
           

 
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Jeronýma Tejce, Bronislava Schwarze, Marka Černocha,  
Vítězslava Jandáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění 

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 
 ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (o soudnictví ve věcech mládeže) 

 ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 817) 

 
Vláda na své schůzi dne 22. června 2016 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

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

a o změně některých zákonů (o soudnictví ve věcech mládeže) ve znění pozdějších předpisů, 

a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda předně upozorňuje, že z dostupných statistik vyplývá, že za posledních 10 let 

dochází k setrvalému poklesu protiprávních činů mládeže. V případě pachatelů - dětí 

mladších patnácti let bylo v roce 2005 evidováno celkem 3086 činů jinak trestných, v roce 

2015 však již jen 1308 činů jinak trestných. V případě mladistvých došlo od roku 2005, kdy 

bylo evidováno celkem 7614 provinění, k poklesu na 2747 provinění v roce 2015. Snížení 

věkové hranice trestní odpovědnosti tak není odůvodněno. Případné excesy, například 

v podobě vražd spáchanými dětmi, nemůže žádné opatření včetně právní úpravy zcela 

vyloučit. Trestná činnost dětí mladších patnácti let i mladistvých je většinou páchána 

živelně pod vlivem momentální situace; pachatelé si většinou plně neuvědomují, jaké 

následky jejich jednání zanechá na oběti, a neuvědomuji si plně svoji odpovědnost. 

 

2. Český právní řád se dle názoru vlády s protiprávními činy dětí vypořádává dostatečně. 

S ohledem na vývojová a psychická specifika dětí se cesta prosté represe nejeví jako 

dostatečně účinné řešení. Vhodnější jsou prostředky restorativní justice, neboť postoje  

a životní styl dětských pachatelů lze snáze vhodným zacházením ovlivnit a odvrátit je od 

dalšího protiprávního jednání. Zároveň však současný právní řád disponuje opatřeními, 

jejichž cílem je primárně chránit společnost před těmito pachateli. I dětem mladším patnácti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAB6DD3DS)



 2 

let lze uložit ochrannou výchovu, která představuje omezení osobní svobody. Navrhované 

snížení věkové hranice trestní odpovědnosti by tak znamenalo pouhý „přesun“ delikventů 

z výchovného ústavu do věznice, přičemž oba tyto typy zařízení spočívají shodně na 

principu omezení osobní svobody. 

 

3. Přijetí návrhu zákona by bylo problematické vzhledem k plnění povinné školní docházky. 

Podle § 36 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je školní docházka povinná 

po dobu devíti školních roků. Většina dětí tedy ukončuje povinnou školní docházku ve věku 

15 let. Při snížení hranice trestní odpovědnosti pod 15 let není zřejmé, jak by v případě 

výkonu trestu odnětí svobody tyto osoby plnily povinnou školní docházku. Případné zřizování 

škol ve věznicích by mělo dopady na veřejné rozpočty, které předkladatelé v důvodové 

zprávě opomíjejí. 

 

4. Navrhovaná úprava zvýšení trestního postihu u vraždy s rozmyslem by znamenala, že tento 

typ vraždy by byl postaven na roveň například vraždě těhotné ženy, vraždě dítěte nebo 

vraždě spáchané zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem či trestnému činu teroru. Takové 

řešení vláda nepokládá za vhodné, neboť spáchání vraždy s rozmyslem nelze, co se 

závažnosti týče, stavět na roveň ostatním výše uvedeným kvalifikovaným skutkovým 

podstatám. 

 

5. Návrh zákona vykazuje legislativně technické nedostatky, např. v názvu návrhu zákona je 

chybně citován zákon č. 218/2003 Sb. a v části druhé je řada novelizačních bodů 

formulována v rozporu s ustálenými pravidly legislativní techniky.  
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