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Úvod          
  

V roce 2003 došlo v České republice k významné a v jistém smyslu přelomové 

změně v oblasti posuzování odpovědnosti mládeže za protiprávní činy. Stalo se tak 

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

věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen ZSVM). Zákon nabyl účinnosti 

1. ledna 2004 a proti dřívějšímu pojetí přesunuje důraz z víceméně represivního 

působení na systém preventivního zacházení s nastupující mladou generací. To je podle 

mého názoru krok správným směrem. Cílem zákona nemá být potrestání a izolace 

mladého pachatele od společnosti, ale naopak nalézání vhodných opatření pro přerušení 

antisociálního směřování jedince a prostředků, které povedou k jeho nápravě.  

Závažnost problému kriminality mládeže a nekončící snaha odborné veřejnosti 

nalézat stále nová řešení této problematiky je důvodem, proč jsem se rozhodla věnovat 

právě tomuto tématu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že téma delikventní mládeže je velmi obsáhlé, není 

možné vzhledem k účelu a rozsahu mé práce celkově obsáhnout všechny aspekty 

týkající se této matérie. Proto jsem se ve své diplomové práci zaměřila na popis právní 

úpravy institucionální péče o delikventní mládež a analýzu stavu a dalšího vývoje 

mladých lidí, nad kterými byla z důvodů problémů chování ať již v rodině, škole nebo 

jiném prostředí v průběhu jejich mladého života vyslovena soudem ochranná nebo 

ústavní výchova a kteří se z tohoto důvodu ocitly v některém z ústavů pro výkon těchto 

výchov.  

Cílem mé práce je přinést ucelený pohled na současnou situaci v péči o 

delikventní a ohroženou mládež a nastínit možnosti, které by mohly vést k řešení 

zjištěných nedostatků a slabin v systému. 

 V první, obecné části diplomové práce, se věnuji systému institucionální péče o 

delikventní mládež. Na úvod popíši jednotlivé subjekty a instituce přicházející do styku 

s mladistvými, kteří spáchali trestný čin (provinění), v případě dětí čin jinak trestný. U 

jednotlivých institucí popíši jejich právní úpravu zakotvenou v zákonech a dále pak 

vymezím jejich úkoly, pověření, práva a povinnosti v rámci systému.  

V první části se dále zaměřuji na právní úpravu výchovně-nápravných opatření u 

trestání činů spáchaných dětmi do 15 let a dále mladistvými od 15 do 18 let.   
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 Druhá část diplomové práce je zaměřena na analýzu stavu a sociálně-

patologický vývoj mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy. V této části práce budu vycházet z materiálu zpracovaného Ministerstvem 

vnitra, jehož cílem bylo identifikovat problémy ve fungování systému péče o ohrožené 

děti, a to bez ohledu na typ ohrožení tedy nejen kriminalitou, ale i sociálně-

patologickými jevy obecně. 

 V poslední části se zaměřuji na implementaci Systému včasné intervence a 

Týmů pro mládež (dále jen SVI). Popíši současný stav při jeho zavádění, pilíře a cíle 

SVI, jak probíhá v praxi jeho realizace a na závěr nastíním kroky potřebné k realizaci 

Národního projektu SVI v rámci celé České republiky. SVI je považován za jeden 

z nástrojů, který by mohl napomoci k efektivnímu fungování institucionální péče a 

v boji proti kriminalitě mládeže. 

Text dokumentu byl dokončen k právnímu stavu platnému ke dni 9. 11. 2011. 
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1. Systém institucionální péče o delikventní mládež v ČR 

Ve své práci se zabývám tématem delikventní mládeže, proto je zde třeba 

v minimálním rozsahu vymezit základní používané pojmy, které s touto problematikou 

úzce souvisí a jsou důležité pro její správné pochopení. Dále pak vymezím práva a 

povinnosti subjektů přicházejících do kontaktu s delikventní mládeží a popíši jejich 

právní úpravu zakotvenou v zákonech. 

 

1.1. Vymezení základních pojmů 

Delikvence je pojem, který se v kriminologické literatuře objevil na konci 

devatenáctého století a obecně označuje protiprávní jednání. Kriminalita  (zločinnost) je 

pojmem užším než delikvence a znamená úhrn sociálně škodlivých jevů, které jsou 

stanoveny v trestních kodexech. 

Mládež v kriminologické literatuře zahrnuje tři věkové skupiny – děti, mladistvé 

a mladé dospělé. V ZSVM je pojem mládež chápán v užším smyslu, protože zahrnuje 

pouze děti mladší patnácti let a mladistvé, tzn. od narození do osmnácti let. 

Pojem dítě je používán a vymezen v různých právních normách. Úmluva o 

právech dítěte1 se o něm zmiňuje ve svém čl. 1, podle kterého se dítětem rozumí každá 

lidská bytost, mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě  

vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve, což je podle platných právních norem u nás 

možné pouze uzavřením manželství. Zájem dítěte musí být dle Úmluvy předním 

hlediskem jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo 

soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. 

ZSVM pojem vysvětluje ve svém § 2 odst. 1 písm. b) a to tak, že dítětem mladším 

patnácti let je ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku. 

Vzhledem k výše uvedenému je zde vidět rozdílný pohled obou norem na vymezení 

věku dítěte. Ve své práci budu vycházet z pojetí ZSVM. 

Za mladistvého se považuje ten, kdo v době spáchání trestného činu dovršil 

patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku. Za mladistvého je možno 

pachatele považovat až dnem, který následuje po dni, kdy pachatel dovršil patnáctý rok 

věku. Naproti tomu za mladistvého se považuje ještě pachatel, který spáchal provinění 

                                                 
1 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 41/2010 Sb. m. s., o Úmluvě o právech dítěte  
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v den svých osmnáctých narozenin.2 Co se týče trestní odpovědnosti mladistvého, je 

v konkrétním případě určující, zda v době spáchání činu dosáhl takové rozumové a 

mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání. 

V opačném případě není za tento čin trestně odpovědný. 

Osoba blízká věku mladistvého je pojem trestněprávní. Věkem blízkým věku 

mladistvých je chápáno období mezi 18. a 19. rokem života fyzické osoby. Pokud 

pachatel spáchal trestný čin v tomto věku, použije se při výměře trestu institut 

polehčující okolnosti a fakultativně se uplatní i zvláštní způsoby řízení proti 

mladistvému a specifika při výkonu trestu odnětí svobody a ochranné výchovy.3 

ZSVM dopadá na případy posuzování dvou typů protiprávních činů – provinění 

spáchaných mladistvými a činů jinak trestných, jichž se dopustili osoby, které 

nepřekročily osmnáctý rok svého věku.4 Činem jinak trestným se rozumí čin, který je 

ve smyslu trestního zákona beztrestný, i když za jiných okolností by trestným činem 

byl. Činy jinak trestné lze rozdělit do dvou kategorií. Do první skupiny spadají pro 

společnost v zákonem požadovaném stupni nebezpečné činy, které naplňující znaky 

skutkové podstaty trestného činu, ovšem trestným činem nejsou z důvodu nedostatku 

věku, nepříčetnosti nebo nedostatku rozumové a mravní vyspělosti u mladistvých. 

Pokud se v ZSVM pojednává o činu jinak trestném, má zákon na mysli právě tuto první 

kategorii. Druhou skupinu tvoří činy pachatele trestně odpovědného naplňující znaky 

skutkové podstaty trestného činu, u nichž s ohledem na ustanovení § 12 odst. 2 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen TZ), nebyla trestní odpovědnost uplatněna. 

  Dle § 6 odst. 1 ZSVM se trestný čin spáchaný mladistvým nazývá provinění. 

Zákonodárce termín trestný čin u mladistvého nahradil pojmem provinění pro svou větší 

vhodnost. Pojem trestný čin totiž zcela přesně nevyjadřuje podstatu jednání 

mladistvého, jelikož za takové jednání je spoluodpovědná i společnost, a to tím, že se jí 

nepodařilo vytvořit vhodné náhradní výchovné prostředí nebo chyběly vhodné a včasné 

výchovné zásahy do jeho narušeného rodinného prostředí. Pojem provinění není tak 

výrazně odsuzující a stigmatizující. 

 

                                                 
2 ŠÁMAL, Pavel, et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 1. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 10 
3 ZOUBKOVÁ, Ivana. Kontrola kriminality mládeže. Dobrá voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002, s. 13 
4 ŠÁMAL, Pavel, et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 1. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 787 
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1.2. Historické počátky péče o delikventní mládež 

Historické počátky péče o delikventní mládež sahají do osmdesátých let 

předminulého století. Už v roce 1880 pražská obecní rada projednávala dva předložené 

návrhy, ale ani jeden z nich nakonec neschválila. V prvním případě se jednalo o zřízení 

ústavu pro opuštěné a zpustlé dívky, ve druhém případě šlo o založení svatováclavského 

ústavu k výchově opuštěných a zpustlých hochů. V prosinci téhož roku ale rada 

schválila návrh Vojtěcha Náprstka na zřízení výchovného ústavu pro zpustlou mládež 

pražskou obcí. Ústav byl původně zřízen pro 20 chovanců a byl umístěn v zámečku 

v dolní Libni. Zajímavostí je, že správce ústavu Leopold Pek byl před zřízením ústavu 

vyslán na tříměsíční cestu do zahraničí, aby se seznámil s podobnými ústavy. V průběhu 

let musel být ústav rozšířen o další potřebné prostory, neboť počet chovanců neustále 

stoupal. O přijetí do vychovatelny bylo zapotřebí požádat městskou radu. Poplatek za 

veškeré zaopatření na jeden rok, který se nemajetným snižoval a chudým zcela  

promíjel, byl 240 zlatých. Postupem času byla v ústavu zřízena jednotřídní obecná škola 

a pokračovací škola, kde se chovanci mohli učit řemeslům.5 

Chovanci byli rozděleni do tří oddělení. Ti, kteří se delší dobu chovali 

bezúhonně, byli zařazeni do tzv. vyššího oddělení. Nováčkové a ti, kteří se nechovali 

alespoň měsíc tak, aby na jejich list nebyla napsána poznámka, tvořili nižší oddělení.  

Ti, kteří z ústavu utekli, dopustili se krádeže či jiného hrubého provinění, byli 

zařazováni do oddělení trestního. V letech 1883 – 1897 bylo do ústavu přijato celkem 

208 chovanců, z nichž bylo celkem 153 z ústavu propuštěno. Již z této doby můžeme 

zaznamenat statistiky, podle kterých bylo po propuštění z ústavu považováno 123 

chovanců za polepšené.6 

V roce 1886 byla otevřena okresní vychovatelna na Královských Vinohradech, 

která obdobně jako libeňská, měla pečovat o zdravý tělesný vývoj chovanců, usilovat o 

jejich náboženské a mravní vzdělání a poskytovat jim přiměřené školní vzdělání. 

Pozoruhodné je, že jednou z hlavních povinností ústavu byla péče o již propuštěné 

chovance, kterým měl ústav pomáhat při cestě do normálního života. 

Dalším významným počinem bylo založení Vychovatelny Olivových 

v Říčanech pro mládež mravně zanedbanou a opuštěnou na základě štědrého daru 

                                                 
5 MORKES, František. Historické počátky péče o mravně narušenou mládež. Bulletin : Národní protidrogová 
centrála. 1998, IV, 1, s. 21 
6 tamtéž 
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manželů Aloise a Louisy Olivových. Obdobný ústav byl založen také na Moravě a ve 

Slezsku v roce 1888.7 

Problematika mravně narušené mládeže se dokonce stala hlavním tématem na 

sjezdu českého učitelstva, který se konal 7. 8. 1894 v Příbrami. Výsledkem sjezdu byl 

fakt, že stále vzrůstá počet mladistvých zločinců a že je třeba vybudovat potřebné 

množství ústavů na základě jednotného a koordinovaného plánu.8 

 

1.3. Práva a povinnosti subjektů přicházejících do styku s delikventní 

mládeží 

Problematikou péče o delikventní mládež se zabývá řada státních, 

samosprávných i neziskových subjektů a institucí působících v oblasti sociální i 

kriminální politiky, jejichž práva a povinnosti v rámci systému určuje příslušná 

legislativa.  

Na centrální úrovni státní správy se jedná o jednotlivá ministerstva, samotné 

řízení pak koná soud pro mládež. Soud, stejně jako úředníci Probační a mediační služby 

spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zájmovými sdruženími 

občanů a s osobami realizujícími probační programy. Nezastupitelnou roli zde mají i 

nevládní neziskové a charitativní organizace poskytující služby v oblasti primární, 

sekundární i terciární prevence. Úkony přípravného řízení provádí policejní orgán 

určený k úkonům v trestních věcech mládeže, státní zástupce specializovaný na věci 

mládeže nebo soudce soudu pro mládež. Mladiství i dítě musí mít obhájce. Dále zde 

působí školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, kterými jsou 

diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav a 

v neposlední řadě také zvláštní věznice pro mladistvé. Zařízení se zaměřují na výchovu 

a zabezpečení přípravy mládeže na budoucí povolání. Řadu úkolů také plní kraje a obce 

s rozšířenou působností. 

Konkrétní osoby, které se účastní řízení v trestních věcech mladistvých a ve 

věcech dětí mladších patnácti let, musí splňovat určité osobní a odborné předpoklady. 

Dle § 36 ZSVM je v řízení proti mladistvým třeba dbát toho, aby vyšetřování, 

                                                 
7 MORKES, František. Historické počátky péče o mravně narušenou mládež. Bulletin : Národní protidrogová 
centrála. 1998, IV, 1, s. 22 
8 tamtéž 
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projednávání i rozhodování jejich trestných věcí bylo svěřováno osobám, jejichž znalost 

otázek souvisejících s výchovou mládeže zaručí splnění výchovného účelu řízení. Podle 

komentáře k ZSVM by soudci, státní zástupci, policisté a úředníci PMS působící 

v trestních věcech mladistvých měli být podle důvodové zprávy k ZSVM vybírání 

z osob, které mají dostatek životních zkušeností, přičemž by jim měla být poskytnuta 

speciální průprava v zacházení s mládeží.9 Speciální vzdělávání výše zmíněných osob 

zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím Justiční akademie. 

 

1.3.1. Působnost jednotlivých ministerstev v oblasti péče o delikventní 

mládež 

Kompetence jednotlivých rezortů k problematice delikventní mládeže jsou 

upraveny v zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy (kompetenční zákon). Jedná se o resorty vnitra, práce a sociálních věcí, 

spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví. 

 
Ministerstvo vnitra (MV) 

V systému péče o delikventní mládež se zabývá problematikou odhalování, 

vyšetřování a objasňování trestné činnost. V oblasti prevence kriminality zpracovává 

Program prevence kriminality, který obsahuje řadu dílčích úkolů a aktivit, jejichž 

časové plnění je vázáno na Strategii prevence kriminality, která je schvalována vládou 

vždy na určité období10 (v současné době na léta 2008 – 2011) a jejíž prioritou je 

prevence trestné činnosti mládeže a aplikace Systému včasné intervence do praxe (o 

tom blíže pojednáno ve 4. kapitole). V oblasti prevence kriminality také věnuje 

pozornost ohroženým a rizikovým dětem a mladým lidem se zaměřením zejména na 

předcházení umisťování dětí do institucionální péče. S tím také souvisí komplexní 

podpora obcím a městům v oblasti prevence kriminality dětí a mladých lidí ve formě 

poskytování dotací.11 

 

                                                 
9 ŠÁMAL, Pavel, et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 1. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 406 
10 MVČR: Hodnocení systému péče o ohrožené děti, dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/mladez1016.html [citováno 13. 8. 2011] 
11 RADITSCH, Ferdinand. Oddělení ústavní a ochranné výchovy. Prezentace MV, Odbor prevence kriminality MV 
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Z organizačního hlediska je za oblast prevence kriminality primárně odpovědný 

Odbor prevence kriminality a Republikový výbor pro prevenci kriminality, jehož 

členové jsou zástupci všech ústředních subjektů státní správy, které se touto 

problematikou zabývají. Je to koordinační a metodický orgán zřízený při MV 

usnesením vlády.12  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

 V rámci sociálně-právní ochrany dětí, která je dána zákonem č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, koordinuje a metodicky usměrňuje péči o děti 

s výchovnými problémy a taktéž se v oblasti prevence kriminality mládeže podílí na 

realizaci mezirezortních aktivit. S problematikou delikventní mládeže souvisí i Národní 

akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 

201113 schválený vládou ČR.  

Výkon sociálně-právní ochrany dětí zajišťují krajské úřady, které koordinují 

prevenci kriminality v rámci regionu a obecní úřady, které zajišťují přímou péči o děti 

vyžadující zvýšenou pozornost. Zejména se zaměřují na volnočasové aktivity těchto 

dětí, jejich kontakty s nepříznivými sociálními skupinami, na ohrožující vlivy a na 

spolupráci se školami, zájmovými sdruženími občanů a dalšími fyzickými a 

právnickými osobami, jsou-li k tomu zákonem pověřeny. 

 

Ministerstvo spravedlnosti (MS) 

 MS vytváří dle kompetenčního zákona podmínky k řádnému výkonu soudů, 

státního zastupitelství, věznic pro mladistvé, detenčních zařízení, probaci a mediaci a 

v zákonem stanovených mezích dohlíží na řádné plnění jejich úkolů. V souvislosti se 

zaváděním SVI je třeba zmínit důraz ministerstva na elektronizaci justice. 

 

 

                                                 
12 Usnesení vlády České republiky ze dne 3. listopadu 1993 č. 617, o projednání koncepce a programu prevence 
kriminality, dostupné z: 
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/7C63E965BDF92B41C12571B600705510 
13 Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti (dále jen NAP) je výsledkem 
mezirezortní spolupráce a definuje klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami. 
NAP jako celek je koncipován meziresortně, tedy navrhovaná opatření se týkají všech složek systému práce s 
ohroženými dětmi a rodinami bez ohledu na resort, který je za danou oblast zodpovědný. Cílem NAP je také oslovení 
veřejnosti, které se téma Národního akčního plánu úzce dotýká. 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

 Legislativní rámec upravující činnost ministerstva tvoří dva základní právní 

předpisy, vyhlášky a další podzákonné normy. Prvním ze zákonů je zákon  

č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů, druhým pak zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

Jednou z hlavních kompetencí MŠMT je oblast vzdělávání ve školách a 

školských zařízeních a prevence sociálně-patologických jevů u mládeže. Poskytuje 

systém poradenských služeb ve školství prostřednictvím pedagogicko-psychologických 

poraden, speciálních pedagogických center a středisek výchovné péče. V neposlední 

řadě také vykonává správu sítě školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy, do kterých jsou umisťovány děti a mladiství se soudem nařízenou ústavní 

nebo uloženou ochrannou výchovou. 

 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) 

 Aktivity resortu zaměřené na oblast prevence kriminality mládeže se týkají 

zejména vzdělávání zdravotnických pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu s obětí 

trestného činu těsně po jeho spáchání či v rámci trestního řízení. Dále na zdravotníky 

primární péče a traumatologických oddělení, kteří mohou zachytit známky trestné 

činnosti. 

 

1.3.2. Policie ČR (PČR) 

Základní právní předpis upravující činnost PČR ve vztahu k delikventní mládeži 

je zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a dva interní akty - závazné pokyny 

policejního prezidenta.14  

Policie má na starost odhalování, vyšetřování a objasňování trestné činnosti dětí 

a mladistvých. Konkrétně jde o specialisty zařazené do Služby kriminální policie a 

vyšetřování, kteří jsou vedoucím funkcionářem pověřeni odhalováním a 

                                                 
14 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 8 ze dne 21. ledna 2002 (upravuje systém práce a postupy příslušníků 
Policie ČR při odhalování a dokumentování kriminality mládeže a trestné činnosti páchané na mládeži) a č. 105 ze 
dne 1. prosince 2005 (upravuje postup při pátrání po osobách a věcech) 



 14   
 

dokumentováním kriminality mládeže, trestné činnosti páchané na mládeži a 

závadového jednání. V rámci základních útvarů vykonávají činnost policisté, kteří jsou 

současně pověřeni jinými problematikami a množstvím administrativních úkonů. To 

často vede k jejich přetížení, zavalení administrativou a nepřítomností v terénu. 

Specialisté v této oblasti spolupracují s dalšími institucemi, zejména orgány sociálně-

právní ochrany dětí a justičními složkami. Systematicky získávají, osvojují a prohlubují 

si znalosti zejména: 

• sociálně-patologických jevů ovlivňujících zdravý duševní a mravní vývoj dětí 

a ověřených metod jejich předcházení, 

• způsobů a forem kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži, různých 

forem závadného chování dětí a závadového jednání a trestné činnosti 

související s toxikomanií a prostitucí, 

• zásad kriminalistické taktiky a psychologie, včetně jejich uplatňování, 

• závadného chování dětí, jejich styků a vlivů, které na ně působí, 

• míst, kde se mládež schází, připravuje nebo páchá trestnou činnost, 

• oborů souvisejících s péčí o děti, např. psychologie, pediatrie a pedagogiky, 

• problematiky dětí umístěných v  zařízeních pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy a azylových zařízeních a jejich jednání na útěku, 

• syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte se zaměřením, 

na základě poznatků získaných zejména výslechem dítěte, na minimalizaci jeho 

traumatického prožívání, 

• právních předpisů v oblasti problematiky mládeže, zejména její ochrany.15 

 

Důležitou součástí práce těchto odborníků jsou speciální místnosti určené pro 

výslech dětí. Výslechová i pozorovací místnost jsou technicky vybavené a vzájemně 

propojené. Interiér výslechové místnosti je přizpůsoben dětské klientele tak, aby 

navozoval pocit bezpečí, ale zároveň děti a mladistvé nerozptyloval. Součástí vybavení 

jsou také demonstrační pomůcky. Výslechová místnost je určena pouze pro 

vyslýchajícího a vyslýchaného. Jsou zde umístěny dvě kamery, které zabírají detailní 

                                                 
15 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 8 ze dne 21. ledna 2002, kterým se upravuje systém práce a postupy 
příslušníků Policie České republiky při odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na 
mládeži, dostupný z: 
www.poradenskecentrum.cz/dokumenty/pp2002-8.doc [citováno 1. 11. 2011] 
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záběr a záběr na celou místnost, v pozorovací místnosti jsou umístěné dvě televize, 

které umožňují celkový náhled na probíhající výslech. Po celé ČR je v současné době 

celkem 32 takto specializovaných výslechových místností. 

Praktickým nástrojem prevence kriminality v rámci PČR jsou Preventivně 

informační skupiny, které jsou zřízeny při okresních (a jim na roveň postavených) 

ředitelstvích PČR, dále správách krajů PČR a při Policejním prezídiu ČR. Policisté a 

policistky zařazeni do těchto skupin vykonávají přímou preventivní práci ve vztahu 

k občanům, zejména k dětem. Kvalita jejich práce kolísá a je odvislá od iniciativy a 

pochopení pojmu prevence u každého z nich.16       

  

1.3.3.  Soud pro mládež 

Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak trestných 

spáchaných dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro mládež.17 V praxi to 

neznamená, že by byly vytvořeny nějaké nové soudní orgány, ale trestní kauzy 

mladistvých řeší speciální soudy, jejichž funkci plní zvláštní senát nebo předseda 

takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, vrchního nebo 

Nejvyššího soudu.  

 Řízení v trestních věcech mládeže má zvláštní úpravu místní příslušnosti, 

protože cílem je, aby všechny činy jinak trestné dítěte mladšího patnácti let a později 

provinění mladistvého soudil stále stejný soud, a proto podle ZSVM je místně 

příslušným k řízení soud pro mládež, v jehož obvodu obviněný mladistvý i dítě bydlí. 

V případě, že nemá trvalé bydliště, je to soud pro mládež, v jehož obvodu se zdržuje 

nebo pracuje. Jen pokud se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území ČR, koná 

řízení soud pro mládež, v jehož obvodu byl čin spáchán nebo vyšel najevo.18 

V otázkách společného řízení má ZSVM speciální ustanovení, které společné řízení 

mezi mladistvým a dospělým obžalovaným připouští jen ve výjimečných případech a 

nesmí to být na újmu mladistvého. Společné řízení mezi mladistvými připouští jen 

                                                 
16 MVČR: Hodnocení systému péče o ohrožené děti, dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/mladez1016.html [citováno 12. 1. 2011] 
17 § 4 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o 
změně některých zákonů 
18 ŠÁMAL, Pavel, et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 1. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 411 
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v případě, že je to vhodné z hlediska všestranného a objektivního objasnění věci, 

hospodárnosti a rychlosti. 

  Děti do patnácti let nejsou trestně odpovědné, tj. nemohou být stíhány za 

spáchání trestného činu. Pokud se dopustí jednání, které jinak nese znaky trestného 

činu, nekoná se řízení podle trestního řádu, ale podle občanského soudního řádu. Řízení 

podle hlavy třetí ZSVM je nesporným řízením, které vychází z právní úpravy řízení ve 

věcech péče o nezletilé vymezené v občanském soudním řádu.19  

 

1.3.4. Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 

Podle zákona jsou OSPOD krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou 

působností, obecní úřady, ministerstvo a Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí.20 

V souvislosti s řízením ve věcech mládeže před soudem by měly orgány činné v tomto 

řízení (policejní orgány, státní zástupci a soudy pro mládež) spolu s úředníky Probační a 

mediační služby s OSPOD spolupracovat a vytvářet tak podmínky k řešení konkrétních 

věcí a reagovat na potřeby a zájmy mládeže. 

 Kromě úkolu vymezených v souvislosti s řízením před soudem plní OSPOD též 

úkony sociálně-právní ochrany. Jedná se především o ochranu práv a nároků dětí na 

příznivý vývoj, řádnou výchovu a působení na obnovení narušených funkcí rodiny. 

Cílem je působit preventivně při selhávání rodiny, pomáhat při řešení složitých 

životních situací jevících se jako rizikové a snaha o udržení rodiny pohromadě. Sociální 

pracovník pracuje s rodiči i dítětem na odstranění nedostatků ve výchově a poskytuje 

poradenské služby.  

 Role OSPOD není v rámci systému vůbec jednoduchá. V současné době je 

nedostatečný počet pracovníků sociálně-právní ochrany dětí. Podle PaedDr. Jiřího Pilaře 

na jednoho sociálního pracovníka připadá více než 300 a v nejproblematičtějších 

regionech téměř 600 problémových rodin.21 To je způsobeno zejména tím, že po 

přechodu OSPOD z okresů na obce s rozšířenou působností počet sociálních pracovníků 

klesl asi o 20%. Důsledkem tohoto stavu je nemožnost zajištění systémové práce 

                                                 
19 § 176 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád   
20 § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
21 PILAŘ, Jiří. Východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních. In Vybrané problémy sociální 
patologie : Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS. Praha : Masarykova česká sociologická 
společnost, 2005, s. 187 
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v prevenci selhání rodiny, nepromyšlené umisťování dětí do ústavní péče (někdy 

předčasné, někdy pozdní) a absence práce s rodinou po odejmutí dítěte v rámci její 

revitalizace ve jménu vytvoření možnosti rychlého návratu dítěte z ústavu zpět do 

rodiny.22 

 

Kurátor pro mládež 

 Kurátor pro mládež je specializovaný odborný pracovník, který zastupuje obecní 

úřad obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany. Jeho činnost 

vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V rámci 

problematiky kriminality mládeže se kurátor zabývá dětmi, které se dopustily činu jinak 

trestného a mladistvými, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustili 

přestupku. Okruh jeho kompetencí je velmi široký, proto zmíním pouze úkoly, které 

souvisí s problematikou delikventní mládeže: 

• vede rejstříky trestné činnosti dětí a mladistvých a orgánům činným v trestním 

řízení podává o těchto osobách kvalifikované zprávy,  

• zúčastňuje se jak přípravného řízení, tak hlavního líčení a veřejného zasedání 

v trestních věcech mladistvých, 

• spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se 

školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje 

s orgány obcí, zdravotnickými zařízeními, úřady práce, charitativními a jinými 

organizacemi, 

• podílí se na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy do příslušných zařízení ve 

spolupráci se soudem, 

• navštěvuje nezletilé a mladistvé, kteří jsou umístěni v ústavních zařízeních a 

věznicích, 

• pomáhá dětem a mladistvým propuštěným z institucionální péče o úspěšnou 

resocializaci, 

• při své činnosti spolupracuje s mnoha institucemi: s ústavy pro výkon vazby i 

výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a 

                                                 
22 MV: Hodnocení systému péče o ohrožené děti, dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/mladez1016.html [citováno 13. 10. 2011] 
 



 18   
 

ochranné výchovy, s orgány obcí, zdravotnickými zařízeními, úřady práce a 

charitativními organizacemi.23 

 

1.3.5. Probační a mediační služba ČR (PMS) 

PMS byla založena zákonem č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, 

který vstoupil v účinnost 1. 1. 2001. Na poli trestní justice představuje novou instituci, 

která propojuje sociální práci a trestní právo. Její činnost vymezuje § 4 zmíněného 

zákona jako službu, která vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve vhodných 

případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení nebo mohl být 

uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo vazba byla nahrazena 

jiným opatřením. Za tímto účelem poskytuje obviněnému odborné vedení a pomoc, 

sleduje a kontroluje jeho chování a spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, ve 

kterém žije a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl řádný život. 

Při své činnosti PMS vychází z principu restorativní justice, jehož „duchovním 

otcem“ je profesor Howard Zehr. Vychází z myšlenky, že pachatele je možno napravit i 

jinak, než přísným trestem a podporuje odpovědnost pachatele za řešení vzniklé situace, 

což zahrnuje morální i materiální nápravu škody způsobené trestnou činností. Ve vztahu 

k oběti usiluje o zohlednění jejich potřeb a napomáhá ke zmírnění následků trestné 

činnosti. Do procesu řešení zapojuje poškozeného, pachatele i komunitu. Tomuto 

pohledu na trestný čin říkáme restorativní (obnovující) přístup a Howard Zehr jej opírá 

a tyto 3 pilíře: 

• Újmy a potřeby – tento tzv. první pilíř se primárně vztahuje k oběti trestného 

činu. Jaká újma byla oběti způsobena a jaké má v souvislosti se spáchaným 

činem potřeby? Došlo k poškození dalších osob? Jestliže ano, jaké jsou jejich 

potřeby? 

• Závazky a povinnosti – vznikly v důsledku způsobené újmy a z ní vyplývajících 

potřeb oběti a dalších osob postižených trestným činem. Odpovědnost za 

závazky a povinnosti nese pachatel trestného činu. Pachatel má povinnost učinit 

všechny potřebné kroky k odstranění či alespoň zmírnění újmy způsobené oběti. 

                                                 
23 MPSV: Funkce kurátora pro děti a mládež, dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7290/Funkce_kuratora.pdf [citováno 14. 7. 2011] 
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• Angažovanost a účast – předpokladem pro úspěšný restorativní proces je osobní 

angažovanost účastníků, tj. oběti a pachatele, popř. dalších osob postižených 

spáchaným činem. Nejde o proces řízený tzv. shora. Naopak, možnosti a cesty 

k odstranění újmy hledají právě ti, kterých se trestný čin nejvíce týká – oběť a 

pachatel.24 

Úkoly ve vztahu k mladistvým pachatelům a pachatelům ve věku blízkém věku 

mladistvých je blíže upravena v ZSVM. Tak jako na ostatní osoby, které přicházejí do 

styku s těmito pachateli, jsou i na úředníky nebo asistenty PMS kladeny zvláštní 

požadavky. Tito specialisté na práci s mládeží, kteří působí v jednotlivých střediscích 

PMS, jsou průběžně školeni oproti ostatním probačním úředníkům v psychologii a 

psychopatologii dětí a mladistvých. 

V rámci činnosti s mladistvými delikventy pracuje PMS v celém trestním řízení. 

V přípravném řízení a řízení před soudem u mladistvých a dětí mladších 15 let je cílem 

pracovníka PMS výchovně působit na mladistvého pachatele tak, aby se v budoucnu 

zdržel protiprávního jednání. Ve vykonávacím řízení pak zajištění efektivního výkonu 

uložených opatření s důrazem na ochranu společnosti, prevenci kriminality a zájmy 

poškozených. 

Úkoly pracovníka PMS v celém řízení ve věcech delikventní mládeže lze shrnout 

následovně: 

• příprava podkladů – jde o písemné zprávy o osobních, rodinných a sociálních 

poměrech a aktuální životní situaci mladistvého, návrh na využití odklonů 

v trestním řízení pro státního zástupce, soudce pro mládež apod., 

• jednání s kurátory, pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí, školami a 

středisky výchovné péče či dalšími institucemi, 

• zprostředkování kontaktu na jiné odborné služby (psycholog, pedagogicko-

psychologická poradna), 

• zprostředkování společného jednání s poškozenými – mediace mezi obětí a 

pachatelem, 

• jednání a poskytování pomoci poškozeným, 

                                                 
24 ŠTERN, Pavel; OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka; DOUBRAVOVÁ, Dagmar. Probace a mediace. Možnosti řešení 
trestných činů. Praha : Portál, 2010, s. 31 
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• jednání o náhradě škody, 

• předjednání a volba vhodného opatření, např. výchovné opatření, probační 

program, společensky prospěšná činnost apod., 

• výkon dohledu pracovníka, 

• výkon dohledu nad uloženými povinnostmi a omezeními, nad uloženými 

trestními opatřeními, 

• vypracování zprávy o průběhu dohledu, kontrola plnění uložených opatření, 

• zprostředkování kontaktu na jiné odborné služby (psycholog, kontaktní centra, 

komunity pro léčbu závislostí), 

• možnost zprostředkování mediace ve vykonávacím řízení, 

• spolupráce s rodinou klienta.25 

Při činnosti PMS je velmi důležitá její součinnost s ostatními zúčastněnými 

subjekty, jako je státní zastupitelství, soud, Policie ČR, kurátoři, OSPOD a další. Tyto 

subjekty tvoří tzv. týmy pro mládež – multidisciplinární týmy, které se pravidelně 

scházejí při jednotlivých střediscích PMS. Nezbytná je také úzká spolupráce 

s nevládními a neziskovými organizacemi. Služby PMS jsou bezplatné a na jednotlivá 

střediska PMS se může obrátit jak samotný mladistvý, jeho zákonní zástupci i 

poškozený. 

 

1.3.6. Zájmová sdružení občanů a osoby realizující probační programy 

Podmínky sdružování občanů ve spolcích, společnostech, svazech, hnutích, 

klubech a jiných občanských sdruženích vymezuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů. Sdružení vzniká registrací u MV. 

Probační programy mohou realizovat fyzické i právnické osoby. Nejčastěji se 

bude jednat o nevládní neziskové organizace, které se tak mohou podílet na výkonu a 

zajištění trestní spravedlnosti. Díky zájmu nevládního sektoru byly vyvinuty a 

realizovány zajímavé probační programy a projekty v oblasti kriminality mládeže. 

Probační program nejprve schválí ministr spravedlnosti a poté se zapíše do seznamu 

                                                 
25 ŠTERN, Pavel; OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka; DOUBRAVOVÁ, Dagmar. Probace a mediace. Možnosti řešení 
trestných činů. Praha : Portál, 2010, s. 131-132 
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akreditovaných probačních programů, který vede MS.26 Akreditací programu je tak 

zajištěna jeho kvalita a funkčnost. 

Zájmová sdružení občanů a osoby realizující probační i jiné programy nebo 

věnující se sociální práci mohou způsobem stanoveným v zákoně o soudnictví ve 

věcech mládeže: 

a) upozorňovat orgány činné podle tohoto zákona a příslušný orgán sociálně-právní 

ochraně dětí na skutečnosti nasvědčující tomu, že bylo spácháno provinění a 

dávat tak podnět k reakci na ně, 

b) podílet se na výkonu soudních rozhodnutí a spolupůsobit při nápravě 

mladistvých a při vytváření jejich sociálního zázemí.27 

 

1.3.7. Obhájce 

Mladistvý není schopen se náležitě hájit, proto musí mít obhájce od okamžiku, 

kdy jsou proti němu použita opatření podle ZSVM nebo provedeny úkony podle 

trestního řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných. Nutná obhajoba však 

nenastane v případě, že provedení úkonu nelze odložit a zároveň o něm obhájce nelze 

vyrozumět. Takové případy by ale měly být spíše výjimkou.  

Obhájcem v trestním řízení ve věcech mladistvých může být jen advokát, u 

kterého jsou zajištěny potřebné znalosti a praktické zkušenosti s obhajobou, protože 

mladistvý ve většině případů nezná dostatečně svá práva nebo je neumí náležitě využít. 

Právo zvolit si obhájce má sám mladistvý. Pokud tak neučiní, může mu obhájce zvolit 

zákonný zástupce, příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, manžel, druh i 

zúčastněná osoba28 a to i proti jeho vůli. 

V řízeních ve věcech dětí mladších patnácti let musí být dítě vždy zastoupeno 

pro nedostatek procesní způsobilosti. V případě vyloučení rodičů jako zákonných 

zástupců z důvodu střetu zájmů mezi nimi a dítětem se dítěti ustanoví tzv. kolizní 

                                                 
26 V současné době je akreditováno přibližně 24 programů, jde např. o tyto: Učební program mladiství a Mentor 
(Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.), Právo pro každý den (PARTNERS CZECH, o.p.s.), Probační program 
KOST (Člověk v tísni, o.p.s.) 
MS: Akreditované probační programy, dostupné z:   
http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=3413&d=313691 [citováno 14. 8. 2011] 
27 ŠÁMAL, Pavel, et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 1. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 435 
28 Podle § 42 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) je zúčastněnou osobou ten, jehož 
věc nebo jiná majetková hodnota byla zabrána nebo podle návrhu má být zabrána 
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opatrovník, kterým je zpravidla OSPOD. ZSVM však v § 91 odst. 2 stanoví obligatorní 

postup soudu pro mládež, který pro toto řízení ustanoví dítěti usnesením opatrovníkem 

advokáta. Zatímco kolizní opatrovník je ustanoven v případě střetu zájmu mezi rodiči a 

dítětem, opatrovník podle § 91 odst. 2 poskytuje dítěti, které se dopustilo činu jinak 

trestného, odbornou právní pomoc v jeho prospěch a přispívá k objasnění celé události. 

Mělo by se pokud možno jednat o advokáta, který je na problematiku nezletilých dětí 

specializován a může tak kvalifikovaně hájit zájmy dítěte. Není ovšem vyloučeno, aby 

zákonní zástupci nezletilého uzavřeli smlouvu o právním zastoupení svého dítěte s 

jiným advokátem, ten však vystupuje v roli právního zástupce nikoli opatrovníka. 

 

1.3.8. Školská zařízení pro výkon ochranné výchovy 

Legislativní rámec pro výkon ochranné výchovy tvoří zákon  

č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivní výchovné péči a vyhláška MŠMT č. 438/2006 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 

zařízeních. Ochranná a ústavní výchova se podle výše zmíněného zákona vykonává ve 

speciálních školských zařízeních v resortu MŠ. Mezi tato zařízení patří diagnostický 

ústav, dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav. Jedná se o zařízení, 

která jsou společná jak pro výkon ochranné výchovy, tak pro výkon ústavní výchovy, 

kterou nařizuje soud v souladu se zákonem o rodině v případě, že výchova dítěte je 

vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná opatření nevedla k nápravě, nebo jestliže 

rodiče nemohou výchovu dítěte zabezpečit.29 K ústavní výchově se přistupuje jako 

k poslednímu možnému kroku, kdy všechna ostatní výchovná opatření selhala. Nařizuje 

se z důvodů sociálních a výchovných. Na rozdíl od ochranné výchovy nemá trestní, ale 

preventivní charakter a trvá pouze tak dlouho, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však 

do osmnáctého roku života jedince, tedy do dosažení jeho zletilosti. Výjimečně může 

být soudem prodloužena i po dosažení zletilosti, nejdéle však do devatenácti let. Naproti 

tomu uložení ochranné výchovy přichází v úvahu zásadně jako reakce na spáchaný 

                                                 
29 DIBLÍKOVÁ, Simona. Děti, právo, ústavní a ochranná výchova. In Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální 
patologie. Praha : Masarykova česká sociologická společnost, 2002. s. 61-62 
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protiprávní čin mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let30 a nedostatek řádné 

výchovy, který k provinění vedl, nelze odstranit jiným způsobem. Jejím účelem je 

zajištění podmínek pro práci s dítětem, náležitá výchova a ochrana společnosti před jeho 

škodlivým chováním. Uložení ochranné výchovy má subsidiární charakter k uložení 

výchovných opatření, protože je závažným zásahem do osobní svobody jedince. 

 

Diagnostický ústav (DÚ) 

DÚ je speciálním vstupním výchovným zařízením, které dítě jako první příjme 

na základě soudně nařízené ústavní nebo ochranné výchovy, analyzuje jeho problémy a 

na základě komplexního pedagogického a psychologického vyšetření, zdravotního stavu 

a volné kapacity jednotlivých zařízení určí ústav, do kterého bude následně umístěno. 

Výjimkou mohou být děti bez závažných poruch chování, které lze rovnou umístit do 

dětského domova nebo dětského domova se školou.  

DÚ se podle věku dítěte člení na dětské diagnostické ústavy a diagnostické 

ústavy pro mládež. Základní organizační jednotkou je výchovná skupina, kterou tvoří 

nejméně 5 a nejvýše 8 svěřenců.31 Pobyt v tomto zařízení má trvat zpravidla 8 týdnů, 

avšak podle analýzy MV32 činila průměrná délka pobytu dítěte v diagnostických 

ústavech v letech 1995 – 2004 5,5 měsíce, v extrémním případě tomu bylo po dobu 4 

let. 

 
DÚ plní podle potřeb dítěte následující úkoly: 

a) diagnostické - spočívají v šetření úrovně dítěte formou pedagogických a 

psychologických činností, 

b) vzdělávací – v jejich rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, 

stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte 

přiměřené jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem, 

c) terapeutické – prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují 

k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, 

                                                 
30 DIBLÍKOVÁ, Simona. Praxe v oblasti rozhodování o uložení ochranné výchovy mladistvým. In Budoucnost a 
sociální patologie. Nová řešení starých problémů či stará řešení problémů nových?. Praha : Masarykova česká 
sociologická společnost, 2009, s. 189 
31 ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Prekriminalita dětí a kriminalita mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření. 
Praha : Policejní akademie České republiky, 2002, s. 99 
32 Analýza stavu a dalšího vývoje mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za 
období 1995-2004. Praha : Ministerstvo vnitra - odbor prevence kriminality, [2007] 
 



 24   
 

d) výchovné a sociální – vztahují se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné 

sociálně-právní ochraně; podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte, 

e) organizační – souvisejí s umisťováním dětí do zařízení v územním obvodu 

diagnostického ústavu, 

f) koordinační – směřuje k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení 

v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke 

sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o 

děti, 

g) azylové (záchytné) – v případě útěku z ústavního zařízení.33 

 
Dětský domov (DD) 

DD je určen pro děti od 3 do 18 let, kterým byla soudem nařízena ústavní 

výchova, a zároveň nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve 

školách, které nejsou součástí DD. Mohou zde být také umístěny nezletilé matky 

s dětmi. Základní organizační jednotkou je rodinná skupina, kterou tvoří nejméně 6 a 

nejvíce 10 dětí.34 Jsou zde zařazeny děti různého věku i různého pohlaví a sourozenci se 

vždy zařazují do stejné rodinné skupiny. 

 

Dětský domov se školou (DDŠ) 

DDŠ pečuje jak o děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají buď závažné 

poruchy jednaní, jsou nezletilými matkami nebo pro svou duševní poruchu vyžadují 

zvláštní výchovně léčebnou péči, tak o děti s uloženou ochrannou výchovou, které 

nemohou být vzdělávány v základní škole, jež není součástí DDŠ. Jsou určeny 

především pro děti s povinnou školní docházkou (6 – 15 let) a jejich vzdělávání probíhá 

ve škole, která je součástí zařízení. Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní 

docházky pro pokračující závažné poruchy chování vzdělávat ve střední škole mimo 

zařízení nebo neuzavře-li pracovněprávní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu.35 

Tak jako v dětských domovech je základní organizační jednotkou rodinná skupina. 

 

                                                 
33 ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Prekriminalita dětí a kriminalita mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření. 
Praha : Policejní akademie České republiky, 2002, s. 98-99 
34 tamtéž 
35 § 13 odst. 6, zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 
preventivní výchovné péči ve školských zařízeních 
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Výchovný ústav (VÚ) 

Poskytuje péči o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování s nařízenou 

ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. Ve výjimečných případech lze 

do VÚ umístit i dítě mladší 15 let s nařízenou ústavní výchovou nebo dítě starší 12 let 

s uloženou ochrannou výchovou pro zvlášť závažné poruchy chovaní.  

Součástí VÚ bývá střední škola, popř. i základní škola. Základní organizační jednotkou 

je zde výchovná skupina tvořící 5 – 8 dětí. 

V zařízeních pro výkon ochranné výchovy je možno používat stavebně 

technické prostředky a audiovizuální systémy, které slouží k zabránění útěků dětí a 

zvyšují bezpečnost dětí, zaměstnanců a majetku. O jejich použití však musí být děti i 

zaměstnanci předem informováni. 

 

Preventivně výchovná péče 

Preventivně výchovnou péčí se rozumí poskytování speciálních pedagogických 

a psychologických služeb dětem a mladistvým s rizikem poruch chování či s již 

rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, pokud u 

nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy.36 

Uskutečňuje se ve specializovaných školských poradenských zařízeních, ve střediscích 

výchovné péče pro děti a mládež nebo v diagnostických ústavech. 

 

Zdravotnická zařízení 

 Ochrannou výchovu se závažnějšími zdravotnickými problémy lze také 

vykonávat v léčebných ústavech spravovaných MZ a v ústavech sociální péče pro 

tělesně nebo mentálně postižené.37 

 

1.3.9. Vězeňská služba 

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů ve svém § 8 odst. 2 stanoví, že vedle základních typů věznic se 

zřizují zvláštní věznice pro mladistvé. Zařízení se především zaměřuje na výchovu a 

                                                 
36 ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Prekriminalita dětí a kriminalita mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření. 
Praha : Policejní akademie České republiky, 2002, s.101 
37 § 87 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 
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přípravu na budoucí povolaní mladistvého. Po dosažení 19 let může být mladý dospělý 

soudem na návrh ředitele věznice přeřazen do věznice pro dospělé.  
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2. Sankční politika uplatňovaná vůči delikventní mládeži  
 

V souvislosti s nabytím účinnosti ZSVM došlo k významným změnám v právní 

úpravě při sankciování delikventní mládeže. Cílem této kapitoly je vymezit a popsat 

jednotlivá opatření, které můžou soudy ukládat mladistvým a dětem mladším 15 let 

v návaznosti na jejich trestnou činnost. Jedním z hlavních východisek zákona je princip 

restorativní justice, o němž jsem se již zmínila v předchozí kapitole. Tato koncepce se 

odráží i v nové terminologii používané ZSVM, neboť ten nahradil termín trest 

neutrálnějším pojmem opatření, jehož účelem má být především obnovení narušených 

sociálních vztahů, začlenění mladistvého nebo dítěte do rodinného a sociálního 

prostředí a předcházení protiprávním činům. Jde tedy nejen o reakci na stíhaný čin, ale i 

na konkrétní osobní, rodinné a sociální poměry. V ZSVM je zohledněn tělesný, duševní, 

mravní a sociální vývoj osobnosti, který u mládeže ještě není ukončen. Celý systém 

opatření nabízí širokou škálu možností, jak individuálně reagovat na specifické aspekty 

trestné činnosti mládeže. 

2.1. Opatření ukládaná mladistvým  

Na začátek této kapitoly je třeba se zabývat otázkou odpovědnosti mladistvého. 

Ten je zásadně trestně odpovědný podle ZSVM, avšak zákon reflektuje skutečnost, že 

stupeň rozumové a mravní vyspělosti zejména okolo 15 let věku je u jednotlivých 

mladistvých velmi rozdílný, a proto stanoví, že mladistvý, který v době spáchání činu 

nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho nebezpečnost 

nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný. Tato koncepce trestní 

odpovědnosti mladistvých navazuje na úpravu čs. zákona o trestním soudnictví nad 

mládeží z roku 1931, která obdobně vycházela z tzv. podmíněné příčetnosti, závislé na 

dosaženém stupni intelektuálního a mravního vývoje mladistvého v době činu.38 

V tomto případě lze mladistvému uložit opatření uplatňovaná podle ZSVM u dětí 

mladších patnácti let. 

Soudy pro mládež mladistvým neukládají tresty, ale výchovná, ochranná a 

trestní opatření. Účelem celého souboru těchto opatření je vytvoření podmínek pro 

sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového 

                                                 
38 ŠÁMAL, Pavel, et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 1. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 41 
 



 28   
 

a mravního vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, 

z něhož pochází, i jeho ochrana před škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání 

provinění.39 

 

2.1.1. Výchovná opatření 

Výchovná opatření představují v systému opatření ukládaných mladistvým 

pachatelům nejmírnější variantu. Jejich smyslem je usměrnění způsobu života 

mladistvého a podpora správného vedení, tak aby znovu nedocházelo k páchání dalšího 

provinění. Reagují nejen na aktuální životní situaci mladistvého, ale i na opatření 

zaměřená do budoucna. Jejich cílem je především stabilizovat osobní poměry 

mladistvého, obnovit sociální zázemí, odstranit příčiny páchání trestné činnosti, vytvořit 

podmínky pro jejich bezkonfliktní uplatnění v životě, vytrhnout je z kriminálního 

prostředí a eliminovat tak co nejvíce rizika recidivy. Velkou předností je jejich 

variabilita, proto mohou individuálně reagovat jak na spáchané provinění, tak i na 

osobní poměry mladistvého. 

V zásadě je možné výchovná opatření uložit ve všech trestních věcech. Lze je 

uložit vedle ochranných a trestních opatření, ale také současně s jinými výchovnými 

opatřeními. Soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástupce je mohou ukládat se 

souhlasem osoby, proti níž se řízení vede, již v průběhu trestního řízení. Tento souhlas 

může mladistvý až do pravomocného skončení řízení odvolat a výkon výchovného 

opatření tím končí. Lze je uložit také při schválení narovnání, odstoupení od trestního 

stíhání a upuštění od uložení trestního opatření. ZSVM mezi ně řadí dohled probačního 

úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí 

s výstrahou. 

 

Dohled probačního úředníka 

 Dohled probačního úředníka je specifickou formou probační činnosti. Plní dvě 

základní funkce. Především umožňuje po určitou dobu kontrolovat chování 

mladistvého, a to velice intenzivně, byť mírnějšími formami, než je tomu ve vazbě nebo 

ve věznici. Tato kontrola má značný význam z hlediska ochrany společnosti, ovšem 

                                                 
39 § 9 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže  
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svou podstatou je pasivní a sama o sobě není schopna pozitivně ovlivnit postoje 

mladistvého, aktivně jej motivovat ke změně chování a vytvářet předpoklady pro další 

rozvoj. Aby práce s ním směřovala k naplnění účelu sledovaného ZSVM, je potřeba, 

aby v sobě integrovala vedle kontroly též pomoc a odborné vedení.40 V neposlední řadě 

v sobě probační dohled zahrnuje také aktivity směřující k vypořádání vzájemných 

vztahů mezi mladistvým provinilcem a tím, kdo byl jeho činem poškozen. Dohled 

probačního úředníka představuje dlouhodobou práci s mladistvým a neměl by tedy 

začínat až samotným výkonem vlastního probačního dohledu, ale měl by představovat 

škálu kontinuálně na sebe navazujících činností prolínajících se celým trestním řízením. 

Lze jej uložit jak v průběhu trestního řízení, tak i v rozhodnutí ve věci samé. V prvním 

případě jej lze vyslovit pouze se souhlasem mladistvého, který jej však může kdykoli 

v průběhu řízení odvolat. Tím ze zákona výkon dohledu končí, stejně jako 

pravomocným skončením trestního řízení rozhodnutím ve věci samé. Naproti tomu 

k vyslovení dohledu probačního úředníka v rozhodnutí ve věci samé jeho souhlasu 

potřeba není. Dobu jeho trvání stanoví soud pro mládež nebo státní zástupce v tomto 

rozhodnutí. Dohled vyslovený nad mladistvým v průběhu trestního řízení může trvat 

nejdéle tři roky.41 

 Výčet povinností a omezení spojených s probačním dohledem je shrnut 

v ustanovení § 16 odst. 3 ZSVM. Mladistvý je povinen: 

a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník 

stanoví na základě programu jeho výkonu, 

b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu budou stanoveny 

probačním úředníkem; při stanovení těchto lhůt probační úředník přihlédne 

k poměrům mladistvého, jeho životní situaci v době výkonu dohledu i 

k prostředí, v němž žije, 

c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání, dodržování 

uložených přiměřených omezení nebo povinností a jiných důležitých 

okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem, 

d) nebránit probačnímu úředníkovi vstupu do obydlí.  

                                                 
40 SOTOLÁŘ, Alexander. Specifika probačního dohledu podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 
Trestněprávní revue. 2005, 9, s. 229 
41 tamtéž 
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Probační dohled se realizuje na základě zpracovaného programu jeho výkonu. Je 

možné a také účelné jej připravit ve spolupráci s mladistvým, taktéž jej průběžně 

modifikovat a upravovat. Praktický dohled je poté svěřen probačnímu úředníkovi 

příslušného střediska Probační a mediační služby, v jehož obvodu mladistvý bydlí nebo 

se zdržuje. 

  

Probační program 

 ZSVM definuje probační program značně široce a v § 17 uvádí, že se jím rozumí 

zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický 

program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, 

rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti 

mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje 

k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem a 

k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a 

poškozeným. 

 Probační program musí být akreditován ministrem spravedlnosti a zapisuje se do 

seznamu probačních programů vedeného MS. Pro zajímavost bylo v roce 2010 

akreditováno 23 probačních programů42, které prošly náročným výběrem. Akreditace 

má zaručovat, že program odpovídá všem zákonným požadavkům, je kvalitní a 

komplexní. Soudce pro mládež a státní zástupce tedy nemusí program zkoumat, ale 

pouze vyberou ten program ze seznamu MS, který je nejvíce vhodný pro konkrétního 

mladistvého s ohledem na jeho rozumový a mravní potenciál, kriminální kariéru a 

provinění, kterého se dopustil.43 

 Stejně jako u probačního dohledu je možné jej uložit jak v přípravném řízení, 

tak i v meritorním rozhodnutí, v obou případech je však, na rozdíl od ostatních 

výchovných opatření, nutný souhlas mladistvého. 

 

 

 

                                                 
42 MS: Akreditované probační programy, dostupné z: 
http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=3413&d=312217 [citováno 16. 8. 2011] 
43 HRUŠÁKOVÁ, Milana  K probačním programům dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a první poznatky s 
jejich realizací v České republice. Trestněprávní revue. 2008, 2, s. 38 
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Výchovné povinnosti 

Demonstrativní výčet výchovných povinností většinou ve formě příkazu něco 

vykonat vymezuje ZSVM v § 18: 

• povinnost mladistvého bydlet s rodičem nebo jinou dospělou osobou, která je 

odpovědná za jeho výchovu – rodina by měla v životě mladistvého vytvářet 

základní sociální zázemí a pomoci mu s řešením jeho tíživé životní situace, před 

uložením této povinnosti je však potřeba důkladně prověřit poměry v rodině, 

v níž má mladistvý bydlet a případně nabídnout možnost pomoci OSPOD; 

• povinnost zaplatit přiměřenou peněžitou částku na peněžitou pomoc obětem 

trestné činnosti podle zvláštního zákona44 – podmínkou je, že jde o peněžní 

prostředky, se kterými smí mladistvý samostatně nakládat, úhrada je možná 

jednorázově nebo ve splátkách; 

• povinnost vykonat bezplatně ve svém volném čase společensky prospěšnou 

činnost – nesmí však narušit přípravu mladistvého na budoucí povolání nebo 

výkon zaměstnání, maximální možná doba, na kterou lze jejich výkon uložit je 

čtyři hodiny denně, osmnáct hodin týdně a šedesát hodin celkem; 

• povinnost usilovat o vyrovnání s poškozeným – cílem je urovnat vztahy mezi 

poškozeným a mladistvým; 

• povinnost nahradit podle svých sil škodu nebo jinak přispět k odstranění 

následků provinění – stejně jako předchozí bod má tato povinnost reparační 

funkci; 

• povinnost podrobit se léčení závislostí na návykových látkách – v tomto případě 

nejde o ochranné léčení podle trestního zákona, existuje ve formě ambulantní 

nebo ústavní léčby; 

• povinnost podrobit se ve svém volném čase vhodnému programu sociálního 

výcviku, psychologickému poradenství, terapeutickému programu, 

vzdělávacímu, doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému 

programu k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého – na rozdíl 

od probačního programu nemusí být akreditován MS. 

 

                                                 
44 Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti   
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Výchovná omezení 

Výchovná opatření v podobě výchovných omezení jsou dalším prostředkem 

dlouhodobého působení na mladistvého provinilce cíleně zaměřeným na usměrnění 

jejich chování v běžném životě a na jejich ochranu před škodlivými vlivy. Jejich 

podstatou jsou zásahy do svobody jednání a rozhodování mladistvých. Vesměs mají 

formu zákazu určitého jednání, tedy formu povinnosti zdržet se určitého nežádoucího 

jednání (to na rozdíl od výchovných povinností, které mají formu příkazu k určitému 

pozitivnímu konání).45 

 ZSVM v § 19 demonstrativním výčtem dává možnost soudu a v přípravném 

řízení státnímu zástupci uložit mladistvému omezení, aby nenavštěvoval určité akce, 

zařízení nebo jiné nevhodné prostředí, nestýkal se s určitými osobami, nezdržoval se na 

určitém místě, nepřechovával předměty, které by mohly sloužit k páchání dalších 

provinění, neužíval návykové látky, neúčastnil se hazardních her, sázek a hraní na 

výherních hracích přístrojích a neměnil bez předchozího ohlášení probačnímu 

úředníkovi místo svého pobytu a zaměstnání. 

 

Napomenutí s výstrahou 

 Napomenutí s výstrahou je poslední a zároveň nejmírnější sankcí v systému 

výchovných opatření. Spočívá v důrazné výtce mladistvému, že se dopustil 

protiprávního jednání a upozornění na důsledky, jež mu hrozí v případě páchání další 

trestné činnosti. Může být spojeno s případným postihem ze strany zákonného zástupce, 

školy nebo výchovného ústavu. 

 

2.1.2. Ochranná opatření 

Ochranná opatření tvoří spolu s trestními a výchovnými opatřeními soubor 

následků, které jsou reakcí na páchání provinění mladistvým. Jejich účelem je kladně 

ovlivnit vývoj mladistvého a chránit společnost před jeho protiprávním jednáním. 

Mohou být uložena buď samostatně, nebo vedle trestního opatření, vždy však podle 

zákona účinného v době, kdy se ochranné opatření ukládá. Zajímavostí je, že pouze 

                                                 
45 ŠÁMAL, Pavel, et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 1. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 247 
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ochranná výchova se ukládá podle ZSVM46, ostatní ochranná opatření, kterými jsou 

ochranné léčení, zabezpečovací detence a zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, se 

ukládají podle ustanovení trestního zákoníku (§ 98 – 104 TZ). 

 

Ochranná výchova 

Institut ochranné výchovy je upraven v § 22 ZSVM. Soud pro mládež může 

ochrannou výchovu uložit tehdy, pokud o mladistvého není náležitě postaráno a 

nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, ve které 

žije, nebo pokud jeho výchova byla zanedbána anebo pokud prostředí, v němž žije, 

neposkytuje záruku náležité výchovy. Ve všech případech musí být splněna podmínka, 

že nepostačuje pro nápravu uložení ochranné výchovy podle zákona o rodině. Tento 

požadavek tedy vyjadřuje subsidiaritu ochranné výchovy ve vztahu k výchovným 

opatřením.47 Fakticky se tak ochranná výchova velmi blíží nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody, neboť předpokládá odnětí mladistvého od jeho rodičů či vychovatelů a 

zařazení do kolektivního zařízení s přísnějším režimem.48  

Samotná ochranná výchova u mladistvých pachatelů probíhá ve výchovných 

ústavech, jež zřizuje MŠMT a ve zdravotnických zařízeních u mladistvých se 

závažnějšími zdravotními problémy. Mezi ty patří léčebné ústavy spravované MZ a 

ústavy sociální péče pro tělesně nebo mentálně postižené zřizované na základě § 87 

zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 

Ochrannou výchovu lze uložit buď samostatně, nebo vedle trestního opatření 

s výjimkou trestního opatření vyhoštění.  V rozhodnutí o uložení ochranné výchovy 

není stanovena konkrétní doba trvání. Trvá, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do 

osmnáctého roku věku mladistvého pachatele, ve výjimečných případech jí soud může 

prodloužit až do devatenáctého roku jeho věku. Pokud se mladistvý chová řádně a 

pracuje, ale dosud nepominuly důvody, pro které byla ochranná výchova uložena, dává 

ZSVM soudu možnost přeměnit ochrannou výchovu na ústavní výchovu nebo 

mladistvého podmíněně umístit mimo výchovné zařízení. 

 

 
                                                 
46 § 22 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže  
47 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, s. 457 
48 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Ochranná opatření pro mladistvé. Právo a rodina. 2006, 8, s. 2-3 
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Ochranné léčení 

 Ochranné léčení je jedním z ochranných opatření, které lze ukládat i 

nepříčetným osobám. Obligatorně jej soud mladistvému uloží, pokud není pro 

nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný (§ 99  

odst. 1 TZ). Soud musí dále ochranné léčení uložit, jestliže se jedná o pachatele, který 

spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní 

poruchou a soud dospěje k závěru, že lze upustit od potrestání, neboť ochranné léčení 

zajistí nápravu pachatele a ochranu společnosti lépe než trest (§ 47 odst. 1 TZ). 

V neposlední řadě jde o případ pachatele, který spáchal trestný čin ve stavu zmenšené 

příčetnosti a soud sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby za 

současného uložení ochranného léčení (§ 40 odst. 2 TZ). Fakultativně jej může uložit 

pachateli, který spáchal provinění ve stavu vyvolaném duševní poruchou za podmínky, 

že jeho pobyt na svobodě je nebezpečný [§ 99 odst. 2 písm. a)], anebo pachateli, který 

zneužívá některou návykovou látku a provinění spáchal pod jejím vlivem nebo 

v souvislosti s jejím zneužíváním a nejsou-li bez odborné léčby schopni se tohoto 

návyku zbavit [§ 99 odst. 2 písm. b)]. 

 Způsob výkonu ochranného léčení stanoveného soudem ve výroku rozhodnutí 

lze uložit ve dvou formách. Při ambulantní formě je mladistvý pachatel na svobodě a 

dochází na pravidelné lékařské kontroly do zdravotnického zařízení poskytující 

příslušnou ambulantní péči. Ve formě ústavní je pachatel trvale umístěn do 

zdravotnického ústavu, nejčastěji půjde o psychiatrickou léčebnu.  

Podkladem pro rozhodnutí soudu o uložení ochranného léčení bude v každém 

řízení znalecký posudek zjišťující duševní stav mladistvého, který vypracovávají dva 

znalci v oboru zdravotnictví, odvětví soudní psychiatrie. Jde o odbornou otázku, na 

kterou bez tohoto podkladu nebudou soudy schopny samy odpovědět. V naprosté 

většině případů pak soudy akceptují doporučení znalců a uloží ochranné léčení v takové 

podobě, jakou znalci doporučí.49 Ochranné léčení může trvat, dokud to vyžaduje jeho 

účel, nejdéle však dvě léta, přičemž je možno rozhodnout o jeho prodloužení, a to i 

opakovaně, vždy nejvíce o další dva roky.  

  

 
                                                 
49 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Ochranná opatření pro mladistvé. Právo a rodina. 2006, 8, s. 2 
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Zabezpečovací detence 

Nabytím účinnosti zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence 

došlo od 1. ledna 2009 k rozšíření výčtu ochranných opatření o nový institut. Ve své 

podstatě se jedná o ochranné léčení, které je však vykonáváno ve speciálním 

zdravotnickém zařízení spravovaném vězeňskou službou. Platí v něm taková 

bezpečnostní opatření, která znemožňují odsouzeným utéci a tím přispívají k lepší 

ochraně společnosti. Na mladistvé delikventy se plně vztahuje úprava zabezpečovací 

detence obsažená v trestním zákoníku (§ 100 TZ) s jedinou výjimkou, a to povinností 

soudů přezkoumávat trvání podmínek zabezpečovací detence v kratší šestiměsíční lhůtě 

než u dospělých pachatelů.  

TZ ukládá soudu povinnost uložit zabezpečovací detenci v případě uvedeném v 

§ 47 odst. 2, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky zvlášť 

závažného zločinu, není pro nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě je 

nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze 

duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně 

společnosti (§ 100 odst. 1 TZ). Fakultativně ji soud může uložit pokud pachatel spáchal 

zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a 

nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy 

a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti, nebo 

pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal zvlášť závažný 

zločin, ač již byl pro zvlášť závažný zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo 

v souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

nejméně na dvě léta, a nelze očekávat, že by bylo možné dosáhnout uložením 

ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, a to i s přihlédnutím k již 

projevenému postoji pachatele k ochrannému léčení (§ 100 odst. 2 TZ). 

 

Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 

 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty je upraveno v § 101 TZ a vztahuje se 

ke konkrétní věci. Soud jej může uložit, pokud ohledně této věci nebyl uložen trest 

propadnutí věci a současně se zabírá věc, která náleží pachateli, od jehož potrestání 

soud upustil, anebo pokud to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku, případně jiný 

obdobný obecný zájem. Obvykle soud vysloví zabrání v případech, kdy bylo onou věcí 
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spácháno provinění, věc byla ke spáchání provinění určena, mladistvý ji získal jako 

odměnu za svůj skutek či ji nabyl výměnou za takovou věc.50 

 

2.1.3. Trestní opatření 

Ukládání trestních opatření nastupuje až v případě, že nepostačuje uložení 

výchovného nebo ochranného opatření. Patří mezi nejpřísnější druh trestněprávních 

následků provinění, která může soud pro mládež uložit a slouží jako krajní prostředek 

v těch nejzávažnějších případech, kdy ostatní prostředky k nápravě mladistvého a 

ochraně společnosti již nejsou účinné nebo zjevně nedostačující. Podle ZSVM lze 

trestní opatření použít pouze tehdy, jestliže zvláštní způsoby řízení51 a opatření, zejména 

obnovující narušené sociální vztahy a přispívající k předcházení protiprávním činům by 

zřejmě nevedly k dosažení účelu tohoto zákona.52 

Charakteristické pro ně je, že jsou stanovené zákonem a vynutitelné státem. 

Ukládají je výlučně soudy a na rozdíl od výchovných a ochranných opatření v sobě 

obsahují negativní hodnocení spáchaného provinění u mladistvého a působí mu určitou 

újmu.53 Většina trestních opatření není spojena s odnětím svobody a izolací mladistvého 

od společnosti, ale naopak v jejich systému převažují tzv. alternativní trestní opatření. 

ZSVM v § 24 obsahuje taxativní výčet druhů trestních opatření uplatnitelných 

v trestních věcech mladistvých a řadí mezi ně obecně prospěšné práce, peněžité 

opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na 

zkušební dobu (podmíněné odsouzení), odnětí svobody podmíněně odložené na 

zkušební dobu s dohledem a odnětí svobody nepodmíněné. 

 

Obecně prospěšné práce 

Obecná právní úprava obecně prospěšných prací je obsažena v TZ, přičemž 

ZSVM v § 26 upravuje pouze odchylky od této obecné úpravy. Podstatou tohoto 

                                                 
50 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Ochranná opatření pro mladistvé. Právo a rodina. 2006, 8, s. 2 
51 Zvláštními způsoby řízení se zde rozumí tzv. odklony, které je možné v trestních věcech mladistvých použít. Jedná 
se o podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání a odstoupení od trestního stíhání. 
52 § 53 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 
53 ŠÁMAL, Pavel, et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 1. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 284 
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opatření je vykonání obecně prospěšných prací, které může mladistvému soud pro 

mládež uložit i bez jeho souhlasu. Nesmí však ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo 

mravní vývoj mladistvých. Horní hranice tohoto trestního opatření je poloviční oproti 

horní hranici stanovené v TZ (50 – 300 hodin), tzn. minimálně 50 hodin a maximálně 

150 hodin. Nad výkonem opatření dohlíží probační úředník. 

 

Peněžité opatření a peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 

 Stejně jako peněžitý trest, tak i peněžité opatření soud ukládá formou denních 

sazeb. Jiné je ovšem rozmezí počtu denních sazeb, jež lze mladistvému uložit (10 až 

365 denních sazeb) i horní hranice výměry denní sazby (výše denní sazby může být u 

mladistvého stanovena od 100 Kč do 5000 Kč). To znamená, že celková výměra 

peněžitého opatření může u mladistvého činit od 1000 Kč do 1 825 000 Kč.54 Na rozdíl 

od ukládání peněžitého trestu dospělým pachatelům, je v § 27 ZSVM stanovena 

podmínka, že mladistvý musí být v době rozhodnutí soudu výdělečně činný nebo to 

umožňují jeho majetkové poměry. 

 Podle § 28 ZSVM je možno peněžité opatření podmíněně odložit stanovením 

zkušební doby až na 3 léta při splnění jedné těchto podmínek: 

a) vzhledem k osobě mladistvého, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu 

životu a prostředí, v němž žije a pracuje a k okolnostem případu, má soud 

důvodně za to, že účelu trestního opatření bude dosaženo i bez jeho výkonu, 

nebo 

b) soud přijal záruku za nápravu mladistvého a vzhledem k výchovnému vlivu 

toho, kdo záruku nabídl, má důvodně za to, že účelu trestního opatření bude 

dosaženo i bez jeho výkonu. 

Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti a vyhoštění 

 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty lze použít, jedná-li se o věc, která 

byla použita ke spáchání provinění nebo k tomu byla určena nebo o věc získanou 

proviněním či jí získá za věc získanou proviněním. Pro opatření platí plně úprava 

obsažená v TZ (§ 70 TZ). Vlastníkem propadlé věci se stává stát. 

                                                 
54 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, s. 462 
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 Zákaz činnosti je možné podle § 26 odst. 2 ZSVM uložit mladistvému jen tehdy, 

není-li to na překážku přípravě na jeho povolání, přičemž horní hranice sazby tohoto 

trestního opatření nesmí převyšovat pět let. 

 Při ukládání vyhoštění musí soud přihlédnout také k rodinným a osobním 

poměrům mladistvého a musí dbát na to, aby mladistvý nebyl vydán nebezpečí 

zpustnutí (například měl-li by mladistvý být vyhoštěn do země, jejíž politické či sociální 

poměry by mohly vážně ohrozit vývoj mladistvého). Mladistvému, který je občanem 

Evropské unie, lze vyhoštění uložit jen v případě, že neuložením tohoto trestního 

opatření by došlo k vážnému ohrožení bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku nebo 

že vyhoštění je v nejlepším zájmu takového mladistvého. Vyhoštění soud ukládá 

v rozmezí od jednoho do pěti let.55  

 

Domácí vězení a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

 Jde o dvě nová trestní opatření, která lze uložit od 1. 1. 2010 v souvislosti 

s nabytím účinnosti nového TZ. Pro trestní opatření domácího vězení platí plně úprava 

obsažená v TZ (§ 60 – 61 TZ). Pokud je to možné, vstupuje u tohoto opatření do 

případu PMS již v přípravném řízení. Zjišťuje, zda případné uložení opatření je u 

daného mladistvého vhodné vzhledem k jeho osobní, rodinné, sociální a bytové situaci. 

Mladistvý musí dát písemný slib, že při výkonu kontroly poskytne potřebnou 

součinnost, že se bude zdržovat ve stanovené době v obydlí na určené adrese. 

V případě, že je soudem pro mládež toto trestní opatření uloženo, PMS dohlíží nad jeho 

výkonem. Mladistvý je PMS kontrolován namátkově během dnů pracovního volna a 

klidu po celý den a v ostatní dny v nočních hodinách. Součástí opatření je rovněž 

spolupráce mladistvého s pracovníkem při konzultacích na středisku PMS.56 

 Trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

spočívá v tom, že se odsouzenému mladistvému po dobu výkonu tohoto trestního 

opatření zakazuje účast na stanovených sportovních, kulturních a jiných společenských 

akcích. Oproti právní úpravě obsažené pro dospělé pachatele v TZ může být 

mladistvému uložen nejdéle na dobu pěti let. 

 

                                                 
55 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, s. 465 
56 ŠTERN, Pavel; OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka; DOUBRAVOVÁ, Dagmar. Probace a mediace. Možnosti řešení 
trestných činů. Praha : Portál, 2010, s. 144 
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Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem 

Podmíněné odsouzení i podmíněné odsouzení s dohledem je upraveno v § 33 

ZSVM. Jejich podstatou je odložení výkonu rozhodnutí soudu pro mládež o uložení 

odnětí svobody na zkušební dobu jednoho až tří let, v jejímž průběhu musí mladistvý 

vést řádný život a vyhovět uloženým podmínkám. Současně s podmíněným odsouzením 

může soud uložit některé z výchovných opatření. Pro výkon dohledu v rámci 

podmíněného odsouzení s dohledem se užije ustanovení upravující výchovné opatření 

spočívající v dohledu probačního úředníka. 

 

Odnětí svobody nepodmíněné 

 Základní rozdíl trestního opatření odnětí svobody oproti trestu odnětí svobody 

spočívá v tom, že u mladistvých se trestní sazby odnětí svobody, tj. jeho dolní i horní 

hranice, stanovené v TZ, snižují na polovinu. Zároveň dolní hranice takto snížené sazby 

nesmí převyšovat jeden rok, horní hranice pak nesmí převyšovat pět let. Uložit přísnější 

opatření odnětí svobody lze pouze v jediném případě uvedeném v § 31 odst. 3 ZSVM, a 

to když mladistvý spáchá provinění, za které TZ ve zvláštní části umožňuje uložit 

výjimečný trest a zároveň povaha a závažnost tohoto provinění pro společnost je 

mimořádně vysoká vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo 

k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému 

následku.57 Nepodmíněné odnětí svobody je subsidiární sankcí a přednost před jeho 

uložením mají s ohledem na budoucí život mladistvého ostatní trestní opatření. 

Vykonává se ve věznicích nebo zvláštních odděleních pro mladistvé. 

 

2.2. Opatření ukládaná dětem mladším patnácti let 

Jak již bylo zmíněno výše, dítě mladší 15 let není trestně odpovědné pro 

nedostatek zákonem požadovaného věku a dopustí-li se svým jednáním činu jinak 

trestného, učiní soud pro mládež v občanskoprávním řízení na základě výsledků 

pedagogicko-psychologického vyšetření opatření potřebná k jeho nápravě. Ustanovení 

§ 93 ZSVM vymezuje taxativní výčet opatření, které může soud pro mládež dítěti 

mladšímu patnácti let uložit. Řadí mezi ně dohled probačního úředníka, zařazení do 

                                                 
57 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 20103, s. 466 
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terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve 

středisku výchovné péče a ochrannou výchovu. Dne 1. listopadu 2011 nabyla účinnosti 

novela ZSVM, která rozšiřuje okruh opatření o ochranné léčení. Novela umožňuje 

nařídit ochranné léčení pachatelům závažných trestných činů ještě před dovršením 

patnácti let, pokud spáchá čin jinak trestný ve stavu vyvolaném duševní poruchou nebo 

pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, jde-li o dítě, které se 

oddává zneužívání takové látky, a jeho pobyt na svobodě bez uložení ochranného léčení 

je nebezpečný. Novela je především reakcí na obavy široké veřejnosti z nebezpečí, které 

představují duševně nemocné děti mladší patnácti let. Těm lze podle dosavadní právní 

úpravy, pokud spáchají i ten nejzávažnější čin jinak trestný, uložit pouze ochrannou 

výchovu, která skončí nejpozději v jeho devatenácti letech. Podle návrhu ochranné 

léčení potrvá, dokud to vyžaduje jeho účel. Soudy budou mít povinnost přezkoumat 

nejméně jednou za dvanáct měsíců, zda zákonné důvody ochranného léčení nadále 

trvají. Novela, přezdívaná jako kmětinevská, je reakcí na případ vraždy z roku 2004 

v obci Kmětineves, kdy nezletilý mladík zabil a znásilnil svojí spolužačku. 

Z výchovného ústavu poté odešel v devatenácti letech bez zápisu v trestním rejstříku a 

bez povinnosti další léčby.   

 

Dohled probačního úředníka 

Platná právní úprava umožňuje uplatnění dohledu probačního úředníka vůči 

dětem mladším patnácti let i vůči trestně neodpovědným mladistvým. Uložit toto 

opatření může soud pro mládež bez souhlasu dítěte nebo jeho zákonných zástupců, ale 

až po dokazování v meritorním rozhodnutí. Tím se liší od uložení tohoto opatření ve 

vztahu k trestně odpovědným mladistvým, kde je možno jej uložit již v průběhu řízení. 

Soud ve svém rozhodnutí musí blíže vymezit obsah povinností a omezení s ním 

spojených, nestanoví však konkrétní dobu, na kterou jej ukládá. Může trvat, dokud to 

vyžaduje jeho účel, nejdéle však do dovršení osmnáctého roku. Hlavním účelem uložení 

tohoto opatření je monitorování, kontrola chování, péče a odborné vedení dítěte. Cílem 

probačního dohledu je zajistit, aby dítě vedlo v budoucnosti řádný a bezkonfliktní život 

a neopakovalo znovu trestnou činnost. 

Ustanovení § 93 ZSVM nijak specificky neupravuje povahu, účel a způsob 

výkonu dohledu probačního úředníka nad dítětem mladším patnácti let, avšak odkazuje 
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na přiměřené použití ustanovení, která toto opatření upravují v trestních věcech 

mladistvých pachatelů. Z povahy věci vyplývá, že u dětí mladších patnácti let je na 

místě klást zvláštní důraz na výchovné působení a je nezbytné ve vztahu k nim volit i 

jiné formy kontroly. V zákonné úpravě se to promítá zejména tím, že zatímco u dohledu 

vykonávaného nad mladistvým provinilcem je jednou z jeho základních charakteristik 

povinnost mladistvého periodicky se dostavovat k probačnímu úředníkovi, dítěti 

mladšímu patnácti let a trestně neodpovědnému mladistvému zákon takovou povinnost 

nestanoví a naopak zavazuje probačního úředníka k jeho pravidelným návštěvám 

v bydlišti a ve škole. Vychází přitom z toho, že setkání probačního úředníka s dítětem 

na pracovišti PMS by pro něj i jeho zákonné zástupce mohla být příliš zatěžující a 

formální, navíc zpravidla neumožňující si utvořit ucelenou představu o jeho aktuálních 

potřebách a poměrech.58   

 

Zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného 

programu ve středisku výchovné péče 

Dalším z možných opatření ukládaných pachatelům mladším patnácti let je 

zařazení do vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče. Jejich činnost 

upravují § 16 a § 17 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních. Střediska výchovné péče jsou buď organizační součástí diagnostických nebo 

výchovných ústavů nebo můžou fungovat i samostatně. Péče je poskytována formou 

ambulantních, celodenních nebo internátních služeb. Těžištěm jejich práce je zejména 

oblast sekundární prevence, ale poskytují také postpenitenciární péči, kterou lze 

spatřovat v pomoci při adaptaci a integraci po ukončení ústavní výchovy.  

Tato specializovaná výchovná zařízení poskytují diagnostické, preventivně 

výchovné a poradenské služby v rámci péče o děti s rizikem poruch chování nebo s již 

rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u kterých 

není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Podle metodického 

pokynu upřesňujícího podmínky činnosti středisek výchovné péče se služby poskytují 

formou: 

 
                                                 
58 SOTOLÁŘ, Alexander. Specifika probačního dohledu podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 
Trestněprávní revue. 2005, 9, s. 236 
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a) poskytování jednorázové poradenské intervence, 

b) individuální činnosti s klientem, 

c) skupinových činností s klienty, 

d) poskytování služeb zákonným zástupcům nezletilého klienta, 

e) spolupráce se školami, 

f) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, 

g) spolupráce s OSPOD,  

h) spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na 

prevenci a řešení rizikového chování klientů.59 

 
Ochranná výchova 

Ochranná výchova je posledním z opatření, které může soud pro mládež uložit 

dítěti mladšímu patnácti let, dopustí-li se činu jinak trestného. Jedná se o velice závažný 

zásah do osobní svobody jedince, proto je její uložení na místě pouze tehdy, jestliže je 

to pro nápravu dítěte nezbytně nutné a pokud méně intenzivní prostředky nápravy již 

nemají naději na úspěch. Uložení ochranné výchovy je jednak obligatorní a jednak 

fakultativní. Podle § 93 odst. 2 ZSVM soud musí ochrannou výchovu uložit dítěti, které 

spáchalo čin, za nějž trestní zákon ve zvláštní části dovoluje uložení výjimečného trestu, 

a které v době spáchání činu dovršilo dvanáctý rok svého věku a je mladší než patnáct 

let. ZSVM dále dává možnost ve svém § 93 odst. 3 soudu uložit toto opatření 

fakultativně, odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li to 

nezbytně nutné k zajištění jeho řádné výchovy.  

 

Výše zmíněná opatření může soud uložit buď samostatně nebo uloží více 

opatření současně, ale vždy je třeba mít na paměti prioritní výchovné působení na dítě. 

Na druhou stranu může soud od uložení opatření upustit, pokud k dosažení účelu 

stanoveného v § 1 ZSVM postačuje projednání činu jinak trestného státním zástupcem 

nebo soudem pro mládež. 

 

 

                                                 
59 MŠMT: Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče, dostupné z: 
http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-upresnujici-podminky-cinnosti-stredisek-vychovne-pece 
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3. Vliv institucionální péče na trestnou činnost mládeže 

Pobyt dítěte v institucionální péči sebou nese nepochybně celou řadu 

negativních dopadů, jako jsou psychická deprivace, přerušení původních rodinných 

vazeb, neschopnost navazovat kvalitní a trvalé citové vztahy, nedostatek praktických 

zkušeností, vysoká míra kriminality a mnoho dalších. Vzhledem k rozsahu a tématu mé 

diplomové práce se nemohu podrobně zabývat všemi těmito dopady, proto se v této 

kapitole zaměřím pouze na trestnou činnost dětí a mladistvých, kteří opustili 

institucionální péči. Pojem „dítě“ budu pro účely a zjednodušení této a poslední kapitoly 

používat jak pro skupinu dětí do patnácti let, tak i mladistvých. 

 

3.1. Analýza stavu a dalšího vývoje mladých lidí po opuštění 

institucionální péče 

V České republice počet dětí v institucionální péči neustále stoupá, stejně jako 

se zvyšuje počet zařízení pro zajištění této péče, přestože ostatní evropské státy tendují 

zcela opačným směrem. Pro představu bylo v roce 1999 umístěno ve 185 zařízeních 

6901 dětí, v roce 2005 to bylo 7300 dětí a v roce 2007 již ve 225 zařízeních 7600 dětí.60 

Může za to nefungující systém a nekoordinovaná péče o ohrožené děti61, jež je stále 

více jak terčem kritiky Evropské komise i Organizace pro ekonomickou spolupráci 

(OECD), tak předmětem široké debaty na odborné, veřejné i politické úrovni. V této 

souvislosti byl v roce 1999 zpracován MV ve spolupráci s rezorty zastoupenými 

v Republikovém výboru pro prevenci kriminality první analytický vládní materiál 

Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy, z nějž jednoznačně 

vyplynulo, že: „Systém péče o ohrožené děti prakticky neexistuje, resortní aktivity 

netvoří ucelený komplex, ale soustavu mezi sebou nekomunikujících subsystémů. 

Většina institucí se zaměřuje na řešení konkrétních událostí – kauz, bez návaznosti na 

minulost nebo budoucnost klienta. Spíše než moderních metod sociální práce převažuje 

                                                 
60 MV: Hodnocení systému péče o ohrožené děti, dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/mladez1016.html [citováno 28. 10. 2011] 
61 Za ohrožené děti jsou dle Hodnocení systému péče o ohrožené děti pokládány: 

- děti týrané, zneužívané a zanedbávané, 
- děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu, 
- děti cizince bez doprovodu dospělé osoby, 
- děti vyžadující zvýšenou pozornost, 
- delikventní a nedelikventní děti. 



 44   
 

byrokratický přístup, který neúměrně administrativně zatěžuje pracovníky jednotlivých 

institucí. Existující systém je finančně náročný, neefektivní a koncepčně nevyhraněný a 

v mnoha případech umožňuje propad tisíců dětských a mladistvých delikventů mimo 

něj“. 62 

 Průlomovým materiálem bylo Hodnocení systému péče o ohrožené děti63, jehož 

součástí byla také Analýza stavu a dalšího vývoje mladých lidí po opuštění zařízení pro 

výkon ústavní nebo ochranné výchovy za období 1995 - 200464 (dále jen „Analýza“). 

Jedná se o zcela unikátní projekt, který uskutečnilo MV ve spolupráci s MŠMT. Cílem 

tohoto pracného průzkumu, při kterém bylo zpracováno 13 údajů ke každému z 17 454 

dětí, bylo sledování kriminální kariéry dětí, které během let 1995 – 2004 opustily 

zařízení MŠMT a identifikování problémů ve fungování systému péče o ohrožené děti 

na základě statistického zpracování dat. Podle informací, které jsem se dozvěděla z MV, 

šlo o velmi náročný výzkum a proto další podobný materiál, který by poskytoval 

aktuálnější informace podobného typu, neexistuje. Údaje, které budou použity 

v následujícím textu, jsou převzaty z výše zmíněné Analýzy.  

 

Včasná intervence 

První problém, na který výsledky Analýzy poukázaly, je absence včasné 

intervence, která by pomohla odklonit dítě od kriminální kariéry jiným způsobem než 

jeho umístěním v institucionální péči. Děti, které jsou umisťovány do institucionální 

péče lze rozdělit do čtyř skupin. První skupinu tvoří děti osamělé, tzv. oboustranní 

sirotci, jejichž počet je zanedbatelný. Další skupinou jsou děti ohrožené, které pocházejí 

ze sociálně slabého a neuspořádaného rodinného prostředí, jejichž výchova je ve 

zvýšené míře ohrožena sociálně patologickými jevy. Třetí skupiny tvoří děti rizikové, 

tzn. děti s výchovnými problémy, špatnou školní docházkou, experimentující s drogami 

atp. Do čtvrté skupiny lze zařadit děti, které již mají zkušenosti s kriminalitou a u nichž 

je odůvodněná obava, že budou v trestné činnosti dále pokračovat. Z celkového počtu 

17 454 dětí se před a během pobytu v institucionální péči dopustilo trestné činnosti 
                                                 
62

 MV: Hodnocení systému péče o ohrožené děti - Systém včasné intervence: Národní projekt Systém včasné 
intervence jako součást reformy systému péče o ohrožené děti. In dosud nezveřejněno, 2011. s. 40 
63 Usnesení vlády České republiky ze dne 15. října 2007 č. 1151, k hodnocení systému péče o ohrožené děti,  
dostupné z: 
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/F5FCF1762C655F99C12575670027361C/$FILE/1151%2
0uv071015.1151.pdf 
64Analýza stavu a dalšího vývoje mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za 
období 1995-2004. Praha : Ministerstvo vnitra - odbor prevence kriminality, [2007]  
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pouze 3 209 dětí, tj. 18%, z čehož vyplývá, že většina dětí (14 245 dětí, tj. 82%) byla do 

institucionální péče umístěna z jiných důvodů než pro trestnou činnost. Jednalo se 

hlavně o důvody sociální nebo o poruchy chování, které by však bylo možné včasnou 

prevencí spočívající v sociální práci s dítětem i jeho rodinou ovlivnit, ať už ze strany 

sociálních pracovníků, výchovných poradců ve školách nebo tímto směrem zaměřených 

neziskových organizací. 

 

Následná péče 

Dalším alarmujícím zjištěním Analýzy bylo, že ačkoli naprostá většina dětí před 

nebo v průběhu svého pobytu v ústavním zařízení neměla zkušenost s kriminalitou, až 

po opuštění institucionální péče se poprvé trestné činnosti dopustilo 51% dětí,  

resp. mladých lidí, z celkového počtu 17 454, 41% jich pak začalo páchat trestnou 

činnost až po roce od opuštění zařízení.  

Tento stav vypovídá o selhání následné péče, která je tolik potřebná pro 

integraci mladých lidí po opuštění institucionální péče do běžného života. Mladí lidé 

musí po opuštění ústavu čelit několika problémům. Patří mezi ně například problém s 

plněním rolí ve vztahu, v rodině, ve společnosti. V zařízeních pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy jim chyběly mnohé vzory chování a nevědí tedy, jak se v 

každodenních situacích zachovat. Navíc problém s plněním rolí v rodině hrozí 

následným odebráním vlastních dětí, umístěním je do ústavní výchovy a tedy 

zacyklením celé situace. Dále pak čelí problému se sháněním ubytování a práce. Děti 

dosahují velmi často nižšího vzdělání a možnost uplatnění na trhu práce se jim značně 

snižuje. Bez práce navíc nejsou peníze a bez peněz si nemohou zaplatit vlastní 

ubytování, mnohdy tedy skončí na ulici jako bezdomovci. Jako další z hlavních 

problémů je jejich naučené chování žití ze dne na den a spoléhání se na pomoc druhých. 

Po opuštění ústavu na ně čeká šok, když zjistí, že jsou najednou na všechno sami. Z 

těchto problémů pak plynou další problémy, které se již týkají celé společnosti.65 Toto 

zjištění jednoznačně vypovídá o tom, že umístění dítěte do institucionální péče v mnoha 

případech znamená jen jeho detenci a pouhé přerušení sociálně patologického vývoje, 

který po opuštění ústavu buď dále pokračuje, nebo se díky nevhodným podmínkám 

                                                 
65 Nedostatečná připravenost mladých lidí odcházejících z dětských domovů pro život ve společnosti, dostupné z: 
www.verejna-politika.cz [citováno 28. 10. 2011] 
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teprve nastartuje. Podle odborníků může být tento jev způsoben také faktem, že mladí 

lidé se po odchodu z institucionální péče nemají mnohdy kam vrátit a tak často končí na 

ulici, což může být impulsem k nastartování jejich kriminální kariéry. 

Zajímavým zjištěním také bylo, že 12 308 dětí po skončení institucionální péče 

odešlo zpět do původní rodiny a z tohoto počtu se jich 5036 dopustilo trestné činnosti až 

po opuštění institucionální péče. Z těchto údajů vyplývá, že po celou dobu, kdy dítě 

bylo umístěno v institucionální péči, s rodinou nikdo nepracoval a nepokusil se o 

nápravu sociálních problémů, které byly v řadě případů příčinou odebrání dítěte.  

 

Délka pobytu dětí v institucionální péči 

 Průměrná délka pobytu dětí činila v dětských domovech 14,5 roku, v dětských 

domovech se školou 2,4 roku (některé děti jsou v zařízení až 17,4 let) a ve výchovných 

ústavech 1,3 roku (v rozpětí od 1 měsíce až po 13 let). Děti tedy tráví v ústavech 

naprostou většinu svého dětství, přičemž 61% z nich opouští ústavy až po dosažení 

zletilosti.  

Tato fakta na jedné straně vypovídají o nedostatečné činnosti OSPOD v rámci 

resocializační práce s rodinou, jejímž cílem má být co nejrychlejší návrat dítěte zpět do 

rodiny, na druhé straně v řadě případů souvisí délka pobytu dítěte s dokončením 

povinné školní docházky a přípravy na budoucí povolání, které by nebylo schopné 

v místě svého trvalého bydliště dokončit. 

 

Útěky z institucionální péče 

Útěkovost dětí z institucionální péče je velkým a často neřešitelným problémem. 

Podle Analýzy bylo během let 1996 – 2004 vyhlášeno 28 051 pátrání po svěřencích 

institucionální péče. V mnoha případech nešlo pouze o jeden útěk, v extrémním případě 

se 417 dětí dopustilo jedenácti a více útěků. 

Situace, kdy je dítě na útěku, bývá častokrát mnohem horší, než byla před 

umístěním dítěte do institucionální péče. Dítě se tak ocitá mimo dosah systému sociální 

péče, což vede k pokračování nebo nastartování sociálně patologického vývoje a 

kriminální kariéry. Děti často nemají kam jít a tak zůstávají u svých kamarádů nebo žijí 

na ulici, kde se dopouští opakované trestné činnosti, provozují prostituci, zneužívají 

drogy, mnohé z nich se samy stávají oběťmi trestné činnosti. 
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Kompetence ústavních zařízení, OSPOD a PČR ve věci útěkovosti svěřenců 

nejsou zcela jasné. Pokud se PČR přeci jen dítě podaří najít, zadržet a vrátit zpět do 

zařízení, často se stává, že dítě je za krátkou dobu na útěku znovu a je po něm 

vyhlášeno opět pátrání nové. Také způsob financování ústavních zařízení nepřispívá 

k motivaci zařízení omezovat útěky konkrétních dětí, neboť finanční dotace jsou vázány 

na počet lůžek, bez ohledu na počet skutečně přítomných dětí. Na druhou stranu je zde 

však obrovský tlak na obsazení volného lůžka, takže bývá rychle obsazeno dalším 

dítětem.  

 

Ukládání ochranné výchovy 

 Výsledky Analýzy se také zabývají problematikou ukládání ochranné výchovy. 

Z celkového počtu 9751 dětí, které se dopustily trestné činnosti, byla ochranná výchova 

uložena pouze 342 dětem, tzn. 3,5%. To vypovídá o nedostatečném a nejednotném 

ukládání ochranné výchovy ze strany soudů a také o málo používaném institutu 

přeměny ústavní výchovy na ochrannou a naopak. V 80 případech byla ochranná 

výchova dokonce uložena dětem, které se žádné trestné činnosti nedopustily, přesto, že 

základní podmínkou pro uložení ochranné výchovy v řízení v trestní věci mladistvého je 

odsouzení, tj. jeho uznání vinným pro provinění, byť to ZSVM v § 22 odst. 1 na rozdíl 

od dříve platného ustanovení v TZ výslovně nezdůrazňuje.66 

Dalším zjištěním je, že současný stav obtížně dovoluje důsledné oddělení 

ústavní a ochranné výchovy, i když v zákoně
67 je stanoveno, že výchovné ústavy se 

zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou 

výchovou. MŠMT však může udělit z tohoto ustanovení výjimku. Smyslem oddělení 

obou režimů je, aby přísnější režim ochranné výchovy, včetně mříží a kamer, nedopadal 

i na děti s nařízenou ústavní výchovou.  

   

 

  

 

 

 

                                                 
66 ŠÁMAL, Pavel, et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 1. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 274 
67 § 14 odst. 2 zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
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4. Systém včasné intervence a tým pro mládež (SVI) 

V souvislosti s problematikou ohrožených, tedy i delikventních dětí, je 

nejvýznamnější aktivitou MV iniciace a podpora zavádění do praxe projektu „Systém 

včasné intervence a tým pro mládež“. SVI je součástí Národního akčního plánu 

k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. Projekt vznikl v roce 1999 

z iniciativy Odboru prevence kriminality MV. Resortem MV byl metodicky i 

organizačně veden, ale i podporován finančně z dotací na prevenci kriminality. Na 

vzniku projektu se také významnou měrou podílelo MPSV, jehož role při zavádění 

začala vystupovat do popředí, a PMS, která přispěla k rozšíření metodiky SVI o týmy 

pro mládež. SVI byl nejdříve pilotně odzkoušen v Ostravě pod názvem Centrum včasné 

intervence, v roce 2004 byl zaveden ve Svitavách již jako SVI.  

SVI je včasná intervence při nedelikventním a delikventním jednání, včasná 

pomoc dětem opakovaně se dostávajících do sítě orgánů činných v trestním řízení a 

jejich rodinám, efektivní řešení konfliktních situací způsobených delikventním 

chováním, prevence páchání další trestné činnosti, odklon dětí a mladistvých od 

kriminální kariéry a cílená snaha o satisfakci oběti. Primárním nástrojem pro dosažení 

shora uvedených cílů je informační systém využívající maximální měrou moderní 

technologie a postupně se zlepšující dovednosti zástupců zapojených subjektů při jejich 

praktickém využívání.68  

Cílem SVI je zlepšit komunikaci a způsob práce mezi výše zmíněnými 

zainteresovanými subjekty, které vykonávají systematickou a nepřetržitou práci 

vtahující se k oblasti delikvence dětí, trestné činnosti páchané na dětech a sociálně-

právní ochrany dětí.  

 

4.1. Pilíře SVI 

Projekt je postaven na třech pilířích. Prvním z nich je vytvoření metodické 

spolupráce mezi institucemi, které jsou účastníky SVI. To v praktické rovině znamená 

vytvoření podmínek pro koordinované, interdisciplinární řešení delikvence dětí a 

mladistvých mezi všemi zainteresovanými složkami, což umožňuje efektivně pracovat 

                                                 
68 STÜNDL, Erich. Systém včasné intervence Svitavy. In Mládež a sociální patologi. Sborník příspěvků ze semináře 
sekce sociální patologie MČSS. Praha : Masarykova česká sociologická společnost, 2006, s. 164 
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s klientem, jeho rodinou a prostředím, kde žije.69 Jedná se o nejnáročnější část projektu, 

protože se v ní nastavuje práce v interdisciplinárním týmu, tzv. Týmu pro mládež a 

vytváří společnou strategii práce s rizikovou a ohroženou mládeží v dané lokalitě včetně 

oblasti prevence kriminality mládeže.  

Druhým pilířem je vytvoření jednotného informačního prostředí, které umožňuje 

předávání, doplňování, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky SVI a 

zjednodušuje administrativu. Tato jednotná komunikační platforma je implementována 

již od roku 2000 a umožňuje rychlou, efektivní a adekvátní reakci jednotlivých 

zúčastněných složek. Informační prostředí SVI dává všem subjektům zapojeným do 

projektu v dané lokalitě možnost do systému zasílat elektronickou cestou informace. 

Hlavní subjekty tvořící páteř systému (OSPOD, PČR, soudy, státní zastupitelství a 

PMS) mohou informace také čerpat. Do systému jsou vkládány na základě stanovených 

pravidel informace o ohrožených dětech. Hlavním zdrojem informací jsou PČR a obecní 

policie, ostatní zúčastněné subjekty (úřady práce, školská a zdravotnická zařízení, 

azylová zařízení, nestátní subjekty atd.) dle potřeby poskytují doplňující informace. 

Pravidla vkládání informací, nakládání s nimi a jejich poskytování se řídí zákonem  

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů. 

Třetím pilířem jsou konkrétní praktická opatření, tzv. Portfolio opatření, aktivit a 

programů, které tvoří samotný proces nápravy mladistvého, resp. dětského delikventa a 

jejichž prostřednictvím se realizuje vlastní práce s ohroženými dětmi. Jeho smyslem je 

efektivně nastavit využívání opatření a nástrojů vyplývajících s příslušných legislativ, 

kterými disponují jednotlivé instituce (zejména OSPOD, PMS, soud, státní 

zastupitelství) a dalších nápravných intervencí, které jsou v lokalitě k dispozici podle 

místních potřeb, podmínek a možností (ve školách, neziskových organizacích, u 

poskytovatelů sociálních služeb, apod.). Portfolio opatření se může místo od místa lišit, 

a to podle dostupnosti služeb, které jsou v místě nabízeny.70 

 

                                                 
69 MV: Hodnocení systému péče o ohrožené děti, dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/mladez1016.html [citováno 30. 10. 2011] 
70

 MV: Hodnocení systému péče o ohrožené děti - Systém včasné intervence. Národní projekt Systém včasné 
intervence jako součást reformy systému péče o ohrožené děti. In dosud nezveřejněno, 2011. s. 40 
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4.2. Cíle SVI 

Primárním cílem SVI je odklon dítěte od kriminální kariéry. Maximální 

důležitost klade projekt na období před spácháním provinění nebo činu jinak trestného, 

kdy existuje řada signálů o rizikovém chování dítěte. Klíčovou roli zde v tuto chvíli 

hraje včasná intervence, tedy včasná pomoc dětem i jejich rodinám. Socializace a 

sanace rodiny je v této chvíli velmi důležitou součástí intervence, protože cílem je, aby 

se stabilizovala situace v rodině, v níž dítě vyrůstá, a minimalizovalo se tak odebírání 

dětí z rodiny a jejich umisťování do institucionální péče.  

  Sekundárním cílem SVI je zkvalitňování systému péče o rizikové a ohrožené 

děti v dané lokalitě prostřednictvím nejrůznějších opatření. Může se jednat např. o 

vytváření sociálně nápravných plánů, modelů a metodik řešení jednotlivých typů 

případů, zlepšování spolupráce mezi institucemi a specialisty atd. 

 

Strategické cíle SVI 

• snížení míry a závažnosti delikvence dětí, 

• snižování trestné činnosti páchané na dětech, 

• rychlá a koordinovaná multidisciplinární reakce na delikventní jednání dítěte či 

na jednání, které ohrožuje integritu dítěte, 

• posílení postavení obětí trestných činů při řešení delikvence dětí, 

• realizace preventivních opatření v dané lokalitě, 

• vytvoření nabídky služeb pro realizaci konkrétních uložených opatření (probační 

programy atd.), 

• rychlé a bezpečné předávaní informací o: 

- dětských pachatelích a dětských obětech trestné činnosti, 

- uložení a průběhu přijatých opatření, 

- podezření na týrání nebo zneužívání dětí, 

- delikventní jednání dětí (včetně toulání, šikany, záškoláctví, výchovných 

problémů atd.) 

- aktivitách jednotlivých subjektů SVI.71 

 
                                                 
71 MV: Závazná metodika Systému včasné intervence a Týmů pro mládež [citováno 2. 11. 2011], dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/delikventi/metodika_svi07.pdf 
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4.3. Realizace SVI v lokalitě 

Východiskem pro konstituování SVI je politické rozhodnutí představitelů města 

systematicky se zabývat delikvencí dětí a dalšími problémy dětí, jejichž zdravý vývoj je 

ohrožen. V tomto procesu má klíčovou roli starosta obce, který ve shodě s představiteli 

institucí veřejné správy, justice a policie vytvoří podmínky pro vznik SVI a jeho 

fungování.72 Realizace SVI v obci s rozšířenou působností je rozdělena na 3 fáze: 

 

1) Přípravná fáze 

Součástí této fáze je politické rozhodnutí orgánů obce SVI v rámci své 

působnosti realizovat. Dále musí dojít k určení odpovědné osoby, která bude 

odpovídat za realizaci projektu a připraví tým ke zpracování projektu a 

realizačního záměru. Přípravná fáze končí schválením realizačního plánu 

vedoucími pracovníky zúčastněných subjektů73. 

 

2) Projektová fáze 

Tato fáze spočívá na zřízení pracovní skupiny, která má projekt SVI realizovat. 

Je složena ze zástupců všech zúčastněných subjektů a odpovídá za praktickou 

realizaci projektu. Končí přípravou a podpisem písemného souhlasného 

prohlášení o spolupráci v rámci SVI vedoucími pracovníky všech zúčastněných 

subjektů. 

 

3) Realizační fáze 

Nejdůležitějším bodem této fáze je zřízení Týmu pro mládež, jehož členy 

jmenují vedoucí pracovníci příslušných subjektů na návrh pracovní skupiny a 

vytvoření společného informačního prostředí, do kterého jsou vkládány 

informace o dětech, které jsou nebo by měly být předmětem sociálně-právní 

ochrany. Součástí realizační fáze je také vyhodnocování činnosti Týmu pro 

mládež a SVI. 

 

                                                 
72 MV: Závazná metodika Systému včasné intervence a Týmů pro mládež [citováno 2. 11. 2011], dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/delikventi/metodika_svi07.pdf 
73 Mezi zúčastněné subjekty patří dle Závazné metodiky SVI a Týmů pro mládež obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, okresní ředitelství PČR, středisko PMS, okresní státní zastupitelství a okresní soud 
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4.3.1. Tým pro mládež 

Tým pro mládež je složený ze zástupce střediska PMS se specializací na 

problematiku dětí a mládeže, soudce pro mládež, státního zástupce se specializací na 

děti a mládež, z okresního ředitelství a příslušného obvodního oddělení PČR specialista 

na mládež, z městského úřadu zástupce odboru sociálních věcí a z obecní policie 

pracovník specializovaný na problematiku rizikových a ohrožených dětí. Členy týmu 

jsou vždy také metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, metodik ve 

středisku výchovné péče, zástupce školních metodiků prevence v případě více škol. 

Členy mohou být také zástupci zdravotnických zařízení v dané lokalitě, stejně jako 

zástupci nevládních organizací. Pokud se SVI rozšíří na území několika obcí 

s rozšířenou působností, bude členem Týmu pro mládež zástupce každé takové obce.74 

Metodika práce Týmu pro mládež vychází z metodiky tzv. multidisciplinárních týmů75, 

které v některých místech začala vytvářet PMS, avšak na rozdíl od Týmů pro mládež, 

které se zabývají celým spektrem ohrožených dětí, multidisciplinární týmy jsou 

orientovány na delikventní děti a mladistvé. 

Obsah práce týmu pro mládež 

a) projednává kasuistické řešení, resp. postupy u zvoleného okruhu případů 

delikventního chování dětí podle potřeb a možností jednotlivých členů týmu, 

b) vyhledává „vhodné“ případy a stanovuje optimální postupy k jejich řešení 

(případové studie, kazuistiky), 

c) průběžně vyhodnocuje případové práce a programy s rizikovými a ohroženými 

dětmi, 

d) vyhodnocuje programy a činnosti věnované obětem trestné činnosti a prevenci, 

e) sleduje a vyhodnocuje aktuální a dlouhodobé vývojové trendy v oblasti 

závadového a delikventního jednání dětí, 

f) navrhuje opatření k odstranění zjištěných problémů, k minimalizaci rizik, která 

potencují delikventní jednání dětí, kontroluje a vyhodnocuje jejich plnění, 

                                                 
74 MV: Závazná metodika Systému včasné intervence a Týmů pro mládež, dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/delikventi/metodika_svi07.pdf [citováno 2. 11. 2011] 
75Praxi multidisciplinárních týmů začala v České republice zkoušet a iniciovat PMS inspirovaná zkušenostmi z Velké 
Británie. Tým má řešit kriminalitu mládeže v dané lokalitě na základě shromážděných statistických dat, společně 
stanovených a dosažitelných cílů a vzájemně využívat potenciál i zdroje všech kooperujících institucí. 
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g) navrhuje Strategii práce (plán na řešení a snižování delikvence dětí ve své 

lokalitě) s rizikovým a ohroženými dětmi a jejich rodinami v dané lokalitě. 

Strategie bude obsahovat analýzu situace, priority, návrhy projektů či opatření 

směřujících k odstranění konkrétních rizikových a sociálně-patologických jevů 

nebo doplnění chybějících služeb včetně požadavků na finanční zabezpečení.76 

V současné době je projekt SVI realizován ve 36 obcích s rozšířenou působností, 

metodicky zpracován a připraven pro celoplošné zavedení v rámci České republiky.77 

V této souvislosti Vláda ČR na svém jednání ze 17. března 2011 schválila nasazení 

Národního projektu SVI v letech 2012 - 2015, který je jednou z klíčových částí vládou 

schválené Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti. V této souvislosti 

již MV předložilo klíčový materiál78, ve kterém jsou navrženy kroky k realizaci 

Národního projektu SVI. Prvním z nich je založení soustavy Týmů pro mládež ve všech 

ostatních obcích s rozšířenou působností, kde ještě nejsou vytvořeny, a dále na úrovni 

krajů (Krajský tým) a na národní úrovni (Národní řídící tým SVI).  

Dalším předpokladem k zavedení Národního projektu SVI jsou potřebné 

legislativní změny. Musí se legislativně ukotvit Týmy pro mládež79 a také vznik 

informačního systému80, který zajišťuje ochranu osobních údajů. V souvislosti 

s informačním systémem musí být legislativně zakotveno, které ministerstvo bude jeho 

věcným správcem (mělo by jím být MPSV). 

Posledním krokem je vytvoření Centrálního informačního prostředí SVI. Jedná 

se o rozšíření stávajícího pilotního provozu systému na celou ČR, který umožní přenos 

dat mezi subjekty SVI v rámci celé ČR. Zavedení Centrálního informačního prostředí 

SVI bude velmi nákladné. Dle výše zmíněného předloženého materiálu byla dosavadní 

realizace ve 36 městech dotována z Programu prevence kriminality na místní úrovni 

v rámci MV. Dotace kryly maximálně 80% nákladů na realizaci projektu, přičemž 

náklady na tyto realizace ze strany MV byly asi 36,5 mil. Kč, tedy průměrně 1,02 mil. 

Kč na jedno město.  
                                                 
76 MV: Závazná metodika Systému včasné intervence a Týmů pro mládež, dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/delikventi/metodika_svi07.pdf [citováno 2. 11. 2011] 
77 MV: Hodnocení systému péče o ohrožené děti - Systém včasné intervence. Národní projekt Systém včasné 
intervence jako součást reformy systému péče o ohrožené děti. In dosud nezveřejněno, 2011 
78 MV: Hodnocení systému péče o ohrožené děti - Systém včasné intervence. Národní projekt Systém včasné 
intervence jako součást reformy systému péče o ohrožené děti. In dosud nezveřejněno, 2011 
79 Podle předběžné analýzy budou Týmy pro mládež součástí ZSVM a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. 
80 Bude v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 



 54   
 

Závěr           
 

Cílem mé diplomové práce bylo na jedné straně vytvořit přehledný materiál, 

který popisuje právní úpravu institucionální péče o delikventní mládež a sankční 

opatření ukládaná mladistvým, na druhé straně však poukázat na slabiny a nedostatky 

v péči o delikventní a ohroženou mládež a nastínit možnosti jejich řešení. Při psaní 

práce jsem vycházela z dostupných teoretických publikací, praktických koncepčních a 

analytických materiálů a prezentací zpracovaných státními i nestátními institucemi, ale 

také z vlastních zkušeností získaných při práci v neziskovém sektoru a z rozhovorů 

s odborníky zabývající se problematikou ohrožených dětí.  

 K výchozím poznatkům práce řadím zjištění, že agenda péče o ohrožené děti 

včetně problematiky delikventních dětí a mladistvých je roztříštěná a je zajišťována 

jako řada izolovaných aktivit všech zúčastněných institucí, mezi kterými nefunguje 

dostatečně rychlý a efektivní přenos informací a činnost na úrovni horizontální a 

vertikální není dostatečně koordinovaná a vzájemně sladěná. Péče o ohrožené děti je 

v gesci minimálně pěti ministerstev, přitom nebyla doposud vymezena role 

koordinujícího orgánu, který by byl zodpovědný za propojování mezirezortních aktivit. 

I přesto, že se činnost jednotlivých ministerstev postupně přibližuje evropským 

normám, neexistuje zatím koordinace ani kontrola souladu těchto aktivit.  

K dalším zjištěním patří fakt, že počet dětí v ústavech pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy je moc a tento počet se neustále zvyšuje, což zvyšuje riziko nárůstu 

počtu delikventních jevů u mladých lidí po opuštění ústavní péče. Současná praxe 

odklonu dítěte od případné kriminální spočívá především jeho umístěním v 

institucionální péči, přitom jako mnohem účinnějším nástrojem se jeví včasná pomoc 

dítěti i jeho rodině. Snižování počtu dětí v ústavní péči je také jedním ze základních cílů 

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti. V souvislosti s vysokým 

počtem dětí také souvisí další zjištěné slabiny systému, na které poukazuje Analýza. 

Jedná se o absenci včasné prevence, nedostatečnou následnou péči o děti opouštějící 

zařízení, dlouhou délku pobytu dětí v ústavní péči, nedostatečné řešení situace dětí na 

útěku a v neposlední řadě také nedostatečné a nekoordinované ukládání ochranné 

výchovy a nedůsledné oddělování výkonu ochranné a ústavní výchovy. 
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 Postupné zavádění SVI s budoucím cílem nasadit jej do praxe celoplošně 

v rámci ČR se jeví jako vhodný nástroj, který by mohl výše zmíněné nedostatky a 

slabiny alespoň částečně odstranit a napomoci tak řešení problematiky péče o 

delikventní děti. SVI byl měl zefektivnit a propojit komunikaci mezi jednotlivými 

zúčastněnými subjekty přicházejícími do styku s ohroženou mládeží a tím umožnit 

rychlé a pružné řešení konkrétních případů. Rychlost a účinný přenos informací mezi 

jednotlivými subjekty tak napomůže včasné pomoci dítěti a sanaci rodiny již při prvních 

signálech, že je něco v nepořádku a umožní tak případný odklon dítěte od kriminální 

kariéry již v jeho zárodku. 

 Na závěr je třeba říct, že SVI není jedinou metodou, která povede k okamžitým 

pozitivním výsledkům, ale je součástí rozsáhlé reformy práce s ohroženými dětmi. Na 

konci této transformační cesty by mělo být méně dětí v ústavní výchově, co nejvíce dětí 

vyrůstající ve vlastních rodinách nebo v náhradní rodinné péči ve formě pěstounské 

péče, funkční systém efektivní prevence a ústavní péče by měla být brána jako 

alternativní a dočasné řešení. Již dnes je jasné, že to bude cesta dlouhá a plná překážek, 

ale pevně věřím, že na jejím konci nás čeká zlepšení celého systému péče o ohrožené a 

delikventní děti. 
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MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MS  Ministerstvo spravedlnosti ČR 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

MV  Ministerstvo vnitra ČR 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

NAP  Národní akční plán 
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PČR  Policie ČR 

PMS  Probační a mediační služba ČR 

SVI  Systém včasné intervence 

TZ  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  

ZSVM  Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže 
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Přílohy 
 
Příloha 1: Některé aspekty trestné činnosti dětí, které opustily institucionální péči 

v letech 1995 - 2004 

 

• Nejčastěji páchanou trestnou činností jsou trestné činy majetkové 

povahy – 85%. 

• Násilné trestné činnosti se dopustilo 15% dětí, nejvíce jeden pachatel, 

který spáchal 139 násilných trestných činů. 

• 21 dětí spáchalo trestný čin vraždy. Nejmladší pachatelé byli ve věku 

13 a 16 let. 

• Nejvyššího počtu trestných činů se dopustili pachatelé, kteří spáchali 

479, 379 a 375 trestných činů. 

• Více než 50 trestných činů spáchalo 360 dětí, z nichž 44 před a během 

institucionální péče. 

• 81 dětí se dopustilo více než 100 trestných činů, z nich byla uložena 

ochranná výchova 14 chovancům, 4 chovancům byla přeměněna 

ústavní výchova ve výchovu ochrannou. 

• 2 svěřenci přišli z vazby a 18 odešlo v osmnácti letech z institucionální 

péče do vazby. 

• 1 chlapec, který spáchal 29 trestných činů, byl z institucionální péče 

předán do pěstounské péče. Poté spáchal dalších 33 trestných činů. 

Během institucionální péče byl 4x na útěku. Ochranná výchova mu 

nebyla uložena. 

 

Zdroj: Analýza stavu a dalšího vývoje mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy za období 1995-2004. Praha: Ministerstvo vnitra - Odbor prevence 

kriminality, [2007]. 52 s. ISBN 978-80-254-0259-7 
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  Příloha 2: Vazby mezi subjekty SVI 

 

 

 
 

Zdroj:  MV: Závazná metodika Systému včasné intervence a Týmů pro mládež, dostupné z:    

            http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/bezpecnost/delikventi/metodika_svi07.pdf 
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Příloha 3: SVI na lokální úrovni 

 

 
 

Zdroj: GJURIČOVÁ, Jitka. Systém včasné intervence, Prezentace MV - Odbor prevence 

kriminality  
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Příloha 4: Složení Týmu pro mládež 

 

 
 

Zdroj: GJURIČOVÁ, Jitka. Systém včasné intervence, Prezentace MV - Odbor prevence 

kriminality  
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Summary 
 
LEGAL REGULATION OF DELINQUENT YOUTH INSTITUTIONAL CARE IN  

CZECH REPUBLIC AND ITS IMPACT ON THE INDIVIDUAL SOCIALIZATION 

 

Goal of this paper is on one hand to describe legal aspects of youth deliquent 

institutional treatment and variety of measures imposed on them, on the other hand, to 

point out current waknesses and deficiencies in the institutional treatment policy of 

deliquent and risk youth and to outline possible solutions. 

This writing is based on research of legal acts, available theoretical publications, 

practical conceptual and analytical papers and presentations prepared by public and 

non-governmental organisations.  The author himself has experienced working in a non-

profit organisation and interviewed professional dealing with kids and youth at risk on 

daily basis. 

This paper paper includes following key findings. Institutional treatment policy 

in Czech republic is realised with lack of communication within concerned subjects 

through isolated and non-coordinated activities. The number of kids being under 

institutional treatment in Czech republic is high and raises every year and this fact 

increases the risk of deliquent behavior once the kid leaves the institutional treatment.  

Further weaknesses and deficiencies of current institutional treatment system and policy 

are represented by absence of early prevention, lack of follow-up care for kids leaving 

the institutional treatment facilities, long length of children stay in institutional care, 

inadequate procedures dealing with kids on run and finally by the absence of separation 

of protective and institutional care under single facility. 

As a suitable instrument, which may improve the current system is 

implementation of Early Intervention System. 

 

 

Klí čová slova: Delikventní mládež, institucionální péče, Systém včasné intervence  

 
Key words:  Delinquent youth, institutional care, Early Intervention System 

 
 


