
PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých 

zákonů (o soudnictví ve věcech mládeže) S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVAHÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

Trestní zákon 

 

§ 25 

Věk 

 Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. 

Jestliže však spáchal zvlášť závažný zločin, za který je možno uložit výjimečný trest, je trestně 

odpovědný, pokud dosáhl věku třinácti let. 

 

 

§ 35 

Vyloučení z promlčení 

Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost 

a) za trestné činy uvedené v hlavě třinácté zvláštní části tohoto zákona, s výjimkou trestných činů 

založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403), 

projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404), popírání, 

zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405), a to i pokud byly v minulosti 

spáchány činy, které by nyní měly znaky těchto trestných činů, 

b) za trestné činy rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311) a teroru (§ 312), 

pokud byly spáchány za takových okolností, že zakládají válečný zločin nebo zločin proti 

lidskosti podle předpisů mezinárodního práva, 

c) za jiné trestné činy spáchané v době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, u nichž horní 

hranice trestní sazby odnětí svobody činí nejméně deset let, pokud z důvodů neslučitelných se 

základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení 

nebo zproštění obžaloby, a které byly spáchány veřejnými činiteli anebo byly spáchány v 

souvislosti s pronásledováním jednotlivce nebo skupiny osob z důvodů politických, rasových či 

náboženských., 

d) za trestný čin vraždy podle § 140 odst. 2. 

 

§ 54 

Výjimečný trest 

(1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, 

jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být uložen jen za zvlášť závažný 

zločin, u něhož to trestní zákon dovoluje. 

(2) Trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let může soud uložit pouze tehdy, jestliže 

závažnost zvlášť závažného zločinu je velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele je obzvláště 

ztížena. 

(3) Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal zvlášť 

závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3 § 140 odst. 2, nebo který při spáchání zvlášť závažného 

zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), teroristického útoku podle § 

311 odst. 3, teroru (§ 312), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), použití zakázaného 

bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutosti podle § 412 

odst. 3, perzekuce obyvatelstva podle § 413 odst. 3 nebo zneužití mezinárodně uznávaných a 
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státních znaků podle § 415 odst. 3 zavinil úmyslně smrt jiného člověka, a to za podmínek, že 

a) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému 

způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko 

napravitelnému následku a 

b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by 

pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let. 

(4) Uloží-li soud trest odnětí svobody na doživotí, může zároveň rozhodnout, že doba 

výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby 

výkonu trestu nezapočítává. 

 

§ 140 

Vražda 

  

 (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. 

 (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán 

odnětím svobody na dvanáct až dvacet let. 

 (32) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel 

potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 

a) na dvou nebo více osobách, 

b) na těhotné ženě, 

c) na dítěti mladším patnácti let, 

d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci, 

e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, 

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání 

směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou 

povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, 

g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, 

politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, 

h) opětovně, 

i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo 

j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit 

jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky., nebo 

k) s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. 

 (43) Příprava je trestná. 
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Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 
  

§ 2 

Vymezení některých pojmů 

 

 (1) Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí 

  

a) mládeží děti a mladiství, 

b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý 

rok věku, anebo kdo nedovršil v době spáchání činu jinak trestného, jenž je zvlášť 

závažným zločinem, za který trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, 

třináctý rok věku, 

c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok 

svého věku, anebo kdo v době spáchání provinění, které je zvlášť závažným zločinem, za 

který trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, dovršil třináctý rok a 

nepřekročil osmnáctý rok svého věku. 

  

 (2) Podle tohoto zákona se dále rozumí 

a) protiprávním činem provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný, 

b) opatřeními výchovná opatření (§ 15 až 20), ochranná opatření (§ 21 až 23) a trestní opatření (§ 

24 až 35) u mladistvých a opatření ukládaná dětem mladším patnácti let (§ 93); přiměřená 

omezení a přiměřené povinnosti ve smyslu trestního zákoníku a trestního řádu nahrazují 

výchovná opatření, 

c) orgány činnými podle tohoto zákona jsou policejní orgány, státní zástupci a soudy pro mládež
2)

, 

d) soudem pro mládež zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech předseda takového 

senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, vrchního a Nejvyššího soudu, 

e) obecným soudem jiný senát nebo samosoudce téhož soudu nebo jiný soud, který neprojednává 

protiprávní činy mládeže. 

  

§ 31 

Odnětí svobody 

 

 (1) Trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoníku se u mladistvých snižují na 

polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět sedm let a dolní hranice 

jeden rok. 

  

 (2) Nepodmíněné odnětí svobody může soud pro mládež mladistvému uložit jen tehdy, 

jestliže by s ohledem na okolnosti případu, osobu mladistvého nebo předchozí použitá opatření 

uložení jiného trestního opatření zjevně nepostačovalo k dosažení účelu tohoto zákona. 

  

 (3) V případě, že mladistvý spáchal provinění, za které trestní zákoník dovoluje uložení 

výjimečného trestu, a že povaha a závažnost provinění je vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému 

způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko 

napravitelnému následku mimořádně vysoká, může soud pro mládež uložit mladistvému odnětí 
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svobody na pět až deset patnáct let, má-li za to, že by odnětí svobody v rozmezí uvedeném v 

odstavci 1 k dosažení účelu trestního opatření nepostačovalo. 

  

 (4) Nepodmíněné odnětí svobody se u mladistvých, kteří nepřekročili devatenáctý rok svého 

věku, vykonává odděleně od ostatních odsouzených ve věznicích nebo ve zvláštních odděleních pro 

mladistvé. 

  

 (5) Ukládá-li soud pro mládež nepodmíněné odnětí svobody mladistvému, který již dovršil 

devatenáctý rok věku, může s přihlédnutím zejména k délce ukládaného odnětí svobody a ke stupni 

a povaze narušení mladistvého rozhodnout, že mladistvý toto trestní opatření vykoná ve věznici pro 

ostatní odsouzené; učiní-li takové rozhodnutí, musí zároveň rozhodnout, do kterého typu věznice 

bude odsouzený pro další výkon nepodmíněného odnětí svobody zařazen. 

 

 

§ 54 

Hlavní líčení a veřejné zasedání a publikování informací o nich 

 

 (1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze obžalovaný mladistvý, 

jeho dva důvěrníci,
27)

 jeho obhájce, zákonní zástupci a příbuzní v přímém pokolení, sourozenci, 

manžel nebo druh, poškozený, jeho zmocněnec a důvěrník, zúčastněná osoba a její zmocněnec, 

zákonní zástupci poškozeného a zúčastněné osoby, svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, úředníci Probační a mediační služby a zástupce školy nebo 

výchovného zařízení. Na návrh mladistvého může být hlavní líčení nebo veřejné zasedání konáno 

veřejně.
28)

 

  

 (2) Publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by vedly 

ke ztotožnění mladistvého ve veřejných sdělovacích prostředcích nebo jiným způsobem, je 

zakázáno. Stejně tak je zakázáno publikování každého textu nebo každého vyobrazení týkajícího se 

totožnosti mladistvého. 

  

 (3) Rozsudek se vyhlašuje veřejně v hlavním líčení v přítomnosti mladistvého. Pravomocný 

odsuzující rozsudek může být uveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích jen bez uvedení 

jména, popřípadě jmen, a příjmení mladistvého, při přiměřené ochraně mladistvého před 

nežádoucími účinky jeho uveřejnění. Pravomocný odsuzující rozsudek ve věci zvlášť závažného 

provinění, za které soud uložil odnětí svobody alespoň osm let, lze uveřejnit s uvedením jména 

a příjmení mladistvého a obce jeho trvalého pobytu. 

  

 (4) Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě mladistvého a povaze a charakteru 

provinění rozhodnout 

a) o dalších omezeních spojených s uveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku 

neuvedených v odstavci 3 za účelem přiměřené ochrany zájmů mladistvého, 

b) o uveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku s uvedením jména, popřípadě jmen, a 

příjmení mladistvého, jakož i o uveřejnění jeho dalších osobních údajů, jde-li o zvlášť závažné 

provinění a takové uveřejnění je potřebné z hlediska ochrany společnosti. 

 ___________________ 

27) § 201 odst. 2 trestního řádu. 
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28) § 199 trestního řádu. 
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§ 89 

Dítě mladší patnácti let 

 

(1) Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné., to neplatí v případě uvedeném v § 25 

větě druhé trestního zákoníku. 

(2) Dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, učiní soud pro mládež opatření 

potřebná k jeho nápravě, která jsou uvedena v § 93 (dále jen "opatření") 

(3) Jednání dítěte mladšího než patnáct let, které je jiným protiprávním činem, než je uveden v 

odstavci 2, se posuzuje a projednává podle obecných předpisů. 

(4) Pokud se čin jinak trestný, jenž je zvlášť závažným zločinem, za který trestní zákoník 

dovoluje uložení výjimečného trestu, posuzuje a projednává podle hlavy II, ustanovení 

této hlavy se nepoužijí. 
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