepsalo Ministerstvo
spravedlnosti ČR smlouvu, na základě které mají být dodávány elektronické náramky k
monitorování vězňů, což by konečně mohlo přispět ke zvýšení počtu uložených trestů či
opatření domácího vězení, které se dosud pohybovaly v řádu několika stovek ročně,
uložených opatření pak pouze v řádu jednotek.
Opět bych se pro srovnání obrátila do zahraničí. Nejbližším právním i kulturním
prostředím je pro Českou republiku Slovensko, kde již téměř dva roky elektronický
monitorovací systém (dále jen „EMS") funguje. V březnu roku 2017 ale vydal Nejvyšší
kontrolní úřad Slovenské republiky (dále jen „NKÚ SR") zprávu, dle které se ukázal zavedený
EMS jako neefektivní. Přestože byl dimenzován až pro 2 000 osob, bylo v roce 2016
monitorováno celkem pouze 25 osob, nutno dodat, že počet zahrnuje jak tresty domácího
vězení, tak i vazbu. Tímto zcela nedostačujícím využíváním se systém stává extrémně drahý a
provozní náklady jsou zcela neúměrné výsledku. V reakci na zprávu NKÚ SR byly navrženy
změny zákonů, které mají usnadnit využívání systému, k čemuž by mělo přispět i další
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školení soudců, prokurátorů a pracovníků probační a mediační služby, stejně jako zlepšení
informovanosti veřejnosti.85
Kromě těchto cenných zkušeností ze Slovenska je třeba využít i mnohem širší
zkušenosti dalších států, kde EMS funguje i desítky let. Například je možno v této souvislosti
poukázat na vedlejší efekty spojené s EMS, které by u mladistvých mohly být ještě
výraznější, než u dospělých osob. Jedním z těchto efektů mohou být možné difamující účinky
náramku v rámci sousedství, mezi přáteli i v zaměstnání, často spojené s pocitem zahanbení,
který žádné pozitivní účinky na vězně nepřináší.86 Dále jsou v této souvislosti sledovány
faktory jako zvýšení stresu a především související vliv na rodinu vězně, ve které často
vzrůstá napětí, a její členové se cítí tímto trestem omezováni. Bylo pozorováno, že délka a
intenzita mají výrazný vliv a trest přesahující 6 měsíců se negativně projevuje na celé
rodině.87 Při ukládání opatření domácího vězení by měly soudy hledět i na další faktory, které
se ukázaly mít zásadní vliv na efektivitu sankce, jako je například finanční situace rodiny.
Lepší finanční situace se obvykle pojí s příznivějšími předpoklady pro dostatek soukromí
nejen vězně, ale i zbytku jeho rodiny, tlak v rodině tolik nenarůstá a dosahuje se tak lepšího
sociální prostředí, které je pro nápravu vězně příznivější. Jsou-li sociální, rodinné i osobní
faktory odsuzovaného pečlivě zhodnocené, vedlejší efekty se neprojeví a vězeň si může
osvojit lepší sociální návyky a zvykne si na pravidelný režim, který může mít i pozitivní vliv
na rodinné vztahy.
Z průzkumů mezi evropskými státy je možné sledovat, že cena připadající na jednu
osobu se hodně liší nejen v závislosti na době užívání systému, ale především na množství
případů, ve kterých byl EMS použit. Zásadně tedy platí, že čím častěji byl systém využit, tím
menší částka na jednu osobu připadá.88 Tato zjištění jsou sice zjištěna ze statistik pro rok
2004, tím spíše však při zavádění sytému dnes měla být informační, personální i legislativní
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stránka kvalitně připravena tak, aby byl systém již od počátku provozu co nejvíce využíván a
jeho efektivita byla tak maximalizována. Zatímco na Slovensku zkušenosti ze zahraničí
pravděpodobně dostatečně nezhodnotili, připravenost České republiky v tomto směru ukážou
až statistická data příští rok.

6.5 Úvaha nad dalšími programy práce s mladistvými v zahraničí
Celkový pozitivní efekt na mladistvého i na následnou možnou recidivu mají ve velké
míře opatření, která soud s domácím vězením spojí. Obecně se z množství zahraničních studií
programů, jako je Intensive Supervision and Surveillance Programme89 nebo Family and
Neighborhood Service Project 90 dá vyvodit, že efektivitu opatření domácího vězení je vhodné
zintenzivnit dalším opatřením pojícím se s probačním dohledem nebo vykonáním probačního
programu. Pozitivní výsledky byly zjištěny zejména v kontextu zaměření na trávení volného
času či vzdělání, které při dostatečné intenzitě mohou vyplnit volný čas, který je zejména u
mladistvých velmi rizikovým faktorem a jeho smysluplné vyplnění často vede ke snížení
recidivy. Důležitým se také jeví možný vliv probačního úředníka, který byl zkoumán v
programu Family and Neighborhood Service Project. V tomto programu jeden úředník měl na
starosti maximálně 4 rodiny, byl s klientem či jeho rodinou v kontaktu alespoň jedenkrát
denně a byl k dispozici pro případ potřeby 24 hodin denně. Tato intenzita vedla k užšímu
propojení, důvěře a tím vyššímu vlivu úředníka na mladistvého. Tento program zaznamenal
velmi signifikantní pozitivní vliv na recidivní chování mladistvého oproti kontrolní skupině. 91
Problémem takového programu je bohužel očividná vysoká nákladnost (s tím spojené
problematické zavedení i předpokládatelný nesouhlas veřejnosti), ale i vysoké personální
nároky a maximální nasazení úředníků, což brání širokému užívání v praxi. Na druhou stranu
byl tento program zaměřen především na mladistvé s širší trestní minulostí, čímž se snižuje
počet možných vhodných klientů.
V této kapitole jsem měla možnost zmínit jen několik málo příkladů zkušeností ze
zahraničí, ze kterých se můžeme poučit. Existuje však další nepřeberné množství různých
89
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programů, ke kterým byla vytvořena řada statistik a průzkumů, a které nám mohou
poskytnout návrhy řešení a cest, v České republice zatím neaplikovaných. Důraz na přijetí
zahraničních zkušeností může mít důvod i ve značné nevypočitatelnosti vlivu programů na
mladistvé.
Jako příklad mohu uvést program nazvaný Learning Resources Programme
aplikovaný v Kanadě. V rámci zpětné analýzy reakce mladistvých na tento program bylo
zjištěno, že navzdory očekávání byla recidiva u méně rizikových pachatelů, kteří prošli
programem, o přibližně 20 % vyšší než u těch, kteří program neabsolvovali. Naopak u hodně
rizikových pachatelů byla recidiva absolventů programu o 20 % nižší. Sledování zkušeností s
podobnými problémy, které byly již řešeny v zahraničí, proto může ušetřit mnoho práce.
Současně je ale třeba snažit se pochopit důvody někdy překvapivých výsledků analýz dopadů
programů na pachatele. Velký vliv na výsledky může mít sociální, hospodářská i kulturní
situace v daném státě, stejně jako odlišnosti ve stylu života, zvyklostech a způsobu myšlení
určitého národa. Tak je to například i GMS, kde se o možnosti užití tohoto modelu v Evropě
pochybuje, vedle jiného i pro různé kulturní a zvyklostní základy - tj. např. skutečnost, že
sport může zajistit studentům stipendium a přijetí na prestižní univerzity, kam by se jinak
nedostali, nebo by si studium na nich nemohli dovolit. To bude velká motivace ke sportovním
výkonům a snášení značné fyzické zátěže ve škole, jak je to vidět i v GMS. U nás by
například taková motivace chyběla a ochota ke sportování a snaze se v tom zlepšit by tím byla
značně redukována. Naopak by se v našem prostředí mohly prosadit jiné důvody k motivaci,
například velmi dobrý přístup ke středním a vysokým školám, které jsou státní, neplacené, a
proto snadno dostupné. Studenty to může více motivovat k lepším studijním výsledkům,
neboť velmi intenzivní snaha a sebekontrola může zajistit studentovi například místo na
některé z méně náročných vysokých škol, která mu ale otevře dveře do zcela nové
společenské skupiny, k lepšímu společenskému uplatnění a lépe finančně hodnocené práci,
nebo k práci, která ho bude osobně naplňovat. Taková motivace může být velmi silná, neboť
špatné studijní výsledky obvykle vedou k manuální práci, která stěží může vést k
seberealizaci a bude snazší ji opustit a sklouznout zpět ke kriminální činnosti.
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Závěr
Cílem této práce bylo shrnout hlavní rysy problematiky věkové hranice trestní
odpovědnosti a popsat a zhodnotit její právní úpravu v České republice.
Právní úpravy věkových hranic trestní odpovědnosti jsou ve státech po celém světě
velmi rozdílné a konkrétní úpravu vždy ovlivňuje mnoho faktorů, vedle jiných jsou to
zejména i historicko kulturní základy daného státu. Z toho důvodu jsem se rozhodla
nezanedbatelnou úvodní část práce věnovat právě popisu vývoje úprav věkové hranice trestní
odpovědnosti se zaměřením na oblast dnešní České republiky. Mimo jiné jsem zjistila, že již
před více než sto lety byla popsána velká část základních rysů dnešního trestního práva nad
mládeží, ale vlivem politických změn a významných historických událostí byl pokrokový
přístup opuštěn nebo byl aplikován pouze částečně a do dnešní doby je stále možné z těchto
dávno popsaných principů čerpat. Bohužel tento pohled také ukazuje, jak pomalu se právo
nad mládeží vyvíjí a jak dlouho trvá prosadit změny.
V následující části práce jsem shrnula zásadní mezinárodní dokumenty, které se
vybraného tématu týkají, neboť mají významný vliv na utváření a vývoj českého práva.
Zjistila jsem, že ohledně věkové hranice naplňuje české právo mezinárodně právní
požadavky, které preferují spíše mírnější přístup k mladistvým. Hranice 15 let je dobrým
příkladem mnoha jiným evropským zemím a bylo nám opakovaně doporučováno, aby hranice
nebyla snižována.
Srovnání zahraničních úprav a nastavení věkových hranic v další kapitole ještě lépe
dokresluje prostředí, v jehož centru se Česká republika nachází. Zařadila jsem naši úpravu do
systému čtyř základních typů úprav a nabídla tak srovnání s jinými úpravami v zahraničí.
Po uvedení do kontextu jsem podrobně popsala úpravu věkové hranice trestní
odpovědnosti v České republice, jednotlivé věkové skupiny osob a jejich postavení v rámci
českého trestního práva.
Po zhodnocení všech popsaných faktorů považuji naši úpravu za poměrně vhodně
zvolenou. Jednou z největších předností našeho systému je jeho jednoduchost, a to zejména
například ve srovnání se Skotskem, o kterém se zmiňuji v kapitole 3.3. Základní informace,
že počátek částečné trestní odpovědnosti je nastaven na patnáct let, ale i před tímto
okamžikem jsou osoby určitým způsobem postižitelné za jednání v rozporu s trestním
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právem, je poměrně jednoduchá a zapamatovatelná. Dává mládeži zprávu, že jsou sice do
určité míry chráněni, ale přesto jsou postižitelní i před počátkem trestní odpovědnosti.
Druhým pozitivem našeho systému je pružnost eliminující možnost diskriminace osob,
které v patnácti letech ještě nejsou dostatečně rozumově a mravně vyspělé a u kterých soud
může z toho důvodu rozhodnout o jejich trestní neodpovědnosti.
Třetím výrazným pozitivem je schopnost systému reagovat i na porušení práva
osobami trestně neodpovědnými, a to jak z důvodu jejich možné nápravy a pomoci takovýmto
osobám, tak i jako zdůraznění skutečnosti, že každé porušení trestního práva má svou odezvu
a nikdo ho nemůže porušovat bez dalších následků.
Zatímco úpravu samotné hranice hodnotím vesměs pozitivně, úprava sankcionování
mládeže vykazuje viditelné nedostatky. Jedním z nich je jednoznačně zcela nedostačující
systém probačních a jiných obdobných programů, které nemají dostatečné zázemí v právním
systému, jsou dramaticky podfinancované a personálně nedostatečně vybavené, což ústí v
jejich celkovou rozšířenost z pohledu nabídky i z pohledu ochoty soudců ukládat tato
opatření. To celé v kontrastu bezpočtu zahraničních programů a studií dokazujících, jak
pozitivní vliv mohou mít kvalitní probační programy a úředníci na mládež. Vzhledem k
intenzivnímu prosazování restorativní justice v České republice považuji nezájem státu o
probační programy a úředníky za překvapivý a zcela v rozporu s prosazovanými principy a
snahou o nápravu mladistvých pachatelů.
Druhým problémem týkajícím se sankcionování mladistvých vidím v reálné aplikaci
zákona soudy. Přestože zákon nabízí škálu výchovných a ochranných opatření, která je možno
uložit, a k jejichž přednostnímu ukládání dokonce zákon vyzývá, v praxi jsou využívány
minimálně a v zanedbatelné výši pak jako hlavní sankce. Jako příklad mohu uvést rok 2014,
kdy bylo odsouzeno celkem 1 593 mladistvých, kterým bylo uloženo celkem 1 182 trestních
opatření a pouze 250 výchovných opatření. Počet výchovných opatření se ve vztahu k počtu
odsouzených stabilně zvyšuje, ale vzhledem ke skutečnosti, že část z uvedených 250
výchovných opatření byla navíc uložena jen jako vedlejší sankce k trestnímu opatření, je
jejich množství velmi nízké. Nedostatečné využívání systémem nabízené škály opatření se
týká i samotných trestních opatření, neboť v roce 2014 bylo opatření domácího vězení,
peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem a zákaz činnosti uloženo celkem
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pouze sedmkrát z uvedených 1 182 trestních opatření. Naopak podmíněně odsouzených k
opatření odnětí svobody byla více než polovina. 92,93
V tomto směru bych chtěla upozornit, že zákonná úprava není sama o sobě dostatečná,
pokud současně nejsou nastaveny podmínky pro její aplikaci a není aktivně prosazována.
Při psaní této práce jsem došla k závěru, že je třeba mít jasně stanovenou věkovou
hranici, nedá se však jednoznačně bez dalšího říci, jakému věku má přesně odpovídat. Snažila
jsem se popsat, v jakém rozmezí by se měla nacházet, ale je třeba zdůraznit, že více než na
konkrétním čísle záleží, jak je hranice pružná, a zda jsou další ustanovení trestního práva nad
mládeží schopna chránit později vyspívající osoby stejně jako působit na osoby předčasně
vyspělé. Jedním dechem je třeba i zdůraznit význam sankcí, neboť jejich přísnost a dopad
musí odpovídat věkovým hranicím, které tuto skupinu vymezují.
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Seznam zkratek
CCJ

Constitutio Criminalis Josefina

ZPP

Zákon č. 117/1852 ř.z., trestní zákon o zločinech,
přečinech a přestupcích

ZTSM

Zákon č. 48/1931 Sb. z. a n., o trestním
soudnictví nad mládeží

VHTO

Věková hranice trestní odpovědnosti

Úmluva

Úmluva o právech dítěte přijatá 20. 11. 1989
Valným shromážděním OSN

Výbor

Výbor pro práva dítěte OSN

Pravidla na ochranu mládeže

Pravidla OSN na ochranu mládeže zbavené
svobody, tzv. Havanská pravidla přijatá roku
1990

EÚLP

Úmluva o ochraně lidských práv a základních
svobod Rady Evropy

ESLP

Evropský soud pro lidská práva sídlící ve
Štrasburku

Trestný zákon

Slovenský zákon č. 300/2005 Z. z.

ZSVM

Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech
mládeže

TZ

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

GSM

Glen Mills Schools

EMS

Elektronický monitorovací systém

NKÚ SK

Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky
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Abstrakt
Název diplomové práce: Věková hranice trestní odpovědnosti a otázky související
Diplomová práce komplexně zpracovává problematiku věkové hranice trestní odpovědnosti.
Snaží se popsat faktory, které se s hranicí pojí, a které ovlivňují výsledný praktický dopad
hranice a s ní spojených ustanovení na mladistvé.
První kapitola popisuje historický vývoj právních úprav věkové hranice trestní odpovědnosti
se zaměřením na oblast České republiky. Nabízí možnost sledovat posuny v trestním právu
nad mladistvými a jeho vývoj až do konce 20. století.
Druhá kapitola se věnuje trestnímu mezinárodnímu právu v oblasti mládeže a popisuje, jak se
různé mezinárodní organizace a jimi vytvořené dokumenty staví k věkové hranici trestní
odpovědnosti.
V třetí kapitole jsou popsány čtyři hlavní způsoby vymezení věkové hranice trestní
odpovědnosti, se kterými je možné se v zahraničí setkat. V kapitole je možno nalézt příklady
úprav jednotlivých států a vysvětlení kladů i záporů jednotlivých systémů.
Čtvrtá kapitola popisuje vývoj českého práva nad mládeží v poslední době a úpravu věkové
hranice trestní odpovědnosti v České republice. Detailněji se pak věnuje skupině dětí a
skupině mladistvých a popisuje jejich postavení v rámci českého trestního práva.
Pátá kapitola se věnuje sankcionování mládeže. Podrobně popisuje výchovná, ochranná a
trestní opatření a u každé skupiny navíc blíže rozebírá jeden konkrétní typ opatření. Kapitola
také popisuje i sankcionování dětí mladších 15 let a jak se liší od sankcionování mladistvých.
Šestá kapitola uvádí příklady některých forem trestů, které jsou používány v zahraničí a které
by bylo, nebo naopak nebylo vhodné přijmout i do českého právního prostředí. Kapitola se
věnuje i elektronickému monitorovacímu systému, který je v České republice zaveden krátce,
ale který je v zahraničí již velmi rozšířený.
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Abstract
Thesis title: The age limit of criminal responsibility and connected matters
Thesis comprehensively deals with the issue of the age limit of criminal responsibility. It
describes factors connected to the age limit and factors, which influence the practical impact
of the age limit and connected provisions on young offenders.
The first chapter describes the historical evolution of law provisions connected to the age
limit of criminal responsibility, focusing on the Czech Republic. It offers an opportunity to
track the evolution and changes in the criminal law on young offenders until the end of the
20th century.
The second chapter deals with the international criminal law on young offenders and
describes opinion of international organizations on the matter of the age limit of criminal
responsibility.
The third chapter is about the four main systems, how the age limit is set in foreign countries.
Examples of foreign provisions and explanation of positive and negative aspects can be also
found in this chapter.
The fourth chapter describes recent evolution of Czech law on young offenders and
description of the system of the age limit in the Czech Republic. It also includes description
of groups of children and juveniles and characterizes their position in Czech law.
The fifth chapter concerns forms of punishment of young offenders in the Czech Republic. It
describes educational, protective and punitive measures with one example described in detail
for each group of measures. This chapter also deals with sanctions for children younger than
15 years and how it differs from sanctions for juveniles.
The sixth chapter offers examples of several forms of sanctions, which are used in foreign
countries and which should or should not be applied into Czech law system. The chapter
concerns a part about an electronic monitoring system, which is functioning for quite a short
time in the Czech Republic, but which is common in some foreign counties for several
decades.
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