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1) Osobní zkušenosti s kriminalitou a kriminologií. 

Práce u policie 11 let před advokacií. 

2) Vlastní názor na kriminalitu a násilnou kriminalitu speciálně v ČR. 

Situace u násilné kriminality není rozhodně závažná. Především ve srovnání 

s 90.tými lety. Z advokátské praxe rovněž nevidím velký rozdíl. Ovšem vzhledem k drobné 

násilné kriminalitě jako jsou určité výtržnosti a bitky drobný nárůst sleduji. Přisuzuji to 

změně v úpravě v rámci nového trestního zákoníku. 

3) Názor na současnou právní úpravu v ČR. Vzhledem ke kriminalitě. Se 

zaměřením na výši ukládaných sankcí. 

Úprava i vlastní sankce jsou nastaveny správně. I u závažnějších trestných činů je 

možnost postihnout pachatele dostatečně. Tresty a jejich výměra jsou nastaveny velice 

humánně a volání po tvrdších trestech je zcestné. S člověkem je třeba pracovat jako 

s normální lidskou bytostí a ne jako s pachatelem. Vzhledem k tomuto požadavku se mi 

stávající úprava zdá dostačující. Slabina trestního práva je dle mého názoru 

v dvojinstančnosti trestního řízení. A to především v nedostatečné možnosti odvolacího 

soudu přezkoumat skutkové zjištění soudu prvního stupně. Pokud je soudce prvního 

stupně schopný dobře odargumentovat své závěry v rámci rozhodnutí v prvním stupni, 

není prakticky žádná možnost změny u soudu odvolacího. 

4) Jak hodnotíte současný stav prevence kriminality v ČR?  Jaký způsob prevence 

považujete za nejúčinnější? 

Za nejdůležitější považuji v rámci prevence výchovné působení v rámci rodiny a 

školy. Důležité je rovněž dohlížet na dopad mediální pozornosti především na děti. 

Ovšem prevence viditelná je i ta nejúčinnější. Především příslušníci policie by měli být ve 

společnosti co nejvíce vidět. Obecně na prevenci nevěřím a nepovažuji ji za tak důležitou. 

Především omezování možností vlastnit zbraň je podle mého naprosto k ničemu. 



5) Existuje určitý způsob prevence ze zahraničí, který by měl být dle vás zaveden 

nebo více využíván i v ČR? Jako příklad uvádím například institut občanských hlídek 

v USA. 

Zrovna občanské hlídky nepovažuji za dobrý nápad. Připomíná mi to inspekce 

veřejného pořádku alias „šedý mor“. 

6) Pokud hovoříme o násilné kriminalitě, často se hovoří o vlivu medií. Je tento 

vliv podle vás zásadní, a pokud ano je spíše pozitivní či negativní? 

Ano, zásadní vliv má, a to především ve vztahu k malým dětem. Ani ne tak zprávy 

jako spíše dětské pořady plné násilí a bojů mají na děti velice negativní vliv. Toto násilí je 

zpracováno spíše v glorifikované formě, kde se pak nakonec účastníkům nic nestane. To 

považuji za větší problém, než propagaci alkoholu či kouření v médiích. 

6-1) Jaký názor máte na funkci médií jako informátorů o kriminalitě? 

Média o kriminalitě informují proto, že je to pro ně dobrý byznys. Lidé se 

v podobných černých kronikách vyžívají a jsou spokojeni, když se někde jinde někomu 

stane něco špatného. Informace tak ve výsledku vyznívají velice negativně a to považuji 

za spíše negativní vliv médií. 

7) Úmyslné ublížení na zdraví, ačkoli je nejčastější formou násilné trestné činnosti, 

není zdaleka tak rozebírán jako jiné násilné trestné činy. Jaký je podle vás důvod? 

Nevím o tom, že by byla tomuto trestnému činu věnována menší pozornost. Spíše 

je méně zajímavý pro média. 

8) U násilné kriminality obecně a u úmyslného ublížení na zdraví se velice často 

hovoří o značném vlivu alkoholu a jiných látek pozměňujících vědomí. Jaký je váš názor? 

U alkoholu určitě. U jiných drog nemám pocit, že by byli nějakým zásadním 

faktorem. Ale u alkoholu určitě ve smyslu odbourávání zábran. Ale u ostatních typů drog 

nevidím významnější dopad jejich užívání. Jedná se většinou o zcela výjimečné případy. 

9) Existuje dle vás nějaká skupina či část společnosti, která je k páchání násilné 

kriminality obecně náchylnější? 

Nevím přesně. Pokud by se hovořilo o násilné kriminalitě ve spojitosti 

s majetkovou, tak musím říct, že Romové. Je samozřejmě též důležité v jaké komunitě a 

městě tito lidé žijí. Nemůžeme hovořit takto obecně. Co se týče násilné kriminality, je 

samozřejmě větší podíl pachatelů mužů. 

 


