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Úvod 

 Problematiku osobnosti pachatele v kriminologii jsem si zvolila z důvodu, že její 

téma se zaměřuje na faktory, které vedou ke vzniku kriminálního chování. Pakliže chceme 

kriminalitu úspěšně snižovat, je nezbytné, abychom znali důvody jejího vzniku. Za 

spáchanými trestnými činy vždy nalezneme pachatele, a proto je žádoucí blíže porozumět 

příčinám, které jej ke kriminálnímu jednání vedly.  

Pro budoucího právníka je podle mě také vhodné, aby se snažil porozumět svým 

klientům. Znalosti z oblasti problematiky osobnosti pachatele shledávám nutnými pro 

dobré a správné rozhodování v justici. 

Cílem mé práce je zprostředkovat kriminologický pohled na problematiku 

osobnosti pachatele, jak se tento pohled v průběhu času vyvíjel, s jakými teoriemi autoři 

přicházeli a jaký podíl má osobnost na vznik kriminálního jednání. Dále bych chtěla 

přiblížit problematiku hospodářské kriminality a specifika jejich pachatelů. V návaznosti 

na to, bych si ráda ověřila, do jaké míry tyto teoretické poznatky odpovídají u mnou 

zkoumaného pachatele hospodářské kriminality. 

Ve své první kapitole se snažím o stručné vymezení základních pojmů nezbytných 

pro mou diplomovou práci. Ačkoli se na první pohled tyto pojmy mohou zdát zcela jasné, 

při bližším zkoumání zjistíme, že tomuto tak není a my se tak můžeme setkat s odlišnými 

definicemi. 

Druhá kapitola nabízí přehled základních kriminologických teorií a škol. Díky 

jejich poznatkům můžeme získat informace o tom, jak se v průběhu času měnily názory na 

vznik delikventního chování, pachatelů, na příčiny jejich motivace a jak různí autoři 

přicházeli se svými návrhy prevence. Výčet není taxativní, uvádím zde nejznámější teorie 

hlavních kriminologických směrů. Zároveň je pochopitelné, že s postupem doby budou 

nové teorie přibývat. 

Ve třetí kapitole nejdříve popisuji osobnost z obecného pohledu a později se 

zabývám osobností pachatele z pohledu forenzní psychologie. Také je zde krátký vhled do 

problematiky kriminální motivace. 

Vzhledem k mému rozhodnutí věnovat se více problematice pachatelů hospodářské 

kriminality, rozhodla jsem se ve čtvrté kapitole podat základní informace o tomto druhu 

trestné činnosti. Popisuji zde charakteristiku pojmu hospodářská kriminalita, její úpravu 

v platném právu, příčiny jejího vzniku a možnosti její prevence. Podávám zde také stručný 

pohled na vývoj hospodářské kriminality v České republice za posledních 10 let. 
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Pátá kapitola podává přehled o tom, jak se liší pachatelé hospodářských trestných 

činů, resp. jaké jsou jejich specifické rysy. Nabízím zde přehled různých typologií 

pachatelů hospodářské kriminality, ve kterých je obsažen také popis jedinců známých jako 

pachatelé s bílými límečky. Srovnávám zde také účast na hospodářské kriminalitě 

z hlediska pohlaví za rok 2017. 

Poslední kapitola je věnována případové studii, ve které se snažím o aplikaci mých 

teoretických poznatků na pachatele hospodářské kriminality. Zaměřuji se na jeho osobnost 

a zjištěné informace porovnávám dle různých kriminologických teorií zabývajících se 

právě problematikou osobnosti pachatele. Zprostředkovávám zde také svůj osobní názor. 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila především deskriptivní metodu, metodu 

komparativní a analytickou. Pracovala jsem s knižními a elektronickými zdroji, za 

doplnění právních předpisů. Pro svou případovou studii jsem využila osobní rozhovor. 
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1. Základní pojmy 

V první kapitole své práce bych ráda začala objasněním dvou klíčových pojmů, 

kterými jsou kriminologie a pachatel. Přestože se může zdát, že jsou tyto pojmy jasné, lze 

nalézt několik odlišných pojetí či názorů.  

 

1.1.  Kriminologie 

 

1.1.1.  Pojem a předmět kriminologie 

 Slovo kriminologie je odvozeno z latinského slova crimen (zločin) a řeckého slova 

logos (věda, nauka), můžeme jej tedy vymezit jako vědu o kriminalitě (zločinnosti). 

Francouzský antropolog Paul Topinard bývá označován za toho, kdo jako první použil 

pojem kriminologie v roce 1879. Italský právník Raffaele Garofalo v roce 1885 vydal 

knihu s názvem Criminologia. Vznik kriminologie jako samostatné vědy můžeme datovat 

do druhé poloviny 19. století v souvislosti s Lombrosovou školou pozitivistické 

antropologie.
1
 

 Jediná definice pojmu kriminologie neexistuje. Například Novotný kriminologii 

charakterizuje jako vědu „o kriminalitě (zločinnosti), o jejích pachatelích a obětech a o její 

kontrole“.
2
 Válková ji vymezuje šířeji jako „společenskovědní disciplínu, zabývající se jak 

jednotlivci (pachatelem, obětí, orgánem trestní justice apod.), tak společností jako celkem i 

sociálními skupinami, které ji tvoří (např. preventivní programy určené pro konkrétní 

sociální komunity, statistické analýzy zahrnující vybrané regiony nebo celé státní území, 

externí kontrola kriminality prováděná k tomu určenými institucemi)“.
3
 

 Předmětem kriminologie je zkoumání kriminality, jejích pachatelů a obětí a 

kontrola kriminality. Tím, jak se společnost vyvíjí, dochází k rozšiřování předmětu 

zkoumání, což následně vede také k širšímu vymezení samotného pojmu kriminologie. 

Problematikou pachatelů se zabývá především tzv. klinická kriminologie, která studuje 

osobnost jednotlivce.
4
 Viktimologie je naukou o obětech a je součástí kriminologie, i když 

                                                 
1
 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3, s. 21–22. 
2
 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-

7353-376-8, s. 15. 
3
 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2, s. 1. 
4
 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ, 2014, op. cit., s. 23. 
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se v posledních letech snaží prosadit jako samostatný vědní obor.
5
 Preventivní a represivní 

strategie se zabývají kontrolou kriminality. Největší pozornost je věnována kriminalitě, 

neboť samotné vymezení tohoto pojmu je předmětem mnoha diskusí v odborných kruzích. 

 Termín kriminalita můžeme definovat v juristickém (legálním) a sociologickém 

pojetí. V juristickém pojetí je zločin chápán jako to, co zákonodárce prohlásí za trestný 

čin – v našem zákonodárství tomu odpovídá zvláštní část trestního zákoníku. Již samotný 

Garofalo rozlišoval mezi přirozeným zločinem a legální definicí zločinu, neboť si byl 

vědom, že vymezení termínu zločin nemusí být jednoznačné. Přirozený zločin (crimen 

naturale) charakterizoval jako jednání, které se vždy ve všech lidských společnostech 

považuje za trestný čin (delicta mala per se) např. vražda, znásilnění, loupež. Legální 

definice zločinu v sobě zahrnuje jednání, které je za trestný čin prohlášeno v určité lidské 

společnosti či době. Takové jednání je zakázané (delicta mere prohibita), ale na jiném 

území či v jiné kultuře na něj není pohlíženo jako na trestný čin
6
 např. cizoložství – v naší 

právní úpravě není klasifikováno jako trestný čin, nicméně v některých státech, 

uplatňujících právo šaría, je za trestný čin považováno a hrozí za něj trest smrti 

ukamenováním.
7
 Naproti tomu sociologické pojetí chápe termín zločin šířeji, kdy se 

neomezuje pouze na trestním právem vymezené nelegální jednání, ale především se 

zaměřuje na chování, které je ve společnosti nežádoucí (např. alkoholismus, prostituce, 

užívání drog aj.).
8
 

Pokud bychom se striktně drželi pouze jedné z uvedených definic, došli bychom 

k závěru, že zločinem je příliš úzká skupina jednání označených jako trestný čin (legální 

definice), anebo naopak velice široká skupina jednání (sociologická definice). Jako vhodné 

se jeví vycházet z legálního pojetí zločinu, které se adekvátně doplní sociologickým 

pohledem.
9 

 

 

1.1.2.  Kriminologie jako samostatná věda 

 Jak již bylo řečeno výše, kriminologie se etablovala jako samostatný vědní obor 

v druhé polovině 19. století. Samostatnost tohoto oboru je dána jeho specifickým 

                                                 
5
 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-461-9, s. 101. 
6
 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ, 2014, op. cit., s. 21-22. 

7
 Tresty podle práva šaría – ukamenování, bičování nebo useknutí ruky. In: Ct24.ceskatelevize.cz [online]. 

22.4.2009 [vid. 25.2.2019]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1411046-tresty-podle-prava-saria-

ukamenovani-bicovani-nebo-useknuti-ruky. 
8
 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ, 2014, op. cit., s. 21-22. 

9
 Obdobně srovnej GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ, 2014, op. cit., s. 21-22. 
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předmětem zkoumání (kriminalita), odbornou terminologií, metodami zkoumání, výukou 

na univerzitách aj.
10

  

Mohli bychom ji charakterizovat jako vědu empirickou, neboť čerpá své poznatky 

především z výzkumů, které se zabývají reálnými jevy ve společnosti, a výsledky těchto 

výzkumů musí být přezkoumatelné. Žádná věda se neobejde bez své teoretické části, která 

v kriminologii stanoví hypotézy, jež následně porovnává se získanými empirickými 

poznatky. Nesmíme opomenout, že kriminologie je také věda multidisciplinární, protože 

získává poznatky z několika různých vědních oborů (např. z psychologie, psychiatrie, 

sociologie, pedagogiky, trestněprávní nauky aj.). S tím také souvisí potřeba provést 

interdisciplinární syntézu takto získaných poznatků z různých vědních oborů.
11

  

 

1.1.3.  Kriminologie a její vztah k jiným vědám 

Jak již bylo řečeno výše, kriminologie je samostatná společenská věda. 

Kriminalitou se ovšem zabývají i jiné vědy, a proto je můžeme zařadit pod společný pojem 

kriminální vědy. Tyto vědy můžeme dělit na normativní a empirické vědy. Pod normativní 

vědy spadají věda o trestním právu hmotném a věda o trestním právu procesním. 

Empirické vědy zahrnují kriminologii a kriminalistiku. Ke všem těmto vědám se vztahuje 

kriminální trestní politika.
12

 

Trestněprávní nauka se tedy zabývá trestním právem hmotným a procesním, 

přičemž jí jde především o jejich systémové uspořádání, výklad a juristické rozvíjení. 

Oproti tomu kriminologie zkoumá jejich vliv v praxi – zabývá se tím, jak účinné je trestní 

zákonodárství, trestní proces a uložené tresty a ochranná opatření v praxi.
13

  

Kriminalistika se snaží o objasnění zákonitostí vzniku, trvání a zániku stop, 

vytváří metody, které pomáhají při odhalování a vyšetřování trestné činnosti, čímž 

napomáhá k rychlejšímu a efektivnějšímu objasnění spáchaného trestného činu a potrestání 

pachatele. Kriminalistika využívá kriminologické poznatky při tvorbě kriminalistických 

metod a na druhé straně kriminologie využívá poznatky zjištěné kriminalisty v průběhu 

vyšetřování trestné činnosti – např. kriminogenní faktory.
14

 

                                                 
10

 HOLCR, Květoň. Kriminologie. Praha: Leges, 2009. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-23-3, s. 11-12. 
11

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ, 2014, op. cit., s. 24-25. 
12

 SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. Vysokoškolské 

učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-389-6, s. 22. 
13

 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, 2008, op. cit., s. 27. 
14

 SVATOŠ, Roman, 2012, op. cit., s. 20. 
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Kriminální politika „je součástí celkové politiky, která se zabývá kriminalitou 

jako politickým problémem a je orientována na systém sociální kontroly kriminality a jeho 

rozvíjení.“
15

 Kriminologie poskytuje své empiricky získané poznatky kriminální politice, 

která je zhodnotí, zařadí, a spolu s dalšími relevantními poznatky může rozhodnout o 

potřebách trestního práva – především zda je nezbytné, aby proběhla jeho reforma (např. 

změny v systému sankcionování, aj.).
 16

 

Tento výčet není kompletní, neboť s kriminologií souvisí i jiné vědní obory např. 

soudní psychiatrie, soudní lékařství aj., které kriminologii poskytují další cenné poznatky.
 
 

 

1.2.  Pachatel 

Vymezení pojmu pachatele se může jevit jako poměrně jednoznačné, nicméně 

existuje několik rovin, jak jej lze definovat. V následujících kapitolách se zaměřím na 

pojem pachatele z pohledu trestního práva hmotného, trestního práva procesního a 

kriminologie. 

 

1.2.1.  Pojem pachatele z pohledu trestního práva hmotného 

Pachatel je v trestním právu hmotném chápán jako subjekt trestného činu. Spolu 

s objektem, objektivní stránkou a subjektivní stránkou je obligatorním znakem skutkové 

podstaty trestného činu a tvoří tak typové znaky trestného činu. 

Zjednodušeně lze říci, že pachatelem je osoba, která spáchala trestný čin. Přesněji 

bychom pachatele trestného činu definovali jako trestně odpovědnou osobu (fyzická osoba, 

která bezprostředně spáchala trestný čin, nebo právnická osoba), která svým jednáním 

naplnila všechny znaky trestného činu.
17

 

Trestní zákoník definuje pachatele v § 22 odst. 1, tedy pachatelem trestného činu je, 

kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či 

přípravy, je-li trestná. Jedná se o přímého pachatele, který je trestně odpovědný ve smyslu 

trestního zákona dle § 110 a svou činností naplnil znaky některé ze skutkových podstat 

vyjádřených ve zvláštní části trestního zákoníku (ať již tuto činnost vykonal, nebo ji 

připravoval, či se o ni pokusil). Trestně odpovědným je také nepřímý pachatel, jenž je 

definován v § 22 odst. 2 trestního zákoníku. Takový pachatel užil ke spáchání trestného 

                                                 
15

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ, 2014, op. cit., s. 26. 
16

 Ibid., s. 26. 
17

 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3, s.196. 
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činu jinou osobu (tzv. „živý nástroj“ pachatele), která nebyla trestně odpovědná, ať již pro 

nedostatek věku, nepříčetnost, nebo pro jiný důvod. „Živý nástroj“ není vůbec trestně 

odpovědný, anebo trestně odpovídá pouze omezeně, či přinejmenším není trestně 

odpovědný za tentýž trestný čin. Nepřímé pachatelství je vyloučeno u tzv. vlastnoručních 

trestných činů (tedy u takových trestných činů, které pachatel může vykonat jedině osobně 

např. trestný čin opilství § 360 trestního zákoníku). Pachatelem trestného činu může být, 

jak již bylo řečeno výše, fyzická nebo právnická osoba. Abychom fyzickou osobu mohli 

považovat za pachatele, musí naplnit obligatorní znaky subjektu trestného činu, kterými 

jsou příčetnost (§ 26 trestního zákoníku), dosažení stanoveného věku patnácti let (§ 25 

trestního zákoníku) a v případě mladistvých pachatelů k tomu přistupuje také podmínka 

rozumové a mravní vyspělosti (§ 5 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). Trestní 

odpovědnost právnických osob se posuzuje dle přičitatelnosti trestného činu právnické 

osobě (§ 7, § 8, § 9 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim).
18

 

Trestní zákoník pro spáchání vybraných trestných činů požaduje, vedle naplnění 

obligatorních znaků subjektu trestného činu, aby osoba měla speciální vlastnost, 

způsobilost či postavení. Tyto trestné činy označujeme jako tzv. trestné činy s omezeným 

okruhem pachatelů a rozlišujeme speciální a konkrétní subjekt trestného činu. Konkrétním 

subjektem se myslí pachatel se zvláštní vlastností (např. matka dítěte u trestného činu 

vraždy novorozeného dítěte matkou dle § 142 trestního zákoníku). Speciální subjekt se 

vyznačuje zvláštní způsobilostí nebo zvláštním postavením (např. úřední osoba u trestného 

činu zneužití pravomoci úřední osoby § 329 trestního zákoníku).
19

 

 

1.2.2.  Pojem pachatele z pohledu trestního práva procesního 

 Trestní právo procesní s pojmem pachatel neoperuje, namísto něj se hovoří o osobě, 

proti které se vede trestní řízení, jež má své specifické označení dle fáze trestního řízení, ve 

které se nachází. Tuto osobu trestní řád označuje čtyřmi termíny – podezřelý, obviněný, 

obžalovaný, odsouzený. I přesto, že se jedná o stejnou osobu v průběhu celého trestního 

řízení, její konkrétní označení má význam z hlediska jejích práv a postavení v konkrétní 

fázi řízení.
20

 

                                                 
18

 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-

7552-358-7, s. 149-155. 

19
 Ibid., s. 174-176. 

20 JELÍNEK, J. a kolektiv. Trestní právo procesní. 5., aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-

278-3, s. 232-233. 
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 a) Podezřelý – osoba, u níž je dán některý z důvodů vazby, a která byla zadržena 

v souladu s § 76 trestního řádu a nebylo proti ní doposud zahájeno trestní stíhání dle § 160 

odst. 1 trestního řádu, taktéž se za podezřelého označuje osoba, proti níž je vedeno tzv. 

zkrácené přípravné řízení od okamžiku zahájení jejího výslechu (§ 179b odst. 3 trestního 

řádu) do doby, než státní zástupce podá soudu návrh na potrestání (§ 314b trestního řádu). 

 b) Obviněný – osoba, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání (§ 32, § 160 trestního 

řádu), pojmem obviněný se také rozumí obžalovaný a odsouzený, pokud z povahy věci 

nevyplývá něco jiného (§ 12 odst. 7 trestního řádu). 

 c) Obžalovaný – po nařízení hlavního líčení se z osoby obviněné stává osoba 

obžalovaná (§ 12 odst. 8 trestního řádu). 

 d) Odsouzený – jakmile odsuzující rozsudek nabyde právní moci, je osoba 

označována jako odsouzený (§ 12 odst. 9 trestního řádu). 

 

1.2.3.  Pojem pachatele z pohledu kriminologie 

Kriminologické vymezení pojmu pachatele je širší, než vymezení trestněprávní. 

Pod pojem pachatele zahrnuje nejen osoby, které se dopustily trestných činů (činy, které 

jako trestné činy označuje zákon), ale také vybrané osoby, které nejsou trestně stíhány 

orgány činnými v trestním řízení. Zabývá se také dětmi, osobami nepříčetnými, osobami, 

jež si odpykaly trest za jimi spáchaný trestný čin, potenciálními pachateli trestných činů a 

jedinci, kteří se vyznačují tzv. sociálně patologickým chováním (např. narkomani, 

alkoholici, gambleři, prostitutky apod.). Poznatky, které kriminologie o pachateli získá, 

jsou dále využívány např. v kriminalistice, soudní psychiatrii, trestním právu aj.
21

 

 

  

                                                 
21

 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, 2008, op. cit., s. 119. 
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2. Základní kriminologické teorie a školy 

Kriminologie od svého vzniku prochází vývojem, což je charakteristické pro 

všechny vědní obory. S vývojem společnosti, multikulturního prostředí, s technickým 

pokrokem a dalšími faktory je zcela zřejmé, že v průběhu času se mění názory na příčiny 

vzniku kriminality a metody jejího zkoumání. Při studiu vývoje kriminologie se můžeme 

setkat s pojmy kriminologické teorie, směry a školy.  

Kriminologickou teorii lze zjednodušeně vymezit jako soustavu vědeckých názorů 

na kriminalitu, která se zaměřuje na nalézání důvodů, jež podmiňují vznik kriminálního 

chování. S využitím získaných poznatků se kriminologické teorie vyjadřují k možnostem 

prevence a kontroly kriminality. Kriminologický směr je souhrn kriminologických teorií, 

které mají společné znaky. Na tomto základě je poté možné rozlišovat např. směr 

biologický, psychologický a sociální. Kriminologická škola je označením pro skupinu 

badatelů, která sdílí společná metodologická východiska, metodické přístupy, názory aj. na 

problematiku kriminality.
22

 

Mezi nejznámější kriminologické školy patří klasická a pozitivistická škola. 

Klasická škola se utvořila v 18. století v Evropě a mezi její hlavní představitele řadíme 

Itala C. Beccaria (stěžejní práce O zločinech a trestech) a Angličany J. Howarda 

(významné dílo Úroveň věznic v Anglii a Walesu) a J. Benthama
23

 (dílo Úvod do principů 

morálky a zákonodárství). Klasická škola vycházela z myšlenky, že lidé jsou svobodné 

bytosti, obdařené rozumovými vlastnostmi, tedy jedině oni sami rozhodují o svém chování, 

hovoříme o tzv. indeterminismu. Pozitivistická škola vznikla v 19. století a od klasické 

školy se liší pojetím chování člověka. Chování je podle nich determinováno biologickými, 

psychologickými a sociálními faktory.
24

  

Kriminologické teorie a směry lze členit dle různých kritérií např. chronologické 

členění, členění podle vědního oboru, geografické členění aj. Ve své práci jsem rozhodla 

použít členění kriminologických teorií na teorie biologické, psychologické, sociologické, 

multifaktorové a postmoderní. 

 

                                                 
22

 HOLCR, Květoň, 2009, op. cit., s. 20-21. 
23

 J. Bentham je zakladatelem filosofického směru utilitarismu, jehož hlavní myšlenkou je, že lidské jednání 

je zaměřeno na dosažení slasti a vyhnutí se utrpení.   
24

 HOLCR, Květoň, 2009, op. cit., s. 21-24. 
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2.1.  Biologické teorie 

Biologické teorie vysvětlují vznik kriminálního chování na základě vnitřních 

biologických činitelů. Badatelé zkoumali pachatele z pohledu anatomie lidského těla, 

genetických dispozic, intelektu aj., přičemž vlivům sociálního prostředí nepřikládali velkou 

váhu. 

 

2.1.1.  Teorie rozeného zločince 

C. Lombroso byl významným italským lékařem a antropologem, jenž je považován 

za zakladatele antropologické kriminologické školy. Díky své práci vězeňského lékaře se 

denně setkával s vězni, u nichž zkoumal jejich vzhled (např. tvar uší, nosu, lebky, čelisti 

atd.) a následně spojoval určité kriminální chování se specifickými tělesnými znaky např. 

vrah má chladný pohled, orlí nos, úzké rty atd. Na základě svých poznatků vydal v roce 

1876 knihu Lʼuomo deliquente, ve které popsal svou teorii rozeného zločince – člověk se 

zločincem nestává, ale již se jím rodí.
25

 Lombroso svou teorií vzbudil velký ohlas, neboť 

pakliže se jedinec rodí jako zločinec, vyvstává potřeba tyto jedince identifikovat a uložit 

jim trest doživotí, či smrti, neboť zde není žádná možnost nápravy (vzniklo tak známé 

tvrzení, že zločince lze změřit, zvážit a oběsit).
 26

 

Kritici upozorňovali na metodologické nedostatky jeho výzkumu – Lombroso 

pracoval s nereprezentativním vzorkem vězňů, a také mu chyběla kontrolní skupina 

v podobě nekriminální populace. Jedním z jeho kritiků byl i anglický psychiatr Goring, 

jenž provedl rozsáhlý výzkum, ve kterém srovnával vzorek 3000 vězňů s kontrolní 

nekriminální skupinou (studenti, vojáci). Výsledky jeho studie prokázaly, že neexistují 

významné fyzické rozdíly mezi kriminálními a nekriminálními jedinci. Později Lombroso 

svou teorii přepracoval a zohlednil vliv ekonomických, společenských či přírodních 

faktorů.
27

 

 

2.1.2.  Genealogické studie 

 Tyto studie si pokládaly otázku, jaký vliv má dědičnost pro vznik kriminálního 

chování. Zaměřily se na studium životních cest konkrétních jedinců pocházejících 

z různých generací se stejnými předky. Jeden z nejznámějších výzkumů uskutečnil 

                                                 
25

 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, 2008, op. cit., s. 83-84. 
26

 HOLCR, Květoň, 2009, op. cit., s. 29. 
27

 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, 2008, op. cit., s. 84-85. 



11 

 

americký psycholog H. H. Goddard. V roce 1912 vydal svou knihu Kallikakova rodina, ve 

které popisoval život vojáka se smyšleným jménem M. Kallikaka a jeho potomků.
28

  

Tento voják měl poměr s mentálně retardovanou dívkou, s níž zplodil 

nemanželského syna. Tím vytvořil nemanželskou linii svého rodu, u níž Goddard 

vypozoroval, že ze  480 sledovaných potomků bylo např. 143 slabomyslných, 46 duševně 

normálních, 24 notorických alkoholiků, 3 zločinci atd. Později se Kallikaka oženil 

s bohatou a vzdělanou ženou, s níž tak vytvořil manželskou linii svého rodu. Goddard u 

této linie vypozoroval, že kromě 3 potomků, ze 496 sledovaných, byli všichni duševně 

zdraví a vedli poměrně úspěšné životy.
29

  

Ze svého výzkumu pak vyvodil závěr, že zděděná slabomyslnost zvyšuje 

náchylnost ke kriminálnímu chování. Goddard čelil kritice, neboť nezohlednil odlišnost 

sociálních prostředí, ve kterých potomci těchto dvou linií žili.
30

  

 

2.1.3.  Studie jednovaječných a dvojvaječných dvojčat 

Studie zkoumá vliv dědičnosti u dvojčat. Genetický základ je u jednovaječných 

dvojčat stejný, kdežto u dvojvaječných dvojčat je rozdílný. Pokud bychom tedy věřili, že 

genetický základ má významnou roli pro vznik kriminálního chování, je pravděpodobné, 

že se jednovaječná dvojčata budou chovat podobně, kdežto dvojčata dvojvaječná budou 

vykazovat větší odchylky v chování, neboť u nich chybí totožný genetický základ. 

Německý kriminolog J. Lange ve 20. letech 20. století prováděl výzkum 30 párů 

mužských dvojčat, z nichž 13 bylo jednovaječných a 17 dvojvaječných. Výsledkem bylo 

zjištění, že u 10 párů jednovaječných dvojčat byla odsouzena pro spáchání trestného činu 

obě dvojčata, a u 3 párů vykazovalo kriminální chování pouze jedno z dvojčat, kdežto u 

dvojvaječných dvojčat byla pouze ve 2 případech odsouzena obě dvojčata a pouze jedno 

z dvojčat vykazovalo kriminální chování v 15 případech. Dospěl tedy k závěru, že 

dědičnost má vliv na kriminální chování, což ovšem bylo zpochybněno ostatními vědci, 

kteří jeho výzkum kritizovali kvůli malému vzorku zkoumaných osob a použité 

metodologii.
31

 

Výzkum na mnohem větším vzorku provedl v Dánsku K. Christiansen. Jeho 

výsledky také prokázaly větší výskyt kriminálního chování obou sourozenců u 

                                                 
28

 HOLCR, Květoň, 2009, op. cit., s. 28. 
29

 Ibid., s. 27-28. 
30

 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, 2008, op. cit., s. 85-86. 
31

 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA, 2012, op. cit., s. 64. 
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jednovaječných dvojčat (35,2 %), oproti dvojvaječným dvojčatům (12,5 %). Nicméně 

poukazoval na to, že při studiu dvojčat je potřeba vzít do úvahy také faktory prostředí, 

neboť dvojčata vyrůstají ve stejných podmínkách a k jednovaječným dvojčatům se lidé 

chovají stejně díky jejich identické podobě.
32

 

 

2.1.4.  Adopční studie 

Dědičnost a její vliv na vznik kriminálního chování zkoumaly také adopční studie. 

V Dánsku v sedmdesátých letech 20. století B. Hutchings a S. Mednick publikovali závěry 

své práce, ve které se zabývali genetickými dispozicemi adoptovaných synů, přičemž se 

zaměřili na trestní minulost biologických a adoptivních otců. U synů, jejichž biologický ani 

adoptivní otec nebyli nikdy soudně trestáni, byla zjištěna kriminalita u 10,5%. Jestliže byl 

soudně trestaný pouze adoptivní otec, kriminalita se objevila u 11,5 % synů, pakliže byl 

trestaný pouze biologický otec, lze pozorovat značný nárůst, neboť kriminalita se vyskytla 

u 21,5 % synů. Pokud byl soudně trestaný biologický i adoptivní otec, pak byla kriminalita 

evidována u 36,2 % synů. I přes zdánlivou jednoznačnost výsledků, nelze opomenout, že 

velký význam má i vliv prostředí, což zohledňovaly pozdější studie.
33

 

 

2.1.5.  Konstituční teorie 

V první polovině 20. století se objevily myšlenky, že stavba lidského těla má 

přímou souvislost s psychickými vlastnostmi a chováním člověka, které podmiňují vznik 

kriminálního jednání.  

Známou konstituční typologii vytvořil německý psychiatr E. Kretschmer. 

Rozlišoval 3 typy: pyknický typ – jeho tělo je zavalitější, krátké, má široký obličej a 

měkčí svalstvo, nejčastěji se dopouští trestného činu podvodu, astenický typ – se naopak 

vyznačuje štíhlou vysokou postavou, protáhlým obličejem a páchá především majetkové 

trestné činy, atletický typ – má silnou svalnatou postavu, široká ramena, převažují u něj 

násilné či sexuálně motivované trestné činy.
34

 

S podobnou typologií přišel také americký psycholog W. H. Sheldon. Ten 

rozlišoval endomorfní typ – má zaoblené a měkké tělo, vyznačuje se klidnou a extrovertní 

povahou, ektomorfní typ – jeho tělo je vysoké a štíhlé, s dlouhými končetinami a menšími 

svaly, má introvertní a citlivou povahu, mezomorfní typ – charakteristická je pro něj 

                                                 
32

 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA, 2012, op. cit., s. 65. 
33

 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, 2008, op. cit., s. 87. 
34

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ, 2014, op. cit., s. 53. 
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svalnatá postava s minimem tuku, má energickou asertivní povahu se sklony k agresivitě. 

Ze všech uvedených typů má, díky své charakteristice, nejblíže k páchání kriminality 

mezomorfní typ.
35

 

Ačkoli jsou tyto teorie zajímavé a jistě měly svůj význam ve své době, nepodařilo 

se spolehlivě prokázat, že stavba lidského těla podmiňuje kriminální chování. 

 

2.1.6.  Shrnutí 

Biologických teorií je poměrně velké množství. Ráda bych ještě zmínila například 

endokrinologické teorie, které se pokoušely vysvětlit spojitost mezi kriminálním 

chováním a poruchou žláz s vnitřní sekrecí, výzkum chromozomálních anomálií, kdy se 

např. u mužů zkoumal tzv. syndrom XYY (výskyt nadpočetného chromozomu Y), jenž se 

jevil jako příčina kriminálního jednání, dále také výzkumy mozku, oligofrenie aj.
36

  

Je tedy nezpochybnitelné, že biologické teorie přinesly mnoho poznatků o vlivu 

biologických činitelů na lidské chování, nicméně často opomíjely i jiné faktory, které 

podmiňují lidské chování a to činí jejich závěry diskutabilními. 

Stručně lze biologické teorie charakterizovat jako teorie vysvětlující vznik 

kriminálního jednání na základě biologických činitelů, zaměřující se především na 

pachatele, kdy sociálnímu prostředí a jiným vlivům přikládají menší významnost, 

nepřinášející příliš mnoho poznatků k nápravě pachatele. Jejich poznatky byly v průběhu 

lidských dějin také zneužity, např. nacistické Německo a jejich představy o čistotě 

jednotlivých lidských ras. 

 

2.2.  Psychologické teorie 

Zrod psychologie, jako moderní vědecké disciplíny, je spojován se vznikem první 

psychologické laboratoře, kterou Wilhelm Wundt založil v roce 1879 na univerzitě 

v Lipsku. Psychologové se velice brzy zapojili do zkoumání problematiky kriminality a 

začali publikovat své teorie o příčinách kriminálního chování.  

Psychologické teorie se zaměřují především na osobnost pachatele, na kterou 

pohlíží jako na celek, anebo se zaměřují na její konkrétní aspekt, jako je např. inteligence. 

Přinášejí také poznatky ohledně terapeutických programů působících na chování jedince. 

                                                 
35

 BERNARD, Thomas J. William Sheldon – american psychologist. In: Britannica.com [online]. Poslední 

změna 15.11.2018. [vid. 1.3.2019]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/William-Sheldon. 
36

 Blíže srov. např. NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, 2008, op. cit., s. 89, VÁLKOVÁ, Helena a Josef 

KUCHTA, 2012, op. cit., s. 66-69.  
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2.2.1.  Teorie rozdílného podmiňování na základě podmíněných reflexů 

H. J. Eysenck vycházel ve své teorii z metody podmiňování ruského fyziologa a 

psychologa I. P. Pavlova.
37

 Ve své knize Crime and Personality (1964) se zabýval 

příčinami vzniku kriminálního chování. Malé děti se učí formou podmiňování – pokud se 

chovají nevhodně, jsou za to potrestány, a protože mají z trestu strach, tak se tomuto 

společensky nepřijatelnému chování snaží vyhnout. Větší předpoklad pro vznik kriminální 

osobnosti spatřuje u extrovertů, kteří jsou velmi společenští, aktivní, mají mnoho přátel a 

povrchních zájmů, což vede k menšímu vlivu podmiňování, neboť mají menší obavy z 

trestu. Dále u delikventních jedinců spatřuje vyšší emoční labilitu a méně rozvinuté 

svědomí, což je způsobeno buď výchovou rodičů (nedostatečně své děti podmiňovali – 

nebyl vytvořen dostatečně silný podmíněný reflex ve formě: delikventní jednání =˃ trest 

=˃ strach z potrestání =˃ společensky přijatelné chování), anebo tím, že se již narodily se 

zhoršenou schopností učit se prostřednictvím podmiňování.
38

 

 

2.2.2.  Psychoanalytické teorie 

Klasická psychoanalytická teorie vychází z učení Sigmunda Freuda, jenž je 

zakladatelem psychoanalýzy. Freud vycházel z předpokladu, že osobnost člověka se skládá 

ze tří základních složek: id – reprezentuje nejnižší složku osobnosti, která je ovládána pudy 

a jejím cílem je dosažení slasti, ego – orientuje se na realitu, obsahuje myšlení a postoje 

člověka, superego – jedná se o nejvyšší složku osobnosti, která reprezentuje morální 

hodnoty a svědomí člověka. Mezi těmito třemi složkami může docházet ke konfliktům, 

které mohou vést až ke vzniku neurózy. Jedinec, zmítaný svým vnitřním neurotickým 

konfliktem, se stává společensky nepřizpůsobivým, neboť odreagování nachází v páchání 

trestné činnosti. 

„Předpokládané kořeny tohoto vnitřního konfliktu tkví v poruchovosti 

hypotetických procesů psychosexuálního vývoje jedince, zvláště v období raného dětství, 

kdy defektně zpracované „psychoanalytické komplexy“ (tzv. „Oidipův komplex“ u chlapce 

a tzv. „Elektřin komplex“ u dívky, jejichž jádrem jsou hypotézy o násilném odstranění 

rodiče téhož pohlaví a incestuálním vztahu k rodiči opačného pohlaví) vytvářejí nevědomé 

                                                 
37

 I. P. Pavlov prováděl experimenty se psy, u kterých zkoumal podmíněné reflexy. Při svém pozorování 

zjistil, že pokud před podáním potravy psům rozsvítí světlo, nebo zazvoní na zvonek, tak po určité době 

začnou psi slintat, již při pouhém rozsvícení světla či zazvonění zvonku, aniž by potravu viděli.  
38

 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, 2008, op. cit., s. 94-95. 
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pocity viny a zvýšené úzkosti. Ty potom vyvolávají iracionální potřebu trestu, který má 

„očistný“ účinek.“
39

  

Určité prvky psychoanalytické teorie byly ověřeny, avšak v jejích modifikovaných 

podobách, které zohledňovaly určité sociální činitele, a tedy došlo k posunu od klasické 

koncepce této teorie.
40

 

Psychoanalytické teorie kritizovaly trestní právo, především samotný trest, který 

vnímaly jako legitimní prostředek společenské agrese. Společnost prostřednictvím trestání 

uspokojovala své potlačené pudové potřeby. To byl také důvod, proč se vyskytly 

požadavky, aby tresty byly zcela zrušeny.
41

  

 

2.2.3.  Cambridge-Somerville-Youth-Study 

Cambridge-Somerville-Youth-Study byl projekt zaměřený na sekundární prevenci 

kriminality u mladistvých, jenž proběhl v letech 1939-1945 ve městech Cambridge a 

Somerville v Massachusetts. Tento longitudinální výzkum chtěl zjistit, zda lze včasnou 

prevencí snížit výskyt kriminality u mladistvých jedinců.
42

 

Testovanou skupinu tvořilo 650 (později 506) pečlivě vybraných chlapců ve věku 

5-13 let. Byly utvořeny shodné dvojice, ve kterých měl každý chlapec své „diagnostické 

dvojče“, přičemž o tom, kdo z dané dvojice bude v experimentální, a kdo v kontrolní 

skupině, rozhodla náhoda (hod mincí). První experimentální skupině bylo poskytnuto 

individuální psychologické poradenství, školní poradenství a doučování, poradci za nimi 

docházeli i domů, také s chlapci jezdili na výlety, nabádali je k návštěvám kostela, kdežto 

druhé kontrolní skupině taková péče poskytnuta nebyla.
43

 

V letech 1948, 1956, 1975-1976 proběhla šetření, kdy byly zkoumány soudní spisy 

a osudy chlapců, která ukázala, že se jedinci z obou skupin dopouštěli deliktů a není zde 

žádný výrazný rozdíl, co do závažnosti nebo frekvence páchání trestné činnosti. Joana 

McCordová, která se podílela na experimentu a později také prováděla šetření výsledků 

(1975-1976), zjistila, že jedinci z experimentální skupiny vykazovali, oproti jedincům 

z kontrolní skupiny, větší sklon k alkoholismu, mentálním chorobám, byli častěji 

                                                 
39

 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, 2008, op. cit., s. 96. 
40

 Ibid., s. 97. 
41

 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA, 2012, op. cit., s. 72. 
42

 Cambridge-Somerville Youth Study – Background. Northeastern University: College of Social Sciences 

and Humanities [online]. Boston (Massachusetts), ©2019 [vid. 3.3.2019]. Dostupné z: 

https://cssh.northeastern.edu/sccj/cambridge-somerville-youth-study/background/. 
43

 Ibid., [vid. 3.3.2019]. 
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nespokojeni se svou prací, umírali v mladším věku (před dosažením 35 let), trpěli 

zvýšeným krevním tlakem aj.
44

 

Prevence má jistě svůj nezpochybnitelný význam při předcházení kriminalitě. Pro 

děti a mládež je nicméně velmi důležitá také výchova a rodinné prostředí, ve kterém 

vyrůstají, stejně tak má svůj vliv na vznik kriminálního jednání sociální prostředí.  

 

2.2.4.  Shrnutí 

Psychologické teorie přinesly cenné poznatky ohledně osobnosti delikventa, které 

posloužily pro vznik různých preventivních opatření nebo terapeutických metod. Podle 

psychologů i psychiatrů je nezbytná včasná diagnóza a odborná péče, která je kriminálně 

rizikovým jedincům poskytována prostřednictvím terapeutických sezení, ambulantní či 

ústavní péče, pomocí telefonických a internetových poraden aj.
45

 

Osobnost člověka má vliv na vznik kriminálního jednání, neboť někteří jedinci mají 

díky své povaze větší předpoklady stát se delikventními. Nicméně nelze z toho usuzovat, 

že je to jediný či nejvýznamnější faktor. Toho si byli vědomi i mnozí psychologové, proto 

vznikly i sociálně psychologické teorie, které zohledňovaly i různé sociální situace, které 

probíhaly mezi jedinci či ve skupinách. 

 

2.3.  Sociologické teorie  

Biologické a psychologické teorie hledaly příčiny vzniku kriminality v pachateli 

samotném – ať již ve vnitřních biologických činitelích, nebo v jeho osobnosti. 

Sociologické teorie přinesly nový pohled na problematiku vzniku kriminality. 

Nezpochybňovaly, že se lidé rodí s odlišnými individuálními vlastnostmi, nicméně za 

rozhodující považovaly společenské prostředí, v němž se jedinec pohybuje – rodina, 

přátelé, škola, sociální poměry, zaměstnání apod. 

Existuje mnoho sociologických teorií, jejichž podrobný výčet a popis lze nalézt 

v publikacích zaměřených na kriminologické teorie, proto jsem se ve své práci rozhodla 

uvést a stručně charakterizovat, ty nejznámější. 

                                                 
44

 Cambridge-Somerville Youth Study – Background. Northeastern University: College of Social Sciences 

and Humanities [online]. Boston (Massachusetts), ©2019 [vid. 3.3.2019]. Dostupné z: 

https://cssh.northeastern.edu/sccj/cambridge-somerville-youth-study/background/. 
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2.3.1.  Teorie anomie 

Pojem anomie (z řeckého a = ne, nomos = zákon =˃ bez zákona) poprvé použil 

francouzský sociolog Émile Durkheim ve svých dílech na konci 19. století. Durkheim 

považoval kriminalitu za součást každé společnosti. Pakliže se kriminalita pohybuje 

v přijatelných mezích, tak lidé mají víru v systém platných norem a pravidel chování. 

Pokud ovšem dojde k významným společenským událostem (např. v důsledku války, 

revoluce, industrializace, hospodářské krize), dosavadní normy přestanou platit, a nové 

normy ještě nebyly přijaty, tak může nastat anomie – společnost bez norem, což vede k 

prudkému nárůstu kriminality, hodnotové dezorientaci aj. Teorii anomie Durkheim 

aplikoval také ve své studii o sebevražednosti.
46

 

Na Dukheimovu teorii navázal koncem 30. let 20. století americký sociolog R. K. 

Merton. Zabýval se především americkou společností a sociálním tlakem na dosažení tzv. 

amerického snu. Tvrdou prací člověk dosáhne svého cíle, kterým má být materiální 

zajištění, společenské postavení a úspěšný život. Ve skutečnosti nemůžou všichni stejnými 

prostředky docílit těchto vytoužených hodnot. Rozpor, mezi společenskými cíli a 

možnostmi jejich legitimního dosažení, vytváří silný sociální tlak a dochází tak ke stavu 

anomie. Podle toho, jak lidé reagují na tento rozpor, rozlišoval Merton pět způsobů 

adaptace – konformita, inovace, ritualismus, únik, vzpoura.
47

 

Konformista se snaží dosáhnout kulturně předepsaných cílů (peníze, úspěch atd.) 

legálními prostředky (poctivou prací). Jedná se především o příslušníky středních vrstev. 

Inovátor se také snaží dosáhnout předepsaných cílů, nicméně o jejich dosažení se pokouší 

nelegitimními prostředky. Inovace je častá především u majetkových deliktů. Naopak 

ritualista nevěří, že by mohl prací dosáhnout těchto cílů, avšak na svém způsobu života 

nic nemění a stále se soustředí na výkon. Nachází se především mezi úředníky. V případě 

úniku lze hovořit o odpadlících, kteří v důsledku nedostatečných příležitostí rezignovali 

jak na předepsané cíle, tak na legitimní prostředky k jejich dosažení, např. alkoholici, 

narkomani, apod. U vzpoury dochází k nahrazení kulturně předepsaných cílů a legálních 

prostředků vlastními cíli a prostředky, např. revolucionář, disident, člen náboženského 

hnutí.
48

 

 

                                                 
46

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ, 2014, op. cit., s. 57-58. 
47

 Ibid., s. 58. 
48

 Ibid., s. 58-59. 
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Tabulka č. 1 Způsob adaptace na rozpor mezi kulturními cíli a legitimními prostředky
 49

 

 

Na Mertonovu teorii anomie navázali další autoři. V 90. letech Američan R. Agnew 

vytvořil obecnou teorii napětí, která se zaměřila na odlišné druhy situací, jež jsou pro 

jedince zdrojem napětí a na jejich individuální reakci na tyto situace. Ukázalo se, že ne 

všichni jedinci reagovali na toto napětí kriminálním chováním. Američané S. Messner a R. 

Rosenfeld přišli se svou teorií institucionální anomie, jež zkoumala základní instituce 

společnosti. Jako rizikový se jeví ekonomický systém, který zaujímá dominantní postavení 

a proniká do dalších základních institucí, kterými jsou např. rodina, vzdělání, politika.
50

  

 

2.3.2.  Chicagská kriminologická škola 

Tato škola vznikla ve 20. a 30. letech na Univerzitě v Chicagu v době masové 

imigrace, prohibice, industrializace atd.
51

 Tento přístup je označován jako urbánní 

ekologie, neboť město chápali jako velký žijící organismus, jenž je tvořen jedinci různého 

etnického původu, z různých sociálních prostředí, kteří se vzájemně ovlivňují.
52

 

Mezi její představitelé patřili E. Burgess a R. Park, kteří v roce 1925 vydali knihu 

s názvem The City, ve které město Chicago rozdělili do pěti koncentrických zón. Tyto 

zóny si lze představit jako pět soustředných kružnic. Uprostřed se nachází první zóna, 

která představuje centrum města a nachází se zde obchody a podniky. Druhá zóna, tzv. 

přechodná zóna, obklopuje první zónu, a jedná se o nejproblematičtější oblast, neboť zde 

v chudinských čtvrtích bydleli nejchudší obyvatelé, což byli především imigranti. 

Docházelo tak k obměně obyvatel, kdy nově příchozí „vytlačovali“ usazené obyvatele do 

jiných částí města. Vznikala tak Ghetta a typické čtvrti dle národnosti např. Chinatown, 

                                                 
49

 Vlastní poznámky autorky z předmětu Sociální deviace. 
50

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ, 2014, op. cit., s. 59. 
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 Vlastní poznámky autorky z předmětu Sociální deviace. 
52

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ, 2014, op. cit, s. 55. 

Způsob adaptace Kulturně předepsané cíle 
Kulturně předepsané 

prostředky 

Konformita Přijímá Přijímá 

Inovace Přijímá Odmítá 

Ritualismus Mimo zájem Přijímá 

Únik Mimo zájem Mimo zájem 

Rebelie (Vzpoura) Alternativní Alternativní 
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Little Sicily atd. Obyvatelé této přechodné zóny vyznávali alternativní normativní řády, 

docházelo k sociální dezorganizaci a vznikl tak „stát ve státě“. Třetí zóna byla obydlím 

dělnické třídy, čtvrtou (rezidenční) zónu tvořila střední ekonomická třída a v páté zóně 

bydleli nejbohatší obyvatelé.
 53

 

Další představitelé Chicagské školy, sociologové C. Shaw a H. McKay, dospěli 

k závěru, že vliv na vznik kriminality má charakteristika daného prostředí, ve kterém lidé 

bydlí, přičemž nezáleží na etnickém původu či věkové kategorii obyvatel. Pakliže skupina 

určitého etnického či věkového složení pobývala v bohatší části města, nebyla zde tak 

vysoká míra kriminality, jako když skupina shodného složení žila v chudé čtvrti města.
54

  

 

2.3.3.  Teorie diferenciální asociace 

 Autorem teorie diferenciální asociace (též diferencovaného sdružování) je 

americký sociolog Edwin H. Sutherland. Tato teorie říká, že člověk se kriminálnímu 

chování učí v průběhu interakce s druhými lidmi stejně tak, jako se učí „normálnímu“ 

chování, tedy zde nehraje roli dědičnost. Pokud se osoba stýká s lidmi, kteří porušují 

normy a vyznačují se delikventním chováním, pak se od nich tomuto chování naučí.
55

 

Sutherland zmiňoval také význam sociálního prostředí a četnost kontaktů osoby 

s delikventním jedincem. Svou teorii aplikoval také na kriminalitu bílých límečků.
56

  

Sutherlandova teorie nicméně neušla kritice, neboť nevysvětlovala, proč určitý 

jedinec převzal vzorce kriminálního chování a druhý ne, i když byli oba vystaveni 

identickým podmínkám. Tuto teorii modifikoval americký sociolog a kriminolog D. 

Glaser. Ten svou teorii nazval teorie diferencované identifikace. Zohlednil význam 

osobnosti jedince, neboť jedině on sám rozhoduje, zda se bude chovat deviantně, či nikoli. 

Záleží pouze na tom, jak daná osoba vnímá sama sebe, zda se ztotožňuje se společensky 

uznávanými normami a jakou skupinu osob vnímá jako svůj vzor.
57

 

 

                                                 
53
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2.3.4.  Teorie kriminální subkultury 

A. K. Cohen, R. A. Cloward a L. E. Ohlin, W. B. Miller, M. E. Wolfgang a F. 

Ferracuti jsou hlavními představiteli těchto teorií, které vznikaly v 50. a 60. letech v USA. 

Zabývali se problematikou městských mládežnických gangů, a protože jejich výzkumy 

měly společné charakteristiky, hovoříme tak o teoriích v množném čísle.
58

  

Členové těchto gangů pocházeli především z nižších sociálních vrstev, neboť byli 

frustrovaní tím, že nedokážou dosáhnout společensky uznávaných hodnot, jimiž byly 

úspěch v životě a materiální zajištění. Každý jedinec nemá stejné možnosti k přístupu ke 

vzdělání, má odlišnou výchovu, jiné materiální zázemí, a tudíž je pro jedince, 

pocházejícího z chudších poměrů, obtížnější dosáhnout žádoucího společenského statusu. 

Na základě této frustrace dochází ke vzniku gangů, ve kterých jedinci mohou dosáhnout 

jistého postavení, alespoň v rámci hierarchie dané delikventní skupiny.
59

 Může tak 

vzniknout subkultura kriminálních gangů, jejichž členové se orientují na kriminální 

činnost, i za využití násilí, nebo vznikají tzv. únikové gangy, jejichž členové nepřijímají 

svou sociální roli a uchylují se k užívání drog.
60

 

 

2.3.5.  Teorie kontroly 

Teorie kontroly je souhrnným názvem pro několik teorií, které soustřeďují svou 

pozornost na studium kontrolních mechanismů, které ovlivňují, zda se dotyčný jedinec 

stane kriminálníkem, či nikoliv. Pátrají po příčinách, proč se většina lidí při styku 

s kriminálním prostředím, nebo v těžké životní situaci, zachová v souladu s normami a 

pouze někteří se dopustí trestného činu. Ve středu jejich zájmu tedy neleží otázka, co je 

příčinou kriminality, nýbrž hledají odpověď na otázku, proč lidé dodržují stanovené 

normy. Jejich základním východiskem je, že člověk je nadán svobodnou vůlí a záleží tak 

na přítomnosti, či naopak absenci kontrolních mechanismů, které ovlivní, zda se osoba 

dopustí deviantního jednání.
61

 Na následujících řádcích uvádím nejznámější zástupce 

těchto teorií. 

A. J. Reiss je autorem teorie sociální kontroly, kterou definoval ve svém díle 

z roku 1951. Domníval se, že za vznikem delikventního chování stojí v dětství 

nedostatečně utvořené kontrolní mechanismy, které později selhávají, a také nedostačující 
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či konfliktní vliv sociálního prostředí (rodina, škola, vrstevníci) při utváření těchto 

mechanismů.
62

  

Na tuto teorii navázal W. Reckless, který v roce 1955 přišel se svou teorií zábran. 

Podle této teorie dochází ke vzniku delikventního chování v důsledku střetu vzájemného 

působení vnitřních zábran a společenských faktorů. Pakliže na jedince působí nepříznivé 

životní okolnosti, je vystaven silnému sociálnímu tlaku a dojde k tomu, že jeho vnitřní 

zábrany u něj nepůsobí v opačném směru, tak u něj nastane delikventní jednání.
63

 

Nejznámější teorií kontroly je teorie sociálních vazeb T. Hirschiho, kterou 

publikoval v roce 1969. Vymezuje čtyři složky vazby, které jedinci brání v delikventním 

jednání. První je pouto k ostatním lidem – jedinec má dobré vztahy se svými rodiči, 

učiteli, váží si jejich názorů, záleží mu na tom, co si o něj myslí, a proto se bude chovat 

tak, aby je nezklamal. Druhou složkou je oddanost společensky uznávaným cílům – jedná 

se o racionální složku vazby, jedinec se snaží dosáhnout společensky respektované 

aktivity, jakou může být například edukace, kariéra, a proto se pravděpodobněji vyhne 

zločinnému jednání, které by mohlo ohrozit jeho snahu. Třetí je zapojení se do 

konvenčních aktivit – pokud se jedinec věnuje společensky přijatelným aktivitám, které 

vyplňují jeho volný čas, nezbude mu tak čas na delikventní aktivity. Čtvrtou složkou je 

víra v morální platnost hodnot a norem společnosti.
64

 

Hirschi poté s M. R. Gottfredsonem vypracoval teorii sebekontroly. Významnou 

úlohu zde mají rodiče a nejbližší osoby, které se o dítě starají, neboť sebekontrola se 

formuje v dětství v rámci sociálního učení, a pakliže je u jedince dobře rozvinuta, je u něj 

pravděpodobnost vzniku kriminálního chování menší. Lidé s nízkou mírou sebekontroly 

jednají impulzivně, jsou egocentričtí, ochotněji podstupují riziko a žijí hlavně přítomností a 

díky tomuto založení snáze podlehnou kriminálním příležitostem.
 65

  

 

2.3.6.  Teorie etiketizace 

Etiketizační teorie byla ve středu zájmu především v 50. a 60. letech. Bývá také 

označována jako teorie nálepkování či labeling. Jejími významnými představiteli byli 
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Američané H. S. Becker a F. Tannenbaum. Tato teorie bývá také často spojována 

s kritickou kriminologií.
66

 

E. M. Lemert rozlišoval primární a sekundární deviaci. V průběhu primární deviace 

dochází k jistému prvočinu, jakým je např. lhaní, neposlušnost, nedovolené používání 

cizích věcí atd., přičemž tato primární deviace vede téměř vždy k deviaci sekundární. 

Pokud prvočin vyvolá reakci, kdy daný jedinec obdrží etiketu (nálepku) kriminálníka, pak 

na něj takto bude nahlížet i sociální okolí, což povede k tomu, že se jedinec s touto 

nálepkou později identifikuje a začne se podle ní chovat, neboť to od něj okolí očekává.
67

  

 

2.3.7.  Shrnutí 

Sociologické teorie se zaměřily na sociální prostředí, které obklopuje jednotlivce a 

na jeho vliv při utváření deviantního chování. Do popředí jejich zájmu se tak dostávalo 

prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá (např. městská čtvrť), vrstevníci, kterými je obklopen, 

tlak společnosti na dosažení uznávaných cílů (společenské postavení a materiální 

zajištění), možnosti, jak dosáhnout těchto cílů, odsouzení jedince na základě přiřknuté 

nálepky a další. Tyto teorie pak přicházely s návrhy preventivních opatření, pomocí nichž 

chtěly předcházet kriminalitě. 

 

2.4.  Multifaktorové teorie 

Multifaktorové teorie vychází z přesvědčení, že vznik kriminality je podmíněn 

působením více faktorů (činitelů), tedy spolupůsobením faktorů biologických, 

psychických, sociálních, ekonomických a dalších. Zároveň využívají různé metody 

zkoumání u delikventních i nedelikventních jedinců.  

Kořeny tohoto přístupu lze spatřit již u spoluzakladatele italské pozitivistické školy 

E. Ferriho, který za příčiny vzniku kriminality považoval vzájemné působení faktorů 

společenských, fyzických a antropologických.
68
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2.4.1.  Výzkumy manželů Glueckových 

Manželé Sheldon a Eleanor Glueckovy patří mezi hlavní představitele 

multifaktorových teorií, kteří započali svůj výzkum ve 30. letech 20. století v USA. Za 

příčinu vzniku kriminality považovali působení několika různých faktorů – psychických, 

somatických, sociálních, ekonomických a dalších. Ve svém osmiletém výzkumu srovnávali 

500 mladistvých recidivistů, kteří byli náhodně vybráni z nápravně výchovných ústavů pro 

mladistvé a 500 nedelikventních jedinců, kteří byli k první skupině párově přiřazeni na 

základě věku, rasového původu a výše inteligence. Tento výzkum zrealizovali spolu 

s týmem právníků, psychiatrů, psychologů, sociologů a sociálních pracovníků. Výsledky 

svého bádání publikovali v roce 1950 ve svém díle Unraveling Juvenile Delinquency. 

Delikventi měli narušené vztahy se svými rodiči a sourozenci, poruchu vykazovaly také 

jejich vztahy s vrstevníky a se školním prostředím. Příčinou jejich delikventního chování 

byly poruchy vyskytující se v jejich myšlení a emocionalitě a zároveň jejich participace 

v kriminálních skupinách. Po 18 letech manželé opět provedli šetření v těchto dvou 

skupinách. Zjistili, že u jedinců z delikventní skupiny došlo k rozvoji psychopatických 

osobností, měli poruchové vztahy s vlastními partnerkami a dětmi, poruchy se vyskytovaly 

i ve vztahu k zaměstnání – byli nezaměstnaní, nebo práci často měnili, vyhledávali sociální 

podporu apod. Manželé zjištěné závěry odůvodňovali tím, že u delikventních jedinců 

dochází k opožděnému dozrávání osobnosti v oblasti fyzické, intelektové a emocionální, 

což následně znesnadňuje jejich adaptaci ve společnosti.
69

  

Studie vyvolaly pozitivní ohlas, nicméně neušly ani kritice, která směřovala na 

použité výzkumné metody a zjištěné závěry.
 70

 

 

2.4.2.  Shrnutí 

Multifaktorové teorie zohledňují více činitelů, které mají vliv na vznik kriminálního 

chování. Zároveň multifaktorový přístup významně přispěl k rozvoji prognostických 

metod, díky nimž lze predikovat kriminální chování. 

Osobně jsem toho názoru, že tento přístup je pro zkoumání vzniku kriminality 

nejvhodnější, neboť je potřeba zkoumat různé činitele, ať již biologické, psychologické, 

sociální a další, které na člověka spolupůsobí. V životě všech jedinců dochází k mnoha 

různým situacím, na které každý z nich reaguje individuálně, přičemž tyto reakce jsou 

                                                 
69

 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL, 2008, op. cit., s. 111-113. 
70

 HOLCR, Květoň, 2009, op. cit., s. 42. 



24 

 

ovlivněny několika faktory. Je zřejmé, že lze určité činitele zařadit do společné skupiny a 

díky těmto poznatkům vytvářet různé preventivní metody, nicméně by bylo naivní za 

kriminálním chováním vidět pouze jediný faktor, jako tak činily např. biologické teorie. 

Domnívám se proto, že je pro bližší poznání vhodné zkoumat jednotlivé faktory nejen 

izolovaně, ale také v jejich vzájemné interakci. 

 

2.5.  Postmoderní teorie 

Tyto teorie vznikají ke konci 20. století a reflektují technologický a informační 

pokrok. Upouští od tradičních kriminologických teorií, které polemizovaly o tom, zda za 

vznikem kriminality stojí především osobnost pachatele, anebo sociální prostředí. 

V moderní době člověk sám rozhoduje o svém životě, o tom, kam bude směřovat, a proto 

tradiční hodnoty společnosti (rodina, sousedské vztahy, aj.) ustupují do pozadí. Důležité je, 

jak se člověk dokáže přizpůsobit nové moderní době, nově nastupujícím technologiím, a 

zda si pro sebe dokáže vybrat z nepřeberného množství možností to, co je pro něj potřebné 

a zároveň vhodné. Jedinec se tak stává egocentrickým, je hnán touhou uspokojit své 

potřeby, přičemž je pro tuto dobu charakteristická konzumní společnost.
71

  

Díky flexibilitě, která prostupuje osobní i pracovní život, výměně partnerských rolí, 

ekonomické a geografické nezávislosti a dalším možnostem dnešní doby, dochází však 

k přerušování sociálních vazeb, nestabilitě, nevázanosti na klasické hodnoty, jedinec se pak 

cítí být izolován, nastupují pocity odcizení, což ve svém souhrnu vede ke zpochybňování 

smyslu dodržování sociálních a právních norem uplatňujících se ve společnosti.
72

 

 

2.5.1.  Neoklasické teorie 

Tyto teorie navazují na klasickou školu, jejímž představitelem byl již zmíněný C. 

Beccaria. Příčinu vzniku kriminality spatřují ve svobodné racionální volbě každého jedince 

(zda se dopustí deliktu, nebo ne), čemuž lze předcházet hrozbou následného trestu, jenž má 

od spáchání zločinu odradit skutečné či potenciální pachatele.
73

 

Gary S. Becker přišel se svou ekonomickou analýzou trestné činnosti, ve které se 

pokusil o modernizace a oživení studií Beccaria a Benthama. Využil ekonomickou 

analýzu, kterou aplikoval na zločinné chování, aby se pokusil vytvořit optimální veřejnou i 
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soukromou politiku, které by účinně proti tomuto chování bojovaly. Vstup do světa zločinu 

vysvětluje pomocí ekonomického modelu volby pro vstup do legálních aktivit, tedy 

racionálně uvažující pachatel zváží rizika, a pokud je dle jeho zhodnocení pravděpodobné, 

že převáží zisk nad rizikem, dopustí se zločinu, ale pokud by rizika byla větší, než jaký by 

byl výnos z méně riskantní legální činnosti, pak se zločin nevyplatí.
74

   

Ekonomickou koncepcí se inspirovala teorie racionální volby R. Clarka a D. 

Cornishe, kteří předpokládají, že každý jedinec jedná účelově – pachatel si spáchaným 

zločinem chce nějak přilepšit například tím, že se obohatí, či se někomu pomstí apod. 

Kriminální jedinec racionálně vyhodnotí své možnosti a schopnosti, nicméně racionalita je 

omezena časovým limitem, zkušenostmi konkrétního jedince, dostupnými informacemi 

atd.
75

 Pokud zločinec dojde k závěru, že převažují rizika a zločin se mu tak nevyplatí, 

pravděpodobně jej ani nespáchá. Toto tvrzení lze demonstrovat na příkladu vloupání do 

rodinného domu. Pokud potenciální pachatel uvidí, že dům je zabezpečen mřížemi na 

oknech, plotem a na zahradě běhá pes, pak si bude vědom toho, že bude muset vynaložit 

velké úsilí k tomu, aby do domu pronikl, a zároveň se zvyšuje riziko, že bude při činu 

přistižen.
76

 Jedná se tak o situační prevenci, která využívá poznatky racionální volby, podle 

níž ochranná opatření, různé techniky atd. odradí racionálního pachatele od spáchání 

zločinu. 
77

 

 

2.5.2.  Feministické teorie kriminality 

Kriminologické teorie se problematikou kriminality žen nezabývaly přibližně až 

do druhé poloviny 20. století, kdy na tuto mezeru začalo upozorňovat několik autorek, 

přičemž značnou pozornost vzbudilo dílo Carol Smart – Ženy, zločin a kriminologie.
78

 

Nejedná se však o jednotnou teorii, nýbrž o různé, často i protichůdné, přístupy 

ke genderové problematice.
79

 

Tyto teorie přispěly k objasnění sociálního kontextu problematiky prostituce, 

pornografie, nelegálních potratů a domácího násilí, kde je žena, jakožto pachatelka či 

spolupachatelka, vnímána jako typická oběť mužského světa. Zlepšily také postavení žen 
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v trestní justici. Nicméně doposud se jim dostatečně nepodařilo vysvětlit příčinu podstatně 

nižší kriminality žen oproti páchané kriminalitě mužů.
80

 

 

2.5.3.  Kulturní kriminologie 

Tento směr vznikl v polovině 90. let 20. století a mezi jeho zakladatele řadíme J. 

Ferrella a C. Sanderse. Navazuje na dřívější sociologické směry, především na chicagskou 

školu, teorii labellingu, nebo radikální kriminologii a snaží se dříve zkoumanou 

problematiku, za pomocí různých metod a nástrojů, vykládat v kontextu postmoderní doby. 

Zločin a stejně tak opatření a instituce, které mají přispívat k jeho zamezení, jsou chápány 

pouze jako produkty kultury a chceme-li je podrobit bádání, je nezbytné pochopit, proč a 

jak vznikají, zanikají a jaký význam jim daný jedinec přikládá. Zkoumají především 

kriminalitu mládeže, delikventní subkultury, nebo to, jak zločin prezentují média. 

Kriminální chování je pak interpretováno např. jako prostředek k vyřešení psychických, či 

emocionálních problémů, které jsou úzce spjaty s konzumním životním stylem, jenž je 

charakteristický pro dnešní dobu, což následně usnadňuje pochopení některých činů, které 

se na první pohled jeví jako nelogické – takovým může být kupříkladu vandalismus.
81

 

Kulturní kriminologie přinesla nový pohled do tradičních teorií. Zaměřila se na 

vnímání kriminality veřejností a na to, jak je s tímto vnímáním manipulováno ze strany 

masmédií. Kritizuje kapitalismus, který vnímá jako zdroj destabilizace, rozbitých 

tradičních hodnot, apod.
82

 

 

2.5.4.  Shrnutí 

Postmoderní teorie přinesly nový pohled na kriminální chování. Příčiny vzniku 

takového chování zařadily do kontextu moderní doby, kdy se zaměřily především na 

rozvoj průmyslu, informačních technologií, technického pokroku a zkoumaly jejich vliv na 

člověka. Je zřejmé, že společnost prošla zásadní proměnou a tradiční hodnoty jsou 

modifikovány, což vede k většímu egocentrismu, izolovanosti jedinců díky možnosti 

internetové komunikace, což také podmiňuje vznik relativně nového druhu počítačové 

kriminality. Jedinec se proměňuje a přizpůsobuje době, ve které žije – zde vidím největší 

přínos postmoderních teorií, které se zaměřují na aktuální stav společnosti. 
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2.6. Příčiny a prevence v současné kriminologii 

Pokud bychom se podívali na dnešní kriminologii, zjistili bychom, že své poznatky 

čerpá z mnoha různých oborů, např. z práva, mezinárodních studií, ekonomie, psychologie, 

sociologie aj., což jí umožňuje získávat pohled na příčiny kriminality a jejího směřování 

z komplexnějšího pohledu, čímž dochází ke zlepšení v prevenci a kontrole kriminality. 

Jaké jsou současné příčiny kriminality? S vývojem společnosti dochází k rozvoji 

informačních technologií (což vede k nárůstu kriminality ve virtuálním prostředí), 

prostředí informačních a komunikačních technologií, přičemž Strategie prevence 

kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 vypracovaná Ministerstvem vnitra ČR 

uvádí, že kyberkriminalita každoročně vzrůstá zhruba o jednu třetinu.
83

 Pod tento typ 

kriminality řadíme podvodná jednání (např. podvodné e-shopy, inzeráty, podvržené 

emaily, krádež peněz z bankovních účtů s využitím phishingu aj.), hacking (např. 

neoprávněný přístup k počítačovému systému, zneužití dat, zařízení atd.), blagging (např. 

vydávání se za ředitele společnosti za účelem vymáhání pohledávky apod.), mravnostní 

trestné činy, trestné činy proti autorskému právu, násilné projevy a hate crime.
84

 

Vysoká zadluženost obyvatelstva se v poslední době projevuje jako významný 

kriminogenní faktor, který mý význam pro to, aby se jedinec stal pachatelem, či obětí. 

Vhodnou prevencí se jeví programy na zvyšování finanční gramotnosti a dluhové poradny. 

Se stárnutím populace dochází také ke zvyšování obětí mezi seniory, což je pro ČR 

dlouhodobý problém, a proto se vytváří projekty na ochranu seniorů před trestnou 

činností
85

. U majetkové kriminality dochází ke zvyšování povědomí ohledně nových 

technologií pro zabezpečení majetku a též k informování o aktuálních hrozbách 

s možnostmi, jak se proti nim bránit. Svůj neopomenutelný význam má situační prevence, 

která vychází ze zkušeností ohledně doby výskytu, místa a okolností určitých majetkových 

trestných činů a snaží se tak, prostřednictvím různých organizačních, technických aj. 

opatření, minimalizovat situační kriminogenní faktory. Kriminalita páchaná cizinci a na 

cizincích v ČR nepředstavuje zásadnější problém, nicméně s migračními vlnami, které 

postihly Evropu, může docházet k rozrůstání, nebo vzniku nových sociálně vyloučených 
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lokalit, ke konfliktům mezi místními obyvateli a imigranty atd. Jedním z nejdůležitějších 

preventivních prvků je dobrá imigrační politika. Bezpečnost měkkých cílů se zaměřuje na 

ochranu před hrozbami teroristických útoků, které jsou směřovány proti tzv. měkkým 

cílům, což jsou veřejně dostupné cíle s velkou koncentrací osob – např. školy, nádraží, 

památky atd. V případě tohoto druhu kriminality je potřeba zajistit větší bezpečnost 

takových míst
86

 (dnes se tak děje prostřednictvím kamerového systému, zvýšením počtu 

členů ochranky, zvýšeného dozoru příslušníky bezpečnostních sborů apod.).  

Z hlediska světových příčin kriminality si lze povšimnout, že nárůst 

kyberkriminality je celosvětovým problémem. S rozvojem sociálních sítí a aplikací, kdy si 

lze snadno vytvořit anonymní, či falešný profil a s celkovou anonymitou ve virtuálním 

světě, dochází k rozvoji kyberšikany, vydírání, k podvodům aj. Anonymní prostředí 

člověka zbavuje zábran, a tak dochází k psaní různých xenofobních, urážlivých, nenávist 

podněcujících textů. Je tak potřeba pracovat na projektech, které zvyšují povědomí o 

rizicích ve virtuálním prostředí. Zároveň dochází k rozvoji pravidel přidávání příspěvků na 

sociální sítě, či jiná internetová fóra a možnost provozovatelů nevhodné příspěvky smazat. 

S rozmachem migrace zase dochází k problémům místních obyvatel s imigranty, 

vznikají městské lokality, kterým se obyvatelé raději vyhýbají, dochází k šíření fake news, 

které mohou přispívat k radikalizaci společnosti proti různým skupinám obyvatelstva, 

dochází k náboženskému extremismu a radikalizaci. Státy tak pracují na integračních a 

jiných programech, které by pomáhaly začlenit nově příchozí do společnosti a zároveň se 

snaží eliminovat negativní nálady panující ve společnosti. Tento problém se netýká pouze 

Evropy, ale také USA, kde se řeší problémy s migranty přicházejícími z Mexika. 

Celosvětovým problém zůstává pašování drog a zneužívání návykových látek. Státy 

přijímají bezpečnostní opatření na letištích a jiných dopravních cestách, probíhají 

programy na školách, které varují před zneužíváním návykových látek, zřizují se centra na 

pomoc v boji proti závislosti. 
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3. Osobnost pachatele 

Pod pojmem osobnost si lze představit významnou osobnost konkrétní historické 

doby, či ze současnosti, zároveň také můžeme o někom konstatovat, že je to osobnost, 

čímž vyjadřujeme náš obdiv k dané osobě. Ovšem v různých vědách má osobnost rozličný 

význam – odlišně jej definuje například právní věda, filosofie, či psychologie. V této 

kapitole bych se ráda zaměřila na obecné poznatky o osobnosti člověka, doplněné o 

poznatky vztahující se k osobnosti pachatele. 

 

3.1.  Osobnost 

Každý člověk má osobnost, čímž zjednodušeně rozumíme vnitřní duševní život 

jednotlivce. Pojem osobnost se v psychologii etabloval na počátku 20. století, kdy se 

pozornost zaměřila na studium vnitřního uspořádání duševního života člověka, který je 

potřeba chápat, jako určitý celek skládající se z několika funkcí, jenž se vyznačuje 

organizovaností a funkční jednotou. Postupem času bylo vytvořeno základní paradigma 

psychologie, které se snaží o objasnění skutečnosti, že různí lidé reagují na stejné podněty 

odlišně. Toto paradigma je vyjádřeno: S → (O) → R, přičemž S představuje konkrétní 

podnět, O představuje osobnost a R představuje individuální reakci. Z toho tedy 

usuzujeme, že psychické jevy jsou podmíněny situací a osobností, které na sebe vzájemně 

působí a navenek se pak projevují jednotlivými reakcemi.
87

 Každý člověk má své vlastní 

uspořádání těchto vnitřních duševních prvků, každý tedy má jedinečnou individuální 

osobnost.
88

 „Pojem osobnost tak vyjadřuje vnitřní psychické uspořádání člověka, jeho 

vnitřní dynamickou strukturu, determinující jeho duševní život.“
89

 

Osobnost je v čase relativně stálá, k její změně dochází v důsledku biologických 

změn a zkušeností, které člověk získává v průběhu života, nicméně tyto změny jsou spíše 

postupné a menšího rázu, výjimečně ovšem může dojít k prudké změně psychických 

vlastností. Psychologie osobnosti se zaměřuje na strukturu osobnosti, kterou chápe jako 

základní vlastnosti, prvky osobnosti, které osobnost utváří a v různé míře se vyskytují u 

každého člověka, dále se zabývá dynamikou osobnosti, která zkoumá duševní děje 

v závislosti na struktuře osobnosti a měnícím se prostředí, zároveň se dynamika osobnosti 
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zabývá motivací člověka a vývojem osobnosti. V popředí zájmu vývoje osobnosti je 

zkoumání vrozených dispozic a vlivů prostředí. Vrozené dispozice jsou biologičtí činitelé, 

se kterými se již narodíme. Vlivy prostředí lze charakterizovat jako sociální faktory, jimiž 

jsou například rodina, přátelé, škola, normy, které na člověka působí v průběhu jeho života 

atd. Osobnost tvoří také schopnosti, které můžeme definovat jako předpoklady pro 

vykonávání různých činností, lze zde také řadit nabyté vědomosti a dovednosti, které 

získáváme učením a opakováním určitých činností. Rozlišujeme schopnosti verbální, 

pohybové atd., přičemž lze také rozlišovat dvě kategorie schopností: 1) schopnosti obecné 

(např. inteligence) a 2) schopnosti speciální (např. hudební sluch).
90

 

 

3.1.1.  Inteligence 

Inteligenci bychom mohli definovat jako rozumové schopnosti člověka, které nám 

umožňují řešit nastalé a nové situace, konat různé činnosti a reagovat na změny prostředí. 

Na začátku minulého století, v rámci různých výzkumů, byl zjištěn zvýšený počet 

delikventních jedinců, kteří byli mentálně zaostalí. Vznikla tak domněnka, že mentální 

zaostalost je významným faktorem podmiňující delikventní chování, tato domněnka však 

byla s dalšími výzkumy vyvrácena.
91

 Při zkoumání inteligence pachatele je třeba brát zřetel 

i na způsob jeho myšlení, neboť z něj získáváme cenné informace o tom, jak dalece je 

pachatelovo myšlení ovládáno emocemi, zda je pod vlivem vlastních fantazijních představ, 

nebo si vymýšlí, či se vhodně přizpůsobuje dané situaci. Inteligenční kvocient (IQ) nám 

vyjadřuje úroveň inteligence, průměrná inteligence odpovídá škále IQ 90-109, hodnoty IQ 

nad 110 odpovídají škále nadprůměru a vysoké inteligenci, naopak hodnoty IQ 89-70 

odpovídají stupnici podprůměru, lehká mentální retardace je diagnostikována u hodnot 

odpovídajících IQ 69-50, středně těžká mentální retardace odpovídá rozmezí IQ 49-35, 

přičemž hodnoty IQ pod 35 jsou diagnostikovány jako těžká mentální retardace.
92

 

Od obecné inteligence odlišujeme sociální inteligenci, což je schopnost jednat 

s druhými lidmi, předvídat jejich chování, schopnost druhé osoby řídit, či s nimi 
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manipulovat.
93

 Se sociální inteligencí se do jisté míry překrývá emocionální inteligence, 

čímž rozumíme schopnost vcítit se do pocitů jiné osoby (empatie).
94

 

Inteligence je důležitou součástí osobnosti a spolu s dalšími prvky (např. sociální 

situace, afekt, společenské prostředí atd.) může do značné míry ovlivnit, jak se potenciální 

pachatel zachová. Inteligentnější pachatel zváží veškerá rizika a výhody, které pro něj 

budou plynout z případné trestné činnosti a může tak dojít k závěru, že pro něj bude lepší 

žádný trestný čin nespáchat, naopak méně inteligentní pachatel může jít do zvýšeného 

rizika pouze pro vidinu jistého zisku, aniž by komplexně promyslel vše podstatné. Zároveň 

je vyšší inteligence u pachatelů spojena s těžkostmi při jejich odhalování a dopadení, neboť 

tito pachatelé jsou důmyslnější, např. někteří pachatelé hospodářských trestných činů, 

zloději, vrazi aj. 

 

3.1.2.  Temperament 

Temperament je určen biologickými činiteli. Tyto vrozené dispozice ovlivňují 

způsob, jakým reagujeme na určitý podnět a také způsob našeho prožívání. Temperament 

zahrnuje vzrušivost, náladu, intenzitu i trvání citových reakcí atd., což se navenek 

projevuje gestikulací, střídáním nálad, hlasitostí našeho projevu apod., přičemž tyto vnější 

projevy v chování jsou usměrňovány výchovou a učením.
95

  

Existuje několik různých dělení temperamentu, přičemž asi nejznámější typologii 

vytvořil Hippokrates, který rozlišoval 4 typy temperamentu podle převažující tělesné 

šťávy: sangvinik (krev), flegmatik (hlen), cholerik (žluč), melancholik (černá žluč). C. G. 

Jung dělil osoby dle jejich temperamentu na introverty a extroverty. 

 

3.1.3.  Charakter  

Charakter člověka představuje jeho vztah k sobě samému, ostatním lidem, k práci, 

k společensky uznávaným hodnotám a společnosti jako takové. V běžném životě můžeme 

o někom říci, že má dobrý, nebo zlý charakter, čímž z naší strany dochází k osobnímu 

hodnocení člověka, které souvisí s jeho morálními vlastnostmi. Charakter se formuje 

během celého života, přičemž vliv na jeho utváření má zejména působení vnějších 

sociálních vlivů. S vývojem člověka souvisí také vývoj charakteru – pro nejnižší stupeň je 
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charakteristický egoismus a nedostatek vnitřních zábran, následně dochází k usměrňování 

chování tak, aby bylo konformní s uznávanými hodnotami společnosti, přičemž za vyšší 

stupně osobní morálky považujeme principy cti, odpovědnosti a altruismu, kdy 

zohledňujeme dopad našeho jednání na ostatní osoby. Naopak amorální charakter je dnes 

obsažen v pojmu disociální osobnost, která se diagnostikuje jako disociální porucha 

osobnosti. Lidé s disociální poruchou osobnosti se vyznačují neschopností přizpůsobit se 

společenským normám, což může vést k protiprávnímu jednání, zároveň jsou také 

nezodpovědní, antisociální, bezohlední, agresivní atd.
96

 Domnívám se, že u většiny 

pachatelů úmyslných trestných činů, lze předpokládat špatný charakter, neboť ať už se 

jedná o krádež, podvod, či například vraždu, vždy se jedná o společensky škodlivý čin, 

který má za následek poškození někoho jiného. Nelze předpokládat, že budou převládat 

pachatelé s charakterem typu Robin Hood. 

 

3.2. Osobnost pachatele z pohledu forenzní psychologie 

Psychologie se při studiu pachatele snaží nalézt odpovědi na otázky, co vede 

pachatele ke kriminálnímu jednání, resp. jaké duševní pochody a vlastnosti za tímto 

jednáním stojí, čím se pachatelé odlišují od nepachatelů, resp. existují u pachatelů určité 

psychické zvláštnosti, a pakliže ano, které to jsou?
97

 Vznikají tak různé modely osobnosti a 

typologie pachatelů. Při studiu této problematiky se tak můžeme setkat například 

s modelem osobnosti zvaný Big five, který předpokládá, že existuje 5 dimenzí popisujících 

osobnost (neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost, svědomitost), 

přičemž každá dimenze obsahuje množství specifických charakteristik určujících 

osobnost
98

, dále byl vytvořen model Basic ID, což je specifický model osobnosti, který se 

skládá ze 7 úrovní (komponent) osobnosti (viditelné chování, afektivní procesy, smysly, 

imaginace, kognice, mezilidské vztahy, biologická hlediska a funkce), jež ve svém souhrnu 

poskytují velice dobrý popis jedince, který se využije nejen ve forenzní diagnostice, ale 

také ve vhodně zvolené terapii směřující k nápravě pachatele.
99

 U rozlišování pachatelů 

můžeme narazit na typologii upřednostňující vliv biologických dispozic, typologii 

upřednostňující vliv psychických dispozic a typologii upřednostňující vliv sociálního 
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prostředí,
100

 nebo na typologie zaměřující se na pachatele konkrétních trestných činů např. 

specifika osobnosti vrahů, pachatelů hospodářské kriminality, mladistvých pachatelů atd.  

Koukolík se zabývá problematikou deprivantů. Za deprivanta označuje „neúplné“ 

psychopaty, tzv. sociálně obratné psychopaty, kteří z biologických, psychologických nebo 

sociokulturních důvodů nedosáhli lidské normality, nebo o ni přišli (například v důsledku 

úrazu, během něhož došlo k poškození mozku, a tudíž také k výrazným změnám v 

osobnosti). Tito lidé navenek působí jako normální jedinci, mohou mít rodiny, být úspěšní 

v práci i jiných oblastech lidského života, nicméně ve skutečnosti se dopouští páchání 

trestné činnosti různého druhu (vraždy, hospodářská kriminalita, sexuální zneužívání atd.). 

U vysoce inteligentních deprivantů dochází k značné míře nebezpečnosti, neboť se mohou 

propracovat až na nejvyšší pozice ve státní správě, církvi, mohou to být právníci, lékaři 

atd., přičemž jejich dopadení není snadné, neboť jejich inteligence jim umožňuje lépe a 

rafinovaněji skrývat jejich pravé já.
101

 

Rozhodla jsem se zde více rozvést obecnou forenzní typologii, která rozlišuje 5 

základních typů osobnosti.  

 

3.2.1.  Socializovaný typ 

O pachateli tohoto typu bychom mohli říci, že disponuje normální osobností, čímž 

máme na mysli, že pro jeho osobnost platí obecné poznatky o chování a prožívání, např. 

jeho myšlenkové pochody a city jsou srozumitelné, primární a sekundární potřeby fungují 

tak, jak jsou popsány v psychologickém výkladu, má utvořené svědomí a reakce na 

spáchaný trestný čin odpovídají běžným představám – pachatel prožívá lítost, pocity viny, 

má strach o svou budoucnost apod. Skutek, který pachatel spáchal, je spíše ojedinělý, jedná 

se o exces z dosavadního způsobu života. Motivace je zřejmá a pochopitelná i pro vnějšího 

pozorovatele, např. skutek spáchaný z nedbalosti, nevědomost ohledně protiprávnosti 

jednání, situační okolnosti atd. Socializovaný typ lze velice dobře rozpoznat, nejsou u něj 

přítomny výraznější znaky poruchovosti, lze s ním snadno komunikovat, působí na něj 

apelace na morální hodnoty, citové vazby k blízkým lidem atd. Je potřeba možnost tohoto 

typu zohlednit u prvopachatelů.
102

 Je velice pravděpodobné, že náprava u tohoto typu 

pachatele bude úspěšná.
103
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3.2.2.  Neurotický typ 

Pro tento typ je charakteristické, že se v jeho osobnosti vyskytují neurotické 

poruchy (např. úzkost, depresivní ladění, sklon k hysterickým reakcím, obsedantně 

kompulzivní porucha, aj.). Neurotické prvky pak lze spatřovat v motivaci pachatele 

spáchat trestný čin a ve způsobu jeho provedení. U motivace lze vysledovat, že příčinou 

protiprávního jednání jsou nevyřešené emocionální konflikty vyskytující se převážně 

v rodině. Pachatelem tohoto typu bývají nejčastěji mladiství a lidé mladého věku, obvykle 

pocházejících ze střední sociální vrstvy. Kriminální jednání bývá většinou protestem proti 

vlastní rodině. Neurotický typ pachatele bývá též označován jako emočně nestabilní 

jedinec, neboť jeho čin byl reakcí na stresové faktory, a který většinou lituje spíše sám 

sebe, než svou oběť. Způsob spáchání trestného činu se vyznačuje amatérským 

provedením, zanecháním stop, neúčelovým jednáním (např. pachatel krade, aniž by 

kradené věci potřebovat) atd., tyto poznatky však slouží spíše jako jisté pravděpodobné 

znaky, jež se nemusí vyskytovat u všech pachatelů neurotického typu.
104

  

Jednání, s tímto typem pachatele, se odlišuje od jednání se socializovaným typem 

pachatele. Komunikace je komplikovanější – je u něj potřeba navodit pozitivní atmosféru, 

hovořit s ním jednoznačně, neměl by v něm vzniknout pocit, že je jako člověk odepisován, 

přičemž prvopachatel tohoto typu si často cení toho, že je jeho čin chápán jako osudové 

klopýtnutí. Většina pachatelů neurotického typu má utvořené svědomí, a proto lze apelovat 

na jejich morální hodnoty, nicméně je třeba počítat s tím, že v jejich svědomí jsou jisté 

faktory, které jim umožnily spáchat protiprávní čin bez pocitu viny, který by je od spáchání 

tohoto činu odradil.
105

 

 

3.2.3.  Psychopatický typ 

U pachatele tohoto typu sehrává osobnost významnou roli v motivaci a způsobu 

spáchání trestného činu, přičemž situační faktory jsou zde upozaděny. Psychopatická 

osobnost je psychiatrická diagnóza, která se diagnostikuje u osob, jejichž chování a 

prožívání se vyznačuje nápadnými a zvláštními odchylkami, které většinou zpozoruje i laik 

(jedince vnímáme tak, že není „normální“
106

). Odborně je psychopatie definována jako 
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relativně trvalá porucha osobnosti, přičemž poruchou se má na mysli, že některé vlastnosti 

u psychopata chybí (např. dochází k vymizení vyšších citů), nebo jsou naopak 

zintenzivněny (např. nadměrná agresivita). Můžeme se setkat také s označením sociopat, 

jež má svůj původ v nauce anglosaských škol. Dnes je výraz sociopatie nahrazen pojmem 

disociální porucha osobnosti. Pojem sociopat se ovšem vztahuje pouze na užší vymezení 

pojmu psychopatie, resp. jedná se pouze o formy psychopatie, které se vyznačují 

odmítáním, nerespektováním a porušováním sociálních a právních norem.
107

 

Psychopaté jsou v kriminální populaci hojně zastoupeni (odhaduje se, že zhruba 

30% tvoří dolní hranici zastoupení psychopatů mezi všemi pachateli), nicméně z toho 

nelze usuzovat, že každý psychopat je automaticky potenciální pachatel. Studie ovšem 

ukazují, že velké množství recidivistů jsou pachatelé psychopatického typu. Komunikace a 

jednání s psychopaty jsou náročné. Při výslechu jsou inteligentní pachatelé 

psychopatického typu zdatní v manipulaci a odvádění pozornosti, přičemž pachatelé tohoto 

typu se také projevují i jako problematičtí vězni. Apelace na morální hodnoty, svědomí či 

kladné stránky osobnosti selhává, neboť psychopaté se vyznačují mělkými emocemi. 

V současnosti je termín psychopatie nahrazen neutrálnějším označením poruchy osobnosti 

a chování.
108

 

 

3.2.4.  Mentálně nedostatečný typ 

Pro tento typ pachatele je charakteristická snížená inteligence. Jeho trestná činnost 

se vyznačuje jednoduchostí, typické jsou pro něj násilné trestné činy, sexuální útoky proti 

dětem, zvířatům a pro svou sníženou inteligenci také bývá při skupinové trestné činnosti 

využíván jako vykonavatel nápadů druhých. Tento typ pachatele je snadno rozpoznatelný 

např. díky způsobu vyjadřování, užívané slovní zásobě, jednoduchou konstrukcí vět, často 

není schopen zformulovat své vlastní pohnutky aj. Při jednání s mentálně nedostatečným 

typem je potřeba brát ohled na riziko zvýšené možnosti sugestibility, neboť díky svým 

                                                                                                                                                    
jevit jako nenormální. Jiným příkladem může být, zda je normální někdo, kdo věří na duchy, či různým 

paranormálním jevům? Otázka normality je předmětem mnoha diskuzí, nicméně v každé společnosti dochází 

k jistému společenskému konsensu, ohledně normality, alespoň z psychologického hlediska, kdy se vyšetřuje 

osobnost jedince z hlediska (ne)přítomnosti psychopatologických jevů a dle stanovených postupů se určí 

diagnóza pro účely dalšího postupu. Zajímavý výklad ohledně normality nabízí například Koukolík ve své 

knize Vzpoura deprivantů (2006), na internetu také nalezneme množství úvah a článků zabývajících se 

problematikou normality.   
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sníženým intelektovým schopnostem je náchylnější k ovlivnitelnosti a přejímání názorů 

ostatních, což pro výslech představuje značné riziko.
109

  

 

3.2.5.  Psychotický typ 

Jedná se o typ pachatele, jenž v době spáchání trestného činu trpí psychózou, tedy 

jedním z nejtěžších duševních onemocnění např. schizofrenií. Nejčastěji se dopouští 

násilných trestných činů, přičemž pro jeho trestné činy je charakteristická bizarnost, 

nesrozumitelnost a brutalita, což se dá také vztáhnout i na jeho motivaci, která je zvrácená 

a pro okolí často nepochopitelná. Pokud je u pachatele diagnostikována psychóza, dochází 

k jeho exkulpaci pro nepříčetnost.
110

 Takovému pachateli bývá nejčastěji uloženo ochranné 

opatření ve formě ochranného léčení, nebo zabezpečovací detence. 

 

3.3. Kriminální motivace 

Při zkoumání pachatelovy osobnosti také zjišťujeme, jaké pohnutky jej ke spáchání 

trestného činu vedly, tedy jaká byla jeho motivace. Motiv (pohnutka) je také fakultativním 

znakem subjektivní stránky trestného činu. 

Motivace je z části uvědomovaný a z části neuvědomovaný vnitřní duševní proces, 

jenž vyvolává určité chování, které je směřováno na dosažení konkrétního cíle.
111

 Motivací 

tak rozumíme hybné síly chování, které tvoří motivy – vnitřní pohnutky jednání, 

rozlišujeme základní druhy motivů, jimiž jsou pudy, potřeby, zájmy, sklony a ideály a dále 

jsou tyto hybné síly tvořeny incentivy – vnější pobídky jednání, např. pro motiv strachu je 

incentivou nebezpečná situace.
112

 

Zkoumání kriminální motivace je proces, ve kterém se psycholog snaží nalézt a 

objasnit příčiny motivace, které vedly ke spáchání trestného činu, přičemž těmito příčinami 

mohou být psychologické, sociální a jiné faktory. Forenzní psychologie se domnívá, že za 

určitých okolností může být každý motiv potencionálním spouštěčem kriminálního 

jednání. Neexistují specifické motivy, které by měli pouze pachatelé a nepachatelé jimi 

nedisponovali, odlišnosti naopak nalézáme v motivačních procesech, v nichž mají 

významnou roli osobnostní charakteristiky a situační faktory. Jak již bylo řečeno výše, 

každý jedinec bude reagovat na stejné podněty různě, a proto je motivace složitý proces, na 
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jehož průběh má vliv mnoho faktorů – např. vnitřní, vnější, současné, minulé faktory apod. 

Posuzování kriminální motivace pachatele u konkrétního trestného činu je složité – 

využívají se při tom teoretické poznatky z kriminologické psychologie, přičemž v praxi se 

provádí ve formě znalecké činnosti soudní psychologie.
113

 

Voluntarizace motivace znamená, že motivační děje jsou ovlivněny lidskou vůlí. 

Pokud jsou u jedince vyvinuty vyšší city např. cit pro spravedlnost, dobro apod., lze 

předpokládat, že daný jedinec zváží důsledky svého jednání pro společnost a dokáže tak 

rozvážně zhodnotit své potřeby a usměrnit způsob, jakým budou uspokojeny. Pachatelé 

mají často slabou vůli, a proto snáze dochází k rozhodnutí uspokojit své potřeby 

bezprostředně, bez ohledu na protiprávnost jejich jednání.
114

 

 

3.4. Shrnutí 

Osobnost je nedílnou součástí každého jedince. Určuje, jak daný jedinec myslí, 

prožívá, vystupuje ve společnosti apod., a proto je její studium důležité z hlediska 

poznávání pachatelů a pro objasňování jejich kriminálního jednání. Nelze ji samozřejmě 

chápat izolovaně jako samostatný a rozhodující prvek při vzniku delikventního jednání. Je 

potřeba přihlížet také k sociálním okolnostem, k výchově a prostředí, ve kterém jedinec 

žije, dále také k jeho momentální situaci, zdravotnímu stavu – zda trpí nějakou duševní 

chorobou, nebo jinou nemocí, která může ovlivnit jeho duševní zdraví, nebo 

k psychickému rozpoložení atd. Zajímavé jsou také případy, kdy po úrazu hlavy dojde ke 

změnám v mozku člověka, což má za následek změnu jeho osobnosti. 

Osobně shledávám velice zajímavým, do jaké míry moderní technologie ovlivňují 

vývoj člověka. Dnešní doba se vyznačuje honbou za tzv. lepšími zítřky. Rodiče usilovně 

pracují, aby svým dětem mohli dopřát vše, co oni sami případně neměli, a aby nijak 

nestrádali, tak se věnují svým kariérám a vydělávání finančních prostředků, tudíž jim na 

jejich děti nezbývá tolik času, což se odráží v tom, jak děti tráví svůj volný čas – často 

sledují televizi, nebo hrají počítačové hry, které obsahují násilí, mnozí z nich jsou již 

v útlém věku vlastníky mobilních telefonů a tabletů, což podle mého názoru následně 

ovlivňuje socializaci dítěte. Nelze si nevšimnout nárůstu šikany a agresivity u dětí a 

mladistvých. Rozhodně tím nechci hanit zajišťování obživy pro rodinu, nicméně se 

domnívám, že by si rodiče měli lépe rozplánovat svůj pracovní a volný čas tak, aby jim 

zbýval dostatečný čas pro jejich děti, i když to nemusí být vždy snadné. Je potřeba najít 
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rovnováhu mezi přílišným workoholismem a „parazitováním“ na systému sociálních 

dávek. 

Osobnost a její problematiku výstižně definuje citát W. Shakespeara: „Celý svět je 

jeviště a všichni lidé na něm jenom herci.“ Ve společnosti existují pravidla, která určují, 

jak by se lidé měli chovat – ve škole, v práci, na veřejnosti, měli bychom vědět, co je 

z hlediska morálky v pořádku a co ne, ale zároveň každý z nás jedná sám za sebe a 

rozhoduje o tom, jak se v dané situaci zachová. Proto je někdy těžké odhalit inteligentního 

pachatele, neboť ve společnosti velice zdatně, za svou brilantní maskou, skrývá své pravé 

já. Poznatky ohledně osobnosti člověka umožňují tvorbu vhodných preventivních opatření, 

pomocných institucí a také slouží k vhodnému výběru sankce pro pachatele. 
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4. Hospodářská kriminalita 

Kriminalitu můžeme např. dělit na obecnou (ta zahrnuje majetkovou, násilnou, 

mravnostní, ostatní a zbývající kriminalitu) a hospodářskou kriminalitu. Jedná se o dělení 

podle takticko-statistické klasifikace, které je využíváno resortem Ministerstva vnitra 

(Policie ČR). Trestní justice naopak dělí kriminalitu podle hlav zvláštní části trestního 

zákoníku. Ve své práci jsem se rozhodla zaměřit na problematiku pachatelů hospodářské 

kriminality, neboť shledávám tuto kategorii pachatelů za velice zajímavou především 

z hlediska jejich vynalézavosti a výše jejich inteligence, která znesnadňuje jejich dopadení. 

Zároveň je považuji za zdatné herce, protože jsou svým okolím většinou vnímáni jako 

slušní a spořádaní občané. Nelze opomenout, že hospodářská kriminalita má významný 

dopad na společnost.
115

 V této kapitole bych se ráda zaměřila na pojem hospodářské 

kriminality, její příčiny, prevenci a podíl na celkové kriminalitě v České republice. 

 

4.1. Pojem hospodářská kriminalita 

Pojem hospodářská kriminalita na první pohled nevzbuzuje žádné pochybnosti o 

svém významu, nicméně v praxi se můžeme setkat s různými definicemi. Zároveň je 

potřeba hospodářskou kriminalitu odlišit od pojmu majetkové kriminality, neboť 

majetková kriminalita je zaměřena proti majetku, kdežto hospodářská kriminalita je 

zaměřena proti hospodářskému systému a jeho fungování.
116

 

V roce 1939 americký kriminolog E. H. Sutherland označil hospodářskou 

kriminalitu za kriminalitu „bílých límečků“ (white collar crime), přičemž se s tímto 

označením dodnes setkáváme.
117

 Z kriminologického hlediska bychom mohli 

hospodářskou kriminalitu definovat jako „protiprávní ekonomické jednání, kterým byl 

dosažen finanční nebo jiný prospěch na úkor konkrétního ekonomického subjektu (stát, 

obchodní společnost, fond, fyzická osoba apod.) a které naplňuje zákonné znaky 

skutkových podstat konkrétních trestných činů. Ekonomické jednání je takové jednání, 
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které je realizováno v ekonomickém prostředí s využitím ekonomických nástrojů.“
118

 

Nalezli bychom ovšem i definice z pohledu kriminalistického, či trestněprávního.
119

 

Setkáme se také s pojmem ekonomická kriminalita, který je používán především 

v zahraničí. Výbor ministrů členských států Rady Evropy vydal doporučení o ekonomické 

kriminalitě, v jehož příloze uvádí seznam šestnácti druhů kriminality, které bychom mohli 

pod pojem ekonomická kriminalita podřadit, např. kartelové trestné činy, počítačová 

kriminalita, nekalá soutěž atd.
120

 Často narazíme na pojem finanční kriminalita, kterou 

chápeme jako zvláštní podskupinu ekonomické kriminality. Jedná se o úmyslné protiprávní 

jednání směřující proti majetku. Tohoto jednání se pachatelé dopouští v souvislosti 

s finančně investičním podnikáním. S finanční kriminalitou se setkáme v oblasti 

kolektivního investování na peněžním a kapitálovém trhu – v souvislosti s činností bank, 

penzijních fondů atd. Za další zvláštní podskupinu lze označit legalizaci nezákonných 

zisků (tzv. praní špinavých peněz),
121

 což je činnost směřující k zastření pravého původu 

finančních prostředků, které byly získány trestnou činností. 

 

4.2. Hospodářské trestné činy 

Úprava hospodářských trestných činů je nezbytná pro společnost, jejíž ekonomika 

je založena na tržním hospodářství, neboť je potřebné zajistit ochranu ekonomiky a s ní 

související hospodářský mechanismus a ekonomické vztahy. Je třeba mít na vědomí, že 

existují nepřekročitelné limity pro uplatňování trestního práva v hospodářské oblasti a 

zároveň je nutné pamatovat na to, že rozsah trestního postihu je omezen zásadou 

subsidiarity trestní represe (§ 12 odst. 2 trestního zákoníku). S ní souvisí princip ultima 

ratio – použití trestního postihu nesmí být zneužíváno tam, kde postačí uplatnění správního 

postihu, nebo projednání v rámci občanského práva.
122
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Trestné činy hospodářské jsou upraveny v hlavě VI. zvláštní části trestního 

zákoníku a považujeme je za jádro hospodářské kriminality.
123

 Tyto trestné činy jsou 

v hlavě VI. zvláštní části trestního zákoníku rozděleny do 4 dílů: 

 Díl 1 – trestné činy proti měně a platebním prostředkům (§ 233-239 

trestného zákoníku), 

 Díl 2 – trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240-247 trestního 

zákoníku), 

 Díl 3 – trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu 

zboží ve styku s cizinou (§ 248-267 trestního zákoníku), 

 Díl 4 – trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu 

(§  268-271 trestního zákoníku). 

Ovšem i jiné trestné činy mohou narušovat ekonomické vztahy a ohrožovat 

chráněné hospodářské zájmy. Jedná se především o některé trestné činy hlavy V. (Trestné 

činy proti majetku) zvláštní části trestního zákoníku, např. krádež, zpronevěra, podvod, 

legalizace výnosů z trestné činnosti, porušení povinnosti při správě cizího majetku, 

poškození věřitele aj., trestné činy hlavy IX. (Trestné činy proti České republice, cizímu 

státu a mezinárodní organizaci), např. teroristický útok, sabotáž, trestné činy hlavy X. 

(Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných), např. přijetí úplatku, podplácení, 

nepřímé úplatkářství.
124

 

Z hlediska skutkové podstaty hospodářských trestných činů je druhový objekt 

definován jako „zájem na dodržování závazných pravidel stanovených pro hospodářskou 

činnost ve všech vymezených oblastech, včetně těch pravidel, která vyplývají 

z mezinárodních závazků České republiky“
125

, přičemž tento druhový objekt je blíže 

charakterizován jednotlivými díly hlavy VI. zvláštní části trestního zákoníku. Pro 

vymezení objektivní stránky (a tedy formulace skutkové podstaty) jsou charakteristické 

trestné činy s blanketní, nebo odkazovací dispozicí skutkové podstaty, případně dispozice 

obsahující normativní znaky. Často se setkáme s tím, že skutkové podstaty vyžadují, aby 

pachatel jednal neoprávněně (např. trestný čin ohrožování oběhu tuzemských peněz § 239 

trestního zákoníku), či při porušení zákonů, nebo právních předpisů (např. trestný čin 

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže § 248 trestního zákoníku). 

Subjektivní stránka vyžaduje úmyslné zavinění a některé skutkové podstaty také tzv. 
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druhý úmysl – např. opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch (např. trestný čin 

zneužití informace v obchodním styku § 255 odst. 1, 2 trestního zákoníku) aj. Pachatelem 

může být fyzická i právnická osoba, přičemž některé skutkové podstaty vyžadují speciální 

nebo konkrétní subjekt (např. § 255 odst. 2 trestního zákoníku).
126

  

Jednání charakterizující hospodářskou kriminalitu bychom mohli definovat jako 

takové jednání, které poškozuje široký okruh osob (např. zaměstnance, věřitele, apod.), 

z čehož také plyne, že počet obětí hospodářské kriminality bývá vyšší, než počet obětí 

obecné kriminality. Dále toto jednání ohrožuje sociální a ekonomickou stabilitu státu. 

Důsledkem tohoto jednání je vznik vysokých škod. Jednání bývá nenásilné povahy, 

přičemž pouze výjimečně může přejít do násilné podoby. Dále také dochází ke ztrátě 

důvěry v ekonomický systém. Často je pácháno na území více států. Charakteristické je 

úmyslné jednání, které bývá promyšlené, většinou dlouhodobé povahy, organizované 

(často páchané více pachateli ve skupině
127

). Dochází k vysoké latenci atd.
128

 

 

4.3. Příčiny a kriminogenní faktory hospodářské kriminality 

Znalost příčin a kriminogenních faktorů umožňuje lepší pochopení problematiky 

hospodářských trestných činů a usnadňuje tvorbu strategií pro její prevenci a postupy pro 

její řešení. Je zřejmé, že hospodářskou kriminalitu nelze ze společnosti absolutně vymýtit. 

Velice dobře vystihl nemožnost odstranění této formy trestné činnosti Baloun
129

, který 

poznamenal, že ziskuchtivost je jedním z nejzávažnějších kriminogenních faktorů a kvůli 

touze po rychlém zbohatnutí se vždy najdou osoby, které pro její naplnění budou porušovat 

právní normy.  

Hospodářskou kriminalitu bychom mohli definovat jako proměnlivou a flexibilní, a 

to díky její schopnosti pružné reakce na společenské a ekonomické změny. Existují tak 
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příčiny a faktory hospodářské kriminality, které jsou dlouhodobé a stálé, ale také se s 

vývojem společnosti objevují příčiny a faktory nové.
130

  

Jedním z faktorů je vliv společenského prostředí. Do roku 1989 vlastnil skoro celý 

majetek stát, nicméně po pádu komunismu došlo v krátké době ke změně vlastnické 

struktury. Díky privatizaci a restituci došlo k nárůstu sociální nerovnosti. Objevily se 

možnosti zhodnocení finančních prostředků a kuponových knížek.
131

 Banky začaly ve 

velkém poskytovat úvěry, aniž by dobře zhodnotily možnost jejich navrácení.
132

 Dalšími 

společenskými příčinami bylo otevření hranic, zvýšení pohybu majetku, technický rozvoj 

atd.
133

 

Nelze opominout vliv právního rámce. Se změnou režimu a rychlé změny situace 

ve společnosti, nestačila legislativa rychle zareagovat, tudíž toto období umožňovalo 

využití mezer v právu pro páchání hospodářské kriminality. Právní úprava byla 

nepřehledná, často nebyla dobře propracovaná a reagovala na již vzniklé situace, aniž by 

obsahovala preventivní prvek ochrany do budoucna.
134

  

Dalšími faktory hospodářské kriminality jsou vymahatelnost práva, průtahy 

v soudních řízeních, problémy orgánů činných v trestním řízení (např. policie nemá 

dostatečně dobré technické vybavení, znalosti, finanční prostředky). Objasňování trestné 

činnosti je nepřiměřeně dlouhé,
135

 na čemž se také podílí i špatná spolupráce s kontrolními 

orgány. V období recese a konjunktury můžeme vysledovat ekonomické faktory 

hospodářské kriminality. V době recese se mohou podnikatelé dostat do finančních 

problémů. Ve snaze tyto problémy vyřešit a udržet své podnikání, se mohou uchýlit k 

nelegálnímu jednání, např. spáchají podvod, falšují účetnictví aj. Naopak pro dobu 

konjunktury je typické, že dostatek finančních prostředků vede ke snaze obohacení se na 

úkor jiných, a proto dochází např. k podvodným nabídkám na zhodnocení finančních 

prostředků, či ke vzniku neoprávněného podnikání apod. Mezi nejvýznamnější sociálně 
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kulturní faktory patří nízká úroveň právního vědomí, která vede k vysoké toleranci 

veřejnosti ohledně hospodářské kriminality. Na toleranci má také vliv, že se jedná o 

nenásilný druh kriminality.
136

 Výčet příčin hospodářské kriminality není úplný. Snažila 

jsem se zde shrnout pouze ty nejdůležitější. 

 

4.4. Fenomenologie hospodářské kriminality 

Vzhledem k metodice statistiky, legislativním změnám, inkompatibilitě v roční 

časové posloupnosti a latenci, je vypovídací hodnota statistických dat, i jejich analýza, u 

hospodářské kriminality menší než u jiných druhů trestných činů.
137

 

Metodika statistiky – soudní statistika shromažďuje informace o hospodářských 

trestných činech dle VI. hlavy zvláštní části trestního zákoníku, kdežto policejní statistika 

do hospodářské kriminality zahrnuje některé trestné činy majetkové. Legislativní změny – 

v průběhu let byly některé skutkové podstaty hospodářských trestných činů 

dekriminalizovány, jiné byly změněny a některé nové přibyly. Inkompatibilita v roční 

časové posloupnosti – velice dlouhá doba přípravného i soudního řízení má za následek, 

že se velká většina případů hospodářské kriminality táhne několik let, než dojde k jejich 

uzavření. Latence – je vyšší než u obecné kriminality, což je zapříčiněno vyšším podílem 

anonymních obětí – k poškození práv obětí zpravidla nedochází přímo (např. daňoví 

poplatníci). U latence hraje roli také nedůvěra v to, že pachatelé budou trestně postiženi, 

dále také nedůvěra ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení atd.
138

 

Předtím, než zde uvedu údaje podávající přehled ohledně hospodářské kriminality, 

bych chtěla objasnit pojmy skutečná, registrovaná a latentní kriminalita. Skutečná 

kriminalita nám udává, kolik přesně bylo spáchaných trestných činů, což není ve 

skutečnosti zjistitelné. Předpokladem je, aby došlo ke zjištění všech trestných činů ve 

společnosti, což se neděje, neboť policejní orgány se o spáchaných trestných činech dozví 

buď z vlastní činnosti, nebo na základě oznámení, tedy mají informace pouze o části 

skutečné kriminality. Registrovaná (zjevná) kriminalita představuje část zjištěné a 

evidované kriminality. Latentní (skrytá) kriminalita pak představuje rozdíl mezi 

skutečnou a registrovanou kriminalitou.
139
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4.4.1.  Hospodářská kriminalita v České republice 

V roce 2018 bylo (podle policejní statistiky) v České republice registrováno celkem 

192 405 skutků. Největší podíl na kriminalitě mají majetkové trestné činy, které jsou 

následovány trestnými činy, jež řadíme do kategorií ostatní a zbývající (takovými 

trestnými činy jsou např. maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, šíření 

toxikomanie, týrání zvířat, dopravní nehody silniční nedbalostní aj.), následuje 

hospodářská kriminalita, poté násilná kriminalita a nejmenší podíl má mravnostní 

kriminalita. 

  

 

 

Graf č. 1  Struktura kriminality v ČR v roce 2018
140
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Pokud bychom se podívali na policejní statistiky vývoje kriminality během 

posledních 10 let, zjistili bychom, že počet registrovaných skutků klesá, výjimku 

představuje pouze rok 2013. Objasněnost trestných činů v roce 2018 dosáhla 48%. 

Nicméně při bližším zkoumání zjistíme, že od roku 2014 klesá nejen počet registrovaných 

trestných činů, ale také počet objasněných trestných činů.  

Graf č. 2  Dynamika registrovaných a objasněných skutků v ČR v letech 2008-2018
141

 

 

 

Graf č. 3 Dynamika registrovaných a objasněných hospodářských trestných činů 

(HTČ) v ČR v letech 2008-2018
142

  

 

Z grafu vypracovaného na základě policejních statistik lze vyčíst, že od roku 2014 

dochází k poklesu registrovaných a objasněných hospodářských trestných činů, což 

koresponduje s celkovým trendem klesající celkové registrované kriminality a počtu jejich 

objasněných trestných činů.  
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Z celkového počtu 24 837 hospodářských trestných činů byly v roce 2018, na 

základě policejních statistik, nejvíce zastoupeny trestné činy: neoprávněné opatření, 

padělání a pozměnění platebního prostředku § 234 trestního zákoníku (dále jen TZ), 

podvod § 209 TZ, úvěrový podvod § 211 TZ, zpronevěra § 206 TZ, padělání a pozměnění 

peněz § 233 TZ, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby § 240 TZ.
143

  

Ryder se ve své knize
144

 zaměřuje na trestnou činnost v podobě praní špinavých, 

financování terorismu, podvodu, obchodování zasvěcených osob a nelegálních příjmů. 

Finanční kriminalitu v podobě těchto trestných činů vnímá jako světový problém. Ve své 

knize popisuje přijatá opatření proti těmto druhům kriminality a především se zaměřuje na 

jejich implementaci v USA a Velké Británii. Na ekonomickou kriminalitu se lze podívat i 

z trochu jiného úhlu pohledu, například z mediálního.
145

    

Důvodem, proč kriminalita klesá, může být její přesun do virtuálního světa. 

Kyberkriminalita totiž není ve statistkách přesně zpracována. Některé zločiny z její oblasti 

nejsou ve statistikách zahrnuty, neboť lidé, především poškození, je neoznamují. Problém 

je spatřován i u hospodářské kriminality, neboť některé nové zločiny nejsou v zákonech 

velice dobře zakotveny, což policii následně znesnadňuje dokázat, že daný čin byl spáchán 

tak, jak jej popisuje zákon.
146

 

4.5. Prevence hospodářské kriminality 

Pro snižování rozsahu kriminality ve společnosti je potřeba její účinné prevence. 

Jak již bylo několikrát zmíněno, kriminalitu ze společnosti odstranit nelze, nicméně je 

vhodné pokusit se předcházet jejímu vzniku. Prevence je obzvláště důležitá u 

hospodářských trestných činů, neboť výše jimi způsobených škod se pohybuje mezi 

10mld. Kč až 50mld. Kč ročně, což je mnohem více, než kolik činí celková roční výše 

škody, kterou způsobily majetkové trestné činy – 8mld. Kč až 10mld. Kč.
147

 V roce 2018 
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činila, podle policejní statistiky, celková škoda v ČR 18 mld. Kč, přičemž z této celkové 

škody bylo 10,6 mld. Kč způsobeno hospodářskými trestnými činy.
148

  

U hospodářské kriminality mají význam legislativní opatření, a to především ta, 

která umožňují lépe nahlédnout do hospodářského života, dopadnout a postihnout 

pachatele. Významná je také činnost kontrolních orgánů, ať již trestní či netrestní 

povahy
149

 – např. Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Daňová Kobra, 

Česká obchodní inspekce, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

Celní správa, Finanční úřady atd.  

Bylo zavedeno mnoho opatření, která se snaží zamezit různým druhům 

hospodářských trestných činů, např. omezení plateb v hotovosti (zákon č. 254/2004 Sb., o 

omezení plateb v hotovosti), limit vkladu finanční hotovosti na bankovní účet, zavedení 

EET, kolky na alkoholu, tabákové nálepky aj. Svou roli sehrává i hrozba trestní sankce, a 

to především ve formě trestu pokuty, propadnutí majetku, propadnutí věci, zákazu činnosti 

a odnětí svobody.  
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5. Specifika pachatelů hospodářské kriminality 

 V předchozích kapitolách jsem se snažila o přiblížení problematiky osobnosti 

pachatelů z hlediska kriminologických teorií, blíže jsem se zaměřila na samotnou osobnost, 

která má klíčovou roli při posuzování pachatele. Je zřejmé, že každý jedinec je originální 

bytostí, a tak, jako se lidé odlišují navzájem, tak bychom mohli odlišovat i pachatelé 

různých druhů kriminality, např. pachatelé násilné kriminality, majetkové, mravnostní 

apod. Vzhledem k orientaci práce na hospodářskou kriminalitu, bych se v této kapitole 

ráda zaměřila na specifika jejích pachatelů. 

 

5.1. Typologie pachatelů hospodářské kriminality 

 Pachatelem hospodářské kriminality může být jak fyzická, tak i právnická osoba. 

V této práci bych se zaměřila na problematiku fyzických osob, jako pachatelů hospodářské 

kriminality. Všichni pachatelé se liší svými osobními charakteristikami, vlastnostmi a 

motivy, což samozřejmě platí i pro pachatele hospodářské kriminality. Ovšem u pachatelů 

hospodářské kriminality neexistuje zcela vyhraněný typ, neboť teoreticky každý, kdo se 

účastní některé hospodářské činnosti, se může za určitých podmínek dopustit 

hospodářského trestného činu. Z tohoto úhlu pohledu lze rozlišit pachatele z nutnosti – 

pachatel, který kvůli hospodářským okolnostem (např. ve snaze udržet firmu) spáchá 

hospodářský trestný čin a pachatele, který neodolal pokušení a má jistou potřebu 

riskovat (tzv. kriminalita z blahobytu), přičemž v obou případech jde většinou o 

příležitostné pachatele. Tito pachatelé ve svém životě jednají legálně, nicméně pakliže se 

jim naskytne příležitost s vidinou vysokého zisku, či jinou výhodou a realizace tohoto 

zisku se zdá snadná, dochází u nich ke zvažování spáchání hospodářského trestného činu. 

Vedle těchto „příležitostných “ pachatelů existuje skupina pachatelů profesionálů, která 

není tak početná, a jež využívá obchodní a hospodářský styk jako prostředek k dosažení 

nelegálních zisků a ke kamufláži svých nelegálních praktik. Z těchto poznatků je zřejmé, 

že významnou úlohu, pro spáchání hospodářského trestného činu, má příležitost. Z tohoto 

následně usuzujeme, že pachatelé jsou převážně z vyšší a střední společenské třídy, mající 

jisté postavení, hospodářský vliv a moc.
150
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V roce 2004 provedl Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Praze výzkum 

ekonomické kriminality, ve kterém uvádí svou kategorizaci pachatelů hospodářské 

kriminality. Z hlediska jejich chování rozlišuje:
 151

 

 typ naivního a lehkomyslného pachatele – pachatelé mladší 30. let, 

podnikají v menším rozsahu, díky své důvěřivosti, nezkušenosti, nereálným 

odhadem situace i svých možností se dostávají do nesnází, které řeší 

nesplácením, nebo odkládáním svých závazků, snaží se získat další úvěry, a 

to i přesto, že jsou si vědomi, že je nebudou schopni splácet; spoléhají na 

šťastný obrat jejich situace, popřípadě si nepřipouští právní následky svého 

jednání, nicméně své jednání pak doznávají, načež je odůvodňují svou 

smůlou a nezdařilým podnikáním; jde také o tzv. bílé koně, 

 typ pachatele sportovce – tento typ se trestné činnosti dopouští často 

opakovaně, je si vědom protiprávnosti svého jednání, činí tak úmyslně, a 

tak dlouho, dokud není odhalen; po svém odhalení spolupracuje s orgány 

činnými v trestním řízení a ke svému činu se doznává; možnost svého 

odhalení a případný trest si uvědomuje a považuje to za riziko svého 

konání, 

 typ bezohledného dobrodruha – tito pachatelé na začátku podnikali zcela 

legálně a pro nelegální činnost se rozhodli buďto vědomě na základě vidiny 

většího zisku, nebo pod tlakem tíživé situace, kdy se jejich podnikání ocitlo 

v problémech a oni v trestné činnosti spatřovali řešení této situace; trestnou 

činnost spáchají jednorázově, nebo ve formě pokračování; ve vztahu k 

obětem projevují bezohlednost; obvykle mají s kriminální činností 

zkušenosti; často mají spolupachatele; po odhalení vinu popírají, snaží se ji 

přenést na své společníky, zároveň se také snaží vyhnout trestnímu stíhání a 

ztěžovat jej; v trestním rejstříku již mohou mít zaznamenanou trestnou 

činnost, která nemusí být z oblasti ekonomické kriminality, 

 typ pachatele – manipulátora – často se vyskytuje v oblasti finanční 

kriminality, svého postavení ve finančních institucích dosáhl legálně buď 

jako podnikatel, nebo zaměstnanec, z čehož také vyplývá, že díky svému 

postavení disponuje nástroji finančního trhu, které využívá k manipulaci se 
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svěřenými prostředky, ze začátku to může být v podobě drobného 

porušování netrestních norem; spoléhá na své odborné znalosti a jistou 

míru tolerance při postupech s finančními operacemi; nemívá kriminální 

minulost, řadíme ho k tzv. bílým límečkům, 

 typ pachatele – velikáše – tento typ může, vlivem svých brzkých úspěchů 

nebo díky svému rychlému kariérnímu postupu v mladém věku, nabýt 

dojmu, že je obdařen mimořádnými schopnostmi, a díky tomuto 

přesvědčení může začít činit rozhodnutí, aniž by respektoval stanovená 

pravidla ve svém zaměstnání, nebo může v oblasti své podnikatelské 

aktivity začít realizovat své nereálné plány a ambice, což ovšem činí 

prostřednictvím trestné činnosti; jeho suverénní vystupování působí v jeho 

prospěch. 

Pod slovním spojením pachatelé hospodářské kriminality si mnoho jedinců vybaví 

především skupinu nazvanou jako pachatelé s bílým límečkem (white collar crime). Jak 

již bylo řečeno výše, tento pojem zavedl E. Sutherland. Můžeme rozlišovat typický (čistý) 

a atypický (smíšený) typ pachatele ekonomické kriminality, kteří se od sebe odlišují tím, 

že smíšený typ má již zkušenosti s kriminalitou, kdežto čistý typ je bez kriminální 

minulosti a zneužívá svého postavení. Vzhledem k tomu, že smíšený typ nemá významné 

pracovní postavení, musí tak získat důvěru prostřednictvím různých podvodů, např. 

předloží dobré reference, falšuje dokumenty o svých majetkových poměrech, zakládá 

fiktivní firmy, snaží se navenek působit zámožným dojmem – vlastní luxusní vůz, má 

značkové hodinky apod. Jejich protipólem jsou pachatelé s tzv. modrými límečky. Rozdíly 

mezi pachateli s bílým a s modrým límečkem: pro pachatele s bílým límečkem je typický 

starší věk, vysoký sociální status, vyšší inteligence, dobrý školní prospěch, ukončené 

vzdělání, je ženatý, nebo rozvedený, má vysoký finanční příjem a ve společnosti je dobře 

integrován, naopak pachatel s modrým límečkem se vyznačuje mladším věkem, nízkým 

sociálním statusem, nižší inteligencí, jeho školní prospěch byl velmi špatný, vzdělání často 

nedokončil, bývá většinou svobodný, jeho finanční příjem je nízký a ve společnosti 

většinou není dobře integrován. U obou typů převládají pachatelé mužského pohlaví.
152

 

Typickými charakterovými vlastnostmi pachatele s bílým límečkem jsou: schopnost 

prosadit se, což mu usnadňuje rychlejší kariérní růst, schopnost snadného navazování 

kontaktů, čímž si utvoří svou organizační síť, jež mu dodává na věrohodnosti, zvýšené 
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sklony podstupovat riziko, silná touha uspokojit své potřeby v co nejkratším čase, 

impulzivita, narcismus, touha po uznání aj., což lze v souhrnu označit jako tzv. 

machiaveliánskou inteligenci – neboli schopnost, která je potřebná pro dosažení moci a 

majetku tím, že zneužívá jiné lidi, které pro něj představují tzv. sociální nástroje.
153

 

Vantuch
154

 se zabývá pachateli hospodářské a majetkové trestné činnosti. Uvádí tři 

kategorie osob, které se těchto dvou typů trestné činnosti dopouštějí: 

 podnikatelé – ti se uchylují k páchání hospodářské trestné činnosti kvůli 

dosažení větších zisků, získání jiných výhod na trhu, chtějí mít nižší daňový 

základ apod., jejich odhalení je složitější, než u dalších dvou kategorií, 

vyžaduje aktivní přístup orgánů činných v trestním řízení, 

 zaměstnanci – jejich motivem je dosažení neoprávněného majetkové 

prospěchu či výhody, což provádějí na úkor hospodářských zájmů nebo 

majetku zaměstnavatele, právnické osoby, či fyzické osoby podnikatele, kde 

jsou zaměstnáni, 

 osoby stojící vně podniku či jiného hospodářského subjektu, proti jehož 

majetku či hospodářským zájmům páchají trestnou činnost – jedná se o 

různé skupiny osob, jež mají určité vazby ke konkrétním osobám 

z napadeného podniku či hospodářského subjektu, jde především o smluvní 

partnery, soutěžitelé na trhu, veřejné funkcionáře aj.  

Další výčet specifik pachatelů hospodářské kriminality nalezneme v učebnici 

Kriminologie (Gřivna a kol., 2014) – osobnost pachatelů hospodářských trestných činů se 

odlišuje od osobnosti pachatelů obecných majetkových trestných činů tím, že u ní často 

absentují projevy asociálnosti. Tito pachatelé nemají narušené sociální vazby, dochází však 

u nich k negativnímu posunu právního vědomí, především ve vztahu k hospodářské 

soustavě a kázni. Je zřejmé, že jedinci s antisociálními znaky (pro ně je typická např. 

násilnost, při jednání můžou být hrubí apod.) by nemohli obsadit společenská postavení, 

jež jsou pro ně nezbytná k páchání hospodářské kriminality. Typickými pachateli 

hospodářských trestných činů jsou manažeři, podnikatelé, zaměstnanci, společníci. Jejich 
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motivem bývá nejčastěji osobní obohacení, či zisk jiné výhody např. služby, výsady, zisk 

postavení atd.
155

 

 

5.2. Pachatelé hospodářské kriminality dle pohlaví 

Tabulka č. 2
156

 Stíhané osoby hospodářské kriminality dle pohlaví – celkový počet v roce 

2017 

Stíhané osoby hospodářské kriminality 

Češi Cizinci 

Ženy Muži Ženy Muži 

3772 8068 323 1244 

 

 

Tabulka č. 3
157

 Obžalovaní z trestných činů hospodářských – celkový počet v roce 2017 

Obžalovaní – hospodářské trestné činy 

Ženy Muži 

518 2458 

 

 

Tabulka č. 4
158

 Odsouzení pro hospodářské trestné činy – celkový počet v roce 2017 

Odsouzení pro hospodářské trestné činy 

Ženy Muži 

599 2284 

 

 

Z uvedených údajů v tabulkách je zřejmé, že páchání trestných činů se dopouštějí 

více muži než ženy, což není až tak překvapující, neboť celkově ve statistikách převládají 

jako pachatelé muži nad ženami. Nicméně není zřejmé, proč tomu tak je, a proto je 

problematika pohlaví pachatele v kriminologii předmětem mnoha výzkumů snažících se o 

objasnění. Holcr uvádí, že celkově se ženy dopouštějí více trestných činů majetkových a 

hospodářských oproti násilným trestným činům, což souvisí s nižší agresivitou vyskytující 

se u žen ve srovnání s muži.
159

 Dle mého názoru k tomu přistupují také další faktory. Ženy 

často nemají velkou chuť hazardovat, spíše vyhledávají pocit bezpečí, tudíž nemají potřebu 
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se vystavovat riziku, které trestná činnost přináší. Pokud jsou v postavení matek, tak 

nechtějí riskovat odloučení od dítěte, které by mohlo vést až k odcizení a rozpadu rodiny. 

Dalším důvodem také může být fakt, že mnohé ženy jsou zdatnými manipulátorkami, což 

jim umožňuje využít pro spáchání trestného činu jiné osoby, aniž by dotyčná osoba věděla, 

že je s ní manipulováno. Určitě by se našly i další faktory, proč jsou muži častějšími 

pachateli. Existuje mnoho publikací věnující se studiu této problematiky. 
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6. Případová studie 

 V průběhu vypracování mé diplomové práce se mi naskytla možnost kontaktu 

s bývalým pachatelem hospodářské kriminality. Pro zachování jeho anonymity, jej zde 

budu označovat, jako pana H. K. S panem H. K. jsem se v průběhu tohoto roku setkala 

třikrát, přičemž první schůzka byla pouze o vzájemné domluvě, zda by mi poskytl 

informace o své bývalé kriminální činnosti s tím, že jsem mu vysvětlila zaměření své 

diplomové práce. Při našem druhém setkání mi pouze poskytl potřebnou dokumentaci. Za 

klíčové považuji naše třetí setkání, kdy došlo k realizaci praktičtěji zaměřené stránce mé 

práce. Pana H. K. jsem informovala, že mu budu pokládat průřezové otázky, dle kterých se 

budu snažit zjistit více o jeho osobnosti a získané informace porovnat s mými dosaženými 

poznatky o problematice osobnosti pachatele, s přihlédnutím ke specifikům pachatele 

hospodářské kriminality. Ráda bych avizovala, že nejsem odborníkem v oboru 

psychologie, tudíž mnou předkládané postřehy a názory vychází čistě ze znalostí nabytých 

v průběhu vypracování této práce a z osobní zainteresovanosti v psychologii. 

 

6.1. Uvedení spáchaného hospodářského trestného činu 

Pan H. K. se dopustil zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné 

povinné platby dle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku. Tohoto činu 

se dopustil společně se svými společníky, v rámci podnikatelské činnosti s lihovinami, 

přičemž jejich jednáním došlo ke zkrácení daňové povinnosti na spotřební dani a ke 

zkrácení daně z přidané hodnoty, čímž způsobili českému státu škodu ve výši 

104.721.476 Kč. Tato jejich nelegální činnost trvala 1 rok a jeden měsíc. Pan H. K. byl 

krajským soudem odsouzen a byl mu uložen souhrnný trest (neboť tímto svým činem 

porušil podmínku, kterou měl uloženou za jeho jiný trestný čin) odnětí svobody na 9 let, 

peněžitý trest ve výměře 2.000.000 Kč, a pro případ nevykonání peněžitého trestu mu byl 

stanoven náhradní trest odnětí svobody ve výši 8 měsíců, další část trestu není pro 

zaměření na ekonomickou kriminalitu relevantní. Pan H. K. se odvolal k vrchnímu soudu, 

načež mu byl novým rozsudkem uložen trest odnětí svobody ve výši 8 let, výše peněžitého 

trestu a doba náhradního trestu při jeho nevykonání zůstaly nezměněny. Zároveň byl jeho 

trest rozšířen o trest zákazu činnosti, spočívající za účelem podnikatelské činnosti 

s předmětem podnikání nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej na dobu 8 

roků, další část trestu není pro náš případ relevantní.  
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Otázka je zcela zřejmá, jaký je člověk, který, společně se svými společníky, 

připravil stát o takovou sumu peněz? 

 

6.2. Rozbor z hlediska biologických teorií 

Začala bych rozborem z hlediska biologických teorií. Je nasnadě začít fyzickým 

vzhledem pana H. K. Na první pohled pan H. K. vypadá jako běžný občan bez výrazných 

vzhledových nápadností, což odpovídá předpokladu, že pachatelé se nikterak fyzicky neliší 

od nepachatelů a potvrzuje tak, že teorie rozeného zločince je mylná. 

Náš rozhovor jsem začala otázkami na jeho rodinné zázemí, abych zjistila, zda na 

jeho kriminální chování měla vliv dědičnost, jak to předpokládají genealogické studie. Pan 

H. K. uvedl, že vyrůstal s matkou a bratrem spolu s nevlastním otcem, kterého ovšem 

považuje za vlastního. Svého biologického otce zná, je s ním v kontaktu, nicméně jejich 

vzájemné vztahy jsou spíše neutrální. Ani matka, ani jeho biologický otec se nikdy 

nedopustili trestného činu (alespoň pokud je mu známo) a oba dva po celý svůj život 

pracovali, taktéž jeho bratr. Co se týče okruhu širší rodiny, nevzpomíná si, že by byl 

v rodině nějaký kriminálník. Z těchto informací lze usuzovat, že genetické predispozice 

k páchání trestné činnosti neměl. Nicméně pro přesnější a průkaznější informace by byl 

potřeba mnohem detailnější výzkum jeho rodiny a příbuzných. Zvážení konstituční teorie 

není na místě, neboť od trestného činu uběhla již značná doba a pachatelova postava 

s přibývajícím věkem prošla proměnou. 

 

6.3. Rozbor z hlediska sociologických teorií 

Z hlediska Mertonovy teorie anomie bych pana H. K. označila za inovátora – snažil 

se dosáhnout kulturně předepsaných cílů (postavení, materiální blahobyt), nicméně tak 

činil nelegálními prostředky. Teorie diferenciální asociace Sutherlanda svědčí vzniku 

kriminálního chování pana H. K. V momentě, kdy se pan H. K. dostal do kontaktu 

s delikventními jedinci, došlo u něj k „učení se“ novým způsobům, jak dosáhnout svých 

cílů, avšak prostřednictvím nelegálních metod. 

V době svého vyrůstání měl stabilní rodinné zázemí, s rodiči vycházel dobře, měl 

přátelé, škola jej až tak moc nebavila, ale jak sám uvádí – asi jako většinu lidí, jeho 

dosaženým vzděláním je střední odborné učiliště. Zlom popisuje až při kontaktu s lidmi, 

kteří si vydělávali nelegálními způsoby. Sám několikrát zdůraznil, že nebýt širokého 

okruhu kontaktů, kterým disponoval, nenaskytla by se mu příležitost ke kriminálnímu 
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jednání v hospodářské oblasti. Zároveň vyzdvihuje význam doby, ve které se trestné 

činnosti dopouštěl. Doba, po pádu komunismu, byla ideální příležitostí pro rozvoj 

hospodářské kriminality. Došlo k rychlému přechodu na tržní ekonomiku, právní úprava 

nebyla dostatečná. Pan H. K. prohlásil, že „policie v té době nebyla tak moc chytrá a 

neměla takové možnosti, jaké má dnes“ (dnešní dobu považuje za mnohem riskantnější pro 

kriminální činnost). Zmínil také, že v té době to dělalo celé město – znak relativizace 

svého chování. Tento případ demonstruje, jak moc nás ovlivňuje společenské prostředí, ve 

kterém se pohybujeme, a jaký vliv na nás můžou mít osoby v našem okolí. Nelze 

opominout změnu, která se ve společnosti se změnou režimu naskytla. Zároveň tak došlo 

k verifikaci poznatků ohledně hospodářské kriminality, které uvádí potřebu širokého 

okruhu kontaktů a období přechodu na tržní ekonomiku, viz předchozí kapitoly. 

 

6.4. Rozbor z hlediska psychologických teorií 

Při porovnávání s Eysenckovou teorií podmiňování, nacházím shodu s tvrzením, že 

větší předpoklad pro vznik kriminálního chování je spatřován u extrovertů. Pan H. K. sám 

sebe popsal jako společenského člověka, jenž je rád ve společnosti, je pro něj snadné 

navazovat nové kontakty, má široký kruh známých, je aktivní – sportuje, hraje na hudební 

nástroj, studuje. Osobně nemám důvod tato jeho tvrzení zpochybňovat. Nejen, že na mě 

jako extrovert svým vystupováním působil, ale také vykazoval typické extrovertní rysy – 

byl komunikativní, přistoupil na rozhovor o své kriminální minulosti, tedy mu nedělá 

problém komunikovat s neznámou osobou (introvert by pravděpodobně odmítl, už jen 

z důvodu, že by pro něj nebylo příjemné svěřovat se svou minulostí cizí osobě). Řekl, že 

v dětství byl řádně vychováván. Vzhledem k těžkostem, které se váží k určení jeho 

výchovy (dítě vnímá výchovu svých rodičů jinak, než jak jsou výchovné metody 

hodnoceny jeho rodiči, také je zde velká časová prodleva, jenž má vliv na paměť, resp. 

vzpomínky na dětství), nelze přesně určit, zda nastala chyba slabým podmiňováním ze 

strany rodičů.  

Z hlediska osobnosti a jejich vlastností pan H. K. sám sebe charakterizoval jako 

společenského člověka, který nemá rád konflikty, naopak se jim snaží předejít a spíše se na 

všem dohodnout (sám sebe označil za diplomatický typ), dále uvedl, že je přátelský, 

spolehlivý, sportovně založený. Označuje se za týmového hráče (v průběhu našeho 

rozhovoru několikrát zmínil, že upřednostňuje týmovou spolupráci). Sdělil, že v průběhu 

let prošel vývojem – dříve by se popsal jako egoistického a cílevědomého člověka, který 
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byl příliš odvážný, neměl moc velký strach a riskoval, byl sobecký a chamtivý, dnes je 

naopak trpělivý, přehnaně opatrný, zaměřuje se na jiné aspekty života (především studium 

různých náboženství a filosofických směrů), je spokojen s tím, co má a tím, co je. Okolí jej 

vnímá jako autoritativní osobu. Sám sebe nevnímá jako manipulativního, naopak se mu 

tato vlastnost příčí. Ovšem v jiné části rozhovoru, kdy opět zmínil, že nemá rád 

manipulaci, se vyjádřil ve smyslu, „že je přeci rozdíl v tom, když člověk někoho využije – 

z toho má prospěch pouze využívající a zneužije – z toho mají prospěch obě strany“. 

Chápu, co se tím snažil říci, nicméně v tomto spatřuji aspekt ospravedlňování toho, že 

manipulaci ve svém životě v minulosti několikrát použil. Ostatně pan H. K. působí 

charismaticky, tudíž je zřejmé, že si dokáže lidi naklonit na svou stranu. Tyto poznatky 

odpovídají některým specifikům pachatele hospodářské kriminality, jak jsem je popsala 

v páté kapitole. Netroufám si jej zařadit dle přesného typu, ale osobně se mi jevil jako 

kombinace typu pachatele sportovce a bezohledného dobrodruha. Dle Vantuchova členění 

jde o typ podnikatele. 

Nikdy netrpěl žádnou duševní poruchou. Vzhledem k tomu, že se trestného činu 

dopustil v mladém věku, tak i když měl starosti a obavy ze svého nelegálního jednání, tak 

to nepovažoval za stres – sám řekl, že “stres byl sport, tedy něco přirozeného, co k tomu 

patřilo, ale rozhodně to nebyl důvod propadat depresím a hroutit se“. Teprve, až když 

čekal na skončení celého řízení a žil v nejistotě, kdy nevěděl, zda si má hledat práci, 

budovat vztah se svou přítelkyní, tak se u něj projevily známky sklíčenosti (deprese), což 

řešil nadměrnou konzumací alkoholu a sám to popisuje jako svůj tehdejší únik z reality. 

Jako svou motivaci uvádí zisk finančních prostředků, což souvisí s možností 

nákupu materiálních statků – auta, dům, luxusní věci atd., „dobrý pocit z úspěchu“ – 

podnikal legálně, nicméně poté došlo k situaci, kdy se svými společníky půjčil větší obnos 

peněz jisté osobě, která jim peníze pak nebyla schopna vrátit, což vedlo k vytvoření plánu, 

jak tento větší obnos peněz získat zpátky a k tomu ještě něco navíc (sám sebe neoznačuje 

za strůjce tohoto plánu, ale využil příležitost v podobě, kdy se mu tato možnost naskytla, 

protože své peníze chtěl zpátky), zároveň byl rád v dobré společnosti – „peníze vám 

přinesou postavení a vy se pak ocitnete v lepší společnosti“, čímž měl na mysli úspěšné 

osoby z vyšší společenské vrstvy. Opět se jeho motivace shoduje s poznatky o motivaci 

pachatelů hospodářské kriminality – peníze, touha po moci a společenském uznání.  
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6.5. Závěrečné poznatky a shrnutí 

Je očividné, že pan H. K. má jisté atributy modrého límečku – mužské pohlaví, 

trestné činnosti se dopustil v mladším věku, měl zkušenost s kriminalitou (jako mladý se 

dopustil trestného činu v období, kdy byl ve styku se špatnou partou), nicméně u něj 

nalezneme i atributy bílého límečku – vybudoval si vysoký sociální status (významný 

podnikatel), je velice dobře sociálně integrován, měl dokončené vzdělání (SOU), vysoký 

příjem, nebyl sice ženatý, ale se svou přítelkyní založil rodinu.  

Nikdy nepodstoupil měření inteligence, ale vzhledem k jeho vyjadřovacím 

schopnostem, způsobu provedení a rozsahu způsobené škody lze usuzovat, že se bude 

pohybovat v pásmu vyšší inteligence. Soudím tak také z toho, jak přistupoval k pobytu ve 

vězení. Již dříve řekl, že vězení nebylo až takovým trestem, jako dlouhá doba čekání na 

verdikt. Věděl, že pokud se nemá dostat do psychických problémů, musí si nastavit jistý 

řád a program. Proto si dny ve vězení přizpůsobil vězeňskému režimu a vyhradil si čas na 

cvičení, studium – učil se cizímu jazyku, věnoval se četbě literatury, později hře na klavír.  

Přiznal, že se ve vězení obrátil na víru a stal se z něj pobožný člověk, neboť jak 

sám řekl, „pokud to chcete zdárně ve vězení ustát (přičemž vězení charakterizuje jako stát 

ve státě, byl v několika a každé se diametrálně lišilo), co vám zbývá, než věřit, že to 

všechno jednou skončí a vše bude zase dobré“ (při čtení různých případů jsem již 

mnohokrát narazila na fakt, že se lidé ve vězení obrací na víru, nejedná se tak o 

neobvyklou reakci na pobyt za mřížemi). Duchovní cesta mu, dle jeho slov, ve vězení 

pomohla a zároveň jej naučila pokoře. 

Svým činem se cítí být vinen. Konstatoval, že na svou obhajobu nelze moc co říci 

vzhledem k tomu, že věděl, čeho se dopouští. Nicméně spatřuje obrovské nedostatky 

v postupu průběhu vyšetřování a následně v řízení před soudem. Připadá mu absurdní, že 

byl odsouzen na základě výpovědi dvou svědků, kteří byli sami vinni a na základě 

nedostatečných důkazů – „jak lze pouze odhadnout výši škody, měl být vypracován kvalitní 

znalecký posudek. Chápu, že jsem byl odsouzen, ale vadí mi, že jsou zde právní 

nedostatky“. Svého činu lituje, uložený peněžitý trest ve výši 2.000.000 Kč uhradil. 

Nicméně dodal, že ještě více lituje toho, že se svou nelegální činností neskončil dříve a 

nezařídil se klidnější život. Výčitky svědomí moc nemá, neboť sice „připravil stát o 

peníze, ale fakticky je přeci svým způsobem do ekonomiky vrátil“ – nakupoval si luxusní 

věci, chodil do restaurací atd. Toto bych zhodnotila jako klasický případ relativizace svého 

protiprávního jednání. 
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Svůj pobyt ve vězení vzal jako trest, kterým si musel projít. Prohlásil, že v životě si 

každý musí projít nějakou životní zkouškou. Pro něj to byla tato jeho zkušenost, přičemž 

dodává, že jsou mnohem horší věci, než je pobyt ve vězení, např. smrt blízkého člověka, 

závažné onemocnění. 

Po vykonání trestu se mu rozpadl jeho vztah s přítelkyní, se kterou má své dítě. 

Doba odloučení udělala své, což osobně vnímám jako negativní jev, který nastává bohužel 

poměrně často. Je nesmírně vděčný své rodině, především rodičům, kteří mu poskytli 

zázemí a nezanevřeli na něj. Řekl, že díky nim, byl jeho návrat do společnosti mnohem 

jednodušší a konstatoval, že chápe, když se propuštěné osoby znovu uchylují k trestné 

činnosti, neboť se jim často rozpadnou rodiny, vlastní rodina je odstřihne, oni tak nemají 

kam jít, a zároveň jsou díky pobytu ve vězení bez finančních prostředků. Proto si 

uvědomuje, že z pohledu rodinného zázemí má být za co vděčný. K nápravě, z mého 

pohledu, došlo – pan H. K. si uvědomuje, že jeho dřívější jednání nebylo správné, 

několikrát uvedl, že řešení situace s vypůjčenými penězi nebylo správné, a bohužel špatná 

rozhodnutí vedou k špatným činům. Momentálně je zaměstnaný, má své bydlení, snaží se 

žít spořádaný život – věnuješ e svým dětem, sportuje, také se věnuje svým zálibám a je 

spokojený s tím, co má. Představa jeho dalšího života je, že by chtěl trávit více času se 

svými blízkými, možná se znovu pustit do podnikání – legálně (i předtím podnikal legálně, 

než došlo k oné dříve popsané situaci), neboť podnikání jej bavilo a on zastává názor, že je 

dobré, když lidé pracují v oboru, který je baví. Uvedl, že by si také chtěl zlepšit svou hru 

na klavír, se kterou započal ve vězení – dokonce si již pořídil klávesy, chtěl by se naučit 

společenskému tanci, více sportovat a zlepšit vztah se svým biologickým otcem, který 

pravděpodobně nelibě nese synovu kriminální minulost. 

Možnost rozhovoru s panem H. K. vnímám jako zajímavou zkušenost a praktický 

vhled do problematiky osobnosti pachatele. Samozřejmě, že mé názory jsou laické, opřené 

o teoretické poznatky a k utváření vypovídajících závěrů by bylo potřeba provést výzkum 

s několikanásobně větším množstvím pachatelů. Jistě by někdo mohl namítnout, že pan H. 

K. se snažil prezentovat sám sebe v co nejlepších barvách a mohl mi často lhát, což já jako 

laik nepoznám. Ano, je to možné, ale již na začátku našeho rozhovoru pan H. K. věděl, že 

bude uveden pod smyšlenou zkratkou, zároveň jsem jej požádala, aby mi odpovídal 

pravdivě, aby má práce měla nějakou vypovídací hodnotu, a pakliže by na něco odpovědět 

nechtěl, aby raději neodpovídal vůbec – pan H. K. této možnosti vůbec nevyužil, snažil se 

mi odpovídat co nejpřesněji a k věci, i když se někdy stalo, že odpověděl na otázku a začal 

k tomu vykládat některé historky ze svého života, či postřehy na dnešní politickou scénu, 
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což pokládám za naprosto normální, neboť znám ze svého života, jak se může konverzace 

stočit různým směrem. Pokud v něčem lhal, tak musí být velice pohotový a mít fantazii, 

neboť dopředu nevěděl, na co se jej budu ptát, tím ovšem nevylučuji možnost, že některé 

prvky svého příběhu nepoupravil ve snaze vypadat co nejlépe. Mluvil vyrovnaně, souvisle, 

někdy upravil nějaký nepodstatný detail, nepůsobil na mě, že by měl své vyprávění 

naučené. 
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Závěr 

Studium osobnosti pachatele je náročnou disciplínou, které si vyžaduje poznatky 

z různých oborů. Během řady let bylo vytvořeno mnoho různých teorií, škol, provedena 

řada studií, které se snažily o objasnění příčiny vzniku kriminálního chování a také se 

snažily přijít s návrhy prevence. Došlo tedy k různým přístupům (biologickým, 

psychologickým, sociologickým aj.). Dospěla jsem k závěru, že je potřeba zohledňovat 

několik podmiňujících faktorů. Jednu z nejvýznamnějších rolí přisuzuji osobnosti, 

především významný je temperament, charakter, inteligence a motivace, další podstatnou 

úlohu má, dle mého názoru (umocněného získanými poznatky), vliv prostředí – naše 

rodinné zázemí, výchova, lidé, kterými jsme obklopeni apod. To vše je ovlivněno životní 

situací, ve které se člověk momentálně nachází – jinak na podněty reagujeme, když nás 

trápí osobní problémy (zdravotní, vztahové, finanční aj.) a odlišně, pokud se cítíme dobře a 

jsme spokojení. Proto bych se nejvíce přiklonila k multifaktorovým teoriím, které 

zohledňují více činitelů, kterých je potřeba pro vznik delikventního chování. Je 

nepochybné, že s měnící se dobou, rozvojem společnosti a se změnou společenských 

hodnot, bude potřeba nadále provádět výzkumy, které nám budou poskytovat nové 

poznatky o vývoji, kterým pachatelé prochází, o jejich měnících se motivech a příčinách 

vzniku kriminálního jednání. Nadále bude potřeba s pachateli komunikovat a sbírat data, 

která mnohdy slouží k vytváření efektivních preventivních opatření. 

Hospodářská kriminalita je ve společnosti dlouhodobým problémem. Touha po 

moci, uznání a společenském postavení patří mezi nejčastější příčiny motivace jejich 

pachatelů. Proto dochází ke vzniku útvarů (např. Daňová Kobra), které se zaměřují na 

potírání hospodářské kriminality. Nicméně by bylo vhodné, aby legislativa reagovala na 

změny ve společnosti pružněji, orgány činné v trestním řízení byly lépe technologicky i 

technicky vybaveni, a aby došlo ke zlepšení spolupráce mezi orgány a institucemi. 

Hospodářskou kriminalitu společnost sice vnímá jako problém, nicméně stále je zde 

vysoký podíl latence. Dalším problémem je, že korupce, zneužívání informací, 

„přihrávání“ zakázek a jiné nelegální aktivity probíhají i na nejvyšších místech, což je 

společností vnímáno negativně. V současnosti společností hýbe kauza našeho současného 

premiéra, který je obviněn z dotačního podvodu, jenž vehementně popírá. Společnost sice 

veřejně protestuje, zatím však nedochází k žádné větší odezvě. Dochází tak ke ztrátě 

důvěry k orgánům činným v trestním řízení. 
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V rámci předcházení trestné činy se domnívám, že by bylo vhodné více rozšířit 

vzdělávací programy v oblasti základů finanční gramotnosti. Díky tomu, že si již od útlého 

věku osvojíme základy pro správné hospodaření s penězi, může dojít ke zmenšení 

zadluženosti obyvatel, což může vést ke snížení kriminality v oblasti podvodů, zkrácení 

daní, krádeží a jiných oblastí kriminality. Jistě by také bylo vhodné zkrátit zdlouhavý 

vyšetřovací a soudní proces, kdy může dojít k oslabení vypovídací hodnoty důkazů, 

zároveň povědomí o dlouhém vyšetřování přispívá k neochotě osob nahlásit trestný čin. 

Mělo by tak dojít k navýšení kapacity soudců, ke zkrácení zákonných lhůt, k navýšení 

mezd asistentů soudců a jiných soudních úředníků, kteří jsou často platově podhodnoceni. 

Příležitosti, která má při páchání kriminality klíčovou roli, jen tak zamezit nelze. 

Z tohoto důvodu by bylo žádoucí více zpřehlednit možnosti podnikání, zamezit přílišné 

byrokracii a upravit zákonné podmínky tak, aby jedinci, zvažující své možnosti, vždy 

upřednostnily legální cestu podnikání před nelegální cestou. Nedostatky tak především 

spatřuji v našem právním systému, ve kterém přicházejí změny poměrně pozvolna a 

zdlouhavě, což se podepisuje na celkové efektivitě v boji s kriminalitou. 

Pro předcházení trestné činnosti je dále vhodné, aby bylo rozšiřováno povědomí o 

poradnách, ve kterých nám mohou pomoci s řešením naší situace. Vždy je nutné zvážit 

dopady našeho jednání a snažit se předejít nežádoucím následkům. Zároveň nám poznatky 

o osobnosti člověka umožňují, aby mu byl na jejich základě uložen vhodný trest, bylo 

s ním adekvátně zacházeno a byla prováděna vhodná opatření, která mají význam pro 

individuální i generální prevenci. 
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Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

Abstrakt 

 Cílem této diplomová práce bylo popsat problematiku osobnosti pachatele 

v kriminologii. První část práce se věnuje vymezení základních pojmů, kriminologickým 

teoriím a osobnosti pachatele z pohledu obecných poznatků a poté z pohledu forenzní 

psychologie. Druhá část se zabývá problematikou hospodářských trestných činů, 

především vymezuje pojem hospodářské kriminality, popisuje českou právní úpravu 

hospodářských trestných činů, zabývá se příčinami, prevencí a specifickými znaky 

pachatelů hospodářské kriminality. V třetí části se pokouším aplikovat své nabyté znalosti 

na konkrétní případ pachatele hospodářské kriminality. 

Vzhledem k tomu, že osobnost pachatele má významnou roli při objasňování příčin 

vzniku kriminality, došlo v průběhu dějin ke vzniku mnoha kriminologických teorií, které 

se snažily objasnit, co způsobuje vznik kriminálního jednání. Tyto teorie se zaměřují na 

faktory biologické, psychologické, sociologické apod. Každý člověk má osobnost, která je 

u každého jedince originální. Některé prvky naší osobnosti neovlivníme, např. 

temperament, jiné se u nás vytváří a mění v průběhu našeho života, např. prvky určující 

náš charakter. Pro výzkum osobnosti pachatele má také zásadní roli motivace, která stojí za 

každým trestným činem. 

Hospodářská kriminalita prozatím nemá jednoznačnou definici, nicméně ji lze 

zjednodušeně vymezit jako protiprávní jednání, kterého se pachatelé dopouštějí ve snaze 

získat finanční prospěch, nebo jiné výhody na úkor státu, nebo jiných subjektů. Předmětem 

hospodářské kriminality jsou především hospodářské trestné činy vymezené v  hlavě VI. 

zvláštní části trestního zákoníku. Pachatelé hospodářské kriminality jsou často označováni 

jako pachatelé s bílými límečky. Vyznačují se především vysokým postavením, 

vzdělaností, schopností snadno navazovat kontakty a prosazovat svou vůli. Hospodářská 

kriminalita má největší podíl na škodách způsobených trestnými činy, a proto je potřebné 

se ji snažit co nejvíce předcházet a zamezovat. 

Poznatky o osobnosti pachatele, jeho motivace a dalších příčinách, které vedly ke 

spáchání trestného činu, jsou významné především z hlediska prevence, rozhodování o 

vině a trestu.  
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osobnost pachatele, kriminologie, hospodářská kriminalita 
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The Issue of an Offender’s Personality in Criminology 

Abstract 

 The aim of this master’s thesis was to describe the issue of the offender’s 

personality in criminology. The first part of the thesis deals with the definition of basic 

terms, criminological theories and the offender’s personality from the perspective of 

general knowledge, and then from the perspective of forensic psychology. The second part 

deals with the issue of economic crimes, mainly defines the concept of economic crime, 

describes the Czech legal regulation of economic crimes, deals with the causes, prevention 

and specific characteristics of the economic crime offenders. In the third part of the thesis, 

I try to apply my acquired knowledge to a specific case of the economic crime offender. 

Since the offender's personality has a significant role to play in clarifying the causes 

of crime, many criminological theories have emerged over the course of history to clarify 

what causes criminal behavior. These theories focus on biological, psychological, 

sociological factors, etc. Each individual has a personality which is unique. Some elements 

of our personality can’t be affected, e.g. temperament, other are created and changed 

during the course of our lives, e.g. elements that determine our character. The motivation 

behind every offense also plays a crucial role in researching the offender's personality. 

For the time being, economic crime has no explicit definition, but it can be 

simplified as an offense committed by the offenders in an attempt to obtain financial 

benefits or other benefits at the expense of the state or other entities. In particular, 

economic crime is defined in Title 6 of the special section of the Czech Criminal Code. 

Economic crime offenders are often referred to as white-collar offenders. Above all, they 

are characterized by high status, education, the ability to easily establish contacts and 

promote their will. Economic crime has the largest share on the damage caused by criminal 

acts, so it is necessary to try to prevent it as much as possible. 

The knowledge of the offender’s personality, his motivation and other causes that 

led to the commission of the crime are particularly important in terms of prevention, 

decision making on guilt and punishment. 
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