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Tresty ukládané mladistvým:
Podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
Pro mladistvé platí podle tohoto zákona : zvláštní režim
2 věkové skupiny:
A) mladší 15 let
není trestně odpovědný
opatření k jeho nápravě:
-

dohled probačního úředníka
zařazení do vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče
ochranná výchova

B) 15 až 18 let

je trestně odpovědný , pokud je příčetný a dosáhl potřebného stupně
rozumové a mravní vyspělosti
trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá: provinění
trest pro mladistvé se nazývá : opatření

Mladistvému lze uložit jen tato opatření:
1) ochranná opatření (usměrňují způsob života mladistvého, podporují a
zajišťují jeho výchovu):
A) dohled probačního úředníka (pravidelné sledování chování mladistvého v
jeho rodině a výchovného působení rodičů)
B) zařazení do výchovného programu (sociální výcvik, psychologické
poradenství, rekvalifikační program…..)
C) výchovná povinnost (k zajištění řádného života)
D) výchovná omezení (zákaz návštěv určité akce, zařízení, zákaz styku s
některými osobami, zákaz zdržování se na určitém místě)
E) napomenutí s výstrahou (soudce nebo státní zástupce vytkne

protiprávnost činu a důsledky které hrozí v budoucnu, pokud by se mladiství
dopouštěl další trestní činnosti)

Mladistvému lze uložit jen tato opatření:
2) výchovná opatření:
A) ochranné léčení
(ukládá se tomu, kdo pod vlivem, nebo v souvislosti se zneužíváním návykové
látky spáchal trestný čin – protialkoholní, psychiatrické, sexuologické)

B) ochranná výchova
(ukládá se v případě, kdy selhaly výchovné prostředky – dosavadní výchova
byla zanedbána, nebo to vyžaduje prostředí v němž žije)
C) zabrání věci
(věci, které jsou v určitém vztahu k trestnímu činu a věci ohrožující
bezpečnost lidí, majetek a mravnost, vlastnictví zabrané věci přechází na stát)

Mladistvému lze uložit jen tato opatření:
3) trestní opatření: (musí napomáhat k vytváření vhodných podmínek
pro další vývoj mladistvého)

obecně prospěšné práce – (k uložení se vyžaduje stanovisko
mladistvého, je možno uložit ½ horní hranice : 50 – 200 hodin)

peněžitá opatření – (s přihlédnutím na majetkové poměry a výdělek
je možno uložit 1000 Kč – 5000 Kč)

peněžitá opatření s podmíněným odkladem výkonu
– (zkušební doba s tím, že pokud nepovede řádný život,bude muset
peněžité opatření zaplatit)

propadnutí věci – (jedná – li se o věc, která byla ke spáchání
provinění použita, nebo jde o věc proviněním získanou)

zákaz činnosti – (soud může uložit, pokud to není na překážku
přípravě na jeho povolání, horní hranice nesmí být delší než 5 let)

Mladistvému lze uložit jen tato opatření:
vyhoštění – (lze uložit jen cizincům, kteří v ČR nemají rodinu a nemají
zde ani azyl)

domácí vězení
zákaz vstupu – (na sportovní, kulturní a společenské akce)
podmíněné odsouzení
odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s
dohledem
- (jde o pohrůžku odnětí svobody s tím, že pokud mladistvý nepovede řádný
život, bude muset vykonat trest ve věznici pro mladistvé) zkušební doba u
mladistvých je od 1 roku do 3 let

odnětí svobody nepodmíněně - (lze uložit, pokud žádná opatření
nevedla k nápravě, trestní sazby se snižuje na ½, dolní hranice nesmí
přesáhnout 1 rok, horní 5 let odnětí svobody, v případě, kdy by dospělému byl
uložen výjimečný trest, může být mladistvému uloženo 10 let

Test:
1)
2)
3)

4)
5)

Koho trestní zákon označuje za mladistvého?
Jak se nazývá trestný čin spáchaný mladistvým?
Trest pro mladistvé je:
a) opatření
b) potrestání
c) pokárání
Jaká výchovná opatření může soud mladistvému uložit?
Jmenuj ochranná opatření pro mladistvé.

Trestní
Výsledkyprávo:
testu:
1.
2.
3.
4.

15 – 18 letého
provinění
a)
- ochané léčení
- ochranná výchova
- zabrání věci
5. - dohled probačního úředníka
- zařazení do výchovného programu
- výchovná povinnost
- výchovné omezení
- napomenutí s výstrahou

Trestní právo II.
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Tomanová, Jaroslava a kol. Základy práva(nejen pro školy). Olomouc, 2010,
ISBN 978-80-7326-183-2.
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