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Úvod  
 

Od začátku roku 2008 pracuji jako referentka státní správy na městské části 

Praha 2. V únoru 2008 projednalo a odsouhlasilo Zastupitelstvo městské části realizaci 

projektu Systém včasné intervence (dále jen „SVI“) na Praze 2 jako dílčího projektu 

Krajského programu prevence kriminality na rok 2008 v rámci hlavního města Prahy. 

SVI je pro Prahu v této městské části projektem pilotním. V rámci projektu je mým 

úkolem úzce komunikovat se školními metodiky prevence základních škol zřizovaných 

Městskou částí Praha 2 a zúčastňovat se schůzek Týmu pro mládež. Svou činnost i 

činnost celého týmu přiblížím v dalších částech své práce. Úvodem bych se ráda 

zaměřila na samotný vznik projektu SVI a cíle své práce.  

 

 Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 25. srpna 2004, č. 795, byl 

vydán od roku 1999 v pořadí čtvrtý materiál s názvem „Hodnocení systému péče o 

ohrožené děti“1. Materiál byl zpracován v gesci ministra vnitra a předsedy 

Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen „RVPK“). Na jeho 

zpracování se podíleli zástupci Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), Ministerstva 

spravedlnosti (dále jen „MSp“), Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) 

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Cílem materiálu 

bylo informovat vládu České republiky o problémech, které zásadním způsobem 

ovlivňují fungování systému péče o děti ohrožené sociálně patologickými jevy a o děti, 

které již mají zkušenost s trestnou činností, a navrhnout opatření, která mohou ovlivnit 

současný nevyhovující stav. Po rozsáhlém připomínkovém řízení projednal materiál 

dne 20. září 2007 RVPK a doporučil ministru vnitra a předsedovi RVPK předložit tento 

materiál na jednání vlády České republiky.  

 

 V souvislosti s přípravou materiálu uskutečnilo MV ve spolupráci s MŠMT 

v letech 2006 – 2007 Analýzu efektivity fungování systému péče o ohrožené děti 

vyplývající z průzkumů osudů dětí, které v letech 1995 – 2004 opustily institucionální 

                                                 
1 Tento materiál byl předložen v roce 2007, tři předchozí jsou následující: 
Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy (1999) 
Vyhodnocení účinnosti přijaté legislativy související se systémovým přístupem k péči o delikventní 
mládež a vyhodnocení činnosti a efektivity experimentálního projektu Centra včasné intervence (2002) 
Vyhodnocení účinnosti přijaté legislativy související se systémovým přístupem k péči o delikventní 
mládež (2004) 



 

péči (dále jen analýza). Cílem analýzy bylo získat reálnou představu o tom, jakým 

způsobem funguje systém péče o děti ohrožené sociálně patologickými jevy a o děti, 

které již mají zkušenost s pácháním trestné činnosti. V průzkumu bylo zpracováno 13 

údajů ke každému z 17 454 dětí.  

 
Tabulka č. 1: Výstupy z průzkumů osudů dětí, které v letech 1995 – 2004 opustily 

institucionální péči 
 

Během let 1995 – 2004 opustilo institucionální péči celkem 17 454 dětí.  
Celkově se trestné činnosti dopustilo 9751 dětí (tj. 56%) 
Z celkového počtu dětí se před a během pobytu v institucionální péči dopustilo trestné 
činnosti pouze 3209 dětí, tj. 18%, a to znamená, že (žádné) trestné činnosti se před a 
během pobytu nedopustilo 14245 dětí, tj. 82%.  
Trestné činnosti se až po odchodu z institucionální péče dopustilo 8866 dětí, tj. 51% 
z celkového počtu, z nich do roka po odchodu spáchalo trestný čin 1681 dětí, tj. asi 
10% z celkového počtu2. 

                                                                     Zdroj: Ministerstvo vnitra (2007) 
 

Analýza přinesla několik výsledků, které potvrdilo i vyhodnocení fungování 

systému péče o ohrožené děti z pohledu resortů, do jejichž působnosti péče o ohrožené 

děti spadá. Kompetence jednotlivých resortů detailněji představím v kapitole č. 4. 

Navzdory tomu, že během minulých let byla přijata řada zákonů, např. zákon č. 

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

mládeže, vznikly nové služby (např. Probační a mediační služba ČR), rozšířil se počet 

nestátních neziskových nebo charitativních organizací, které v oblasti péče 

s ohroženými a delikventními dětmi vyvíjejí své aktivity, nedošlo k podstatnému 

zlepšení fungování systému péče o ohrožené děti.  

 

Od roku 1999, kdy MV vydalo první dokument týkající se návrhů řešení péče o 

delikventní a ohroženou mládež, se situace zajisté změnila. MV (2007) ovšem uvádí, že 

neustále přetrvávají problémy týkající se roztříštění systému, kdy můžeme hovořit spíše 

„o změti aktivit státních, veřejnoprávních i nestátních institucí, jejichž pracovníci spolu 

nekomunikují, nespolupracují a pokud přece jen ano, tak nikoliv proto, že by jim to 

bylo systémové určeno, ale spíše díky zaujetí jednotlivých lidí a neformálním 

kontaktům a vazbám mezi nimi“. Právě SVI má tento stav změnit a jak ukáži 

následovně, v současné době se vyvíjejí maximální aktivity směřující k ucelení systému 

                                                 
2 Nejucelenějšími výstupy, shrnujícími dva dlouhodobé výzkumné záměry, jsou publikace Sociálně 
patologické jevy u dětí (IKSP, 2000) a Mladiství pachatelé  na prahu tisíciletí (IKSP, 2004).  



 

a jeho celorepublikovému zavedení. Dalším přetrvávajícím problémem je tzv. 

resortismus, který se neomezuje jen na resorty, ale i na úseky v rámci jednotlivých 

resortů. Důsledkem tohoto stavu je „špatná kooperace a koordinace meziresortních i 

vnitroresortních aktivit, formální plnění úkolů a nekritické hodnocení vlastní práce ve 

snaze prezentovat svoji práci jako bezvadnou a jako nedostatečnou hodnotit práci 

jiného útvaru či resortu. Na praktické úrovni je klíčovým problémem jak absence 

jednotného organizačního i metodického vedení a řízení pracovníků sociálně-právní 

ochrany dětí, tak i jejich malá personální kapacita, která ve svých důsledcích vede 

k jejich demotivaci, formalizaci činností a přetížení administrativními úkony“ (MV, 

2007). Důsledkem tohoto stavu je zanedbáváno hlavní poslání orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), kterým je vyhledávání a terénní sociální práce 

s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Další problémy se vztahují k nástrojům 

umožňujícím efektivní práci s ohroženými dětmi jejich rodinami. Sem patří zejména 

absence efektivní včasné intervence a státem garantované následné péče o děti poté, co 

opustí institucionální péči. Řadu nedostatků provází i samotný výkon institucionální 

péče. Právě problémovými oblastmi v systému se chci zabývat ve své praktické části a 

dostanu se k nim a k jejich následkům podrobněji.  

 
Situaci by mohlo (mimo jiné) řešit vytvoření národního koordinačního 

mechanismu, jehož analogická obdoba by měla být vytvořena na úrovni krajů a obcí 

s rozšířenou působností. A tím by měl být právě informační systém SVI realizovaný 

pod hlavičkou Ministerstva vnitra3. MV jako ústřední orgán státní správy se zaměřuje 

na problematiku odhalování, vyšetřování a objasňování trestné činnosti dětí a páchané 

na dětech, na vytváření informačních systémů v oblasti prevence kriminality a 

problematiku dětí – cizinců bez doprovodu. V souvislosti s problematikou ohrožených 

dětí je nejvýznamnější aktivitou MV iniciace a podpora zavádění do praxe projektu 

„Systém včasné intervence a tým pro mládež“. Tento projekt vznikl z iniciativy Odboru 

prevence kriminality MV (dále jen „OPK MV“) ve spolupráci s MPSV a Probační a 

mediační službou ČR (dále jen „PMS“), která výrazně přispěla k rozšíření metodiky 

SVI o Týmy pro mládež. SVI byl nejprve pilotně odzkoušen v Ostravě pod názvem 

                                                 
3 Na základě zjištění vyplývajících z analýzy a vyhodnocení fungování systému péče o ohrožené děti 
z pohledu resortů, jsou ve vládních nařízeních a dokumentech formulovány konkrétní úkoly pro 
jednotlivé resorty. Já se, vzhledem k názvu a zaměření své práce, budu primárně zabývat projektem SVI 
jako úkolem MV.  
 



 

Centrum včasné intervence, v roce 2004 byl zaveden ve Svitavách již jako Systém 

včasné intervence.  

 

V současné době je v přípravě pátý vládní materiál týkající se hodnocení 

systému péče o ohrožené děti. Jak jsem již zmínila, tak řešení problémů v systému péče 

o ohrožené děti bylo testováno pomocí projektu SVI. Efektivita zmíněného projektu 

v praxi byla prokázána a tento fakt se stal základem pro Národní architekturu SVI. Ta 

bude zpracována v připravovaném dokumentu, který projedná vláda ČR v listopadu 

tohoto roku. Celý tento vládní materiál se bude zaobírat převážně SVI a bude směřovat 

k celorepublikovému zavedení SVI.  

  

Dalším krokem v procesu sjednocování systému práce s ohroženými dětmi a 

rodinami se stal materiál „Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o 

ohrožené děti – základní principy“, který projednala vláda dne 19. ledna 2009. 

V usnesení č. 76 uložila vláda ČR místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních 

věcí předložit do 30. června 2009 Národní akční plán k transformaci a sjednocení 

systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011 (dále jen „NAP“). NAP byl posléze 

schválen usnesením vlády ČR ze dne 13. července 2009 č. 883 o Národním akčním 

plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011. 

NAP je výsledkem meziresortní spolupráce, který definuje klíčové aktivity nutné pro 

zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami. I přesto, že je NAP koncipován 

meziresortně, navrhovaná opatření se týkají všech složek systému práce s ohroženými 

dětmi a rodinami bez ohledu na resort, který je za danou oblast zodpovědný. Totéž se 

týká i projektu SVI. Nespolupráci jednotlivých resortů jsem již jako problémový článek 

označovaný názvem resortismus zmínila výše a budu se k němu ještě vracet. Tento 

fenomén brzdí efektivní práci a proto je na nedostatečnou kooperaci jednotlivých 

resortů a subjektů neustále upozorňováno.  

 
NAP (2009) si klade za cíle: 

• zvyšovat kvalitu práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny (ukotvení 

standardů kvality péče o ohrožené děti; nastavení systému celoživotního 

vzdělávání pro pracovníky v systému péče o ohrožené děti; síťování a 

optimalizace služeb pro ohrožené děti; přenesení důrazu na primární prevenci, 



 

který zabrání zbytečnému – byť krátkodobému – umisťování dětí do ústavní 

péče; optimalizace řízení, kontroly a financování péče o ohrožené děti), 

• sjednocení postupu pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožení dítěte 

(případová konference, individuální plán práce s klientem), 

• snížení počtu dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče posílením 

preventivní složky práce s ohroženým dítětem, rodinou, rozvojem podpůrných 

služeb pro ohrožené dítě a rodinu, navýšením počtu kvalifikovaných 

pracovníků, 

• zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a 

rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní 

úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj. 

 

NAP je tedy koncipován jako soubor analýz a opatření s důrazem na sjednocení 

a zvýšení kvality práce s ohroženým dítětem a rodinou. Ve vztahu k SVI je velmi 

důležitý odstavec na str. 3 dokumentu, kde se uvádí že „transformace systému péče 

s ohroženými dětmi a rodinami se zcela použije, zejména v oblasti multidisciplinární 

spolupráce (nastavení mechanizmu týmové spolupráce) a vytváření společného 

informačního prostředí subjektů péče o ohrožené děti, již existující nástroje a výsledky 

projektu Systém včasné intervence (dlouhodobě realizovaný a ověřený společný projekt 

MV, MPSV a MSp, respektive Probační a mediační služby ČR).“ V tuto chvíli se dá 

říci, že se kruh uzavírá a věc se znovu vrací k usnesení č. 1151 ze dne 15.října 2007, 

kde je ministru vnitra uloženo předložit vládě do 30. listopadu 2009 hodnocení systému 

péče o ohrožené děti s návrhy opatření. Toto hodnocení se již (na základě zde 

citovaného odstavce z NAP) bude již zcela výhradně zabývat projektem SVI a jeho 

efektivním využitím. 

 
Ve své práci se pokusím na základě písemných pramenů a vlastního pozorování 

představit projekt SVI a to jak na úrovni obecné, tak se zaměřením na pilotní projekt 

pro Prahu probíhající v současné době na Městské části Praha 2. Mým cílem je 

představit všechny přednosti a výhody, ale také nedostatky a slabé stránky projektu. 

V praktické části se zaměřím na jednotlivá města, ve kterých je projekt SVI již 

realizován a jak napovídá název mé práce, srovnám průběh SVI tak, jak v jednotlivých 

městech probíhá. Respektuji, že základní metodika je dána MV, ale věřím, že postupy 



 

práce a řešení problémů v jednotlivých městech se mohou lišit. V druhé podkapitole 

praktické části práce představím kazuistiku nezletilé a na jejím případě se odrážející 

nedostatky v systému, kterými jsou především – již zmíněný – resortismus a 

roztříštěnost. Předvedu možný způsob práce s ohroženým dítětem a pokusím se 

zamyslet nad možnými řešeními. Nejprve bych ale ráda představila základní pojmy 

vztahující se k problematice, vývoj systému péče o delikventní mládež v ČR a 

v neposlední řadě také zkušenosti ze zahraničí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1. Základní pojmy vztahující se k problematice 
 
Oblast delikvence a kriminality mládeže je bezpochyby tématem velmi 

důležitým a zajímavým. Odpovídá tomu množství literatury a dílčích výzkumů, které se 

tomuto tématu věnují nebo se k němu alespoň částečně vztahují. Vnímání oblasti 

kriminality a delikvence mládeže společností je živené řadou senzacechtivých článků 

novinářů nebo televizních komentářů v televizi či na internetu, opírajících se o skutečné 

případy, ale i případy zcela smyšlené. Hromadné sdělovací prostředky v tomto směru 

sehrávají velmi zvláštní úlohu. Z oblasti kriminality mládeže vybírají pod záminkou své 

čtenosti a sledovanosti případy „nejhrubšího zrna“. Po odeznění senzací zůstává ze 

strany většinové společnosti bohužel spíše jen nezájem o skutečné řešení případu. Za 

kriminalitu mládeže ovšem nelze považovat pouze brutální útoky dětí nebo 

mladistvých. Jak ukážu na následujících stránkách, převažuje drobná kriminalita 

páchaná mládeží. Ta však zůstává ze strany médií a často i členů společnosti prakticky 

zcela bez povšimnutí.  

 

V první a druhé kapitole je mým záměrem představit téma delikvence a 

kriminality z obecného úhlu pohledu. Delikvence mládeže bývá téměř vždy posuzována 

jinak než trestná činnost dospělých, a to právě s ohledem na nízký věk pachatelů a 

s ním související nezralost osobnosti a nedostatek vlastních životních zkušeností. Proto 

nejprve představím základní pojmy vymezující rozdíly mezi kriminalitou dětí, 

mladistvých a dospělých. Dále se zaměřím na vývoj kriminality v České republice, 

představím příčiny a rysy delikventního chování a kriminality mládeže.   

 

Než přejdu k teoretickým výkladům pojmů souvisejících s delikvencí a 

kriminalitou, považuji za nutnost vymezit ty jedince, kteří jsou předmětem jevů a 

procesů. Vymezení těchto pojmů je velmi obtížné, protože je na ně nahlíženo z různých 

úhlů. V následujících řádcích se pokusím představit jednotlivá pojetí a vymezit je tak, 

aby bylo v dalším textu možné si je uvědomovat.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Dítě 

Podle Úmluvy o právech dítěte z roku 19894 se dítětem rozumí „každá lidská 

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

zletilosti dosaženo dříve“. Hartl a Hartlová (2000) označují dítětem „jedince v období 

od narození do 15 let“. Matoušek (2003) představuje dítě jako „nedospělou osobu, jejíž 

zájmy jsou chráněny zákony a dalšími předpisy“. Dítě mladší patnácti let není podle 

zákonů ČR trestně odpovědné. Podle § 2 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen „zákon o 

soudnictví nad mládeží“ nebo „ZSM“) je dítětem „ten, kdo v době spáchání činu jinak 

trestného nedovršil patnáctý rok věku“. Ve smyslu ZSM bude pojem dítě chápán i v mé 

práci.  

Především v části práce věnované samotnému projektu SVI velmi často 

používám pojmu delikventní a ohrožené děti a mládež. MV (2007) označuje za 

ohrožené děti v souladu s jejich sociálně-právní ochranou ty jedince, kteří jsou 

ohrožováni nejen svým okolím, ale i sami sebou. Do této skupiny lze zařadit děti 

s nedelikventními a delikventními rysy chování.  

Za ohrožené děti jsou dle MV (2007) považovány:  

o děti týrané, zanedbávané a zneužívané (ve všech podobách), 

o děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu,  

o děti-cizinci bez doprovodu dospělé osoby, 

o děti vyžadující zvýšenou pozornost, 

o delikventní a predelikventní děti.  

Za ohrožené děti jsou považovány všechny děti, které se dostaly nebo měly 

dostat do souvislosti se sociálně-právní ochranou dětí. To znamená děti, u nichž byl 

detekován jakýkoliv náznak negativních jevů, tedy i ty děti, jejichž potřeby nejsou 

v plné míře naplňovány.  

Za delikventní děti MV (2007) pokládá:  

o děti zneužité k páchání trestné činnosti, kdy je dítě k takové činnosti 

donuceno aktivním nebo pasivním nátlakem (trestná činnost organizovaná 

dospělou osobou, staršími dětmi), 

                                                 
4 The Convention on the rights of the child [online]. [cit. 2009-10-09]. Dostupný z WWW: 
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf 
 



 

o děti páchající trestnou činnost pro zajištění základních životních potřeb (dítě 

na útěku, dítě bez domova, dítě v pozici živitele rodiny), 

o děti páchající trestnou činnost účelově.  

Z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí je na tyto jedince – na rozdíl od 

orgánů činných v trestním řízení - pohlíženo spíše jako na „oběti“, které vyžadují  

pomoc a ochranu než trest.  

  
Mládež  

Kriminologická literatura pod pojem mládež zahrnuje tři věkové skupiny – děti 

ještě trestně neodpovědné, mladistvé a mladé dospělé. Ve statistice kriminality policie 

je pojem mládež chápán v užším smyslu – zahrnuje děti a mladistvé, nikoli mladé 

dospělé. Pod pojmem mládež policie vykazuje fyzické osoby od narození do věku 

osmnácti let (Zoubková, 2002). 

 

Mladistvý 

Vyspělé státy mají stanovenou pevnou minimální hranici trestní odpovědnosti, 

protože kdyby byla stanovena pouze obecně, stavěl by tento fakt orgány trestního 

soudnictví před příliš obtížné úkoly ve věcech rozhodování. Jak uvedu níže, vzhledem 

k rozdílnému vývoji jedinců, je velmi složité jednoznačně stanovit věkovou hranici 

trestní odpovědnosti. Z tohoto důvodu je tedy mezi dětství a dospělost vřazen 

přechodný stupeň – mladistvý. Mladistvý je pojem „trestně právní označující fyzickou 

osobu“ (Stündl, 2008). Podle platného trestního práva je mladistvý osobou ode dne 

následujícího po dni patnáctých narozenin do dovršení osmnácti let. Při ukládání trestů 

se na mladistvé bere ohled, mají např. během trestního řízení vždy obhájce, i kdyby ho 

odmítali. Výkon trestu mladistvých je oddělen od výkonu trestu dospělých.  

 

Nezletilý 

Dalším pojmem, s kterým se můžeme v souvislosti s touto problematikou setkat, 

je pojem nezletilý. Za nezletilou je považována fyzická osoba do osmnácti let věku, 

nebo ta, která nenabyla zletilosti manželstvím. Zoubková (2002) uvádí, že zletilost je 

pojmem občanského práva a trestní právo pojem nezletilý nepoužívá.  

 

 



 

Mladý dospělý 

Blízko k věkovému určení pojmu mládež a mladistvý má dále pojem mladý 

dospělý. Jak uvádí Kuchta a Válková (2005), tak tento pojem lze dokonce pod pojem 

mládež přímo zahrnout. V trestním zákoně se lze setkat s termínem „osoby blízké věku 

mladistvých“. Tito jedinci jsou, byť velmi omezeně, ve zvýšené míře chráněny v oblasti 

ukládání sankcí. Zákonem však není tento termín nijak věkově vymezen. Zoubková 

(2002) zmiňuje fakt, že horní hranice není chápána jednotně a je velmi volná. Někdy je 

zohledňována do věku 21 let, jindy do věku 24 let, ale i 30 let. Spodní věková hranice 

je 18 let. V souvislosti s předkládaným projektem SVI je užíváno členění s ohledem na 

trestní a přestupkové právo, neboť s věkovou hranicí 15 let je spojen vznik trestní 

(deliktní) odpovědnosti.  

Jako dětský pachatel je dle materiálů Ministerstva vnitra (2007) 

charakterizován „trestně neodpovědný pachatel, neboť v době spáchání činu objektivně 

naplňujícího znaky některé ze skutkových podstat trestných činů uvedených ve zvláštní 

části zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, nedovršil patnáctý rok věku“. 

Mladistvý pachatel se posuzuje podle zvláštních ustanovení trestního zákona o 

stíhání mladistvých, neboť v době spáchání trestného činu dovršil patnáctý rok a 

nepřekročil osmnáctý rok svého věku. Podmínky odpovědnosti mládeže (tedy dětského 

i mladistvého pachatele) za protiprávní činy uvedené v trestním zákoně, opatření 

ukládaná za takovéto protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve 

věcech mládeže upravuje již zmiňovaný zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad 

mládeží.  

Mladý dospělý pachatel překročil osmnáctý rok věku a nedovršil dvacátý rok 

věku, a proto soud může jeho podmínečné odsouzení ponechat v platnosti, i když 

zavdal příčinu k výkonu trestu odnětí svobody. Zde můžeme vidět, že metodika 

Systému včasné intervence vypracovaná Ministerstvem vnitra se spíše přizpůsobuje 

praxi soudců, kteří osoby nad 20 let vnímají jako dospělé pachatele.  

  

V této chvíli jsem tedy vymezila osoby, ke kterým se bude obsah mé práce 

vztahovat. Nyní mohu přejít k pojmům všeobecně. 

 

 

 



 

Kriminologie 

„Uspořádaný celek empirického vědění o zločinu, zločinci, negativní sociální 

„nápadnosti“ a o kontrole tohoto chování se nazývá kriminologie. Pole její vědecké 

činnosti lze výstižně charakterizovat třemi základními pojmy: zločin, zločinec a 

kontrola činnosti. K nim se přiřazují rovněž zájmy oběti a prevence kriminality“ 

(Kaiser, 1994). Vytvoření pojmu „kriminologie“ (učení o zločinu), odvozené z lat. 

crimen, se připisuje francouzskému antropologovi Topinardovi (1879). Italský právník 

Garofalo použil tohoto pojmu poprvé pro charakteristiku své knihy „Criminologia“ 

(1885) a výraz se všeobecně prosadil. Kaiser (1994) doslovně uvádí, že „se 

kriminologická věda zabývá zločinem, zločincem a obětí zločinu, stejně tak jako 

kontrolou zločinnosti do té míry, do jaké jde o výkon kriminálních sankcí, prognózu a 

zacházení s pachatelem. Konečně existuje také shoda v tom, že jevy jako alkoholismus, 

obtěžování na veřejnosti, prostituce a sebevražda již k předmětu kriminologie patří“. 

Kuchta a Válková (2005) uvádějí, že kriminologii lze definovat jako „společenskovědní 

disciplínu, zabývající se jak jednotlivci (pachatelem, obětí, orgánem trestní justice, 

apod.), tak společností jako celkem i sociálními skupinami, které ji tvoří (např. 

preventivní programy určené pro konkrétní sociální komunity). Jedná se o vědu 

empirickou, tzn. zaměřenou na poznávání reálných jevů a okolností souvisejících 

s kriminalitou, s vyloučením vědomých hodnotících postupů a z nich odvozených 

stanovisek“. Autoři se shodují, že vymezení předmětu kriminologie není jednoznačné a 

záleží na tom, jak definujeme zločin, tedy kriminalitu, která je především v zájmu 

kriminologie. 

  

Kriminalita 

Matoušek (2003) za kriminalitu označuje „veškerou trestnou činnost, tedy i tu, 

kterou spáchaly osoby nemající trestní odpovědnost (u nás osoby mladší 15-ti let)“. 

Tato skutečná kriminalita se dělí na kriminalitu skrytou, neohlášenou, neregistrovanou 

tedy latentní a kriminalitu zjevnou, kterou vyšetřují orgány činné v trestní řízení. 

Ukazatelé zjevné kriminality jsou soudní a policejní statistiky. Indexy kriminality jsou 

závislé na ochotě postižených kriminalitu hlásit. Stündl ve své diplomové práci (2008) 

cituje Heretika, který uvádí, že „kriminalita představuje souhrn trestných činů, které 

spáchali, ať již úmyslně nebo z nedbalosti, trestně právně odpovědní jedinci, na témže 

místě v určitém období (zpravidla ve státě za jeden rok).“ 



 

Prekriminalita 

 Za prekriminalitu Zoubková (2002) a Kraus (2006) shodně označují 

„protispolečenskou činnost dětí ve věku do 15 let odpovídající trestným činům 

dospělých“.   

  

Predelikventní chování 

Matoušek (2003) zmiňuje také predelikventní chování, z kterého se s vyšší 

pravděpodobností než z jiných druhů chování u dětí vyvine chování kriminální. Jedná 

se zejména o útěky z domova, záškoláctví a agresivní napadání spolužáků. 

V souvislosti s kriminalitou dospělých se tento pojem nepoužívá.  

  

Delikvence a kriminalita mládeže 

Hartl a Hartlová (2000) používají termín delikvence juvenilní, který je často 

užívaný v soudnictví pro trestné jednání mladistvých a používá se tedy pro označení 

páchání trestných činů nezletilci a mladistvými. Jak shodně uvádí Matoušek (2003) i 

Válková a Sotolář (2004), tak delikvence mládeže má u naprosté většiny pachatelů 

charakter ojedinělých epizod (tj. odeznívá v průběhu dospívání, nejpozději pak 

dosažením dospělosti). Delikvencí se obecně rozumí všechny typy jednání, jež porušují 

společenské normy chráněné zákony, tedy všechny trestné činy a přestupky včetně 

protispolečenských činů, které spáchali nezletilí, kteří ještě nejsou trestně odpovědní 

Určité porušování norem je v některých fázích dospívání považováno za víceméně 

normální a je obecně známé a mnoha výzkumy potvrzené, že se bagatelní „kriminální“ 

událost v průběhu dospívání přihodila značné části dospělé zcela bezúhonné populaci. 

Jedná se především o drobné majetkové delikty, jako jsou krádeže a vandalství. 

Společným charakteristickým rysem chování dětských delikventů je jejich mravní a 

rozumová nezralost, k čemuž přecházím v rámci dalšího pojmu.  

 

Trestní odpovědnost mladistvých 

Koncepce trestní odpovědnosti (tzv. trestní odpovědnost relativní5) je kromě 

dovršení stanoveného věku v době spáchání trestného činu podmíněna i dosažením 

                                                 
5 Oproti tomu trestní odpovědnost absolutní je charakterizována pevnou dolní věkovou hranicí určující 
její počátek bez ohledu na vyspělost jedince, resp. na dosažený stupeň mravní a rozumové vyspělosti; 
dovršení určitého věku v době spáchání trestného činu je jedinou podmínkou trestní odpovědnosti 
mladistvého, přičemž platí obecné zásady o vyloučené či zmenšené příčetnosti 



 

určité míry mravní a rozumové vyspělosti. Proto je stanoveno, že „mladistvý, který 

v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl 

rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin 

trestně odpovědný (§5, odst.1 ZSM).“6. Trestní odpovědností se zabývá také Zezulová 

(2001). Uvádí, že pojetí trestněprávní nauky ohledně způsobu stanovení počátku trestní 

odpovědnosti po roce 1950 až do současnosti vychází z konstrukce trestní odpovědnosti 

absolutní. Ta je charakterizována pevnou dolní věkovou hranicí určující její počátek 

bez ohledu na vyspělost jedince, resp. na dosažený stupeň mravní a rozumové 

vyspělosti. Dovršení určitého věku v době spáchání trestného činu je jedinou 

podmínkou trestní odpovědnosti mladistvého s tím, že platí obecné zásady o vyloučené 

či zmenšené příčetnosti. Vedle věku jedince je třeba ale zmínit i jeho věk mentální, 

který vyjadřuje celkovou vyspělost jedince, tzn. jeho biologickou, psychickou a sociální 

úroveň, jež podmiňuje rozpoznávací a určovací schopnosti pachatele. Jinými slovy – 

jedinec musí nabýt takové míry zralosti, aby byl schopen rozpoznat nebezpečnost svého 

činu pro společnost a ovládat své jednání. Základní konstrukce trestní odpovědnosti 

relativní je nutné dle Zezulové (2001) hledat v právních úpravách, které začali vznikat 

na přelomu 19. a 20. století. V řadě států docházelo k přijetí speciálních zákonů 

upravujících trestní právo mládeže a k vytváření samostatných systémů soudnictví nad 

mládeží. Trestní odpovědnost relativní je tedy chápána v souvislosti s věkem jako 

podmíněná způsobilost (zralost) jedince být trestným, resp. trestaným. Jde o trestní 

odpovědnost podmíněnou dosažením určité míry mravní a duševní vyspělosti. 

Důležitost zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží zdůrazňují také Sotolář a 

Augustinová (2007), kteří uvádějí, že nově vymezil podmínky trestní odpovědnosti 

mladistvých a zavedl to, co bývá označováno za relativní či podmíněnou trestní 

odpovědnost této skupiny dětí.  

Co si představit pod pojmem trestní odpovědnost mladistvých lze shrnout 

následovně. Trestní odpovědnost mladistvých je vázána na jejich věk a příčetnost 

v době činu. To znamená, že předpokladem toho, aby bylo možné vyvodit trestní 

odpovědnost mladistvého určitým proviněním (rozdíly mezi pojmy trestný čin, 

provinění a čin jinak trestný představím v následujícím textu), je to, že v době činu již 
                                                 
6  Večerka,K.; Holas,J; Tomášek,J.; Diblíková,S; Blatníková,Š.: Mládež v kriminologické perspektivě. 
ISBN 978-80-7338-079-3 [online]. [cit. 2009-10-04]. Dostupný z WWW: 
http://www.ok.cz/iksp/docs/354.pdf 
 
 



 

dovršil věk patnácti let a byl v takovém duševním stavu, že byl schopen rozpoznat 

nebezpečnost svého činu pro společnost a ovládnout své jednání. Vzhledem k tomu 

není ve smyslu § 12 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona (dále jen „TrZ“) trestně 

odpovědný mladistvý, který pro duševní poruchu v době činu nebyl schopen rozpoznat 

nebezpečnost svého činu pro společnost a nebo ovládnout své jednání. V TrZ jsou 

ovšem stanoveny výjimky z tohoto principu a to pro případ, že se mladistvý do stavu 

nepříčetnosti uvedl vlastním zaviněním – požitím nebo aplikací návykové látky nebo 

jinak, byť i z nedbalosti (§ 201a TrZ). Jak uvádějí Sotolář a Augustinová (2007), tak 

současně ZSM podmiňuje užití trestních, výchovných a ochranných opatření 

dostatečnou rozumovou a mravní vyspělostí. Již zmíněný § 5 ZSM „zbavuje“ trestní 

odpovědnosti toho mladistvého, který v době činu nebyl schopen s ohledem na 

dosaženou rozumovou a mravní vyspělost rozpoznat nebezpečnost činu pro společnost 

a ovládnout své jednání. Případný nedostatek rozumové a mravní vyspělosti 

mladistvého – viděno v kontextu s obvyklým vývojem mladistvých ve věku patnácti až 

osmnácti let – není projevem chorobného stavu, ale pouze důsledkem toho, že 

dospívání je proces, který neprobíhá u každého stejně, resp. ve stejném časovém 

období. Nedostatek rozumové a mravní vyspělosti mladistvého je tedy záležitostí 

vývojové opožděnosti, nikoliv důsledkem duševní poruchy. Mluvíme tedy o relativní 

nebo podmíněné trestní odpovědnosti. Trestní odpovědnost mladistvých je tedy 

podmíněna jejich dostatečnou rozumovou a mravní vyspělostí a s ní spojenou 

schopností rozpoznat nebezpečnost svého činu pro společnost a ovládnout své jednání. 

V praxi se k úrovni rozumové a mravní vyspělosti mladistvých vyjadřují znalci z oboru 

psychologie, zatímco k jejich duševnímu stavu znalci z oboru zdravotnictví, odvětví 

psychiatrie.  

 

Trestný čin, čin jinak trestný, provinění 

Pro ještě lepší orientaci v problematice bych nyní ráda vymezila pojmy trestný 

čin, provinění a čin jinak trestný. Podle § 2 ZSM se protiprávním činem rozumí 

provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný.  Pojem trestný čin je vymezen v zákoně č. 

140/1961 Sb., trestním zákoně, ve znění pozdějších předpisů, jenž stanoví, že „trestným 

činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. 

Čin, jehož stupeň nebezpečnosti je pro společnost nepatrný, u mladistvých malý, není 

trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.“ Pojem provinění je 



 

vymezen v zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží, jenž stanoví, že „trestný 

čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění. Čin, jehož znaky jsou uvedeny 

v trestním zákoně, není proviněním, jestliže je spáchán mladistvým a stupeň jeho 

nebezpečnosti pro společnost je malý.“ Zákonodárce termín trestný čin u mladistvého 

nahradil pojmem provinění pro jeho 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. Činem jinak 

trestným se rozumí čin, který je ve smyslu trestního zákona relativně beztrestný, i když 

za jiných okolností by trestným činem byl. Osoba mladší 15 let je ve smyslu trestního 

zákona trestně neodpovědným subjektem (pachatelem) činu jinak trestného. Jinak 

řečeno, nemůže být pachatelem trestného činu, jelikož za toto své jednání není trestně 

odpovědná. Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží, vycházeje z obecných 

ustanovení trestního zákona, ve svém § 89 hovoří o tom, že „dítě mladší 15 let není 

trestně odpovědné“. Za jeho jednání mající znaky činu jinak trestného mu lze uložit 

pouze opatření dle § 93 tohoto zákona. Těmi jsou „výchovná povinnost; výchovné 

omezení; napomenutí s výstrahou; zařazení do terapeutického, psychologického nebo 

jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče; dohled probačního 

úředníka; ochranná výchova“. Ochrannou výchovu dle § 93 odst. 2 ZSM „uloží soud 

pro mládež 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“.   

 

Kapitolu, ve které jsem představila základní a důležité pojmy, zakončím 

shrnutím Ministerstva vnitra (1999) a základním vymezením pojmů v souladu se 

zákonem č. 218/2003, ZSM. Právě v souladu s těmito ustanoveními budu pojmy ve své 

práci používat. Ministerstvo vnitra (1999) pojmy pro potřeby svých materiálů shrnuje 

následovně: 

Kriminalita – úhrn činů uvedených v trestním zákoně obvykle popisovaných podle 

prostoru, času, rozsahu, struktury a pohybu. 

Delikvence (je širší) – zahrnuje nejzávažnější poruchy v chování mládeže projevující se 

především jako narušení sociálních a právních norem. Vyznačuje se určitou 



 

hromadností výskytu, stabilitou a rozšířeností při stejných sociálních podmínkách. 

Vedle trestných činů tak zahrnuje jevy, které jsou nepochybně závadné, ale samy o 

sobě nejsou trestné – např. útěky z domova, alkoholismus, nealkoholovou toxikománii, 

chorobné hráčství, prostituci, účast na činnosti extrémistických skupin, závadových 

part, agresivitu vůči druhým či vůči věcem, až po agresivitu vůči vlastní osobě 

(sebevražedné pokusy, sebevraždy). 

Mládež  0-18 let; mladistvý 15-18 let; dítě 0-15 let - ministerstvo vnitra v souvislosti se 

svými materiály užívá členění s ohledem na trestní a přestupkové právo, neboť 

s věkovou hranicí 15 let je spojen vznik trestní (deliktní) odpovědnosti.  

Dětský pachatel – trestně neodpovědný pachatel, neboť v době spáchání činu 

objektivně naplňujícího znaky některé ze skutkových podstat trestných činů uvedených 

ve zvláštní části zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, nedovršil patnáctý rok svého věku. 

Mladistvý pachatel – pachatel trestného činu, který se posuzuje podle zvláštního 

ustanovení trestního zákona o stíhání mladistvých, neboť v době spáchání trestného 

činu dovršil patnáctý rok a nepřekročil 18 rok svého věku.  

Mladý dospělý pachatel – překročil osmnáctý rok věku a nedovršil dvacátý rok svého 

věku, a proto soud může jeho podmínečné odsouzení ponechat v platnosti, i když 

zavdal příčinu k výkonu trestu odnětí svobody.  

 
Vymezení pojmů dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží: 

• § 2 odst. 1 - Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí 

a) mládeží děti a mladiství, 

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

nedovršil patnáctý rok věku, 

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

nepřekročil osmnáctý rok svého věku.  

• § 2 odst. 2 – Podle tohoto zákona se dále rozumí 

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

b) opatřeními výchovná opatření, ochranná opatření a trestní opatření u 

mladistvých a opatření ukládaná dětem mladším patnácti let; přiměřená omezení 



 

a přiměřené povinnosti ve smyslu trestního zákoníku a trestního řádu nahrazují 

výchovná opatření, 

c) orgány činnými podle tohoto zákona jsou policejní orgány, státní zástupci a 

soudy pro mládež,  

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

předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, 

vrchního a Nejvyššího soudu 

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

neprojednává protiprávní činy mládeže.  

Přehledné uspořádání rozdílů mezi trestným činem, proviněním a činem jinak 

trestným představuji na další straně v tabulce č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Tabulka č. 2: Komparační tabulka významu pojmů trestný čin, provinění 
a čin jinak trestný 

 
ZNAKY  Trestný 

čin 
Provinění Čin jinak 

trestný 
Čin jinak 
trestný 

Nebezpečnost 
činu pro 
společnost 
(materiální  
znak) 

 Stupeň 
nikoli 
nepatrný, 
nikoli 
malý 
§294 TrZ 

Stupeň nikoli 
malý 

Stupeň 
nikoli malý 

Stupeň 
nikoli malý 

Znaky 
uvedené 
v zákoně 
(formální 
znaky) 

     

      
 Věk  Dovrše-

ných 18 
let 

Dovršených 
15 let 
nepřekroč.   
18 let 

Dovršených 
15 let 
nepřekroč. 
18 let 

Nedovrše-   
ných 15 let 

 Příče-
tnost 

§ 12 TrZ § 12 TrZ 
§ 5 ZSM 

Nepříčetnost 
vzhledem 
k nedosta -
tečné 
rozumové a 
mravní 
vyspělosti § 
5 odst. 1 
ZSM 

Nepříčet-
nost se 
vzhledem 
k věku 
předpokládá 

 
 

 Znaky 
charakte-
rizující 
SPTČ7 a 
proti-
právnost  

Znaky 
charakterizu-
jící SPTČ a 
protiprávnost 

Znaky 
charakterizu-
jící SPTČ a 
proti-
právnost 

Znaky 
charakteri-
zující SPTČ 
a proti-
právnost 

                                                                  Zdroj: Policejní akademie ČR (2008) 
 
 

 
 

 

                                                 
7 SPTČ značí skutkovou podstatu trestného činu 



 

2. Vývoj kriminality v České republice 
 

Počátky kriminální statistiky na území České a Slovenské republiky sahají do 

18. století, samozřejmě ne v takové podobě, v jaké ji známe dnes. Kriminalita mládeže 

byla v ČR evidována od 60. let 20. století. Od té doby bylo zaznamenáno několik vln 

vzestupu, první větší vlna od roku 1963 do roku 1971, druhá na přelomu osmdesátých 

let (Zoubková, 2002). V osmdesátých letech byla kriminalita mládeže v ČR poměrně 

stabilní, boom, nejen kriminality mládeže, ale kriminality obecně, nastal v letech 

devadesátých. Po radikálním nárůstu kriminality v ČR v 90. letech minulého století, 

který kulminoval v roce 1999, nastalo období poklesu a od roku 2001 období stagnace 

policií evidovaných trestných činů. Jak uvádí Marešová a kol.8, nejvyšší počet trestných 

činů evidovaný v roce 1999 představoval cca 4,1 tisíce trestných činů na 100 000 

obyvatel ČR. V roce 2007 to bylo již jen cca 3,5 tisíce trestných činů na 100 000 

obyvatel. Celkový nárůst i pozdější poklesy byly vždy ovlivněny především poklesem 

té části evidované kriminality, kterou Policie ČR označuje jako majetkovou kriminalitu.   

 

Jak můžeme vypozorovat z níže uvedeného grafu č. 1, tak stav majetkové 

kriminality představoval 64% z celkové evidované kriminality v roce 2007. 

Hospodářská kriminalita činila v roce 2007 11% z celkové evidované kriminality. Pod 

pojem hospodářská kriminalita se řadí trestné činy uváděné v TrZ v hlavě II. - Trestné 

činy hospodářské, dále některé trestné činy uváděné v TrZ v hlavě IX. – Trestné činy 

proti majetku, přičemž podvod a zpronevěru zahrnuje policejní klasifikace do 

majetkové trestné činnosti a částečně do hospodářské trestné činnosti. Násilná trestná 

činnost činila v roce 2007 5% z celkové evidované kriminality. V násilné trestné 

činnosti jsou nejvíce zastoupeny trestné činy ublížení na zdraví a loupeže. Počet 

evidovaných vražd byl v posledním desetiletí nejnižší v roce 2005. Nejvíce vražd bylo 

evidováno v roce 1998. Počet trestných činů z oblasti mravnostní kriminality zůstává 

každoročně stejný a mravnostní kriminalita představuje dlouhodobě nejmenší podíl na 

celkové evidované kriminalitě. Tento podíl je do 1%. Vyšší pozornost v několika 

posledních letech budí jen výskyt dětské pornografie a její distribuce prostřednictvím 

internetu, kdy se problém stává mezinárodním. Ostatní kriminalita představuje 

                                                 
8 Marešová,A.; Martinková,M.; Cejp,M.; Holas,J.: Kriminalita v roce 2007. ISBN 978-80-7338-083-0 
[online]. [cit. 2009-10-17]. Dostupný z WWW: http://www.ok.cz/iksp/docs/358.pdf 
 



 

především maření výkonu úředního rozhodnutí (32% z ostatní kriminality v roce 2007 

celkem), výtržnictví (17%), sprejerství (17%), drogová kriminalita (12%) a podílnictví 

(7%). Zbývající kriminalita obsahuje další ostatní kriminalitu, mezi níž patří zejména § 

180d TrZ řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a § 209 TrZ poškozování 

cizích práv. Tyto dvě položky dohromady představují 38% z celkové evidované 

zbývající kriminality v roce 2007. Dále se mezi zbývající kriminalitu řadí zanedbání 

povinné výživy (20%), ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství (20%) a 

dopravní silniční nehody (20%). (Marešová a kol.9) 

 
 

Graf č. 1: Struktura kriminality v roce 2007 
 

majetková
64%

hospodářská
11%

zbývající
14%

ostatní
5%

násilná
5%

mravnostní
1%

                                                                                          Zdroj: Marešová A. a kol.10 
 

 

Jak vyplývá z grafu č. 2, uvedeného na další straně, tak počet odsouzených osob 

za vybrané trestné činy se v letech 2005 až 2007 pohybuje stále v přibližně stejných 

číslech. Zcela zásadní a výrazný růst v roce 2007 lze pozorovat u trestných činů 

v dopravě, naopak např. trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 213) za poslední rok 

                                                 
9 Marešová,A.; Martinková,M.; Cejp,M.; Holas,J.: Kriminalita v roce 2007. ISBN 978-80-7338-083-0 
[online]. [cit. 2009-10-17]. Dostupný z WWW: http://www.ok.cz/iksp/docs/358.pdf 
10 Tamtéž, s. 8 



 

výrazně klesl. Uvedené paragrafy jsou paragrafy trestního zákona a jedná se o 

následující trestné činy:  

• §187 až 188a – nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a 

jedů, šíření toxikomanie 

• § 213 – zanedbání povinné výživy 

• § 215a – týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě 

• § 219 – vražda 

• § 221, § 222, § 225 – ublížení na zdraví, rvačka 

• § 234 – loupež 

• § 241 až 243 – znásilnění a pohlavní zneužívání 

• § 247, § 248, § 250 – krádež, zpronevěra, podvod   

 

Graf č. 2: Odsouzené osoby za vybrané trestné činy v letech 2005, 2006 
a 2007 
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       Zdroj: Český statistický úřad11 
                                                 
11 Český statistický úřad. Statistická ročenka České republiky 2008. [online]. [cit.2009-10-16]. Dostupný 
z WWW: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-2500 



 

Pokud jde o tzv. objasněnost neboli „policií evidované trestné činy, u kterých 

byl pachatel znám, či zjištěn“ (Marešová a kol.12), tak nejvyšší počet objasněných 

trestných činů v absolutních číslech byl vykazován v roce 1999. V roce 2007 bylo 

objasněno cca 139 tisíc trestných činů, což představuje 39% ze všech v tom roce 

evidovaných. Teprve od počtu objasněných trestných činů se odvíjejí počty známých 

pachatelů, tj. osob stíhaných a vyšetřovaných Policií ČR. Pro přehled a možnost 

srovnání s uplynulými roky (viz graf č. 2) uvádím graf kriminality v ČR v období od 

1.1. do 31.5.2009 (graf č. 3) 

 

 

Graf č. 3: Kriminalita v ČR v období od 1.1. do 31.5.2009 
 

Násilné 
činy

Mravnos
tní činy

Krádeže 
vloupání

m

Krádeže 
prosté

Ostatní 
majetkov

é činy

Ostatní 
činy 

Zbývající 
činy

Hospodá
řské činy

zjištěno 7727 767 22759 56417 8415 8185 22655 13394

objasněno 4054 465 3842 8311 1620 5176 19681 4928

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

       Zdroj: Policie České republiky13 
  

 

Co se týče kriminality dětí a mladistvých, tak Ministerstvo vnitra (2007) uvádí, 

že od roku 1996 je zaznamenáván mírný pokles počtu zjištěných trestných činů 

                                                 
12 Marešová,A.; Martinková,M.; Cejp,M.; Holas,J.: Kriminalita v roce 2007. ISBN 978-80-7338-083-0 
[online]. [cit. 2009-10-17]. Dostupný z WWW: http://www.ok.cz/iksp/docs/358.pdf 
13 Policie České republiky: Statistické přehledy kriminality. Měsíční analýza stavu a vývojových trendů 
kriminality v ČR k 31. červenci 2009. [online]. [cit. 2009-10-17]. Dostupný z WWW:  
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-68662.aspx 

 
 



 

spáchaných dětmi. Klesající tendenci lze vypozorovat i z grafu č. 4, který znázorňuje 

počty odsouzených mladistvých za vybrané trestné činy. Od roku 2000 do roku 2007 

klesl počet odsouzených mladistvých o zhruba 31%. Mírný nárůst opět vidíme mezi 

roky 2006 a 2007. Odborníci se shodují, že pokud hovoříme o dětské kriminalitě a o 

kriminalitě mladistvých, jedná se v naprosté většině případů o méně závažnou 

protiprávní činnost. Tento fakt lze rovněž vyčíst právě z grafu číslo 4.   

 
 
Graf č. 4: Odsouzené mladistvé osoby za vybrané trestné činy v letech 

2000, 2004, 2005, 2006 a 2007 
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Zdroj: Český statistický úřad14 

 
 

Z hlediska druhů trestné činnosti se tedy mladiství dopouštějí zejména 

majetkových trestných činů (§ 247, 248, 250), významně se také podílejí na pouliční 

kriminalitě. Alarmující je vzestup trestné činnosti v dopravě (v grafu č. 4 nejsou 

                                                 
14 Český statistický úřad. Statistická ročenka České republiky 2008. [online]. [cit.2009-10-16]. Dostupný 
z WWW: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-2500 



 

znázorněny). Je nutné brát v potaz také latentní15 neboli skrytou kriminalitu a delikty, 

které mohou být postižitelné jako přestupky. Ty se nám ve statistikách neobjevují. V 

uvedeném grafu č. 4 jsou znázorněny údaje za následující trestné činy dle trestního 

zákoníku:  

• § 155 – útok na veřejného činitele 

• § 187 až 188a – nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek 

a jedů, šíření toxikomanie 

• § 202 – výtržnictví 

• § 219 – vražda 

• § 221, 222, 225 – ublížení na zdraví, rvačka 

• § 234 – loupež 

• § 238 – porušování domovní svobody 

• § 241 až 243 – znásilnění a pohlavní zneužívání 

• § 247, 248, 250 – krádež, zpronevěra, podvod 

• § 257b – zvláštní případ poškozování cizí věci 

 

 Skutečnost, že kriminalita je podle věku nestejnoměrně rozložena, je obecně 

známa. Již v prvních statistických analýzách kriminality se ukazovalo, že kriminalita je 

převážně záležitostí mladých lidí. Závěrem této kapitoly tedy uvádím na další straně 

tabulku „odsouzených podle věkových skupin“ (tabulka č. 3), na které si můžeme toto 

tvrzení ověřit. Údaje v tabulce jsou ke dni 31.12.2007 a lze z nich vypozorovat, že 

největší podíl na páchané trestné činnosti mají osoby ve věku od 31 do 40 let.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 O latentní kriminalitě hovoříme tehdy, když jde o trestnou činnost, o které se orgány státní moci, resp. 
orgány činné v trestním řízení nedozví.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 3: Tabulka odsouzených podle věkových skupin v letech 2000, 2004, 
2005, 2006 a 2007 

 
Věková skupina Rok 2000 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 
Celkem 
z toho muži 

15 571 
14 966 

15 074 
14 437 

16 077 
15 336 

16 179 
15 376 

16 647 
15 792 

-16 
z toho muži 

1 
1 

2 
2 

2 
2 

1 
1 

0 
 

17 – 18 
z toho muži 

52 
52 

39 
38 

48 
47 

32 
32 

11 
11 

19 – 21 
z toho muži 

710 
686 

518 
505 

523 
511 

567 
554 

277 
270 

22 – 25 
z toho muži 

3 310 
3 205 

2 674 
2 608 

2 725 
2 633 

2 117 
2 036 

1 932 
1 851 

26 – 30 
z toho muži 

3 442 
3 347 

3 239 
3 120 

3 346 
3 212 

3 110 
2 961 

3 134 
2 973 

31 – 40 
z toho muži 

4 686 
4 461 

4 938 
4 716 

5 422 
5 171 

5 626 
5 372 

5 898 
5 615 

41 – 50 
z toho muži 

2 647 
2 529 

2 617 
2 470 

2 809 
2 639 

3 220 
3 029 

3 596 
3 390 

51 – 60 
z toho muži 

649 
616 

905 
847 

1 059 
989 

1 286 
1 193 

1 503 
1 408 

60+ 
z toho muži  

74 
69 

142 
131 

143 
132 

220 
198 

296 
274 

Průměrný  věk 
(roky) 

32,7 34,0 34,3 35,0 34,0 

                 Zdroj: Český statistický úřad16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Český statistický úřad. Statistická ročenka České republiky 2008. [online]. [cit.2009-10-16]. Dostupný 
z WWW: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-2500 
 



 

2.1 Rysy delikventního chování a kriminality mládež 
     

Tématu kriminality a delikvence mládeže je věnována značná pozornost, 

existuje velké množství literatury. Zdá se tedy, že je jednoduché o problematice psát, 

když mám k dispozici velké množství pramenů. Zároveň je ale zpracování obtížné, 

protože vybrat a zobecnit množství, často v detailech se navzájem rozcházejících 

informací a výkladů jednotlivých autorů, je velmi náročné.  

 

Mládež a její delikvence je celoevropským problémem. Současné evropské děti 

nejsou ve vztahu ke společnosti tak naivní, jako byly děti ve století minulém a 

předminulém. Do společnosti jsou začleňováni jako téměř rovnoprávní členové již 

velmi brzy. Pro dospívání mládeže je charakteristické, že dlouho trvá. Pro tuto dobu 

neexistují jasná společenská pravidla – mládež již není dětmi, ale zároveň se ještě 

neztotožňuje s pravidly života dospělých. Největším problémem se toto období stává 

tam, kde vlastní rodina na  téměř zletilého adolescenta vědomě výchovně nepůsobí, 

sama není prosociálně orientována, odmítá vzdělání, vyhýbá se práci, která pro ní není 

žádoucí hodnotou a celkově jedince motivuje spíše negativně. Problémem může být 

také pozdní výchovné působení na děti a mládež. K tomu, jakým způsobem ovlivňuje 

děti a mladistvé jejich rodina a okolí, se dostanu v další podkapitole.  

 

Kuchta a Válková (2005) upozorňují na fakt, že právě u této věkové kategorie je 

třeba počítat s vysokou mírou latentnosti, což vyplývá z kriminologických výzkumů. 

Zejména méně závažné delikty jsou u mládeže téměř normální záležitostí, ale pouze 

malá část je odhalena a stíhána. Z výsledků kriminologických výzkumů a na základě 

údajů o registrované kriminalitě lze sledovat určité shodné typické znaky kriminality 

mládeže. Přehledný souhrn jevů, které jsou pro věkovou kategorii dětí a mladistvých 

při páchání trestné činnosti dlouhodobě potvrzovány, předkládá Zoubková (2002): 

• spolupachatelství (u majetkové trestné činnosti až stoprocentní), delikventní 

chování ve skupinách, značná tvrdost, devastace, znehodnocování zařízení,  

• nedokonalá příprava, často neplánovaná, nedostatečná a použití nevhodných 

nástrojů, 

• využití somatických znaků pachatele, např. vyšší rychlost, větší síla,  



 

• nad rozumovou motivací převládající motivace emotivní, impulzivní pod vlivem 

momentální situace, 

• při opakované trestné činnosti se vyskytují podobné znaky z předcházející 

trestné činnosti.   

 

Autoři dále v souladu uvádějí, že kriminalita z hlediska pohlaví dětských a 

mladistvých pachatelů je zcela rozdílná. Kriminalita mládeže je převážně záležitostí 

chlapců, kteří se jí dopouštějí až 20x více a za použití výraznějšího násilí. Delikvence 

mládeže je také vyšší mezi příslušníky některých etnických minorit, než by měla být 

vzhledem k jejich celkovému zastoupení v dané společnosti. Jako příklad uvádějí 

Kuchta a Válková (2005) výsledky výzkumu z USA, které ukazují, „že delikvence je 

rozšířenější mezi „nebílými“ („nonwhites“) a osobami s nízkým socioekonomickým 

statusem než mezi bílými („whites“) a osobami s vyšším socioekonomickým statusem“. 

Nad podílem kriminality mladistvých Romů se pozastavuje i Gjuričová (2007). 

Poukazuje na nepublikovaný výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 

z roku 1990, který ve svých závěrech konstatoval, že mimo jiné je kriminalita 

mladistvých Romů srovnatelná s kriminalitou mladistvých Neromů. Nese v sobě však 

jisté „segregační“ prvky. Specifika lze vysledovat v častějším zneužívání dětí k trestné 

činnosti, ve vysoké míře solidarity při skrývání pachatelů a ve svádění k trestné činnosti 

méně postižitelné, např. děti, mladistvé, mentálně postižené či těhotné ženy. Významný 

je i statisticky častější podíl Romů na trestné činnosti a na jiných pololegálních 

činnostech jakými jsou např. překupnictví, prodej pašovaného zboží, převaděčství nebo 

kuplířství.  

 
Jak jsem již uvedla výše a ukázala na grafech struktury kriminality mládeže, 

převažují méně závažné majetkové trestné činy, eventuelně činy jinak trestné, hlavně 

krádeže, naopak velmi závažné formy kriminality jako např. vraždy či znásilnění se 

mezi touto věkovou kategorií vyskytují poměrně zřídka. Delikvence dětí a mladistvých 

mívá také většinou epizodický charakter. Tento fakt dokazuje na dlouhodobé studii 

prováděné na Novém Zélandu Havrdová (2007). Moffit (in Havrdová, 2007), který 

studii prováděl, upozornil na „adolescenční kriminalitu“ a „přetrvávající kriminalitu“. 

Tvrdil, že „přetrvávající kriminalita“ je evidentní jen u malého počtu chlapců a 



 

mladých mužů, kdežto asociální chování během adolescence17 je poměrně časté. 

Znamená to tedy, že široce rozšířené delikventní chování dětí a mladistvých je ve 

většině případů spjato s časově ohraničeným obdobím dětství a dospívání a s tím 

souvisejícím vývojem jedince. Kaiser (1994) považuje za období nejsilnějšího zatížení 

kriminalitou věk mezi 14 – 16 lety. V dospělosti u většiny jedinců toto delikventní nebo 

kriminální chování odeznívá.  

 
Závěrem této podkapitoly bych jako ilustrativní uvedla popis tzv. tvrdého jádra 

mladistvých delikventů, kteří vykonávají odnětí svobody za svoje kriminální jednání. 

Společným jmenovatelem trestné činnosti mladistvých, jak uvádí Havrdová (2007), 

byla snaha o okamžitý a bezpracný zisk, u násilné trestné činnosti bezohledné 

uspokojování dalších potřeb – sexu, moci, vybití samoúčelné agrese pro pocit 

uspokojení. Provedení trestné činnosti bylo primitivní a stále častěji u majetkových 

deliktů doprovázené násilím. Nejčastějším projevem kriminality vězněných 

mladistvých byla kombinace majetkové a násilné trestné činnosti. Ukázala se zřetelná 

souvislost delikvence mladistvých s jejich nízkým mravním a právním vědomím, 

primitivním žebříčkem hodnot i zájmů, v jehož čele stojí uspokojování materiálních 

potřeb a konzumního způsobu života. U mladistvých delikventů se projevoval 

nedostatečný a nerozvinutý emocionální základ osobnosti a nedostatek empatie. Svoji 

útočnost si mladiství dobře uvědomovali, u svých spoluvězňů se jí prokazatelně báli.  

 

2.2  Příčiny delikventního chování a kriminality mládeže 
 
 V této podkapitole mohu plynule navázat na zjištění uvedená v předchozí části. 

Kde lze hledat příčiny kriminality mládeže i kriminality obecně? Např. Havrdová 

(2007) uvádí trojí dělení rizikových faktorů a to na osobní (individuální), 

psychosociální a sociální. Mezi individuální faktory řadí např. hyperaktivitu a 

impulsivnost. Hyperaktivita, impulsivnost a nízké poznávací schopnosti vzájemně dle 

Havrdové (2007) úzce souvisí a zatím není jasné, zda je analyzovat jako jediný rizikový 

faktor, nebo jako skupinu faktorů. Jako důkaz předkládá americkou studii zkoumající 

skupinu hyperaktivních chlapců ve věku 9 – 17 let a srovnávající ji s kontrolní 

skupinou. Ta potvrdila, že hyperaktivní děti s větší pravděpodobností spáchají 
                                                 
17 Za období pubescence je v závislosti na pohlaví považováno období od 11. – 12. do 14. – 15. roku a 
adolescence od 16. – 18., resp. 20. roku.    



 

v budoucnu trestný čin než děti, které hyperaktivní nejsou. Syndrom hyperaktivity  

(ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder), k jehož syndromům patří změny 

nálad, impulzivita chování a nápadná neobratnost, zmiňují jako často se vyskytující 

abnormitu u osob páchajících delikventní nebo kriminální činnost také Matoušek a 

Kroftová (2003). Mezi další skupinu osobních rizikových faktorů lze zařadit nízkou 

inteligenci a poznávací schopnosti, kdy slabé výsledky v testech inteligence v poměrně 

raném věku mohou být předpokladem zvýšeného rizika delikventního chování ve 

starším věku. Longitudinální studie prokázaly, že mladí lidé jsou ohroženi zejména 

rizikem kriminálního chování a drogovou závislostí tehdy, jestliže se cítí vyloučeni ze 

společnosti a neuznávají odpovědnost vůči okolí. Matoušek a Kroftová (2003) uvádějí 

dále jako osobnostní dispozici, která staví jedince mimo normu, psychopatii. Ta bývá 

většinou psychiatrických škol pojímána jako trvalá a vrozená. U mladistvých je ovšem 

nesnadné odlišit povahové změny vyvolané bouřlivěji probíhajícím dospíváním od 

stálých povahových rysů. Např. nápadně klackovité, obhroublé chování může být 

projevem, jenž po dosažení dospělosti beze stopy zmizí, ale také může být projevem 

stálé osobnostní struktury nebo dokonce prvním příznakem začínající hebefrenní formy 

schizofrenie. Hlavní kritériem při diagnostikování psychopatie je stálá, od dětství se 

projevující nerovnováha ve skladbě osobnostních vlastností a nositel poruchy má kvůli 

ní opakované, stereotypní konflikty v sociálním prostředí. Není možné jednoznačně 

určit, že populace vězněných lidí zahrnuje významně vyšší počet psychopatických 

jedinců než populace osob, které nebyly v kontaktu se zákonem. Psychologické 

vyšetřování vězňů ovšem nalézá statisticky významné rozdíly mezi vězněnými a 

„bezúhonnými“ jedinci. Vězni mají dle Matouška a Kroftové (2003):  

• sníženou sebekontrolu,  

• nižší toleranci k chování jiných lidí, 

• nižší odpovědnost za svoje chování, 

• vyšší impulzivitu, 

• jsou méně přátelští, 

• jsou méně zralí, 

• častěji mají pocit nadřazenosti, 

• jsou více zaměřeni na sebe.  

Jednoznačný a jediný vliv na potenciální kriminální kariéru dítěte nelze určit. 

Příkladem může být hyperaktivní a impulzivní dítě, které je ovlivňováno nezkušenými 



 

rodiči, kteří nemají o dítě zájem. Kombinace těchto individuálních a sociálních faktorů 

může posléze přerůst v problémy chování ve škole a asociální přátelství mimo školní 

prostředí.  Jak jsem již nastínila, vliv rodiny, školy nebo skupiny vrstevníků označují 

odborníci za sociální faktory, které dítě nebo mladistvého ovlivňují. Zástupci 

uvedených subjektů mají, ať už jako jednotlivci, skupiny nebo organizace, vliv na dítě 

nebo mladistvého, ovlivňují jeho chování a pomáhají mu utvářet smysl pro to, co 

považuje za bytostně vlastní. Primární činitelem této socializace je v raném dětství 

rodina. Ta má od narození dítěte18 trvalý a významný vliv na vývoj a sebepojetí 

jedince.  Za rodinu lze označit skupinu, kterou Cooley19 (in Keller, 1997) nazval 

primární společenskou skupinou. Skupinu, v níž se lidé setkávají tváří v tvář a jsou 

provázáni vzájemnými emocionálními vztahy. Zájem o rodinu je principiálně formován 

starostí o příští generace. Proto často dochází ke kritice moderního pojetí rodiny. 

Důvodem je – při dnešní nízké porodnosti, vysoké zaměstnanosti žen a rozvodovosti – 

obava z výrazného poklesu kvality a bohatství dospělého života dětí rodících se do 

moderních rodin. Společenské změny a posuny hodnotových orientací rodin i celé 

společnosti a jejích subkultur je ovšem nutné respektovat. Je tedy velmi důležité, jakým 

způsobem jsou rodiče schopni své děti socializovat. Důležitá je pozornost a disciplína 

ze strany rodičů, výchova dětí, dle Ondrejkoviče (1997) jejich „morální a intelektuální 

výcvik, rozvíjení mentálních složek charakteru člověka, kultivace složek jeho 

osobnosti“. Pokud názory rodičů podporují deviantní chování dítěte, lze do budoucnosti 

očekávat, že se dítě samo bude o kriminalitu zajímat. Odborníci uvádí, že nepřítomnost 

dalších dospělých v domácnosti enormně zvyšuje odpovědnost za zabezpečení dítěte a 

neumožňuje vychovateli nebo rodiči odreagování některých napětí, což může vést 

k podrážděným reakcím. Rodič s dítětem také v těchto rodinách uzavírá pevnější 

koalici, což může v některých případech vést ke ztrátě společnosti jiných dospělých, 

omezení kontaktů, a tím i modelových rolí, s kterými se setkávají děti ve velkých 

rodinách. Přesto Havrdová (2007) na základě Cambridžské studie dokládá, že 

                                                 
18 Hawkins (in Havrdová, 2007) považuje za rozhodující také prenatální období, do kterého lze jako 
rizikové faktory zahrnout fyzické a mentální abnormality. Mohou se zde kombinovat také negativní vlivy 
jako např. kouření nebo užívání návykových látek matky. Za rizikové faktory do věku 4 let považuje 
konflikty a alkoholismus v rodině, nízké rodičovské schopnosti a názory podporující kriminalitu. Ve 
věku od 4 do 6 let se k uvedeným faktorům přidávají ještě agresivita, asociální chování a nízké známky 
ve škole.  
19 Již na začátku minulého století Cooley uvedl, že dle jeho názoru jsou pro formování osobnosti jedince 
nejvýznamnější zejména členové tří typů primárních skupin – rodiny, skupiny vrstevníků a sousedství 
(komunity).  



 

pravidelné konflikty dospělých členů v rodině jsou většími rizikovými faktory 

kriminality dětí a mládeže než rodina neúplná. Partnerské neshody nesporně ovlivňují 

kvalitu péče a pozornost věnovanou dítěti; dítě nevyrůstá v prostředí stálém, pro něho 

srozumitelném, citově vřelém. Nejsou v dostatečné míře uspokojovány jeho psychické 

potřeby, které jsou aktuálně závažné pro celý život člověka. Jedná se o potřeby náležité 

stimulace, a to proto, aby se jedinec mohl stát aktivním a vnímavým. Dítě dále 

potřebuje životní jistoty založené na stabilním citovém vztahu, bezpečí. Potřebuje 

identitu, nalezení vlastního místa ve světě, cítí potřebu sociálního začlenění. 

V neposlední řadě mu spory rodičů a jejich zaujatost sama sebou může odepřít také 

potřebu životní perspektivy – potřebu otevřené budoucnosti. Děti, kterým se těchto 

podnětů a potřeb nedostává, bývají označovány za psychicky deprivované (Černíková, 

2000). Tento jev je všeobecně známý především díky Langmeierovi a Matějčkovi20. Je 

pozorován také u dětí vyrůstajících v ústavní výchově nebo náhradní rodinné péči.  

Minulost je tedy spjata s budoucností, což platí také bohužel pro rodiny s nízkými 

příjmy. Chudoba bývá též rizikovým faktorem kriminality dětí. Větší riziko 

kriminálního chování bylo také pozorováno u dětí, které v dětství v rámci rodiny 

ohrožovaly následující faktory: manželské neshody, již uvedená chudoba, lépe řečeno 

nízký socio-ekonomický status, velká rodina, kriminalita otce, psychiatrické 

onemocnění matky a nedostatek sociální podpory v dětství. (Rutter in Havrdová, 2007). 

Rizikovým faktorem v rámci rodiny jsou dále nedostatek vzájemně (emotivně) 

sdíleného (obsahů zážitků) díky chudosti podnětů, přílišné zaměstnanosti rodičů nebo 

orientace na jiné oblasti života než je výchova dětí a rodinný život. Příčinou odklonu od 

harmonického rodinného prostředí může být také úmrtí jednoho nebo obou rodičů či 

jejich nezaměstnanost. V neposlední řadě lze za rizikové faktory považovat 

alkoholismus nebo pobyt ve vězení jednoho z rodičů a také jejich nízkou vzdělanostní 

úroveň, hodnotově a sociálně chudé výchovné klima nebo uzavřenost vůči širším 

sociálně-kulturním vztahům a hodnotám.  

 
Širokou oblastí, která v sobě nese rizikové faktory, je škola. Důležitost 

formálního vzdělání za posledních sto let vzrostla a jeho role jako činitele socializace se 

rozšířila. Mnohé obsahy výuky jsou speciálně upraveny pro socializační působení – 

                                                 
20 Langmeier, Z., Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství. Praha, SZN 1963, 1968, Avicenum 1974, 
anglicky Brisbane, Brisbane University Press, Australia 1975, New York, Halstead 1975, německy 
München, Urban u. Schwarzenberg 1977, rusky Praha, Avicenum 1982 



 

vedou jednotlivé děti k tomu, aby se staly aktivními členy společnosti a přijaly 

společenské závazky. Rodiče mají často tendence na školu přenášet odpovědnost za 

výchovu a výuku dětí, odmítají s touto institucí spolupracovat. Je jisté, že výchovně 

vzdělávací instituce nesou značnou odpovědnost za přípravu mladých lidí, ovšem 

funkce rodiny a rodičů je nenahraditelná. Jak uvádí Semrád (1997) tak vše, co je 

společností hodnoceno jako pozitivní, nemusí pro fungování školy vytvářet pozitivní 

rámec. Výsledkem je fakt, že „škola má sice zdánlivě prostor pro rozvíjení a praktické 

zavádění nových prvků, postupů a koncepcí, zároveň je brzděna narůstáním řady 

rozporů administrativně správního charakteru“. K dalším omezením může například 

patřit již výše zmíněný vztah rodiny ke škole nebo fungování školy. V mnohých 

rodinách se dětské pocity nejistoty, úzkosti, případně viny např. z nedostatečného 

prospěchu ve škole, nezakotvenost ve školním kolektivu, apod. neodstraňují, ani se jim 

nečelí, ale naopak se vzájemnou nespoluprací a nedostatečnou či žádnou vzájemnou 

komunikací prohlubují. Všechny tyto jevy mohou postupně kulminovat a vést 

k delikventnímu nebo kriminálnímu jednání. Rizikovými faktory ve škole je celková 

špatná organizace chodu školy, neadekvátní metody přednášení, nedostatečná průprava 

učitelů a špatná komunikace mezi dětmi a učiteli. Rizikem je také slabý prospěch žáků, 

násilné a agresivní chování, záškoláctví a nedostatek motivace k učení i ke všem 

ostatním školním činnostem. Např. šikana, jako jedna z typických forem delikventního 

chování mezi mládeží na školách, ale také v dětských domovech, výchovných ústavech 

a jiných dětských kolektivech – souvisí dle výzkumů s rodinnými faktory a tento 

způsob chování často přetrvává až do dospělosti. Pro některé rodiny – jak jsem již 

uvedla výše – vzdělání jako investice dlouhodobého charakteru nezaujímá 

v hodnotovém systému prakticky žádnou významnou pozici. Vlažný vztah celé rodiny 

nebo dokonce komunity ke vzdělání se promítá do laxního přístupu dětí ke školní 

docházce. Zároveň škola může jako první instituce indikovat problémy v rodině dítěte a 

upozornit na ně kompetentní orgány, čímž může přispět k jejich včasnému řešení a 

zdravému budoucímu vývoji dítěte.  

  
Dalším místem, kde dítě po nástupu školní docházky, tráví velkou část svého 

času, a které ho formuje, je skupina jeho vrstevníků. Děti a mladiství vyhledávají 

společnost svých vrstevníků, s některými se ztotožňují, s jinými nikoliv. Skupiny, do 

kterých jedinec patří, nebo by chtěl patřit, nazýváme referenční (Jedlička a kol., 2004). 



 

Pozitivní referenční skupiny jsou ty, jejichž členem by se jedinec v budoucnosti rád 

stal, negativní referenční skupiny dítě nebo mladistvý odmítá. Referenční skupina se 

v určitém životním období jedince stává zcela zásadní a zastiňuje vliv všech ostatních 

skupin. Pro rizikovou mládež z dysfunkčních rodin je vrstevnická skupina důležitější 

než pro mladé lidi vyrůstající v rodinách, jež dětem poskytují přiměřenou míru podpory 

a vedle toho jim přiměřeně vytyčují meze dovoleného chování. Riziko vrstevnické 

skupiny spočívá v tom, že i pro dítě z funkční rodiny představuje více či méně stres. Je 

totiž velmi náročné obstát v očích vrstevníků, stát se plnohodnotným členem skupiny. 

Nároky na konformitu jsou ve vrstevnické skupině obvykle vyšší než ve všech jiných 

skupinách. Na děti z nefunkčních rodin a jejich potřebu být přijat „alespoň“ mimo 

rodinu, má pak obrovský vliv vůdce skupiny. Tento vliv může využívat právě 

v souvislosti s delikventním jednáním. Oslabený jedinec může být přinucen konat něco 

protizákonného a zároveň je pak tímto činem „držen v šachu“. Některé party přivádí ke 

své kriminální činnosti trávení volného času na diskotékách nebo v hernách, kdy si 

časem začnou na své nadprůměrné potřeby a výdaje pomáhat např. drobnými 

krádežemi. Mládež má obecně daleko více volného času než dospělí. Právě během 

neorganizovaně tráveného volného času mohou vznikat nové příležitosti a kontakty, 

které zvyšují nebo snižují pravděpodobnost delikventního jednání dětí. Zde Kuchta a 

Válková (2005) zmiňují pojem „dvojí život mládeže“. Řada zejména mladistvých je na 

jedné straně poměrně dobře sociálně integrována, úspěšně se vzdělává a plní 

povinnosti, má plány do budoucna. Zároveň si o víkendech a ve volném čase „užívá“ a 

to i prostřednictvím páchání trestné činnosti. V lepším případě je pro ně toto již 

zmíněnou epizodní událostí, ale může se stát, že se z dětí či mladistvých stanou 

v budoucnu tzv. „intenzivní pachatelé“, kteří se budou delikventního jednání dopouštět 

opakovaně. Dítě nebo mladistvý se může stát členem specifické skupiny, kterou již 

spojuje nejen podobná úprava zevnějšku, styl oblékání, hudby, apod., ale také páchání 

trestné činnosti. Může se jednat např. o členství v nějaké extremistické organizaci, o 

seskupení radikálních sportovních fanoušků, apod. Stresem tak může být i přetěžování 

dětí ze strany rodičů různými zájmovými kroužky. To vše jsou rizikové faktory 

v oblasti trávení volného času.  Vlivy samozřejmě na děti a mladistvé působí v rámci 

celé komunity. Na vývoj dítěte působí, v jaké lokalitě vyrůstá. Dítě nebo mladistvého 

určitě ovlivní chudá lokalita nebo znevýhodněná čtvrť. Významná je také míra 

dostupnosti drog a alkoholu, nedostatek pravidel, a celkově nízká morálka komunity 



 

také např. v kombinaci s negativně vysokou fluktuací obyvatel, která přispívá k nízké 

vazbě na lokalitu.  

  

Závěrem bych ráda zmínila vliv masmédií na jedince. Jak uvádí Semrád (1997), 

tak různá empirická zkoumání potvrzují, že komerčně orientovanou televizi sleduje 

více diváků s nižším vzděláním. S rostoucím vzděláním naopak klesá obliba televizních 

pořadů s násilnickou nebo akční tématikou. Ovlivňujícím prvkem je také reklama. 

Jistěže nemusí svést jedince přímo k delikventnímu jednání, ale rizikem být může. 

V reklamě vidí krásné, bohaté a úspěšné lidi, přeje si také takový být a to za každou 

cenu. Pro děti v určitém věku je tedy velmi důležité sledovat televizi či užívat internet 

ve společnosti či pod dohledem rodičů. Možnost nechat si vysvětlit či hovořit o tom, co 

na obrazovce, ať již televizní či počítačové vidí, je velmi výchovná a nezbytná. Známe-

li rizikové faktory, můžeme lépe zacílit celkovou prevenci kriminality dětí a mládeže. 

Aktivity, které by mohly vést k řešení uvedených situací a zvrátit tak vývoj a 

budoucnost dětí a mladistvých, jsou následující:  

• profesionální podpora dysfunkčních rodin, 

• vývoj rodinné náhradní péče, 

• podpora a úzká spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, které se 

věnují práci s rizikovou mládeží a nabízí možnosti efektivně tráveného volného 

času, také rozvoj a podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, 

• zvýšení vychovatelských a lokálních funkcí veřejných škol, podpora 

mimoškolních aktivit nabízejících školami, 

• posilování vazeb mezi nastupující generací a společností, 

• zaměření se na primární prevenci, to znamená včasně a kontinuálně pracovat 

s celou populací, zejména pak s tou částí, která není kriminálně riziková ani 

narušená, 

• neopomínat ani prevenci sekundární, tedy tu, která zahrnuje preventivní aktivity 

zaměřené na kriminálně rizikové jedince.  

 

U pachatelů, kde už ke konkrétnímu kriminálnímu jednání došlo, je třeba snažit  se 

rozvíjet jejich pracovitost, usilovnost a především vytrvalost. Naučit je překonávat 

překážky a odkládat uspokojení. Vést je k disciplinovanosti (dochvilnost, dodržování 

pořádku), zároveň u nich rozvíjet prosociálnost, což znamená schopnost pomáhat 



 

jiným, potlačovat projevy egocentrismu. Důležitá je také seberegulace, tedy 

sebeusměrňování, sebepoznávání – aby si hlavně děti a mladiství uvědomovali a 

poznávali své negativní stránky - a v neposlední řadě sebehodnocení, které je u 

delikventních jedinců značně narušeno. Rozvíjet tedy vlastnosti vztahující se nejen 

k vlastní osobě, ale také k ostatním lidem. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Zahraniční zkušenost 
 
 V jednotlivých státech docházelo postupně k zavádění zvláštních přístupů 

vzhledem k dětem a mladistvým. Jak uvádí Krejčiříková (2008) rozlišujeme v současné 

době dva základní modely zacházení s mládeží. Jedná se o model sociální, který je 

zaměřen na „blaho mládeže“. Řízení probíhá neformálně, důležitou roli v něm zastávají 

sociální pracovníci a psychologové. Tento model důrazně zohledňuje vliv sociálního 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Teze, na kterých je model vypracován, spočívají 

především v tvrzení, že „trestné jednání souvisí se sociálními, ekonomickými a 

psychickými nedostatky a tyto nedostatky neodstraní zásah ze strany státu v podobě 

uložení trestu delikventovi“. Zdůrazňována je také nezbytnost provedení analýzy 

problému dítěte. Kuchta a Válková (2005) označují tento model za sociálně-

opatrovnický. Zeměmi, kde převládá tento model, jsou např. Belgie, Polsko, 

Portugalsko nebo Švýcarsko. Druhým modelem je model justiční, který dovoluje 

zakročit pouze při porušení trestní normy. Nejdůležitějším zájmem řízení je samotný 

trestný čin, na výchovných potřebách „nezáleží“. Autoři shodně uvádějí, že zastánci 

tohoto modelu pohlížejí na trestnou činnost pachatele jako na záležitost jeho 

individuální volby v určité situaci. Toto pojetí zdůrazňuje myšlenku svobodné vůle a je 

tedy na místě, aby jedinec nesl za svoje konání zodpovědnost.  Mezi země 

s převládajícími prvky justičního modelu patří např. Rakousko nebo Německo. Ve 

většině zemí se uplatňuje přístup, který v sobě zahrnuje prvky z obou modelů. Není 

možné, aby existovala čistá forma některého z modelů. V následujících podkapitolách 

představím práci s ohroženou a delikventní mládeží v některých zahraničních zemích. 

Závěrem konfrontuji vybrané přístupy s praxí v České republice.  

 

3.1  Severní Irsko 
 
 Výstupy z konference (Conference Proceedings, 2005) hovoří o tom, že 

kriminalita dětí a mladistvých v Severním Irsku je nižší než v Anglii, Skotsku a Irsku. 

Extrémem je role mladých lidí během konfliktů v Severním Irsku. Smyth a Campbell21 

                                                 
21 Smyth, Marie; Campbell, P.: Young people and armed violence in Northern Ireland. [online]. [cit. 
2009-09-12]. Dostupný z WWW: http://www.coav.org.br/publique/media/Report%20Irlanda.pdf 



 

poukazují na měnící se role dětí a mladých lidí během konfliktu22 od 70. let minulého 

století. Autorkami zveřejněný výzkum analyzuje rozhovory s 15-ti mladými lidmi, kteří 

byli zapojeni do obou znepřátelených skupin. Výzkum mapuje i situaci mladých lidí od 

15 do 24 let, kteří nebyli členy polovojenských skupin, ale žili v oblastech, kterých se 

konflikt bezprostředně dotýkal (jednalo se především o Belfast a Derry/Londonderry a 

několik větších měst v oblasti Antrim). Není mým cílem se zde hlouběji zabývat 

severoirským konfliktem. Chtěla jsem jen poukázat na fakt, že i přesto, že ve Velké 

Británii a Irsku je kriminalita daleko vyšší, v Severním Irsku docházelo během bojů a 

následných mírových procesů k zapojování dětí a mladistvých do polovojenských 

skupin stejně tak jako v např. v Jižní Africe. Mladí lidé byli natolik „zfanatizovaní“, že 

posléze za své strany bojovali i na základě vlastní iniciativy během období mírových 

procesů v 90. letech minulého století. Jednalo se především o medializované bombové 

útoky. V oblastech, v kterých znesvářené skupiny působily, trestaly i méně závažné 

trestné činy a protispolečenské jednání dětí a mladistvých velmi krutě. Někdy zvolily 

jako vhodný trest psychický nátlak, jindy střelbu, v nejhorších případech dotyčného 

z oblasti vyhostily či ho rovnou zabily. Dle uvedených výzkumů (Conference 

Proceedings, 2005) ovšem nepokoje a boje v Severním Irsku zásadně negativně 

neovlivňují morální vývoj dětí a mládeže.  „Běžným způsobem“ je v Severním Irsku 

kriminalita mladistvých (to znamená kriminalita páchaná dětmi a mladými lidmi ve 

věkovém rozmezí 10 -17 let) trestána podobně jako v ostatních vyspělých státech 

západní a severní Evropy. Většina případů je řešena v rámci přestupkového řízení spíše 

než jednáním u soudu pro mladistvé.  Po 25-ti letech teroristických útoků a bojů dvou 

znesvářených skupin se v Severním Irsku drží křehké příměří, které polovojenské 

organizace nazývají „mír zbraní“. Jako příklad práce s rizikovou mládeží v Severním 

Irsku bych uvedla mladistvého, který zanedbává školní docházku, trpí nedostatkem 

rodičovské péče a zájmu a nebo ho někdo z jeho blízkého okolí, sousedství obtěžuje 

nebo mu nějakým způsobem ubližuje a ohrožuje jeho zdravý vývoj. Většina z těchto 

případů jsou soudu k řešení navrženy jedním ze čtyř v Severním Irsku působících 

úřadů, které poskytují komplexní zdravotnickou a sociální péči (Health and Social 

Services Boards). Ty většinou, podobně jako u nás OSPOD, předkládají zprávu o 

poměrech v domácnosti nezletilého, jeho školní výsledky, zdravotní vyšetření a také 

                                                 
22 Jednalo se o konflikt mezi nacionalisty – převážně katolíky, kteří bojovali za samostatnost Severního 
Irska a  převážně loajálními protestanty, kteří podporovali spojenectví s Velkou Británií. V roce 2000 
byla obnovena samospráva a nyní se v Severním Irsku drží křehké příměří.  



 

psychotesty, anamnézu mladistvého a jeho rodiny a na základě pohovorů zjištěný jeho 

celkový stav a charakterové vlastnosti. Organizace stejně jako soud musí v první řadě 

zajistit bezpečí dítěte či mladistvého a poté má právo navrhnout několik způsobů řešení 

nepříznivé situace. Mezi ně patří následující: 

• upravit podmínky živobytí mladistvého v jeho přirozeném prostředí s pomocí 

některého z členů nebo přátel rodiny, také s pomocí úřadu,   

• dohled, který zajišťuje probační pracovník nebo pracovník úřadu. V ideálních 

případech je dohled provázen v domácím prostředí, nastávají ovšem situace, 

kdy musí být mladistvý umístěn do speciálního zařízení, kde se s ním pracuje na 

nápravě jeho situace,                                                                 

• hospitalizace v případech, kdy mladistvý trpí psychickou poruchou a je třeba ho 

vzhledem k jeho stavu umístit do speciálního zařízení s příslušným odborným 

dohledem,                                                                              

• umístění do tzv. training school, kde se děti a mladiství zotavují nejen po 

psychické a fyzické stránce, ale je jim nabízena i pomoc při získávání 

základních např. hygienických návyků.  

V souvislosti s možnostmi řešení problému mohou také rodiče mladistvého 

nebo jeho opatrovník podepsat slib, ve kterém se zaváží, že pokud nebude mladistvý 

plnit např. podmínky výše uvedeného dohledu, zaplatí určitou finanční částku. 

V neposlední řadě je důležitým orgánem pracujícím s rizikovou a ohroženou mládeží 

v Severním Irsku tzv. Education and Library Board23. Tento úřad pomáhá 

„nepřizpůsobivé mládeži v jejím osobnostním, sociálním i vzdělávacím vývoji a je jim 

oporou při hledání jejich místa ve společnosti“. Při práci s rodinami je kladen důraz na 

prevenci rozpadu rodiny samozřejmě s ohledem na potřeby dítěte.  

 

Ještě než přejdu ke způsobům práce s ohroženou a delikventní mládeží v jiných 

zahraničních zemích, je dle mého názoru důležité, ukázat rozmanitost věkové hranice 

trestní odpovědnosti v různých evropských zemích. Rozdílné věkové hranice jsou 

uvedeny v tabulce č. 4. 

 

 
                                                 
23 Belfast Education and Library Board [online]. [cit. 2009-09-13]. Dostupný z WWW: 
http://www.belb.org.uk/ 
 



 

Tabulka č. 4: Věková hranice trestní odpovědnosti ve vybraných evropských 
zemích 

 
Belgie 18 
Polsko 17 
Dánsko  15 
Finsko 15 
Švédsko 15 
Norsko 15 
Česká republika  15 
Německo 14 
Itálie 14 
Rakousko 14 
Slovinsko 14 
Slovensko 14 
Španělsko 14 
Francie  13 
Řecko 13 
Nizozemsko 12 
Turecko 11 
Anglie a Wales 10 
Švýcarsko 10 

                                                              Zdroj: Krejčiříková (2008) 
 

3.2       Finsko a systém skandinávských zemí 
 

Ve Finsku, kde (jak jsem již uvedla) je věková hranice trestní odpovědnosti 15 

let, existuje soud pro mladistvé. Speciální oddělení tohoto soudu má na starost kauzy 

delikventní, zanedbávané a zneužívané mládeže. Minimální věk pro možnost předvolat 

dítě před soud pro mladistvé je v rozmezí 6 - 8 let, maximální je 16 – 18 let. Vážné 

zločiny mohou být projednávány před soudem pro dospělé. Úřady zabývající se 

problematikou dětí a mladistvých sídlí na lokálních radnicích a spolupracují s laiky. 

Některé země, např. Norsko, ve svých úřadech úzce spolupracují s místním soudcem 

pro mládež, knězem a psychologem. Účast „neodborníků“ na řešení situací, do kterých 

se dostávají rizikové či ohrožené děti nebo mládež, je zásadní. Úřady ve 

skandinávských zemích nahlížejí na delikvenci jako na „volání o pomoc“, jako na 

nedostatek, potřebu čehosi, kterou děti a mladiství dávají najevo právě asociálních 

jednáním. Úřady mají spíše restorativní charakter, snaží se pomoci situaci řešit jinak 

než represí. Přesto odborníci uvádějí (Krejčiříková, 2008), že ve skandinávských 

zemích je uplatňován spíše justiční model. Jasně tedy vidíme, že nelze jednoznačně 

užívat prvky pouze jednoho modelu. Mladiství ve věku 15 – 17 let mohou být souzeni a 



 

zároveň spolupracovat s úřadem. Jedná se o  tzv. „the double track system“ (Joutsen, 

1980). Co se týče dětí pod věkovou hranicí trestní odpovědnosti, je předpoklad, že jsou 

nezpůsobilé nést odpovědnost za spáchaný zločin. Každý přečin se ovšem posuzuje 

individuálně a proto záleží na žalobci, zda prokáže rozumovou a mravní vyspělost 

dítěte. Pro zajímavost mohu uvést švédsko-finský zákon z roku 1734, kde se uvádí, že 

pokud bylo prokázáno, že dítě pod 15 let má „zlý charakter“, může být odsouzeno 

stejným způsobem jako dospělý. S dětmi pod věkovou hranicí trestní odpovědnosti 

pracují úřady obdobné našemu OSPOD. Problematika dětí ve Finsku je rozdělena na 

dvě kategorie, a to děti „delikventní“ a děti „zanedbávané“. Na lokální úrovni se 

problematikou těchto skupin zabývá úřad složený z volených zástupců, kdy nejméně 

jeden člen týmu je odborník na problematiku, ostatní bývají většinou laici bez 

odborných znalostí v oblasti psychologie, práva nebo problematiky delikventních a 

zanedbávaných dětí a mládeže. Ve Finsku pracují stejně tak jako v ostatních vyspělých 

státech v souladu s Úmluvou o právech dítěte24. Delikvenci a útoky finští, resp. 

skandinávští odborníci vidí jako výsledek nešťastné kombinace vlivů okolí a 

charakterových rysů (Joutsen, 1980). 

 

3.3 Anglie a Wales 
 

Barclay (1995) představuje dělení práva v Anglii a Walesu následovně: 

a) zvykové právo („Common Law“), které tvoří ty obecné zvyky, jež jsou od 

nepaměti považovány za zákony země. Zvykové právo vytváří budoucí 

rozhodnutí vyšších soudů. Některé zásady zvykového chování se stávají zákony, 

a trestné činy podle těchto zákonů se nazývají „trestné činy zvykového práva“ 

(„Common Law Offences“). Podstatná část zvykového práva se nazývá 

precedenční právo („Case Law“) vytvořené z historických precedentů.  

b) psané (zákonné) právo („Statute Law“), které zahrnuje všechny zákony 

vytvořené na přímý příkaz státu a obsažené v zákonech vydaných parlamentem 

(„Acts of Parliament“) nebo v rámci zákonů nižší právní síly vytvořených na 

základě těchto zákonů vydaných Parlamentem. Mnoho trestných činů, které 
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původně tvořily „trestné činy zvykového práva“, jsou řešeny podle zákonů 

vydaných parlamentem. 

Děti a mladiství ve věku 10 – 17 let včetně jsou zejména souzeni soudy pro 

mládež („Youth Court“), které jsou složeny ze speciálně vyškolených magistrátních 

soudců. Soud pro mládež zahájil svou činnost dne 1. října 1992 (Barclay, 1995) a 

nahradil dřívější soudy pro mladistvé („Juvenile Court“), které se zabývaly pouze 

pachateli ve věku do 16 let včetně. Jednání těchto soudů jsou neveřejná, pokud soud 

nerozhodne jinak. Jednání se mohou zúčastnit pracovníci soudu, zúčastněné strany 

(obvykle včetně rodičů/opatrovníků), jejich právní zástupci, svědci a představitelé 

hromadných sdělovacích prostředků. Tisk může o jednání podat zprávu, avšak 

mladiství nesmí být identifikováni. Dítě nebo mladistvý je postaven před soud pro 

mládež bez ohledu na trestný čin, jehož se údajně dopustil, pokud není obviněn 

z vraždy nebo neúmyslného zabití – tento případ musí být k projednání postoupen 

porotnímu soudu. Zákon dále vymezuje, které činy spáchané mladistvými budou 

postoupeny porotnímu soudu (např. ty, za které by dospělý pachatel mohl být odsouzen 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání nejméně 14-ti let).  

 

Mezi tresty realizované ve společenství patří25:  

• nařízení veřejně prospěšné práce („Community Service Orders“) – lze ji nařídit 

pachateli ve věku 16-ti let, nebo staršímu, který je odsouzen pro trestný čin, za 

jehož spáchání by dospělého delikventa mohl soud poslat do vězení. Minimálně 

je trest stanoven na dobu 40 hodin a maximálně 240 hodin, které je třeba 

odpracovat v průběhu 12-ti měsíců,  

• nařízení probace a dohledu – pachateli ve věku 16-ti let a staršímu lze uložit 

probační příkaz na dobu od šesti měsíců do tří let. Nad každým takovým 

pachatelem musí probační úředník provádět dohled, avšak soud je oprávněn do 

příkazu zahrnout jakoukoliv jinou podmínku, kterou považuje za vhodnou. Ta 

může zahrnovat např. přikázání místa pobytu, návštěvu probačního střediska, 

psychiatrické a protialkoholní léčení nebo léčení drogové závislosti. Probační 

střediska mohou také organizovat různé kurzy. Osobám ve věku 17 let nebo 

                                                 
25 Criminal Justice System for England and Wales [online]. [cit. 2009-09-20]. Dostupný z WWW: 
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mladším lze uložit na dobu až tří let ekvivalentní příkaz nazývaný „nařízení 

dohledu“ - „supervision order“,  

• kombinovaný příkaz – kombinuje prvky probačního dohledu a nařízení veřejně 

prospěšné práce a lze ho uložit kterémukoliv pachateli ve věku 16 let a starší,  

• ostatní tresty vykonávané ve společenství  

o návštěva denního střediska – lze ji nařídit pachatelům ve věku 19-21 let, 

kteří byli shledáni vinnými trestným činem, za který by dospělým byl 

uložen nepodmíněný trest, pokud existuje vhodné místní středisko, 

o zavedení zákazu vycházení („curfew order“). Tyto příkazy nařizují 

pachateli, aby se až 12 hodin denně po dobu až šesti měsíců zdržoval na 

specificky určeném místě. Zákon umožňuje kontrolovat dodržování 

zákazu vycházení prostřednictvím elektronického monitorování místa 

pobytu pachatele.  

Dále lze pachatelům trestných činů uložit např. pokuty i ve spojení s dalším 

trestem, soudy mohou také upustit od potrestání, přikázat zabavení majetku nebo vydat 

kompenzační příkaz, resp. přikázat náhradu škody. (Barclay, 1995) Odsouzený také 

může učinit slib, že se v určeném období bude řádně chovat („bind – over“).  

V Anglii a Walesu existuje dále schéma kompenzace škod způsobených 

trestným činem („Criminal Injuries Compensation Scheme“), které má pomoci těm, 

jimž byla ve Velké Británii způsobena trestným činem škoda, ať jsou jakékoliv 

národnosti. Místní schémata podpory obětem poskytují pomoc a poradenství 

jednotlivým obětem trestného činu. V úřadovnách porotního soudu existují také 

schémata podpory svědkům, nabízející širokou škálu služeb určených svědkům a 

obětem26. Charta obětí („Victims Charter“), kterou publikovalo anglické Ministerstvo 

vnitra, zakotvuje práva obětí trestného činu a vysvětluje, jakým způsobem by s nimi 

měly různé orgány systému trestní justice zacházet. Některé z těchto orgánů (policie, 

soudy) na základě této charty publikovali své charty vlastní. Na národní úrovni se také 

rozvíjí programy  prevence kriminality. Například cílem iniciativy „Partneři proti 

kriminalitě“ („Partners against Crime“) je dosáhnout většího zapojení jednotlivých 

občanů, nikoliv pouze organizací,  do prevence kriminality. Dalším příkladem rozvoje  
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prevence kriminality je organizace „Crime Concern“, jejímž cílem je „podnítit 

rozvoj preventivních aktivit na místní úrovni, a podporovat dobré praktiky 

prostřednictvím takových iniciativ, jako jsou schémata sousedských hlídek a panely 

prevence kriminality“. (Barcley, 1995)  

 

3.4 Srovnávací studie kriminality Japonsko vs. Německo 
 

Schneider (in Holyst, 1990) srovnává kriminalitu v Japonsku a Spolkové 

republice Německo. Proč si autor vybral právě tyto dvě země? Uvádí, že se pro 

srovnávací studii velmi hodí a to proto, že obě prohrály 2. světovou válku a po jejím 

skončení se ocitly ve velké hospodářské krizi, která může být zásadní příčinou zvýšené 

kriminality. Přes všechen „chaos“ se dokázaly obě země znovu politicky a ekonomicky 

vzpamatovat. Srovnávací studie kriminality se nabízí dále také například z toho 

důvodu, že Japonsko od Německa převzalo trestní právo a trestní zákony. Co se týče 

celkové kriminality, tak vyšší je v Německu než v Japonsku. Od roku 1945 do roku 

1948 byl vývoj kriminality shodný v obou zemích. Po roce 1948 se situace změnila a 

v Německu začala kriminalita růst, kdežto v Japonsku se naopak snižovala. Kriminalita 

mladistvých dosáhla v Japonsku svého vrcholu v 50. letech, poté opět začala růst od 

roku 1972. Dominantní skupinou delikventních mladistvých byli ti ze střední třídy. 

Nejfrekventovanějšími trestnými činy byly krádeže v obchodech a krádeže bicyklů, 

útoky na učitele a rodiče (především matky) a zneužívání převážně nealkoholových 

návykových látek. Přesto v Japonsku, ve srovnání s Německem, rostla kriminalita 

„kontrolovaně“ a na nejnižší možnou úroveň.  

 

Závěrem bych ještě ráda představila jeden rozdíl, který Schneider (in Holyst, 

1990) na základě výsledků srovnávací studie uvádí. Děti a mladiství v Německu nejsou 

dostatečně integrováni do společnosti, přijímáni ze strany dospělých. Důvodem je velká 

zaměstnanost rodičů, nedostatek času, který svým dětem věnují. Mladí jsou ponecháni 

sami sobě, nedostatek času a zájmu jim rodiče vynahrazují penězi či nákladnými dárky. 

Tyto skutečnosti se odráží ve způsobu života mladistvých, trávení jejich volného času, 

v jejich životních hodnotách. V Japonsku je jasněji daná hierarchie společnosti a ta je 

dodržována. Děti a mladiství mají svá místa ve společnosti a jsou do ní pevně zasazeni. 

V Japonsku se velmi dbá na dosažení co nejvyššího a nejkvalitnějšího vzdělání. Děti a 



 

mladiství se už od raného věku připravují na zvládnutí přijímacích zkoušek na prestižní 

školy a univerzity, protože pouze vzdělání v těchto institucích jim posléze umožní 

ucházet se o nejlepší pracovní místa v oblasti politiky a ekonomiky. Děti, které 

nedokážou dosáhnout na místa, které jejich rodiče a tedy i oni sami považují za 

nejlepší, ztrácejí respekt vůči sobě a hrozí u nich riziko sklouznutí k delikventnímu 

chování. Japonci jsou daleko více zvyklí stát se členem určité skupiny a podle tohoto 

faktu odvozovat a posuzovat svůj životní úspěch. V dětství a mládí jsou zasazeni do 

rodinného prostředí, posléze jsou součástí skupin profesních. Skupiny se cítí odpovědné 

za chování a úspěchy svých členů a jedinec dosahuje individuálního úspěchu a 

postavení jen na základě postavení ve skupině. V Japonsku neexistuje, aby jedinec 

dosáhl svého úspěchu na úkor jiného kolegy, přítele, člena skupiny. V Japonsku je 

pachatel trestného činu definován, odhalen, obviněn, odsouzen a sankcionován s velkou 

účastí komunity. Neformální kontrola kriminality má v Japonsku daleko větší váhu než 

kontrola oficiální, formální. Policie velmi úzce spolupracuje se školami, také politici, 

„celebrity“, spisovatelé, baviči, sportovci jsou v úzkém kontaktu s policií a podílejí se 

na řešení kriminality. Poskytují policii popularitu a respekt. Policie je povinna se plně 

věnovat jednotlivým domácnostem, obzvláště osamoceně žijících seniorů starších 65 

let. Protože je tato povinnost velmi časově náročná, využívá policie své spojitosti 

s komunitou a plně využívá spolupráce s dobrovolníky. Tato úzká spolupráce 

s komunitou a důraz na neformální kontrolu dle výzkumů vede ke snižování 

kriminality.  

3.5       Některé další přístupy 
 

Inspirativní zahraniční modely směřující k intervenci uvádějí také Matoušek a 

Kroftová (2003). V rámci projektů podporujících vstup na trh práce představují tři 

projekty pocházející z Holandska. Cílem prvního z projektů - Rotterdam Compact – je 

propojení škol a dalších vzdělavatelů s poskytovateli práce ve městě a v regionu. 

Projekt se opírá o hypotézy, podle kterých je možné zmenšit počet dětí, které nedokončí 

své vzdělávání; je možné zlepšit spolupráci vzdělávacího systému se zaměstnavateli; je 

možné zpružnit vzdělávací systém a zavést v něm inovační postupy odpovídající 

potřebám rizikové mládeže. Do programu jsou zařazeny děti ve věkovém rozmezí 14-

16 let. Obvykle jim hrozí již druhé propadnutí ve stejném ročníku a ve většině případů 

se jedná o děti, které se nechtějí vzdělávat. Jsou umisťovány do menších podniků, které 



 

jsou do projektu zapojeny. Zaměstnavatel má před přijetím nového učně vždy možnost 

si ho všestranně prověřit. Dalším velmi podobným projektem je Projekt pro děti 

předčasně končící vzdělávání. Jeho cílem je, stejně jako v rotterdamském projektu, 

zabránit tomu, aby mládež vypadávala ze vzdělávacího systému a zůstávala 

bezprizorní. Cílovou skupinou jsou mladiství ve věku 16-20 let, kteří mají ke školnímu 

vzdělávání odpor, nemají však odpor k práci. Projekt se opírá předpoklad, že mladý 

člověk sám nejlépe ví, co potřebuje. V první řadě se tedy pro něj hledá taková práce, o 

jakou projevuje zájem sám. Ukazuje se, že u většiny mladých lidí se vhodná práce najít 

dá, i když je někdy třeba více pokusů. Matoušek a Kroftová (2003) v souvislosti s 

projektem představují metodu „reverse learning pathway“. Jedná se o metodu teoretické 

výuky, která je známa jako zpětné učení. Učni v praxi zjišťují, jaké teoretické 

vědomosti by jim mohly být prospěšné, a ty jim jsou poté vzdělávacím zařízením 

poskytovány. Autoři uvádějí, že důležitý je také vedlejší účinek projektu, kterým je 

změna postoje učitelů participujících na projektu ke špatně prospívajícím žákům. „Také 

vazby mezi školami, jež se projektu účastnily, zesílily, jakož i spojení mezi vzdělávací 

soustavou a obchodními, resp. výrobními podniky.“ (Matoušek a Kroftová, 2003). 

Název posledního holandského projektu, který autoři představují, zní Binnenste Buiten 

(BB) a dá se přeložit buď „Naruby“ nebo „Důkladně“. Cílem je pomoci mladým 

vězňům nalézt vhodná pracovní místa a uplatnění na pracovním trhu. Cílovou skupinou 

jsou mladí vězňové ve věku od 18 do 23 let, kteří vykonávají kratší trest odnětí 

svobody nebo jimž chybí do konce výkonu trestu jen krátká doba. Základní myšlenkou 

projektu je představa, že přijatelná práce je nejlepším prostředkem vězňovy sociální 

reintegrace. Projekt se snaží dosáhnout toho, aby příprava mladého vězně na 

společenskou reintegraci začínala již v době, kdy je ve vězení. Vězni jsou s možností 

zúčastnit se projektu seznamováni hned při příchodu do vězení. Penitenciární a 

postpenitenciární péčí se v ČR zabývá např. Probační a mediační služba.  

 

Další projekty ze zahraničí, které Matoušek a Kroftová (2003) představují, se 

týkají policejního ochraňování komunity. Projekt je postaven na tvrzení, že řada 

trestných činů se v komunitě vůbec odehrávat nemusí, pokud se bude na daném území 

pohybovat dostatečný počet policejních hlídek. Důležité ovšem je, aby policie byla 

vnímána jako přátelská a kladla si za cíl zprostředkovávat dobré kontakty mezi všemi 

skupinami komunity. Nekompromisní musí být jen v těch případech, které jasně 



 

signalizují porušování zákona. Není nutností, aby byl výkon policejní služby chápán 

jako „zásah ex-post“. Tedy, že pachatel nejprve provede zločin, někdo o tom uvědomí 

policii a ta pak začne po provinilci pátrat.  Jako příklad policejního ochraňování 

komunity v „preventivním slova smyslu“ můžu uvést práci policie ČR i městské policie 

na Karlově náměstí na Praze 2. Dlouhodobě neúspěšný boj s rizikovými osobami 

(převážně uživateli a dealery drog, kapsáři a dalšími), kteří ohrožovali občany Prahy 

procházející nebo odpočívající v parku na náměstí, začala koncem srpna tohoto roku 

radnice radikálně řešit. Byly posíleny policejní hlídky městské policie, které park téměř 

nepřetržitě prochází, povoláni byli také psovodi, na kontroly do parku docházejí také 

pověření zaměstnanci městského úřadu. Situace se výrazně zlepšila, spokojeny jsou 

převážně maminky s dětmi a senioři, kteří mohou opět v parku pobývat s pocitem 

bezpečí. Policie splnila svůj úkol, aniž by musela nutně a radikálně zasahovat při řešení 

nějakého konkrétního případu. Druhou věcí je, do jaké doby lze tuto situaci udržet 

(policistů je nedostatek a fyzicky chybí na jiných místech) a zda je řešením to, že se 

rizikové osoby rozptýlí do okolních ulic a míst. Je nutné určit si prioritu, protože 

jedince „vybočující z normálního způsobu života“ nelze zcela izolovat od většinové 

populace. Jako vhodný styl práce policie, která je v úzkém kontaktu s komunitou, se mi 

jeví styl v anglosaských zemích nazývaný ochraňování komunity („community 

policing“). Takový styl policejní práce je vlastně vyváženou kombinací represivních 

zásahů a sociální práce. Policisté řeší některé případy rovnou a sami (např. domluvou, 

blokovou pokutou), některé provinilce předávají dalším orgánům činným v trestním 

řízení. Policisté stále přítomní na určitém místě vytlačují z tohoto místa nežádoucí 

osoby, aniž by museli říct jediné slovo – stačí jejich zdaleka viditelná uniforma. I tento 

fakt je v současné době viditelný na Karlově náměstí. S policií pak kromě jednotlivců 

spolupracují zástupci obce nebo městské části (na Praze 2 hlídky určených 

zaměstnanců), školy nebo neziskové organizace (na Praze 2 např. terénní sociální 

pracovníci organizací zabývajících se drogovou problematikou).  

 

V dalším oddíle zahraničních aktivit ve prospěch ohrožené a delikventní 

mládeže a dětí představují Matoušek a Kroftová (2003) programy s aktivní účastí 

policie. Jedná se o promyšlené sladění programů pro děti a mládež. Organizátoři dbají 

na to, aby byla vyloučena duplicita. Příkladem z Holandska, který autoři uvádějí, je 

program HALT, který „vznikl v Rotterdamu a je spoluprací policie s magistrátní 



 

institucí. Jde vlastně o institucionalizovanou podobu narovnání. Narovnání je 

kompenzační opatření a zahrnuje odškodnění oběti jak po stránce materiální (finanční), 

tak i po stránce lidské (morální). Narovnání mezi obětí a pachatelem může mít podobu 

finančního vyrovnání nebo vyrovnání službou. Smyslem tohoto způsobu řízení je mimo 

rychlého a efektivního odškodnění oběti také zvýšení odpovědnosti pachatele za 

vyřešení konfliktní situace vzniklé spáchaným činem a podpora potřebného pachatelova 

náhledu na trestný čin. Navíc se i oběť trestného činu může vyjádřit k celé situaci a 

podílet se na hledání přijatelného způsobu nahrazení vzniklé škody. Pachateli i oběti je 

tak dána možnost participovat na řešení trestného činu“. Na Praze 2 se tento způsob 

nápravy také praktikuje. V poslední době jsme řešili případ dvou nezletilců, kteří 

poničili barvami podchod. Za doprovodu městského policisty a pracovníka úřadu se do 

podchodu vrátili a uvedli jej do původního stavu. V Holandsku má na starost organizaci 

a dohled nad výkonem této sankce agentura zřízená obcí, resp. městskou částí. Na 

Praze 2 se dohled řeší operativně – převážně tedy s pomocí městské policie, pracovníka 

probační a mediační služby nebo kompetentního pracovníka městského úřadu. 

Podobným způsobem jsou přestupky nebo méně závažné trestné činy řešeny – 

„narovnávány“ – i v jiných městech ČR.  

  

Dalším zajímavým projektem, tentokrát z USA, který Matoušek a Kroftová 

(2003) představují, je program nazvaný Children at Risk (CAR). Program je orientován 

na nejohroženější děti ve věku od 11 do 13 let a jeho cílem je zapojit tyto jedince 

z oblastí s vysokou kriminalitou do řady aktivit, které jim nabízejí atraktivní alternativy 

k užívání drog, k obchodování s nimi, ke sdružování v kriminálních skupinách apod. 

Koncepce programu CAR se opírá o dvě základní složky – o přímou práci s dětmi a o 

policejní ochraňování komunity. Policie v rámci programu mimo jiné zřizuje a 

kontroluje tzv. bezdrogové zóny. S touto ideou jsem se – prozatím na teoretické úrovni 

– setkala i v České republice. Na setkání protidrogových koordinátoru na Magistrátu hl. 

města Prahy nám J. Komorous (bývalý ředitel Národní protidrogové centrály) 

představil Antidrogovou agenturu Médea, která si za jeden ze svých cílů klade 

vytvoření právě tzv. „Drug free zones“. Podstatou je vytváření sítě podniků, 

provozoven, restaurací, zábavních zařízení, škol a podobně, které se ve spolupráci 

s antidrogovou agenturou hlásí k projektu minimalizace výskytu drog v cílových 

zařízeních. Stávají se tak i důležitým celospolečenským faktorem omezování činnosti 



 

nelegálních dealerských drogových skupin a vytvářením bezpečných zón. Členové a 

kooperátoři tohoto projektu budou získávat za přesně stanovených smluvních podmínek 

certifikát Antidrogové agentury a stanou se členy společenství „Drug free zone“. 

 

Jako alternativy trestu jsou v zahraničí rozvíjeny denní centra. Matoušek a 

Kroftová (2003) představují denní centrum v holandském Utrechtu, které je určeno 

mladistvým pachatelům ve věku 17 až 25 let odsouzeným za určité trestné činy. 

Program centra je komplexní – zahrnuje skupinu podprogramů, jejichž jádrem je 

odborná příprava a speciální pracovní projekty. Cílem programu je dosáhnout změny 

chování mladistvého a snížit riziko jeho kriminální recidivy. Ve většině případů jsou 

mladiství do centra přijímáni po zrušení předběžné vazby. Dalším místem, které autoři 

představují a kde se tentokrát pracovníci místních škol pokusili změnit vzniklou situaci, 

je průmyslová část Velké Británii (konkrétně okolí Liverpoolu). Ta byla v 70. letech 

minulého století silně zasažena kombinací nepříznivých sociálních vlivů – vysoká 

nezaměstnanost, vysoký výskyt delikventních forem chování u dětí a mládeže. Proto se 

již zmínění pracovníci pokusili najít nový způsob práce s dětmi a dospívající mládeží. 

Ten má dětem a mládeži poskytnout atraktivní mimoškolní program během školního 

roku i v období prázdnin. Rozhodli se oslovit mládež ve věku mezi patnácti a 

devatenácti roky a nabídnout jim účast na mezikontinentální expedici na Saharu. Jako 

obdobný projekt, který probíhá v různých zemích i v České republice, se mi jeví 

vhodné zmínit Kurtem Hahnem založenou Outward Bound School27. Cílem těchto škol 

je organizovat a nabízet zážitkové, či doslova „přežívací“ nebo pobytové akce v přírodě 

různého stupně obtížnosti. Záměrem organizátorů těchto akcí, jež se někdy konají ve 

velmi drsných přírodních podmínkách, je pomoci účastníkům rozvinout jejich fyzický a 

duševní potenciál. Smyslem fyzicky i psychicky náročného programu je dosáhnout u 

frekventantů zvýšení respektu k sobě samému, k druhým účastníkům a také přírodě. 

Výzkumy prokázaly, že po absolvování těchto typů programů, dochází u většiny 

účastníků ke zřetelné pozitivní změně chování. Lze odhadovat, že náklady na takovýto 

typ projektu jsou obrovské. Obdobný projekt znám z o.s. Projekt Šance, kdy klienti 

sdružení odcestovali na pobyt na ostrov Malta. Vím, že původním záměrem organizace 

                                                 
27 Outward Bound School [online]. [cit. 2009-10-06]. Dostupný z WWW: http://www.outwardbound.org/ 

 
 



 

bylo využít finanční prostředky jiným způsobem. Možná i z tohoto důvodu neměl 

zážitkový pobyt kýžený výsledek.  

  
Dále mohu zmínit projekty postavené na bázi dobrovolnických sborů. Matoušek 

a Kroftová (2003) představují projekt pocházející z USA, který stojí na práci 

dobrovolníků orientované na problémy ve sféře vzdělávání, veřejné bezpečnosti a 

životního prostředí. Program je zaměřen především na mladistvé a mladé dospělé 

z finančně slabších rodin, jimž dává možnost přispět k rozvoji společnosti, ve které žijí, 

a zároveň je na oplátku finančně podporuje v jejich zájmu vzdělávat se. Velmi se mi 

líbí, že kromě občanů USA se mohou projektu zúčastnit také legální přistěhovalci starší 

17 let. Účastník projektu se obvykle zavazuje k dobrovolnické práci na dobu jednoho 

roku, přičemž je povinen vykázat celkem 1700 hodin práce. Dobrovolníci jsou mimo 

jiné činní i v oblasti prevence kriminality a zmírňování jejich následků. Provádějí např. 

ankety mezi občany týkající se komunitních problémů se zločinností, zapojují se do 

projektů chránících starší občany proti násilí nebo pomáhají obětem trestných činů. Typ 

práce dobrovolníků se vždy odvíjí od potřeb té které země28. V České republice existuje 

např. dobrovolnický program pomoci rizikové mládeži LATA, který je určený pro 

klienty ve věku od 13 do 26 let. Ve vrstevnickém sociálním programu „Ve dvou se to 

lépe táhne“ pracují jako dobrovolníci mladí lidé (ve věku 18-30 let), kteří se dostávají 

do přímého kontaktu s klienty. Vlastní práce dobrovolníka spočívá v tom, že s klientem 

vytváří dvojici. Tento přirozený vztah je pro klienta podporou a nabízí mu šanci zvládat 

jeho nepříznivou nebo ohrožující situaci a zároveň posiluje jeho samostatnost29. 

S obdobnou prací dobrovolníkům jsem se setkala také v o.p.s. La Strada Česká 

republika, která se zaměřuje na prevenci obchodu s lidmi. Organizace pracuje 

především se ženami, které byly nuceny k prostituci. Právě těmto ženám a dívkám se 

v organizaci věnovaly převážně dívky-dobrovolnice, které s nimi trávily volný čas, 

doprovázely je např. na úřady a pomáhaly jim orientovat se v nových životních 

situacích30. 

 

                                                 
28 U.S. federal government program [online]. [cit. 2009-10-06]. Dostupný z WWW: 
http://www.americorps.gov/ 
29 o.s. Lata [online]. [cit. 2009-10-17]. Dostupný z WWW: http://www.lata.cz/8-chces-byt-
dobrovolnikem 
30 La Strada Česká republika, o.p.s. [online]. [cit. 2009-10-17]. Dostupný z WWW: http://www.strada.cz/ 
 
 



 

 Z uvedených zahraničních zkušeností lze usuzovat, že vývoj přístupu 

k delikventní i ohrožené mládeži a dětem probíhal a stále probíhá ve vyspělých zemích 

našeho světa velmi podobně. Dochází ke kombinaci represivního a restorativního 

přístupu. Kriminalitu nelze chápat pouze jako abnormalitu osobnosti pachatele a 

poskytovat pachatelům minimální vzdělávací a terapeutický program v nápravném 

zařízení. Je třeba se zajímat a pracovat také s obětí činu a celou společností a otevírat 

příležitosti pro řešení méně závažných trestných činů nebo přestupků přímo 

v přirozeném prostředí pachatele. Společnost ovlivňuje vývoj kriminality a proto se 

musí podílet na její kontrole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Rozbor systému péče o delikventní a ohroženou mládež v ČR 
 

Než se zaměřím na samotný projekt SVI, ráda bych se pozastavila nad 

kompetencemi jednotlivých resortů zabývajících se péčí o ohroženou a delikventní 

mládež. Jak uvádí MV (2004), „systém péče o delikventní děti tvoří soustava institucí 

působících v rámci sociální a kriminální politiky, jejichž práva a povinnosti určuje 

příslušná legislativa. Svojí nezastupitelnou roli zde mají také i nevládní neziskové 

organizace, a to zejména v oblasti resocializačních programů nebo zájmových 

volnočasových aktivit“. MV (2007) uvádí, že na centrální úrovni státní správy se 

prevencí kriminality a problematikou delikventní a ohrožené mládeže a dětí zabývají 

zejména (již v úvodu zmíněné) Ministerstva vnitra (tedy „MV“), práce a sociálních věcí 

(dále jen „MPSV“), spravedlnosti (dále jen „MSp“) a školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen „MŠMT“). Vedle uvedených centrálních resortů se specifickými otázkami 

vztahujícími k problematice ohrožených dětí zabývají meziresortní orgány, kterými 

jsou:  

• Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen „RVPK“), což je 

„koordinační a poradní orgán zřízený při MV, jehož členy jsou zástupci všech 

resortů, které mohou mít ve své gesci prevenci kriminality v podobě věcné, 

finanční, koordinační, výkonné, apod“ (MV, 2004). 

• Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“), což je 

„poradní orgán vlády ČR zřízený při Úřadu vlády k řešení problematiky, tvorby 

a realizace státní protidrogové politiky, zejména s ohledem na děti a mládež“ 

(MV, 2004). 

 

Řadu úkolů plní také kraje (krajští metodici prevence) a obce s rozšířenou 

působností (např. protidrogoví koordinátoři). Jak jsem již zmínila, tak vedle 

veřejnoprávních orgánů působí v rámci republiky řada nestátních neziskových a 

charitativních organizací (dále jen „NNO“), které poskytují rizikovým a ohroženým 

dětem a mládeži řadu služeb v oblasti primární, sekundární i terciární prevence. 

Velkým problémem bývá nedostatečné finanční zázemí těchto NNO a jejich leckdy 

slabá provázanost na státní a samosprávné instituce.   

 

 



 

4.1  Resort vnitra 
 

Ministerstvo vnitra 

  

Problematikou ohrožených dětí se zabývá několik úseků Ministerstva vnitra. 

Systémově je ošetřeno komerční sexuální zneužívání dětí, obchodování s lidmi (i 

s dětmi), počítačová kriminalita, děti – azylanti (a komplex problémů s nimi spojených) 

včetně dětí – cizinců bez doprovodu dospělé osoby, prevence kriminality dětí a na 

dětech. Z organizačního hlediska je za oblast prevence kriminality primárně odpovědný 

odbor prevence kriminality, který plní i roli sekretariátu RVPK. V dané problematice je 

dále angažován odbor bezpečnostní politiky (v rámci formulování bezpečnostní politiky 

státu) a odbor azylové a migrační politiky (problémy spojené s dětskými žadateli o 

azyl). Hlavním nástrojem praktické podpory předcházení (prevence) kriminality a 

delikventního jednání dětí a mládeže je přímá dotační podpora konkrétních aktivit ve 

městech, obcích a krajích ČR, a to prostřednictvím Programu prevence kriminality na 

místní úrovni – Partnerství. Ministerstvo rovněž zpracovává „Strategii prevence 

kriminality“ – v současné době na léta 2008 až 2011. V souvislosti s problematikou 

ohrožených dětí je nejvýznamnější aktivitou MV iniciace a podpora zavádění projektu 

„Systém včasné intervence a tým pro mládež“, o kterém pojednávají další kapitoly mé 

práce a kterým se tedy budu zabývat později více a detailněji.  

 

Policie ČR 

  

Do působnosti Policie ČR (dále jen „PČR“) spadá zejména „odhalování, 

vyšetřování a objasňování trestné činnosti dětí a páchané na dětech. Pro tuto činnost 

jsou příslušným závazným pokynem policejního prezidenta vyčleněni v rámci 

okresních (obvodních, městských) ředitelství PČR, správ krajů PČR a Policejního 

prezídia ČR specialisté zařazení do Služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen 

„SKPV“). V rámci základních útvarů (obvodní, místní oddělení PČR) vykonávají 

činnost policisté, kteří jsou současně pověřováni plněním dalších úkolů.“ (MV, 2007). I 

přesto, že se policie snaží vyčleňovat systemizovaná místa specialistů pro mládež, je 

přetrvávajícím problémem fakt, že specialisté na mládež jsou často odvoláváni na jinou 

práci a k řešení případů v jiných oblastech. Svěřenou – na děti a mládež orientovanou – 



 

problematiku pak plní pouze okrajově a vyhledávací a preventivní činnost je plněna 

minimálně. Důsledkem pracovní vytíženosti v oblasti jiné problematiky a také 

množstvím administrativních úkonů je špatná kvalita a neznalost terénu ve spojitosti 

s delikventními a ohroženými dětmi a mládeží. Je potřeba začít dbát na úzkou 

spolupráci s ostatními zainteresovanými subjekty, navrhovat a vytvářet způsoby 

efektivní kooperace a komunikace. Sjednotit zavedené postupy, ale i terminologii a 

veškeré činnosti prosazovat v praxi.  

 

4.2  Resort práce a sociálních věcí 
 

Dle MV (2007) MPSV „koordinuje a metodicky usměrňuje péči o děti 

s výchovnými problémy v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Podílí se na realizaci 

meziresortních aktivit v prevenci kriminality a práce s dětmi s výchovnými problémy 

včetně normotvorných aktivit“. V oblasti tohoto resortu dále působí a s MPSV úzce 

spolupracují krajské úřady,  které koordinují prevenci kriminality v rámci regionu. 

Přímá práce a rozsáhlá agenda spadá do kompetencí obecní úřadů, které zajišťují 

přímou péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost dle § 32 odstavce 1 zákona č. 

359/1999 Sb., o SPOD. Hlavní úkoly plní obce s rozšířenou působností, na něž přešla 

od 1.1.2003 působnost ze zaniklých okresních úřadů. Zvláštní orgány obce z hlediska 

péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost jsou komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

(§ 38 zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD). NNO jsou oprávněny vykonávat sociálně-

právní ochranu dětí na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle § 48 

zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD. Hlavními slabinami systému je nedostatečný počet 

pracovníků sociálně-právní ochrany dětí a absence jednotných metodických postupů. 

Velmi nevhodná je také roztříštěnost péče o děti mezi několik resortů, naprosto 

nedostačující je následná péče pro děti opouštějící ústavní výchovu nebo pěstounskou 

péči. Nedostatečné řešení situace dětí na útěku z ústavní péče spočívá zřejmě 

v nedostatečné spolupráci jednotlivých resortů. Tento problém blíže ukážu v praktické 

části své práce na případové studii.   

 
 
 
 
 



 

4.3  Resort spravedlnosti 
 
Ministerstvo spravedlnosti 
  

Dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, je MSp ústředním orgánem státní správy pro soudy, 

státní zastupitelství, vězeňství, probaci a mediaci.. „MSp vytváří podmínky k řádnému 

výkonu uvedených institucí po stránce personální, organizační, hospodářské, finanční a 

výchovné a dohlíží způsobem a v mezích zákonem stanovených na řádné plnění jejich 

úkolů. Pravidelně sleduje a vyhodnocuje stav soudních agend, provádí tematické a 

kontrolní prověrky soudních spisů a prověrky právně soudních jednání z hlediska 

rychlosti a plynulosti soudního řízení, v trestních věcech mladistvých pachatelů a 

vazebních věcech mladistvých pachatelů a ukládá předsedům příslušných soudů 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Informace týkající se trestné činnosti 

mladistvých pachatelů je předmětem pracovních porad ministra spravedlnosti 

s předsedy okresních a krajských soudů“ (Stündl, 2008). Činnost justice v oblasti 

delikventních dětí a mládeže výrazně ovlivňuje zákon č. 218/2003 Sb., ZSM. Tento 

zákon mimo jiné posiluje úlohu a pozici státních zastupitelství a Probační a mediační 

služby v péči o delikventní děti. 

 

Probační a mediační služba 

 

 Probační a mediační služba (dále jen „PMS“) je institucí zřízenou zákonem č. 

257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Dlouhodobě věnuje pozornost mladistvým 

pachatelům a pachatelům ve věku blízkém věku mladistvých. Práce úředníka a asistenta 

PMS s mladistvými pachateli má svá specifika a na pracovníky PMS jsou kladeny 

zvláštní požadavky uvedené v již zmíněném zákoně.  

 

Cíle činnosti PMS jsou dle MV (2007) následující: 

• Integrace pachatele - PMS usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do 

života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace jako proces 

směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho 

uplatnění ve společnosti a seberealizaci.  



 

• Participace poškozeného – PMS se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ 

vlastního odškodnění, obnovení pocitu bezpečí a důvěry ve spravedlnost. Důraz 

je zde kladen na dobrovolnost, poškozený nemusí být konfrontován 

s pachatelem pokud si to nepřeje.  

• Ochrana společnosti – PMS přispívá k ochraně společnosti účinným řešením 

konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním 

zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.  

 

 I oblast resortu spravedlnosti má své slabiny, kterými jsou pomalost reakce na 

delikventní jednání dětí (jedním z cílů projektu SVI je na tento fakt reagovat). Stále 

není dostatečně využíváno možnosti vyřídit bagatelní trestné činy mimo soudní jednání 

a je nedostatečně využívána škála výchovných opatření stanovených zákonem č. 

218/2003 Sb., ZSM. Ne vždy také dochází k efektivní spolupráci mezi pracovníky PMS 

a pracovníky OSPOD. Často svou práci dublují.  

 

Nejvyšší státní zastupitelství 

 

 MV (2007) uvádí, že „Nejvyšší státní zastupitelství (dále jen „NSZ“) působí 

zejména v trestním řízení (v trestních věcech mladistvých, v trestním řízení ve věcech 

trestných činů páchaných na dětech a na mládeži) jako orgán veřejné obžaloby a orgán 

dozoru v přípravném řízení trestním. V trestních věcech mladistvých postupuje NSZ 

podle zákona č. 218/2003 Sb., ZSM. V rámci řízení před soudem má státní 

zastupitelství postavení žalující strany a jeho úlohou je hájit veřejný zájem. Současně je 

státní zástupce ve věcech mladistvých povinen věnovat zvýšenou pozornost výkonu 

dozoru a přezkoumávat, zda byl mladistvý dostatečně poučen o svých právech“. 

Zákonem 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, byla působnost státních zastupitelství (dále jen „SZ“) rozšířena o dozor 

nad dodržováním právních předpisů v těchto zařízeních. Dozor vykonává SZ, v jehož 

obvodu se zařízení nachází. Zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody,  

byla působnost SZ rozšířena také o dozor nad dodržováním právních předpisů 

v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, ochranná 

nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění 



 

omezována osobní svoboda. Dozor bude SZ vykonávat v rozsahu a za podmínek 

stanovených zvláštním zákonem. Rozsah a podmínky výkonu dozoru pověřeného 

státního zástupce krajského státního zastupitelství jsou staveny výše uvedeným 

zákonem o výkonu trestu odnětí svobody a také § 29 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu 

vazby. U všech SZ byly zřízeny samostatné specializace. Ve věcech na úseku trestním 

se jedná o oblast protiprávních činů mládeže a trestných činů spáchaných na mládeži, o 

drogovou trestnou činnost, a na úseku netrestním o sociálně-právní ochranu dětí a 

občansko-soudní řízení ve věcech dětí mladších 15 let a trestně neodpovědných 

mladistvých podle zákona č. 218/2003 Sb., ZSM. Netrestní působnost přispívá 

k odstraňování příčin a podmínek trestní činnosti. Státní zástupci spolupracují zejména 

s Policií ČR, orgány SPOD a PMS. V netrestní oblasti působnosti spolupracují SZ 

zejména se soudy, obecními úřady s rozšířenou působností, OSPOD, se školami, 

pedagogicko-psychologickými poradnami, apod. „Je nezbytné, aby SZ využívala 

návrhů alternativních způsobů trestního řízení, alternativních sankcí při současném 

posílení individuálního přístupu k obviněnému mladistvému a také prohlubovala 

součinnost s PMS“ (MV, 2007). K posilování těchto postupů, prohlubování spolupráce 

mezi jednotlivými subjekty, vytváření multidisciplinárního týmu a jednotných postupů 

má přispět právě SVI. Než přistoupím k jeho detailnímu popisu, představím ještě 

kompetence resortu školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

4.4   Resort školství, mládeže a tělovýchovy 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 Působnost MŠMT ve vztahu k dětem ohroženým sociálně patologickými jevy a 

dětem s kriminální zkušeností spadá do několika oblastí. Jedná se o oblast vzdělávání 

(školy a školská zařízení), systém poradenství ve školství a výkon institucionální péče 

ve školských zařízeních. MV (2007) rozděluje kompetence jednotlivých oblastí 

následovně:  

• oblast vzdělávání - funguje síť koordinátorů a metodiků prevence. Jsou jimi 

krajští školní koordinátoři prevence (pracovníci příslušného odboru MŠMT a 

krajských úřadů), metodici prevence (pracovníci pedagogicko-psychologických 



 

poraden) a školní metodici prevence (vybraní pedagogové ve školách a 

školských zařízeních). Na horizontální úrovni MŠMT spolupracuje s věcně 

příslušnými resorty (již zmíněná ministerstva), neresortními orgány (RVPK, 

RVKPP) a s NNO.  

• systém poradenství ve školách – pomáhá prohlubovat kompetence učitelů 

v pedagogicko-psychologických aspektech vzdělávání, vytváří podpůrný článek 

vzdělávacího systému. Péče se orientuje na žáky se specifickými poruchami 

učení i chování, na žáky mimořádně nadané a na žáky, jejichž vývoj byl 

ovlivněn znevýhodňujícím socioekonomickým prostředím. Zvýšená pozornost 

je věnována prevenci a následným opatřením v oblasti výskytu sociálně 

patologických jevů, prevenci agresivního chování ve školním prostředí, 

prevenci rasismu a xenofobie. Pro všechny žáky je připraveno také poradenství 

zaměřené na volbu povolání a rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze. 

Specializované poradenské služby poskytují Pedagogicko-psychologické 

poradny, Speciálně pedagogická centra a Střediska výchovné péče.  

• realizace institucionální péče v zařízeních MŠMT – institucionální výchova je 

uskutečňována prostřednictvím soustavy zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, tj. diagnostických ústavů, výchovných ústavů, dětských 

domovů a dětských domovů se školou. Pravidla pro její výkon jsou stanoveny 

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

školských zařízeních. 

 

 V resortu školství, mládeže a tělovýchovy je podceňována preventivní práce 

takřka na všech úrovních státní správy i samosprávy. Problémem jsou i izolované 

postupy škol a školských zařízení, nedostatečná výměna informací a spolupráce 

s institucemi, do jejichž působnosti řešení problematiky spadá. Velmi špatné je také to, 

že výkon ochranné a ústavní výchovy není v praxi oddělen. Neřešená zůstává 

problematika narůstajícího počtu útěků ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy. Všechny tyto nedostatky a slabé stránky systému se promítají také 

do kasuistiky uvedené v praktické části své práce.  

 
 



 

5.  Systém včasné intervence v České republice 
 

V rámci systémového přístupu k péči o delikventní děti a mládež byl v roce 

1999 nastartován ostravský projekt Centrum včasné intervence (dále jen „CVI“). Pilotní 

fáze projektu byla realizována v letech 1999-2001 v úzké spolupráci Ministerstva vnitra 

s Magistrátem města Ostravy, Městským ředitelstvím Policie ČR v Ostravě, střediskem 

Probační a mediační služby ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Finanční 

prostředky (vyčleněné ze státního rozpočtu na oblast prevence kriminality) byly použity 

na vývoj softwaru, vybavení počítači 13 obvodních oddělení Policie ČR, pracoviště 

CVI při odboru sociálních věcí, střediska PMS a pracoviště kurátorů pro mládež na 

úřadech městských obvodů. V roce 2001 bylo CVI včleněno do struktury odboru 

sociální věcí a zdravotnictví města Ostravy a je nadále spravováno z rozpočtu města. 

(MV, 2004) 

  

Realizace pilotního projektu CVI v Ostravě přinesla řadu zkušeností, které 

vyústily do zpracování projektu Systém včasné intervence (dále jen „SVI“), který byl 

od roku 2004 ověřován ve městě Svitavy. Záměrem projektu SVI je tedy navázat na 

veškeré zkušenosti pilotního projektu CVI v Ostravě a vytvořit obdobný projekt 

s využitím úspěšných a praxí potvrzených pozitivních přístupů, postupů, mechanismů, 

kontaktů a technických řešení, které byly do pilotního projektu zahrnuty.  

 

Projekt SVI je určen zejména obcím s rozšířenou působností31. Páteří je, 

obdobně jako u CVI, informační propojení policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

a orgánů justice. Informační systém spravují orgány sociálně-právní ochrany dítěte 

(dále jen „OSPOD“) a informace, které se v něm soustřeďují, jsou přístupné (přímo) 

subjektům (uživatelům), kteří jsou ze zákona oprávněni se s nimi seznamovat. 

K projektu SVI je připojen subprojekt týkající se detekce týraných, zneužívaných a 

zanedbávaných dětí, do něhož jsou napojeni lékaři, učitelé, pedagogicko-psychologické 

                                                 
31 Obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně) jsou mezičlánkem 
přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady. Obecní úřady obcí s 
rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům některé oblasti působnosti navíc, a to nejen 
pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí. Po zrušení okresních 
úřadů (okresy jako územní jednotky stále existují) převzalo 1. ledna 2003 podle zákona č. 314/2002 Sb., 
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,  zhruba 80 % 
jejich působnosti 205 obcí s rozšířenou působností. Některé působnosti zrušených okresních úřadů však 
přešly naopak na krajské úřady (například činnost dopravních úřadů). 



 

poradny, apod. Jedná se tedy o subjekty, které přicházejí s dětmi do kontaktu primárně, 

nejvíce a nejčastěji.  

 

Východiskem pro vytvoření projektu SVI byl přístup uplatňování již zmíněné 

restorativní (obnovující) justice. Tento přístup je založen na principu, že trestný čin je 

považován za závažnou sociální událost, která se úzce dotýká oběti, pachatele a také 

komunity, ve které se trestný čin odehrál. Cílem je hledat vyvážené a účinné řešení a 

zahrnout do něj pachatele (jeho závazky a povinnosti), oběť (její práva a potřeby) a 

komunitu (angažovat zástupce komunity při řešení trestného činu z hlediska ochrany a 

prevence před další trestnou činností). Při tomto způsobu řešení nejsou aktivní jen 

justiční a sociální orgány, svoji nezastupitelnou roli v tomto procesu mají i nevládní a 

charitativní organizace, zdravotnická zařízení a školské instituce (Stündl, 2008). Každá 

z institucí má zájem na tom, aby se speciálně mladý pachatel napravil, způsobené škody 

nahradil a opětovně se zařadil do společnosti a vyhnul se recidivě. Komunita bude 

bezpečnější, oběť se dočká satisfakce a pachateli se vytvoří podmínky pro návrat do 

řádného společenského života.  

 

V ČR existuje a dále vzniká řada institucí, zařízení a organizací (státních, 

samosprávných i nestátních), které se z nejrůznějších důvodů zabývají kriminálně 

rizikovými skupinami dětí. Legislativa upravující oblast péče o rizikové a delikventní 

děti je na poměrně dobré úrovni. Zejména od roku 1999 byla přijata řada zákonů 

řešících tuto problematiku. Těmi jsou např.: 

o zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „zákon o 

SPOD),                                                            

o zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě (dále jen „zákon o PMS“),                      

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

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních,                                           

o zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech (dále jen „zákon o soudnictví nad mládeží“ nebo „ZSM“). 

  

Přestože počet specializovaných institucí pro práci s rizikovými dětmi, stejně 

tak jako výdaje na jejich rozvoj, rostou, neroste - dle výzkumů a poznatků odborníků i 

uživatelů - jejich úspěšnost a efektivita. Řada rizikových nebo již delikventních dětí 



 

není stávajícím systémem vůbec zaregistrována, jejich další vývoj není ovlivněn 

směrem k nápravě. Způsob práce a přístup příslušných institucí a organizací je často 

formální, nekoordinovaný a nesystémový, k čemuž se ještě vrátím v dalších částech své 

práce, včetně praktické. Opatření jsou přijímána (ukládána) bez ohledu na širší 

souvislosti a zejména na potřeby dítěte, pouze s ohledem na povinnosti stanovené 

právními předpisy a navyklé způsoby práce. Každá instituce plní své úkoly, pracovníci 

jsou vytíženi (často přetíženi), systém je administrativně složitý a neoperativní. 

Problémem zůstává i tzv. resortismus, tzn. neschopnost a neochota vzájemně 

komunikovat, spolupracovat a předávat si informace. Přetrvávají formální přístupy 

k práci a často nejsou plně využívány možnosti, které právní předpisy poskytují. 

Bezprostřední profesní vazby, jejichž prioritou je náprava klienta a v rámci SVI také 

málo zmiňovaná prevence, jsou nezřídka záležitostí osobních vztahů a zaujetí 

jednotlivých lidí. Situace je odlišná v různých částech republiky, závisí na místních 

podmínkách, zvyklostech a také na osobní iniciativě klíčových pracovníků. Jako 

příklad mohu uvést užší, bližší až osobní vztahy v menším městě, např. ve Svitavách, 

které ve větší Praze fungovat nemohou. Naopak zase v Praze může být klíčový 

pracovník daleko více angažovaný a pro práci zaujatý než v menším městě.  

 

Celá tato situace vedla tedy k realizaci již zmíněného pilotního projektu 

Centrum včasné intervence v Ostravě. Výsledky zkušeností byly zúročeny při vzniku 

projektu Systém včasné intervence pro obce s rozšířenou působností. Názor, že SVI je 

vhodný především pro obce s rozšířenou působností byl aktuální kolem roku 2004. 

V současné době je záměrem zavést projekt celopražsky a celorepublikově. Celoplošné 

zavedení bylo jedním z hlavních cílů již v počátcích realizace projektu. V současné 

době, kdy se vládě předkládá pátý dokument (viz úvod), se pomalu začíná tato 

myšlenka realizovat.  

 

5.1  Základní pilíře SVI 
 

MV (2007) ve své metodice uvádí, že 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 mezi všemi zainteresovanými složkami 

(OSPOD, Policií ČR, justičními orgány – soudy, státními zastupitelstvími a Probační a 

mediační službou, obecní policií, úřady práce, zdravotnickými zařízeními, školami a 

školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi), což umožňuje efektivně 

pracovat s klientem, jeho rodinou a prostředím (komunitou), ve které žije“ (MV, 2007). 

V této části jde o nastavení práce v interdisciplinárním týmu, o přijetí všeobecného 

konsensu týkajícího se akceptace cílů, pro něž je projekt SVI vytvářen, o zvýšení 

kvality a efektivity práce všech zúčastněných a o změnu subjektivních postojů 

jednotlivých pracovníků ke spolupráci s pracovníky jiných oborů, což bývá problém. 

V rámci metodiky SVI (MV, 2007) je praktickým nástrojem pro partnerskou spolupráci 

všech zapojených subjektů Tým pro mládež, který pracuje na základě souhlasného 

prohlášení představitelů všech zapojených institucí v dané lokalitě. Tým pro mládež 

více představím v další kapitole věnované projektu v rámci Městské části Praha 2.  

 

Druhým pilířem je vytvoření jednotného informačního prostředí, které 

umožňuje předávání, doplňování, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky. 

Díky tomu se očekává zjednodušení administrativy. Vytvoření tohoto pilíře je dle MV 

(2007) závislé na třech podmínkách – „na materiálně technickém zabezpečení, které 

umožňuje tok informací, na legislativních podmínkách, které sdílení informací 

legalizují a na prostupnosti resortních databází, v nichž je uloženo mnoho informací, 

jejichž využití jinými resorty by vedlo k výraznému zkvalitnění práce s klientem.“ Tato 

část projektu je nejnákladnější, proto je nezbytné před zahájením prací na realizaci SVI 

vědět, jakým způsobem a z jakých zdrojů bude projekt financován. Jak ukážu 

v praktické části práce, rizikem bývá také skrytá vícenákladovost, která hrozí právě 

v souvislosti s tímto pilířem projektu. V souhrnu tedy lze uvést, že „počítačové 

propojení institucí zabývajících se trestnou činností dětí a problematikou sociálně-

právní ochrany dětí a mládeže slouží ke zlepšení celkové úrovně spolupráce, 

minimalizaci páchání další trestné činnosti na tomto úseku a zlepšení efektivity 

ukládaných výchovných opatření. Snahou je tedy urychlit a zefektivnit veškeré postupy 

i metody práce a využívat beze zbytku všech legislativních nástrojů přijatých pro oblast 

trestné činnosti dětí a sociálně-právní ochrany“ (MV, 2004).  

 



 

Třetím pilířem jsou konkrétní praktická opatření, která tvoří samotný proces 

nápravy delikventa. V metodice Ministerstva vnitra je tento pilíř zatím nejméně 

rozpracován, což osobně považuji za nedostatek. MV (2007) se odvolává na místní 

podmínky obcí. Také tím, že je projekt realizován ve spolupráci s MPSV, je tato oblast 

spíše v kompetenci tohoto ministerstva.  

 

5.2  Podstata systému  
  

Fungování systému péče o ohrožené děti a mládež z pohledu jednotlivých 

resortů a jejich kompetencí jsem představila v kapitole č. 4. Zvýšená pozornost bude 

věnována období před spácháním trestného činu, kdy existuje řada signálů o 

problematickém chování nebo prostředí dítěte. V tomto pojetí by měl projekt působit 

skutečně preventivně. Informační propojení a vzniklá databáze tvoří podklad 

koordinované aktivity příslušných institucí ve vztahu ke klientovi, rodině a komunitě.  

V dokumentu MV (2004) je zdůrazňováno, že projekt nezvyšuje zatížení 

policie, justice či orgánů sociálně-právní ochrany. Je sice pravdou, že v konečné fázi při 

správné aplikaci, práci zrychluji a zefektivňuje. Na základě rozhovorů s pracovnicemi 

OSPOD Úřadu městské části  Praha 2, a i z vlastního pozorování, ovšem mohu zcela 

zodpovědně říct, že převážně první rok zavádění projektu, byl časově velmi náročný. 

Pověřené pracovnice se musely se systémem důkladně seznamovat, vedoucí OSPOD, 

který je na Praze 2 styčným orgánem SVI, měla na starosti dolaďování technické 

stránky a celý tento stav byl celkem zdlouhavý. Věřím ovšem, že v konečné fázi 

přinese systém spíše užitek a subjektům projektu práci ušetří v tom smyslu, že budou 

mít daleko větší prostor věnovat se přímo práci s klientem. 

 Základním posláním SVI je rychlá, efektivní a adekvátní reakce na delikventní 

jednání, poskytnutá v co nejkratším čase a co nejúčinnějším způsobem. Systém včasné 

intervence je dle MV (2004) doslovně „propojení a spolupráce institucí zúčastněných 

na péči o delikventní mládež. V tomto systému vykonávají orgány sociálně-právní 

ochrany, Policie ČR, obecní policie, soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační 

služba, úřady práce, zdravotní, školské orgány a nestátní neziskové organizace 

systematickou a kontinuální práci s kriminálně rizikovými dětmi, jejich rodinami a 

komunitou.“ V této výslovné definici postrádám zmínku o ohrožené mládeži. Do 



 

databáze se mohou dostat i tyto děti a mladiství, proto budu nadále o SVI mluvit 

v souvislosti s delikventními a ohroženými dětmi a mládeží.  

 

5.3 Cíle SVI 
 
Cíle SVI nastavilo MV (2007) ve své metodice následovně: 

 

Strategické cíle:  

• snížení míry a závažnosti delikvence dětí,  

• snižování trestné činnosti páchané na dětech,  

• odklon dětských delikventů od kriminální kariéry,  

• rychlá a koordinovaná multidisciplinární reakce na delikventní jednání dítěte či 

na jednání, které ohrožuje jeho integritu, 

• posílení postavení obětí trestných činů při řešení delikvence dětí,  

• rychlé a bezpečné předávání informací o: 

o dětských pachatelích a dětských obětech trestné činnosti, 

o uložení o průběhu přijatých opatření,  

o podezření na týrání nebo zneužívání dětí, 

o delikventním jednání dětí (včetně toulání, šikany, záškoláctví, 

výchovných problémů, apod.), 

o aktivitách jednotlivých subjektů SVI, 

• realizace preventivních opatření v dané lokalitě,  

• vytvoření nabídky služeb pro realizaci konkrétních uložených opatření 

(probační programy, apod.) 

 

Primární cíle SVI 

Primárním cílem SVI je odklon dítěte od kriminální kariéry. Ten by měl 

probíhat  prostřednictvím:  

• efektivní a rychlé práce s dítětem a jeho rodinou, 

• včasné pomoci dětem opakovaně se dostávajícím do sítě OSPOD nebo orgánů 

činných v trestním řízení, a jejich rodinám, 

• určení adekvátního postupu, který odpovídá potřebám dítěte a nevede ke 

stigmatizaci a etiketizaci, 



 

• sanace rodiny (dítě zůstává v rodině, prvním cílem pomoci je stabilizovat rodinu 

se všemi jejími členy, neodebírat dítě, zasáhnout včas a přiměřenými 

prostředky), 

• výchovy,  

• ochrany ohrožených dětí, 

• podpory rodin (osob odpovědných za výchovu dětí). 

  

Sekundární cíle SVI  

Zkvalitňování systému péče o rizikové a ohrožené děti v lokalitě včetně 

realizace příslušných preventivních opatření, jako sekundární cíl SVI, by mělo být 

realizováno prostřednictvím:  

• koordinované spolupráce mezi institucemi a specialisty (zúčastněné subjekty, 

které jsem již zmínila a důkladněji představím v dalším textu), 

• vytváření sociálně nápravných plánů, jejich průběžné kontroly a vyhodnocování 

(činnost OSPOD), 

• vytváření modelů a metodik řešení jednotlivých typů případů, 

• zvyšování odbornosti pracovníků zapojených institucí (vzdělávání), 

• centralizace a vyhodnocování informací o rizikových a ohrožených dětech a 

péči o ně (včetně přijatých opatření), 

• hlubšího poznání charakteristik regionálních aspektů v oblasti kriminality (větší 

znalost prostředí, mapování aktuálních trendů), 

• adresného plánování a realizace ověřených postupů a preventivních aktivit 

v lokalitě na základě získaných dat (víme na co se máme zaměřit), 

• zefektivnění administrativních úkonů zúčastněných subjektů. 

 

Zásady práce SVI  

Práce s rizikovým nebo ohroženým jedincem musí být v první řadě rychlá a 

efektivní. Spolupracující subjekty musí stanovit příčiny v co nejkratším časovém úseku 

a co nejúplněji. Cílem je náprava způsobené škody, vyrovnání pachatele s obětí. Je 

podstatné stanovit odpovědnost zákonných zástupců (osob odpovědných za výchovu 

dítěte), ale i samotného dítěte. To musí důsledkům svého jednání porozumět, uvědomit 

si svoji vinu i následky, které svým jednáním způsobilo. OSPOD využívá k řešení 

situace individuálního sociálně-nápravného plánu, který zpracovává (zpracování plánů 



 

zatím není dáno zákonem, není stanovena ani jednotná metodika). Smyslem není  jeho 

písemná podoba, ale praktická realizace. Není zcela založen na dobrovolnosti – má 

donucovací charakter. V případě odmítnutí programu následuje pro dítě méně výhodná 

varianta postupu.  

 

Cílové skupiny klientů SVI 

• Děti, které se dopustily protiprávního jednání bez ohledu na pozdější kvalifikaci 

skutku jako přestupku, provinění, činu jinak trestného apod. a také jejich rodiny. 

• Děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, na útěku (pohřešované) a 

jejich rodiny. 

• Děti u kterých dochází ke kumulaci závažných výchovných problémů 

(záškoláctví, šikana, projevy extremismu, drogy, alkohol, tuláctví apod.) a jejich 

rodiny. 

• Poškození (oběti) protiprávním jednáním nebo svědci protiprávního jednání a 

jejich rodiny (poškození i oběti do dovršení 18-ti let věku). 

 

Modelový příklad č. 1 

Učitelka si všimla žáka, který skrýval pod oblečením modřiny a škrábance na 

těle. Jelikož nechtěl uvést, jak se mu to stalo, informovala učitelka vedení školy. To se 

po zvážení celé věci rozhodlo informovat OSPOD prostřednictvím Informačního 

systému SVI (dále jen „IS SVI“) o podezření na týrání třináctiletého žáka. Hlášení 

obsahující základní identifikační údaje o klientovi a informace o zjištěné události,  se 

ihned po vložení do systému zobrazilo místně příslušnému OSPOD. Pracovnice 

OSPOD zjistila v IS SVI, že dotyčný žák byl v minulosti již pohřešován a že před 

několika dny do Informačního systému SVI zaslala podnět městská policie, která jej 

kontrolovala v místě, kde se popíjel alkohol. OSPOD na základě těchto informací 

provedl šetření v rodině. Bylo zjištěno, že matka se synem žije sama, nemá stálého 

partnera, pije alkohol a zanedbává výchovu svého syna, kterého fyzicky trestá. OSPOD 

nařídil dohled nad výchovou nezletilého a ve spolupráci s organizacemi pro volný čas 

nabídl chlapci účast v zájmových kroužcích. Matce doporučil vyhledat odbornou 

pomoc a spolupráci s neziskovou organizací. Policie ve věci zahájila šetření.  

 



 

5.4  Následná práce s klientem  
 

Navazující práce s klientem a jeho rodinou se odvíjí v zásadě dvěma směry 

(MV, 2007): 

 

• OSPOD spolu s aktivním přispěním a souhlasem klienta a jeho rodiny připraví 

sociálně-nápravný plán (s možným využitím zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD,  

respektive zákona č. 94/1963 Sb., o rodině), a to bez ohledu na to, zda bude vůči 

klientovi uplatňován postup orgánů činných v trestním řízení dle zákona č. 

218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží. Pokud klient odmítne spolupráci na 

řešení situace, vloží OSPOD tuto informaci do systému. Pracovníci OSPOD 

dále postupují v souladu s právními předpisy (opět dle znění zákonů o SPOD, o 

rodině, ZSM), popř. ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty (Policií 

ČR, Městskou policií, PMS, soudy, státním zastupitelstvím). 

• Klient, který není pachatelem protiprávního činu, ale svědkem, poškozeným 

nebo pohřešovaným (tzn. dítě na útěku od rodičů, osob odpovědných za jeho 

výchovu, ze školského zařízení, apod.)., je uveden v databázi také. Práce s ním 

je založena na nabídce pomoci. V případě pohřešovaných dochází ve spolupráci 

s blízkými osobami jedince také k vypracování sociálně-nápravného plánu, 

posléze spolupráce pokračuje za účasti klienta.  

 

Do databáze jsou zahrnuty osoby v souladu s § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o 

SPOD. Informační systém SVI je organizován a spravován orgány sociálně-právní 

ochrany dětí. Na základě tohoto postavení OSPOD a zapojené instituce, v souladu se 

zákonem č. 359/1999 Sb., o SPOD a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, disponují informacemi o delikventních a ohrožených dětech a mládeži. 

Informace nebo jejich části jsou přístupné v souladu s právními předpisy zapojeným 

subjektům, popř. jiným orgánům či institucím, a to v rozsahu, který předpisy 

připouštějí.  

 

Informační systém SVI pracuje následujícím způsobem (modelový příklad č. 2):  

Dítě se do databáze dostalo jako objekt OSPOD (zaměstnanci OSPOD zjistili 

při uplatňování § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD, tohoto jedince vlastním šetřením) 

nebo bylo již dříve oznámeno prostřednictvím „druhotných“ subjektů (škol – 



 

záškoláctví, výchovné problémy, apod.; lékařů – požívání alkoholu nebo návykových 

látek, podezření z týrání apod.) nebo přímo na OSPOD nahlášeno příslušníky vlastní 

rodiny, případně dalšími osobami. Po nezbytném ověření jednotlivých údajů se data 

propojí a nashromáždí v příslušné databázi ve složce každého jednotlivého klienta. 

Tímto způsobem bude zajištěno maximální možné množství údajů k dané osobě, které 

budou současně nezávisle průběžně aktualizovány činností do systému vstupujících 

subjektů.  Není ovšem možné, aby všichni uživatelé systému mohli volně nakládat 

s kterýmikoliv shora uvedenými a mnohdy značně citlivými údaji. Navržený systém 

přesně definuje práva jednotlivých uživatelů.    

 

Ve výše uvedeném příkladu jsem zmínila školy a lékaře jako druhotné, 

sekundárně zapojené subjekty. Dále jsem uvedla, že je zcela nepřípustné, aby jednotlivé 

subjekty v rámci systému libovolně nakládaly s daty. V následujícím textu vysvětlím 

postavení primárně zapojených subjektů a subjektů tzv. sekundárních, jejich možnost 

přístupu k informacím a datům. Toto rozdělení na primárně a sekundárně zapojené 

subjekty v žádném případě nenaznačuje, že by ten či onen subjekt nebyl 

plnohodnotným partnerem v rámci projektu.  

 

5.5  Struktura systému SVI  
  

Níže uvedená struktura popisuje zapojené subjekty, jejich role a postavení.  

 

Zastřešujícím subjektem SVI je řídící výbor složený ze statutárních zástupců 

obce/obcí, střediska Probační a mediační služby, státního zastupitelství, okresního 

soudu a Policie ČR. Tým pro mládež je složený ze zástupců institucí, které jsou do 

projektu zapojeny a ze zákona přicházejí do styku s rizikovými a ohroženými dětmi a 

mládeží a rovněž s oběťmi trestných činů. Jeho tajemníkem je pracovník střediska 

Probační a mediační služby nebo jiná osoba zvolená v rámci týmu. Tým pro mládež 

pravidelně informuje o své činnosti Řídící výbor.   

 

 

 

 



 

Instituce napojené do informačního systému jsou dvojího typu (MV, 2007):  

 

1) Instituce s oboustranným tokem dat (vkládají i čerpají informace) a jsou 

jimi Policie České republiky, Městská policie, OSPOD, Probační a mediační služba, 

soud a státní zastupitelství. Projekt zastřešuje městský nebo obecní úřad, který data 

spravuje. Tyto primárně zapojené subjekty se nazývají uživatelé.    

 

• Městský úřad 

o za městský úřad vkládají do systému informace pracovníci, kteří se 

podílejí na realizaci sociálně-právní ochrany dětí na území správního 

obvodu obce.  

o jedná se o odbory zdravotnictví a sociálních věcí, odbory humanitní a 

pod ně spadající oddělení sociální prevence a sociálně-právní ochrany 

dětí. Názvy odborů a oddělení se mohou na jednotlivých městských 

úřadech nepatrně lišit.  

 

• Okresní ředitelství Policie ČR (dále jen „OŘ Policie ČR“) 

o do Informačního systému SVI (IS SVI) budou zahrnuta pracoviště 

Služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „SKPV“), která se 

zabývají: 

� problematikou objasňování trestné činnosti dětí a mládeže a 

problematikou extremismu,  

� problematikou vyšetřování trestné činnosti dětí a mládeže a 

mravnostními delikty,  

� problematikou návykových látek, 

� analytickou činností a přípravou prostředků a podkladů pro 

pracovníky SKPV, 

� kontrolní, metodickou a řídící činností.  

 

• Obvodní oddělení Policie ČR (dále jen „OO Policie ČR“) 

o Do IS SVI budou zahrnuta pracoviště OO Policie ČR, která se zabývají:  

� problematikou objasňování trestné činnosti v rámci OO 

      Policie ČR, 



 

� kontrolní, metodickou a řídící činností. 

 

• Středisko Probační a mediační služby (dále jen „PMS“) 

 

• Městská policie 

o v rámci městské policie se jedná o pracoviště, která: 

� zpracovávají přestupky a předávají podklady o podezření ze 

spáchání trestné činnosti OO Policie ČR nebo SKPV OŘ 

Policie ČR, 

� provádějí kontrolní, metodickou a řídící činnost strážníků.  

 

• Okresní státní zastupitelství 

o v první fázi došlo k zapojení jednoho pracoviště státního zástupce, který 

se zabývá problematikou dětí. Technické připojení umožňuje rozšíření 

pracovišť na další státní zástupce, případně další pracovníky dle 

metodických pokynů odboru prevence kriminality MV na základě 

dohody s MSp a státním zastupitelstvím.  

 

• Okresní soud 

o v první fázi došlo k zapojení jednoho pracoviště trestního soudce, který 

se zabývá problematikou dětí a mládeže. Technické připojení umožňuje 

rozšíření pracovišť na další soudce, případně další pracovníky dle 

metodických pokynů odboru prevence kriminality MV na základě 

dohody s MSp a státním zastupitelstvím.  

 

  Výše uvedené subjekty jsou tedy ty, které bývají označovány za uživatele či za 

primárně zapojené subjekty. Jsou v projektu SVI účastny od úplného začátku a mají 

právo informace do systému vkládat i ze systému čerpat a vyžadovat jejich poskytnutí 

od správce, kterým je OSPOD.  

 

 

  

 



 

2)  Instituce s jednostranným tokem dat (vkládající informace).  

Jsou jimi školy a školská zařízení a zdravotnická zařízení (konkrétně jednotlivá 

oddělení nemocnice, pediatři, praktičtí lékaři, mateřské, základní a střední školy, 

apod.), úřady práce a nestátní neziskové organizace (zejména ty, které pracují s dětmi a 

mládeží, provozují krizová centra, apod.). Tyto sekundárně zapojené subjekty se 

nazývají spolupracující.  

Za sekundárně zapojené jsou označovány proto, že do projektu a informačního 

systému přistupují postupně, během jeho zavádění do provozu. Pomocí speciální 

aplikace přes síť Internet je jim umožněno do systému SVI poskytovat některá důležitá 

data a informace (např. podezření na týrání nebo zneužívání dítěte, zanedbání rodinné 

péče, záškoláctví, výchovné problémy, toulání apod.). Tyto instituce a jejich pracovníci 

jsou ze zákona povinni takovéto podklady jednotlivým shora uvedeným institucím 

poskytovat a jejich zapojení do SVI pouze veškeré činnosti usnadňuje a urychluje. 

Zpětná vazba těmto institucím však počítačovým systémem SVI umožněna není, a to 

z důvodu její náročnosti ve vztahu k obrovské různorodosti jednotlivých možných 

případů. Ačkoliv počítačové propojení s touto vazbou přímo nepočítá, mají instituce 

zadávající do systému právo na zpětnou vazbu a budou v rámci svého konkrétního 

případu pracovníky OSPOD informovány o vývoji jimi zadané kauzy. Za informace 

poskytované bude zodpovědný ten který pracovník OSPOD. Sám musí rozhodnout, zda 

je – s ohledem na právní řád - oprávněn sdělit požadovanou informaci a sám také musí 

určit způsob jejího sdělení. Poskytování zpětné vazby sekundárně zapojeným 

subjektům  je realizováno např. v rámci setkávání Týmu pro mládež. Je tedy zřejmé, že 

informační systém SVI posouvá problematiku ohrožené a delikventní mládeže kupředu, 

protože výrazně usnadňuje vzájemný způsob komunikace mezi zainteresovanými 

subjekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktura SVI je znázorněna na následujícím obrázku č. 1 
 
Obrázek č. 1 

 
 
 

                                                                                    
Zdroj: AutoCont (2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Pro ještě lepší představu o kompetencích a právech jednotlivých subjektů 

zapojených do SVI uvádím tabulku č. 5 

 
Tabulka č. 5: Postavení subjektů v systému 

 
Subjekt v systému Informace 

poskytované 
subjektem 

Zpětná vazba Poznámka 

Policie ČR 
UŽIVATEL 

Události, ve kterých 
vystupuje dítě v postavení 

pachatele, svědka, 
poškozeného, nahlášené 
policií do 24 hodin od 

zjištění 

Informace o stavu 
případů, navržených 

opatřeních, apod. 

Užívání databáze 

Obecní policie 
UŽIVATEL 

Informace jiné úrovně, 
zejména o přestupkovém 

jednání či signálech 
možných problémů – 
záškoláctví, užívání 

alkoholu nezletilými, 
apod. 

Informace o stavu 
případů, navržených 

opatřeních, apod. 

Užívání databáze 

Orgány sociálně-právní 
ochrany dětí 
UŽIVATEL 

Zpětné vazby pro ostatní 
subjekty 

Výměna informací se 
všemi subjekty 

Primární uživatel 
databáze 

Státní zastupitelství 
UŽIVATEL 

Zpětné vazby pro Policii 
ČR, obecní policii a 

OSPOD 

Informace potřebné pro 
činnost 

Užívání databáze 

Soud 
UŽIVATEL 

Zpětné vazby pro Policii 
ČR, obecní policii a 

OSPOD 

Informace potřebné pro 
činnost 

Užívání databáze 

Probační a mediační 
služba 

UŽIVATEL 

O stavu práce s klienty 
zavedenými v systému 

Informace o 
potenciálních klientech 

a jejich historii 

Užívání databáze 

Školská zařízení, lékaři, 
zdravotnická zařízení 
SPOLUPRACUJÍCÍ 

Ohlašovací povinnost ve 
smyslu příslušných 

právních norem 

Informace potřebné 
k práci s klientem 

Napojení na systém 
přes Internet 

Úřad práce, Azylová a 
krizová zařízení 

SPOLUPRACUJÍCÍ 

Informace o potenciálních 
klientech 

Žádosti o spolupráci, 
součinnost, pomoc 

klientům 

Napojení na systém 
přes Internet 

Subjekty realizující 
sociálně nápravné 

programy (probační 
resocializační programy) 

Informace o vývoji 
klienta v sociálně 

nápravném programu 

Požadavky či 
objednávky na realizaci 

sociálně nápravného 
plánu 

Napojení na systém 
přes internet 

 Zdroj: MV (2004) 
   
   

 

  



 

5.6   Technické a technologické řešení projektu 
 
 Systém může pokrývat správní území města (zpravidla u statutárních měst) 

nebo správní obvod obce s rozšířenou působností (případně správní obvody více obcí) 

na základě veřejnoprávní smlouvy dle § 63 a § 66a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení). Tato smlouva ošetří existenci a užívání informačního systému SVI 

orgány spolupracujících s obcí. Tato varianta je účelná zejména pro to, že správní 

obvody okresního ředitelství Policie ČR, Probační a mediační služby, státního 

zastupitelství nebo soudu pokrývají správní obvody více než jedné obce s rozšířenou 

působností. Informační systém je tak využíván všemi subjekty v systému a má 

požadovanou vypovídací hodnotu. Tato varianta je výhodná také z hlediska nákladů. 

Jako příklad tohoto uspořádání mohu uvést projekt SVI probíhající v Šumperku a do 

jeho působnosti spadající Zábřeh na Moravě a Mohelnice nebo v Třebíči a do jeho 

působnosti spadající Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou.  

 

Velmi důležitá je také ochrana dat uložených v IS SVI. Projektům včasné 

intervence se již od roku 2000, kdy vytvořil první aplikaci CVI pro potřeby pilotního 

projektu v Ostravě,  věnuje AutoCont CZ. Se svými znalostmi a vzděláním nejsem 

kompetentní zde popisovat „počítačovou stránku“ projektu, proto jen krátce nastíním 

základní a nezbytnou ochranu dat. Více informací o technickém a technologickém 

řešení projektu je uvedeno v příloze č. 1.  

 

AutoCont CZ (2007) uvádí, že systém SVI je vytvořen:  

• webovým systémem, k němuž všichni uživatelé mohou přistupovat přes jediné 

společné rozhraní. Struktura subjektů přistupujících k systému je podchycena 

vytvořením uživatelských rolí na úrovni systému, které určují oprávnění k práci 

se systémem. Tím je zaručeno, že daná skupina uživatelů má umožněn přístup 

jen k předem určeným funkcím systému a příslušným datům. Každý uživatel se 

do systému přihlašuje po zadání vlastního uživatelského jména a hesla. Webový 

systém je umístěn na (centrálním) serveru v kompetenci společnosti umístění a 

správy autora programového řešení a správce projektu společnosti AutoCont 

CZ. 

• lokálním systémem, k němuž přistupují výhradně oprávnění uživatelé oddělení 

sociální prevence a sociálně-právní ochrany dětí na úřadě příslušného města. 



 

Lokální systém je umístěn na lokálním serveru v lokální síti daného úřadu. 

Správcem serveru se navrhuje autor programového řešení a správce projektu. 

 

Server nabízí uživatelům přístup pouze přes webové služby, jiný typ přístupu 

není povolen. Přístup k aplikaci SVI je povolen pouze po šifrovaném protokolu 

HTTPS32. Nešifrovaný protokol HTTP slouží pouze pro zobrazení uvítací stránky 

aplikace. Jiné přístupové protokoly jsou blokovány firewallem33. Databáze SQL 

serveru34 jsou šifrované pomocí EFS operačního systému35 tak, aby čitelný přístup 

k souborům byl umožněn pouze databázovému serveru a nebyl přístupný při ztrátě 

disků. Uložení soborů, které neobsahují data SVI není šifrováno, nicméně při ukládání 

souborů bude využito přístupových práv operačního systému nad souborovým 

systémem. Po shrnutí základních informací týkajících se projektu SVI bych se nyní 

zaměřila konkrétně na projekt SVI realizovaný městskou částí Praha 2. Kromě 

teoretického představení projektu tak, jak vznikal na Praze 2, přinesu také vlastní 

poznatky a zkušenosti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 HTTPS je nadstavba počítačového protokolu HTTP, která poskytuje zvýšenou bezpečnost před 
odposloucháváním či podvržením dat. 
33 Firewall je zařízení nebo program sloužící k zajištění bezpečnosti počítačové sítě před neoprávněným 
přístupem zvenčí. Nejčastěji jde o program chránící privátní síť před přístupem ze sítě internetu.  
34 SQL server je relační model databázového serveru vyráběný firmou Microsoft. 
35 EFS – Encrypting File System je šifrovaný souborový systém v Microsoft Windows 2000 a novějších. 
Chrání před neoprávněným přístupem k datům ze strany útočníků, kteří mají fyzický přístup k počítači.  
 
 



 

6. Projekt SVI realizovaný Městskou částí Praha 2   
 

Základním východiskem pro vytvoření SVI je politické rozhodnutí města (v 

tomto případě Rady a následně Zastupitelstva městské části Praha 2) systematicky se 

zabývat delikvencí mládeže 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. 

Městská část Praha 2 (dále jen „Praha 2“) se po zvážení a vyhodnocení situace rozhodla 

k projektu připojit na podzim roku 2007. Jako optimální byl zvolen termín žádosti o 

dotaci z Programu prevence kriminality pro rok 2008. V tomto období byly osloveny 

také organizace, které tvoří páteř systému a kterými jsou již zmíněná PMS, Policie ČR, 

Městská policie, Obvodní soud, Obvodní státní zastupitelství a OSPOD (dále jen 

„primárně zapojené subjekty“).  

 

Dokument, který představuje popis projektu tak, jak je – v souladu s metodikou 

MV – nastaven v rámci městské části Praha 2 (2008), stručně  popisuje  „cíle a předmět 

projektu, analýzu projektu, cílové skupiny, způsob realizace, přínos realizace, 

zúčastněné subjekty, popis etap, rizika projektu, vyhodnocení efektivity, rozpočet a 

harmonogram projektu.“ 

V předchozí kapitole jsem představila definici SVI, zaměření projektu (jeho 

cíle), také cílovou skupinu projektu. Nebudu je tedy znovu definovat. Ráda bych ovšem 

ještě upřesnila a shrnula vymezení pojmů a oprávnění v rámci informačního systému 

SVI. V projektu městské části Praha 2 (2008) jsou upřesněny následovně:  

• IS SVI je informačním systémem OSPOD ve smyslu § 54 a § 55 odst. 1, 2 a 3 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. Rozumí se jím databáze dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní 

ochrana dětí (§ 6 zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD). Pokud se uvedené děti staly 

účastníky sledované události jako podezřelý, pachatel, svědek nebo poškozený 

nebo jsou osobou pohřešovanou, tj. na útěku od rodičů nebo jiných fyzických 

nebo právnických osob odpovědných za jejich výchovu, budou v IS SVI 

uvedeny vždy. 

• Sledovanou událostí se rozumí jakékoliv jednání, které je důvodem pro zařazení 

dítěte do péče OSPOD, dále protiprávní čin nebo přestupek ve smyslu zákona 



 

č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží nebo zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

• Uživatelem se rozumí OSPOD, Policie ČR, Městská policie, státní 

zastupitelství, Probační a mediační služba ČR a soud. Tyto subjekty mají 

v rozsahu ustanovení § 51 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dětí, oprávnění vkládat a na žádost čerpat informace z IS SVI (již zmíněný 

oboustranný tok informací). OSPOD rozhoduje o oprávněnosti žádosti o 

poskytnutí informací z IS SVI a o rozsahu, v jakém budou žadateli informace 

poskytnuty. Pokud shledá žádost opodstatněnou, zpřístupní žadateli (tj. 

některému z uživatelů) informaci ve stanoveném rozsahu a struktuře, a to na 

dobu 14-ti pracovních dní nebo na dobu uvedenou v žádosti. Uživatel je 

odpovědný za správnost jím vložených údajů a je povinen odstranit všechny 

neúplnosti, nesprávnosti či jiné nedostatky těchto údajů, a to na základě vlastní 

iniciativy nebo neprodleně po výzvě správce IS SVI.  

• Spolupracujícím se rozumí další subjekty po rozšíření SVI - školy a školská 

zařízení, lékaři a zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, úřad 

práce, věznice pro mladistvé apod. Tyto subjekty mají oprávnění pouze vkládat 

informace do IS SVI (jednostranný tok informací). Spolupracující je odpovědný 

za správnost jím vložených údajů a je povinen odstranit všechny neúplnosti, 

nesprávnosti či jiné nedostatky těchto údajů, a to na základě vlastní iniciativy 

nebo neprodleně po výzvě správce IS SVI. 

• Správcem IS SVI ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, se všemi oprávněními i povinnostmi, které mu jakožto správci a 

zároveň zpracovateli osobních údajů podle citovaného zákona příslušejí, bude 

v tomto konkrétním případě Úřad městské části Praha 2, humanitní odbor, 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V rámci IS SVI budou data a osobní 

údaje všech klientů fyzicky uložena v centrálním serveru, který bude umístěn na 

Úřadě městské části Praha 2.  

• Administrátorem celého IS SVI na Praze 2 je odbor informatiky, oddělení 

aplikací. Funkce administrátora spočívá zejména v udržování IS SVI v 

technicky plně funkčním stavu, správě hesel a přihlašovacích jmen stávajících 

uživatelů, provádění zřizování nových uživatelů, veškerých dalších změn 



 

a zásahů, to vše podle oprávněných požadavků uživatelů IS SVI a správců 

příslušných dat.  

Metodikou a všemi materiály se prolíná vize, že přístup v rámci SVI by měl být 

jednotný, koordinovaný a  multidisciplinární. Při analýze dokumentů jsem se pokusila 

tuto definici vystihnout. Subjekty musí bez výjimky postupovat dle příslušných zákonů 

a vyhlášek, to znamená tedy v souladu s právními předpisy ČR. Stejně tak závazné jsou 

pro realizátory projektu směrnice a pokyny (např. již zmíněná metodika MV) a interní 

akty řízení (např. na Praze 2 se může jednat o Nařízení tajemnice Úřadu městské části 

Praha 2,  č.5/2008, k postupu při zpracování a ochraně osobních údajů v podmínkách 

městské části Praha 2).  Pro to, aby byl systém činnosti jednotlivých subjektů efektivní 

a účinný, je třeba koordinovat spolupráci jednotlivých subjektů, ale i resortů, 

sjednocovat postupy a také terminologii. 

 

6.1  Oblast bezpečnosti a prevence kriminality na Praze 2 
 

Městská část Praha 2 patří k centrální části hlavního města Prahy, je tvořena 

částmi čtyř katastrálních území. Jedná se o části Nového Města, Vinohrad, Nuslí a 

Vyšehradu. Městská část Praha 2 patří svojí rozlohou 4,18 km2 k nejmenším v hlavním 

městě Praze. Na Městské části Praha 2 žije celkem 47 063 obyvatel z toho 10,5 %  

(5941) dětí ve věku 0-14 let. Městská část Praha 2 je zřizovatelem 10 základních škol a 

9 mateřských škol. Na území městské části dále působí 5 mateřských škol a 8 

základních škol jiných zřizovatelů. Středních škol různých zřizovatelů působí v Praze 2 

celkem 21.   

 

Na Praze 2 jsou v rámci prevence kriminality realizovány jak předškolní 

programy pro děti, tak programy určené rodičům a programy vázané na školu. Právě 

převážně ve školním prostředí jsou také realizovány vrstevnické programy a programy 

podporující pracovní uplatnění. Projekt SVI Prahy 2 (2008) poukazuje na složitý vznik 

komunitních programů v rámci městské části, společnost se v současné době kloní spíše 

k individualismu. Zástupci městské části se doposud snažili koordinovat prevenci 

kriminality z jednoho místa a tím je Bezpečností komise (poradní a iniciativní orgán 

Rady městské části). S projektem SVI se iniciativy ujímá také již zmíněný Tým pro 



 

mládež.  Obě tyto uskupení soustřeďují policejní a soudní statistiky místní úrovně 

kriminality, úroveň užívání návykových látek včetně nezletilých, počty nezletilých 

předčasně opouštějících školu, počty dětí opakujících ročník apod. Na základě těchto 

údajů posléze analyzují situaci v regionu, komunikují s orgány a organizacemi 

působícími v oblasti péče o rodinu a děti, vytvářejí si přehled o skutečných i 

potenciálních poskytovatelích preventivní pomoci a o jednotlivých rizikových 

lokalitách a skupinách osob.  

 

Nejvýznamnějšími institucemi pracujícími s ohroženou a delikventní mládeží a 

dětmi, které působí na Praze 2 a mají celostátní a krajský rozsah jsou Diagnostický 

ústav pro mládež v Lublaňské ulici, Dětský domov se školou v ulici Jana Masaryka, 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 sídlící ve Francouzské ulici a 

Dům dětí a mládeže v ulici Slezské.   

 

Oblast bezpečnosti a prevence kriminality má do své kompetence svěřena 

starostka městské části. Ta je předsedkyní Bezpečnostní komise,  přičemž  otázky 

spojené s prevencí kriminality řeší také při pravidelných setkáních s vedením 

Okresního ředitelství Policie České Republiky Praha II a vedením Okresního ředitelství 

Městské policie Praha 2. Aktivity v rámci Úřadu městské části jsou koordinovány 

v souladu se základním dokumentem, kterým je Koncepce prevence kriminality hl. m. 

Prahy na léta 2009 - 2011. Praha 2 je zároveň dlouholetým účastníkem Programu 

prevence kriminality na místní úrovni, který uskutečňuje MV. Prevence kriminality je 

řešena zejména v rámci oddělení krizového řízení a bezpečnosti odboru kanceláře 

starostky a vnějších vztahů. V roce 2003 byla do tohoto oddělení včleněna také oblast 

prevence drogových závislostí, resp. protidrogová koordinátorka, tudíž došlo k bližšímu 

sepjetí  při řešení problematik prevence kriminality a protidrogové prevence. V oblasti 

situační  prevence spolupracuje oddělení při budování městského  kamerového systému 

na  území Prahy 2, v oblasti sociální prevence zajišťuje informování veřejnosti o 

otázkách souvisejících s prevencí kriminality a o chování v krizových situacích. Právě 

funkci protidrogové koordinátorky na Praze 2 v současné době vykonávám. Ve 

spolupráci s kolegy z oddělení krizového řízení a bezpečnosti se systematicky 

zabýváme drogovou problematikou a jejím řešením na území městské části. Průběžně 

soustřeďujeme informace o vývoji situace na území městské části, zabezpečujeme 



 

jejich vyhodnocení a navrhujeme řešení. Aktivně působíme v oblasti primární 

prevence, vedeme přehled o projektech a akcích organizovaných v protidrogové oblasti. 

Mapujeme terén sekundární a terciární prevence, vedeme přehled o zařízeních pro 

prevenci, poradenství, léčbu a rehabilitaci drogových závislostí a aktivně s těmito 

zařízeními  spolupracujeme. V souvislosti s projektem SVI jsem se od května 2009 

podílela na zapojení základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 do projektu. 

Se školními metodiky prevence a následně řediteli základních škol jsme se setkávali na 

společných schůzkách i v rámci individuálních setkání. Postupně jim byl představen 

záměr projektu, v elektronické i písemné podobě jim byly poskytnuty detailnější 

informace a podmínky přistoupení k projektu. Z deseti oslovených škol nás již koncem 

srpna 2009 postupně kontaktovalo osm základní škol, které se rozhodly k projektu 

přistoupit. Dne 7.10.2009 proběhla – dle mého názoru - zlomová schůzka Týmu pro 

mládeže. Do tohoto dne se scházely „pouze“ subjekty zapojené primárně, s výše 

představeným oboustranným tokem informací. Na říjnovou schůzku byli již také 

pozváni zástupci zcela nově zapojených základních škol. Charakter setkání se tak zcela 

mění. Do této doby se řešily převážně technické problémy týkající se projektu, 

dolaďovaly se nedostatky v přenosu informací. Se vstupem škol do Týmu pro mládež 

se před námi otevřela zcela nová perspektiva, kterou výborně pojmenovala kurátorka 

pro mládež. Obrátila se na zástupce základních škol s prosbou, aby ji pomocí systému 

informovali o každé nuanci, která se jim bude zdát podstatná v tom kterém konkrétním 

případě. Uvedla, že je jejím cílem mapovat si situaci průběžně, kontinuálně si vytvářet 

obrázek o tom, v jakém prostředí dítě vyrůstá, jaké má zázemí, vztahy s rodiči, jak tráví 

volný čas apod. Toto byl pro mě osobně impuls, který setkávání Týmu pro mládež 

konečně posune tím správným směrem a to znamená směrem ke klientovi. Zcela 

rozumím tomu, že je velmi důležité, aby projekt fungoval po technické stránce. Ale 

měla jsem až doposud pocit, že je na úkor tohoto faktu na to nejdůležitější – na klienta 

– zapomínáno. Teď mám pocit, že se celá situace mění a že se konečně otevírá prostor 

pro realizaci hlavní myšlenky projektu. Včasná intervence musí být prováděna již při 

predelikventním jednání, včasná pomoc musí být poskytována dětem opakovaně se 

dostávajícím do sítě orgánů činných v trestním řízení a jejich rodinám. SVI není pouze 

komunikačním nástrojem, ale primárně se zaměřuje na klienta a na prevenci páchání 

další trestné činnosti 

 



 

V rámci Úřadu městské části se dále na prevenci kriminality a řešení problémů 

ohrožených a delikventních dětí a mládeže podílejí odbor školství, mládeže a 

tělovýchovy, který má na starosti především zabezpečování aktivit volného času dětí a 

mládeže. Dalším, zcela zásadním a nepostradatelným článkem je odbor humanitní, pod 

nějž spadá již mnohokrát zmíněný OSPOD. Výkon trestu obecně prospěšných prací 

jako formy alternativního trestu spravuje odbor správních agend. Do působnosti tohoto 

odboru také spadá oddělení přestupků, které projednává přestupky proti občanskému 

soužití, majetku, veřejnému pořádku apod.  

Pro ukázku trestné činnosti v obvodu Městské části Praha 2 představuji na 

následující straně v tabulce č. 6 údaje ze Zprávy o bezpečnostní situaci na území 

Městské části Praha 2 v roce 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
Tabulka č. 6 

 

ZÁKLADNÍ PŘEHLED O NÁPADU A OBJASNĚNOSTI 
TRESTNÝCH ČINŮ 

V TERITORIU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
CHARAKTER 
TR. 
ČINNOSTI  2008  2007  2006 
          
  NÁPAD OBJAS.  NÁPAD OBJAS.  NÁPAD OBJAS. 
          
VRAŽDY  1 1  3 3  2 2 
LOUPEŽE  91 23  73 22  109 50 

NÁSILÍ 
CELKEM   163 67  176 80  268 197 

MRAVNOST 
CELKEM  18 10  13 6  12 9 

KAPESNÍ 
KRÁDEŽE  1197 30  1154 19  1319 31 

VLOUPÁNÍ 
DO BYTŮ  181 8  164 11  222 15 

KRÁDEŽE 
VOZIDEL  181 11  420 15  563 20 

VLOUPÁNÍ 
DO VOZIDEL  868 34  1398 46  1482 77 

MAJETEK 
CELKEM  4716 262  5519 319  5842 365 
SPREJERSTVÍ  38 16  22 7  32 15 
DROGY  34 27  62 52  46 46 
          

TR. ČINNOST 
CELKEM   6035 1079  6979 1285  7385 1552 
          

                                                                Zdroj: Policie České republiky (2009) 

 

 

 

 

 



 

 Klientem kurátora pro mládež se stává dítě či mladistvý vykazující ve svém 

chování a jednání různé rozpory s běžně respektovanými morálními normami, v horším 

případě i se zákonem. Jak znázorňuje graf č. 5, tak v minulém roce měl kurátor pro 

mládež Městské části Praha 2 v péči převážně děti a mladistvé s výchovnými problémy. 

Z důvodu trestné činnosti spolupracoval kurátor s devatenácti mladistvými a osmi 

dětmi. Přestupků se v minulém roce dopouštěli převážně mladiství, stejně tak dohled 

byl vykonáván více u mladistvých než dětí. Návrh na předběžné opatření byl podán u 

čtyř dětí a tří mladistvých.  

 

Graf č.5: Klienti v péči kurátora pro mládež na Praze 2 v roce 2008 

 

 

                                   Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí  
                                                                        (OSPOD, Praha 2, 2009) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z jakého rodinného zázemí přicházeli klienti v uplynulém roce, naznačuje graf 

č. 6. 39 klientů bylo z neúplné rodiny, 27 z úplné. 18 klientů přišlo z rodiny, kde jeden 

z jejich rodičů žil s druhem nebo družkou, 13 bylo soudně umístěno v zařízení pro 

výkon ústavní výchovy. Nejméně klientů (10) bylo z „nových rodin“.  

 

Graf č. 6: Rodinné zázemí klientů kurátora pro mládež na Praze 2 
v roce 2008 
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                            Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí  
                                                                            (OSPOD, Praha 2, 2009) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.2 Fáze projektu 
 

Metodika MV (2007) jasně stanoví etapy projektu, které je třeba dodržet. 

Projekt SVI pro Prahu 2 určil fáze v souladu s metodikou následovně (Městská část 

Praha 2, 2008): 

• Přípravná fáze projektu  

• Podání a schvalování projektu 

• Realizační fáze projektu 

• Zkušební fáze projektu 

• Provozní fáze projektu 

 

Přípravná fáze projektu 

Projekt předpokládá následující zásady řešení při přípravě projektu:  

• Předprojektový screening 

• Zajištění politického rozhodnutí orgánů městské části realizovat SVI                         

(Bezpečnostní komise městské části Praha 2 projednala návrh dne 9.1.2008, 

Rada městské části Praha 2 dne 22.1.2008 - číslo usnesení 19, Zastupitelstvo 

městské části Praha 2 dne 5.2.2008 - číslo usnesení 71 ) 

• Určení osoby odpovědné za realizaci projektu (manažer realizace projektu) 

• Vytvoření pracovní skupiny k realizaci projektu SVI  

• Zpracování a schválení realizačního záměru 

 

Projektová fáze 

Projekt předpokládá následující zásady řešení v projektové fázi:  

• Zmapování situace, inventura prostředků, subjektů a kompetencí   

• Zpracování kompletní projektové dokumentace a žádosti o dotaci z MV ČR  

• Zajištění kvalitních partnerů projektu a zajištění „Společného prohlášení 

subjektů o spolupráci a součinnosti v rámci SVI“ 



 

• Stanovení úkolů jednotlivých zúčastněných systému 

• Určení způsobů vyhodnocování efektivity systému  

• Pravidelná konzultace s MV ČR a schůzky přípravného týmu. Jako odborný 

konzultant se na realizaci a průběhu projektu podílí pracovník odboru prevence 

kriminality MV ČR, po technické stránce na projekt dohlíží zástupce firmy 

AutoCont CZ.  

 

Podání a schvalování projektu 

Projekt předpokládá následující zásady řešení při podání a schvalování projektu:  

• Schválení projektu Republikovým výborem pro prevenci kriminality 

• Oznamovací dopis o obdržení dotace na realizaci projektu 

 

Realizační fáze projektu 

Projekt předpokládá následující zásady řešení při realizační fázi projektu: 

• Zřízení Týmu pro mládež  

• Řízení a koordinaci realizace projektu 

• Zajištění nákupu HW (server, klientské PC), SW (server a klientské licence) pro 

projekt SVI pro Městskou část Praha 2 

• Zajištění SW aplikace SVI 

• Zpracování podrobné analýzy a úvodní studie SVI pro Městskou část Praha 2 

• Zajištění vývoje systému, vývoje jádra systému, uživatelského prostředí, 

integrační platformy, klientské části systému a dalšího vývoje 

• Monitoring projektu 

 

Zkušební fáze projektu 

Projekt předpokládá následující zásady řešení při zkušební fázi projektu: 

• Testování SVI pro Městskou část Praha 2 



 

o Tvorba testovacího scénáře 

o Testování bezpečnosti systému 

o Testování chybovosti systému  

• Odevzdání pilotní verze systému 

o Implementace na cílové prostředí 

o Opravení chybových stavů 

o Vývoj změnových požadavků 

o Testování změnových požadavků 

• Zajištění pilotního provozu SVI pro Městskou část Praha 2 

o Nastavení HW a systému 

• Vytvoření metodiky SVI pro Městskou část Praha 2 

• Vytvoření uživatelské a provozní dokumentace k SVI pro Městskou část Prahu 

2 

• Zajištění školení uživatelů a provozovatelů SVI pro Městskou část Praha 2 

 

Provozní fáze projektu 

Projekt předpokládá následující zásady řešení při provozní fázi projektu: 

• Zajištění reálného provozu SVI pro Městskou část Praha 2 

• Zabezpečení provozu SVI pro Městskou část Praha 2  

• Monitoring realizace projektu 

• Zajištění udržitelnosti projektu 

 

 

 

 



 

                     Tabulka č. 7: Harmonogram projektu SVI na Praze 2 

 

Začátek realizace projektu SVI Praha 2 1.6.2008 

Výběrové řízení na dodání SW a HW 10.6.2008 

Dodávka HW a SW projektu 1.7.2008 

Úvodní studie aplikace 16.7.2008 

Analýza, tvorba funkční a technické specifikace 1.8.2008 

Implementace systému, vývoj doplňků, úpravy dle zadavatele 31.8.2008 

Testování systému 15.9.2008 

Start pilotního provozu 20.10.2008 

Tvorba dokumentací 25.10.2008 

Start ostrého provozu 1.12.2008 

                                                    Zdroj: Městská část Praha 2 (2008)  

 

Nelehký úkol, kterým je realizace projektu po technické stránce, lze 

vypozorovat z tabulky na položce „Start ostrého provozu“. Místo plánového prosince 

2008 byl ostrý provoz zahájen až v červnu 2009. Již v obecné části SVI (v minulé 

kapitole) jsem nastínila složitost informačního systému, jeho „vylaďování za provozu“. 

Tento jev se promítl i do realizace projektu na Praze 2.  

 

6.3 Role v projektu  
 

Abych více prakticky představila činnost jedinců zapojených do projektu 

v rámci městské části, ukážu nyní, jak probíhalo vytvoření pracovní skupiny. Jak jsem 

již uvedla výše, zřízení pracovní skupiny patří do přípravné fáze projektu. Ještě před 

vznikem pracovní skupiny bylo třeba ustanovit řídící tým, který monitoruje, metodicky 

řídí a schvaluje přípravu, ale i celý průběh projektu. Řídící tým je svoláván k řešení 

zásadních problémů dle potřeby. Za každý primárně zapojený subjekt je v řídícím týmu 

jedna osoba (ředitel daného subjektu), další členkou je starostka Městské části Praha 2 a 

vedoucí odboru kancelář tajemníka, která je také manažerkou projektu. Pracovní 

skupina zřízená k realizaci projektu kopíruje řídící tým. Do této skupiny jmenoval člen 

řídícího týmu každého zúčastněného subjektu svého člena, aby zde každá organizace 

byla zastoupena minimálně jedním pracovníkem. Tento pracovník by měl být 



 

specialistou v práci s dětmi a mládeží. V přípravné fázi zpracovávala pracovní skupina 

projekt pro městskou část a zaváděla ho do praxe. V průběhu realizační fáze projektu se 

pracovní skupina transformovala do již zmiňovaného Týmu pro mládež. V týmu jsou 

tedy zastoupeni zástupci jednotlivých primárně zapojených subjektů a tým zůstává 

otevřený pro případné další subjekty, které se po splnění podmínek do systému SVI 

také zapojí. Tým pro mládež se schází 1x měsíčně na půdě Úřadu městské části Praha 2 

a společně konzultuje předložené kasuistiky, ale také se zabývá technickými nedostatky 

v systému a navrhuje jejich řešení.  

Popis rolí jednotlivých členů pracovní skupiny, resp. Týmu pro mládež je 

v projektu Prahy 2 (2008) stanoven následovně:   

Hlavní manažer projektu:  

• koordinuje a řídí projekt, 

• zodpovídá za přípravu, podepsání a dodržování partnerských smluv s partnery 

projektu, 

• zodpovídá za podepsání a dodržování smlouvy s dodavatelem projektu, 

• řídí jednání pracovní skupiny, odpovídá za jeho přípravu, náplň a pořízení 

zápisu, 

• schvaluje celkové fakturace projektu, 

• zodpovídá za přípravu a realizaci veřejné zakázky v projektu. 

 

Koordinátor projektu: 

• dohlíží na splnění cílů projektu ve stanoveném čase, 

• je zodpovědný za sledování průběhu projektu, za přípravu a vyhodnocování 

celkového plánu projektu, včetně dalších dokumentů a nástrojů pro plánování a 

sledování průběhu projektu, 

• zodpovídá za komunikaci v rámci pracovní skupiny, 

• dohlíží na plnění závazků partnerů projektu, 

• zodpovídá za rozpočet projektu. 

 

 



 

Tajemník projektu: 

• zodpovídá za vystavení fakturace uznatelných výdajů na MV ČR, 

• podílí se na monitoringu projektu, 

• je zodpovědný za pořízení zápisu z jednání pracovní skupiny, 

• zodpovídá za archivaci a správu dokumentů projektu v elektronické a papírové 

podobě, 

• zodpovídá za administraci projektu. 

 

Koordinátor informačního systému: 

• zodpovídá za technickou realizaci projektu,  

• zodpovídá za spolupráci s dodavatelem SW a HW, 

• koordinuje realizaci systému po technické stránce, 

• zodpovídá za provoz a zabezpečení systému (údržba serveru a zařízení, které se 

nachází v budově Úřadu městské části Praha 2 ). 

 

Koordinátor OSPOD: 

• zodpovídá za definování vlastních procesů a požadavků na systém, 

• zodpovídá za využití dat o klientovi, 

• zodpovídá za zajištění spolupráce se zainteresovanými subjekty v oblasti trestné 

činnosti dětí a mládeže, 

• vykonává funkci správce dat. 

 

Koordinátor Obvodního ředitelství Policie České Republiky:  

• zodpovídá za zapojení se do zpracování projektu, 

• zodpovídá za poskytnutí informací o aktuálním stavu nápadu trestné činnosti 

dětí a mládeže,  

• zodpovídá za vytipování pracovišť, které se zabývají problematikou 

objasňování trestné činnosti dětí a mládeže, extremismem, mravnostními 

delikty, návykovými látkami, 

• zodpovídá za zajištění automatizovaného přenosu dat o dětech či mladistvých 

z policejního systému do SVI, 



 

• zodpovídá za zadávání dalších zjištěných informací o klientech zjištěných 

v rámci dalšího vyšetřování, 

• zodpovídá za přístup ke statistickým datům v systému dle různých úrovní jejich 

agregace. 

 

Koordinátor Obvodního soudu: 

• zodpovídá za definování vlastních procesů a požadavků na systém, 

• zodpovídá za využívání dat o klientovi, 

• zodpovídá za zajištění spolupráce se zainteresovanými subjekty v oblasti trestné 

činnosti dětí a mládeže, 

• žádá prostřednictvím systému o další informace. 

 

Koordinátor Obvodního státního zastupitelství:  

• zodpovídá za definování vlastních procesů a požadavků na systém, 

• využívá a doplňuje data o klientovi, 

• zodpovídá za zajištění spolupráce se zainteresovanými subjekty v oblasti trestné 

činnosti dětí a mládeže, 

• žádá prostřednictvím systému o další informace. 

Koordinátor Probační a mediační služby: 

• zodpovídá za definování vlastních procesů a požadavků na systém, 

• zodpovídá za zajištění podkladů pro zainteresované subjekty na základě 

interakce. 

 

Koordinátor Městské policie Praha: 

• zodpovídá za zajištění zpracování přestupků 

• zodpovídá za předávání informací o přestupcích či jiných drobných deliktech. 

 

6.4 Subjekty SVI 
 

Nyní se opět vrátím k jednotlivým subjektům projektu, jejich činnosti a 

provázanosti v rámci SVI a úkolům v jednotlivých fázích realizace a průběhu projektu 

na Praze 2. 



 

6.4.1 Hlavní subjekty systému  

 

Projekt městské části představuje hlavní subjekty, resp. primárně zapojené 

subjekty do Systému včasné intervence, následovně (2008): 

 

Městská část Praha 2 

Městská část Praha 2 je předkladatelem projektu a konečným příjemcem dotace. 

Představuje tak nejdůležitější článek pro úspěšnou přípravu a realizaci projektu. 

V rámci projektu je jejím úkolem realizovat následující kroky:  

• připravení projektové dokumentace a žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra, 

• podání projektu na Magistrát hlavního města Prahy, který zprostředkovaně 

poskytne finanční prostředky přidělené Ministerstvem vnitra,  

• zajištění podepsání partnerských smluv se všemi partnery projektu, 

• vypracování realizačního záměru a jeho předložení ke schválení,  

• řízení a koordinaci realizace projektu, 

• monitoring projektu, 

• účast na projektových schůzkách a jednáních, 

• zajištění fakturace uznatelných výdajů na Ministerstvo vnitra, 

• zajištění udržitelnosti projektu. 

 

Vzhledem k projektu SVI hraje v rámci Úřadu městské části Praha 2 velmi 

důležitou roli již několikrát zmíněné oddělení sociálně-právní ochrany dětí. To je jako 

orgán sociálně-právní ochrany stěžejním správcem dat v aplikaci SVI pro svou územní 

působnost. Poskytování sociálně-právní ochrany pracovníky příslušného OSPOD se 

rozumí zejména: 

• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 

• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a další. 

 



 

Policie České republiky 

Policie ČR se účastní péče o delikventní děti především v oblasti vyšetřování, 

popř. stíhání dětských pachatelů protiprávního jednání. Jako první se dostává do 

kontaktu s pachateli, oběťmi nebo svědky protiprávního jednání. Další role Policie ČR 

spočívá ve spolupráci s OSPOD při vyhledávání dětí umístěných v  zařízeních pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy, kteří jsou na útěku z těchto zařízení. Má tedy na 

starost pátrání po pohřešovaných, práci se svědky protiprávního činu (dětmi) a osobami 

poškozenými protiprávním jednáním. Legislativně je činnost Policie ČR upravena 

především zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,  prováděcími předpisy 

k tomuto zákonu a závaznými pokyny. Činnost policie je také ovlivněna a posílena již 

zmíněným zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží.  

V rámci přípravné fáze projektu se zástupci tohoto subjektu: 

• zapojují do zpracování projektu,  

• poskytují informace o aktuálním stavu nápadu trestné činnosti dětí a mládeže a 

aktuálních trendech, 

• vytipovávají pracoviště, které se zabývají problematikou objasňování trestné 

činnosti dětí a mládeže, extremismem, mravnostními delikty, návykovými 

látkami, 

• účastní se konzultací analytické fáze projektu. 

 

V rámci realizace projektu: 

• zajišťují automatizovaný přenos dat o dětech či mladistvích z policejního 

systému do SVI, a to prostřednictvím policejního prezídia ČR, 

• zadávají další informace o klientech zjištěných v rámci dalšího vyšetřování, 

• čerpají informace od OSPOD, 

• přistupují ke statistickým datům v systému dle různých úrovní jejich agregace.  

 



 

Obvodní soud pro Prahu 2    

Legislativně je činnost justičních orgánů v dané oblasti ošetřena příslušnými 

právními předpisy. Činnost justice v oblasti delikventních dětí a mladistvých  opět 

výrazně ovlivňuje zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží. V rozhodovací 

činnosti soudů se uplatňují výsledky práce všech ostatních subjektů (OSPOD, Policie 

ČR, PMS, státní zastupitelství.). Soudy jsou činné také v oblasti řízení o uložení ústavní 

nebo ochranné výchovy, která je s problematikou delikventních a ohrožených dětí úzce 

spjata. Soudnímu vyřešení případu by měla předcházet maximální snaha státních 

zastupitelství, OSPOD a PMS o řešení jinou formou než vynesením rozsudku a 

uložením trestu (u mladistvých zpravidla podmíněného). Zkušenosti z praxe ukazují, že 

k co nejlepšímu vyřešení případu je naprosto nezbytná maximální součinnost a 

spolupráce soudů, státních zastupitelství, Probační a mediační služby a orgánů sociálně-

právní ochrany dětí, popř. dalších relevantních subjektů. Ještě užší a intenzivnější 

spolupráce, založená na bázi osobního a pravidelného setkávání, je jedním z cílů SVI.  

V rámci přípravné fáze projektu zástupci tohoto subjektu: 

• definují vlastní procesy a požadavky na systém, 

• předkládají a společně s ostatními analyzují statistické údaje. 

 

V rámci realizace projektu: 

• v mezích zákona využívají a předkládají data o klientovi, 

• zajišťují spolupráci se zainteresovanými subjekty v oblasti trestné činnosti dětí a 

mládeže, 

• žádají prostřednictvím systému o další informace. 

 

Role soudu je především pasivní, ze systému především čerpá informace. 

Přínosem je, že má všechny informace k dispozici ihned a má možnost se na případ 

řádně připravit. 

 

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2 

V rámci přípravné fáze projektu zástupci tohoto subjektu: 

• definují vlastní procesy a požadavky na systém,  

• předkládají a společně s ostatními analyzují statistické údaje. 



 

 

V rámci realizace projektu: 

• využívají a doplňují data o klientovi, 

• zajišťují spolupráci se zainteresovanými subjekty v oblasti trestné činnosti dětí a 

mládeže, 

• žádají prostřednictvím systému o další informace. 

 

Probační a mediační služba, středisko Praha 

V rámci přípravné fáze projektu zástupci tohoto subjektu: 

• definují vlastní procesy a požadavky na systém, 

• předkládají a společně s ostatními analyzují statistické údaje. 

 

V rámci realizace projektu: 

• zajišťují podklady pro zainteresované subjekty na základě interakce. 

 

Městská policie Praha 2  

Městská policie postupuje při své činnosti zejména podle zákona č. 553/1991 

Sb., o obecní policii. Její činnost ve vztahu k ohroženým nebo delikventním dětem a 

mládeži spočívá především v tom, že zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. 

Dostává se tak do kontaktu s těmi, kteří jej narušují, dopouštějí se provinění, činu jinak 

trestného nebo přestupku. Při výkonu své činnosti úzce spolupracuje zejména s Policií 

ČR, příslušnými státními orgány a organizacemi a  orgány samosprávy, tedy i subjekty 

SVI.  

V rámci přípravné fáze projektu zástupci tohoto subjektu: 

• předkládají a společně s ostatními analyzují statistické údaje.  

 

V rámci realizace projektu: 

• zajišťují zpracování přestupků,   

• zajišťují předání podkladů o podezření ze spáchání činů jinak trestných, 

provinění, 

• předávají informace o přestupcích či jiných drobných deliktech. 

 



 

6.4.2 Spolupracující subjekty systému 

Školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, soukromé ordinace 

Spolupracují s primárně zapojenými subjekty na základě ohlašovací povinnosti 

ve smyslu příslušných právních norem (§ 167 a § 168 zákona č. 140/1961, trestního 

zákona). Oznamují podezření na šikanu, záškoláctví, nezájem rodičů, týrání, útěk apod. 

Úřad práce 

Úřady práce se pokoušejí čelit zvyšující se nezaměstnanosti mládeže 

poskytováním profesního poradenství, organizují podle potřeb regionu i rekvalifikační 

kurzy. Dále oznamují mladistvé a rodiče, kteří nespolupracují s úřadem a nebo byli 

vyřazeni z evidence úřadu práce pro nesoučinnost.  

Nestátní neziskové organizace 

Zde jsou zahrnuty všechny organizace, které se podílejí jakýmkoliv způsobem 

na práci s dětmi, případně jim poskytují své služby. Tato síť je velice variabilní, neboť 

dochází k zániku některých zařízení a vzniku nových.   

  

6.5 Vyhodnocování efektivity 
 

Pro hodnocení skutečných dopadů způsobu práce v SVI na městské části Praha 

2 jsou nastavena následující kritéria vyhodnocování efektivity a praktických dopadů 

projektu.  

Kvalitativní kritéria 

Za kvalitativní kritéria projektu jsou v souladu se závaznou metodikou MV 

(2007) považovány následující hlediska: 

• druhy přijímaných opatření, resp. poměr jednotlivých druhů opatření (dle jejich 

závažnosti – výchovná, ochranná, trestní). Porovnání uvedeného poměru a 

četnosti před a po zavedení SVI, 

• porovnání závažnosti protiprávního jednání prostřednictvím srovnání výskytu a 

vzájemného poměru deliktů před a po nasazení SVI, 

• přehled opatření ve vazbě na delikt. To znamená představit opatření, která jsou 

přijímána u jednotlivých typů a druhů deliktů. Smyslem je zjistit, zda jsou 

přijímaná opatření adekvátní, 



 

• prezentace kasuistik, 

• popis vybraných „modelových“ případů vývoje klienta, 

• popis změn ve vývoji situace klienta, jeho rodiny a širšího okolí v důsledku 

nasazení SVI, 

• četnost oznámení a jejich závažnost, struktura. Nutné je členit oznámení podle 

subjektu (oznamovatele), četnosti, druhu a typu oznámení, brát v úvahu také 

závažnost oznámení. 

 

Opakovaně zmiňuji, že je nutné jednotlivé jevy interpretovat, srovnávat období 

před a po nasazení projektu SVI a to samostatně u dětí do patnácti let a u mladistvých.  

 

Za další kvalitativní kritéria je považován popis změn, které se objevily 

v důsledku realizace SVI:  

• v komunikaci subjektů,  

• ve včasnosti zjištění problému (a jeho závažnosti – např. zda SVI přispělo ke 

zjištění závadového jednání nebo rizik v ranné fázi a přispělo k nápravě situace 

dříve, než se problém rozvinul),  

• ve včasnosti reakce, 

• v praktických dopadech na klienta, 

• v možnostech mapování lokality z hlediska výskytu jevů, předvídání dalšího 

vývoje nebo plánování preventivních aktivit. 

 

Kvantitativní kritéria 

 Za kvantitativní kritéria jsou považovány následující údaje (Městská část Praha 

2, 2008):  

• počet klientů v IS SVI a jejich zavedení z iniciativy OSPOD nebo z podnětu 

jiného subjektu, 

• dělení klientů podle druhu deliktu – protiprávní jednání, predelikventní jednání 

nebo druhu ohrožení -  děti týrané, zneužívané, zanedbávané, děti ohrožené 

týráním, zneužíváním, zanedbáváním, apod., 

• nárůst počtu klientů OSPOD 



 

o srovnání počtu klientů OSPOD před a po zavedení SVI – členěno dle 

jednotlivých důvodů „vzetí“ do péče,  

o dělení dle pohlaví, věku, státní příslušnosti, 

o počet klientů (v uvedeném členění), kteří se stali předmětem činnosti 

OSPOD nebo zapojených subjektů v důsledku zavedení SVI (klient byl 

„detekován“ prostřednictvím SVI), 

o počet žádostí o poskytnutí údajů z SVI (klient bude se svojí evidencí 

v systému seznámen a bude mít právo požadovat informace o vývoji 

svého případu). 

• průměrná doba reakce OSPOD 

o od „vzniku události“ po vložení do IS SVI, 

o od oznámení kurátorovi (sociálnímu pracovníkovi) do první reakce na 

situaci. 

• počty jednotlivých druhů deliktů   

o výčty a součty výskytu jednotlivých druhů a typů skutků (přestupky, 

provinění, činy jinak trestné činy, závadové chování – např. záškoláctví, 

šikana), 

o výčty jednotlivých druhů zjištěných skutků v časovém snímku jednoho 

dne (po hodinách), s možností dělit na skutky chlapců a dívek a dále  

podle věku (s možností srovnání vývoje tohoto jevu – např. meziročně), 

o počty jednotlivých skutků zjištěných prostřednictvím SVI. 

• výskyt skutků ve vztahu k bydlišti 

o podezřelí, pachatelé, svědci, pohřešovaní, poškození a ostatní osoby 

s trvalým pobytem na Městské části Praha 2, mající vztah ke 

sledovaným skutkům spáchaným v Praze 2, 

o podezřelí, pachatelé, svědci, pohřešovaní, poškození a ostatní osoby 

s trvalým  pobytem mimo Městskou část Praha 2, mající vztah ke 

sledovaným skutkům spáchaným v Praze 2, 



 

o výskyt deliktů klientů s trvalým pobytem ve správním obvodu Městské 

části Praha 2, které byly spáchány mimo správní obvod MČ Praha 2,  

o „zmapování komunity“ – kritická místa ve správním obvodu obce, 

o počty a typy zapojených subjektů. 

Pro efektivní vyhodnocení projektu je tedy nezbytně nutné srovnávat období 

před a po zavedení projektu a pečlivě dělit jednotlivé kategorie. Činnost SVI je 

v pravidelných intervalech vyhodnocována Týmem pro mládež, přičemž hodnocení 

bude vychází z výše uvedených kriterií hodnocení práce a efektivity SVI. Úkolem členů 

Týmu pro mládež je navrhovat další opatření. Konečné vyhodnocení je předkládáno 

řídícímu výboru k projednání a ke  schválení. Současně budou hledány další možnosti 

externí nezávislé supervize (univerzita, jiný odborný subjekt). 

 

6.6 Udržitelnost projektu 
 

Předpokládaná příprava a budování informačního systému SVI je financováno 

z podpory Ministerstva vnitra ČR. Jedná se konkrétně o prvotní přípravu projektu, 

odzkoušení pilotní verze SVI a jeho spuštění v reálném provozu. Po skončení dotace 

bude projekt i nadále realizován, aplikace SVI pro Městskou část Praha 2 bude i nadále 

provozována především z prostředků městské části. Přidaná hodnota projektu spočívá 

ve včasné a přesné informovanosti Městské části Praha 2 a všech zainteresovaných 

subjektů o kriminalitě dětí a mladistvých a o ohrožených jedincích. Dále lze za 

přidanou hodnotu projektu považovat zvýšení odhalení protiprávního chování dětí a 

mladistvých, eliminaci latentní kriminality, zvýšení objasněnosti a rychlejšího určení 

pachatelů činů jinak trestných dětí a provinění mladistvých.  

 
Projekt tedy představuje zavedení nové aplikace SVI, která zajišťuje propojení a 

spolupráci institucí zúčastněných na péči o delikventní a ohrožené děti a mládež. Nová 

forma tohoto systému povede „ k rychlé, efektivní a adekvátní reakci na delikventní 

jednání, která bude poskytnuta v co nejkratším čase a co nejúčinnějším způsobem.“ 

(Městská část, Praha 2, 2008). Nové a velice pozitivní je zřízení Týmu pro mládež, jako 

stěžejního pilíře, na kterém je postaveno celé fungování smyslu SVI pro  městskou část. 



 

Přínos a význam projektu je primárně směřován na cílovou skupinu – tedy ohrožené a 

delikventní děti a mladistvé. Souběžně ovšem mění postavení zainteresovaných 

subjektů a pro společnost by měl znamenat snížení nákladů na odstranění následků 

páchání kriminality a hlavně větší pocit bezpečí.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

7. Praktická část 
 

Abych dostála názvu své práce, zaměřím se na porovnání činnosti jednotlivých 

měst, ve kterých již projekt SVI probíhá. I přesto, že se realizátoři projektu řídí 

jednotnou a jasně danou metodikou MV, cítím, že by mezi jednotlivými městy mohly 

být v praktickém provádění projektu rozdíly. Nejprve představím výstupy z rozhovorů, 

které jsem vedla s manažery a koordinátory projektů v jednotlivých městech. Pro 

získání témat na dotazování jsem provedla SWOT analýzu projektu Městské části Praha 

2. Na jednotlivé silné a slabé stránky projektu, příležitosti a rizika jsem se dotazovala 

zástupců měst a odpovědi jsem posléze vzájemně konfrontovala. V druhé části provedu 

případovou studii. Zabývala jsem se kazuistikou nezletilé během její několikaleté 

evidence v rámci oddělení sociálně-právní ochrany dítěte.   

 

7.1  Porovnání projektů SVI realizovaných v ČR 
  

 Během srpna a září 2009 jsem postupně kontaktovala manažery a koordinátory 

projektů (dále jen „zástupci projektů“) v jednotlivých městech realizujících projekt 

SVI. Oslovila jsem všech 9 zástupců jednotlivých měst (kromě Prahy 2, kde působím a 

kde jsem se projektem a vlastními zkušenostmi k sestavení otázek inspirovala) a 

všichni z oslovených mi na otázky odpověděli.   

  

Města realizující projekt SVI jsou36: 

Hradec Králové 

Mělník  

Náchod a do jeho působnosti spadající Jaroměř, Broumov a Nové Město nad Metují 

Nový Jičín  

Olomouc 

Ostrava 

Svitavy 

Šumperk a do jeho působnosti spadající Zábřeh na Moravě a Mohelnice 

                                                 
36 Na podzim letošního roku do projektu přistupují Břeclav, Frýdek-Místek, Karlovy Vary, Most, Opava, 
Třinec a projekt společně realizující Havířov a Orlová. Těmi se ve své práci zabývat nebudu.  
 
 



 

Třebíč a do jeho působnosti spadající Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou 

Městská část Praha 2 (kterou jsem se zabývala v předchozí kapitole) 

 

Zajímal mě tedy pohled zástupců jednotlivých měst na projekt SVI. Připravila 

jsem si okruhy otázek a seznamy témat, které byly nutné v rámci interview probrat. 

Abych otázky, které jsem jednotlivým zástupcům položila, přehledně uskupila, použila 

jsem metodu SWOT analýzy. Vyhotovila jsem tedy přehled slabých a silných stránek 

projektu a příležitostí a rizik tak, jak jsou vnímány na Praze 2. Posléze jsem se na tyto 

hlediska zeptala zastupitelů ostatních měst a odpovědi jsem vzájemně konfrontovala.  

 

 Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a rizik projektu, tzv. SWOT 

analýza (z anglického originálu Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) je 

standardní metoda používaná k přehledné prezentaci analytických poznatků a 

předkládanému projektu. Ve SWOT analýze jsou srozumitelně, objektivně, stručně, 

avšak vyčerpávajícím způsobem, uvedeny silné a slabé stránky projektu, příležitosti a 

rizika jeho realizace a následného provozu. S pomocí SWOT analýzy je možné 

komplexně vyhodnotit fungování projektu, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. 

Analýza byla vyvinuta Albertem Humphreyem37.  

 

Pomocí SWOT analýzy jsem si tedy rozpracovala problémy projektu SVI do 4 

základních skupin (tabulka č. 8 na následující straně):  

S =  silné stránky (Strenghts) 

W = slabé stránky (Weaknesses) 

O = příležitosti (Opportunities) 

T = rizika (Threats) 

  

 

 

 
 

                                                 
37 Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [online]. [cit. 2009-10-04]. Dostupný z WWW: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT 
 
 
 



 

Tabulka č. 8: SWOT analýza projektu SVI 
 
Silné stránky – S Slabé stránky – W 
S1 – systémový přístup k řešené 
problematice kriminality mládeže  
S2 – technické, technologické, finanční a 
organizační zázemí městské části (obce) 
jako předkladatele projektu 
S3 – zájem o realizaci projektu mezi 
hlavními subjekty 
S4 – otevřená komunikace mezi členy 
Týmu pro mládež 
S5 – úspora času a finančních prostředků 
oproti klasickému předávání informací 
S6 – rychlá a smysluplná práce 
s jednotlivými cílovými skupinami  
S7 – zajištění rychlé a maximální 
informovanosti subjektů 
S8 – vytvoření databáze delikventních, 
týraných, zneužívaných, zanedbávaných a 
ohrožených dětí 
S9 – plánování ověřených postupů a 
preventivních aktivit v lokalitě na základě 
znalosti prostředí 

W1 – časová tíseň od vyhlášení podmínek 
k termínu předložení projektu 
W2 – v případě nezískání dotace ze 
státního rozpočtu nemožnost uskutečnění 
projektu 
W3 – finanční nenávratnost projektu 
W4 – zatížení rozpočtu městské části 
(obce) 
W5 – chybí zkušenosti s realizací projektu 
v rámci hl. města Prahy (nebo té které 
obce realizující projekt) 
W6 – absence pokrytí na centrální úrovni 
(v rámci celé ČR i hlavního města Prahy) 
W7 – spolupráce institucí byla dosud spíše 
na bilaterální úrovni 
W8 – chybí zkušenost práce v rámci 
Týmu pro mládež 

Příležitosti - O Rizika - T 
O1 – perspektiva postupného zavádění 
SVI na území celé republiky 
O2 – možnost rychle reagovat na aktuální 
problémy (přijetí preventivních opatření) a 
efektivně je řešit  
O3 – vytvoření podmínek pro efektivní 
naplňování sociálně-nápravného programu 
prostřednictvím koordinace a 
informačního propojení jednotlivých 
subjektů 
O4 – možnosti definování nejrizikovějších 
lokací z pohledu páchání trestné činnosti a 
přestupků 
O5 – možnost lépe analyzovat trendy 
kriminality v regionu, postihnout aktuální 
trendy  
O6 - možnost navrhovat řešení v rámci 
využití volnočasových a preventivních 
aktivit; možnost plánovat konkrétní kroky 
při realizaci prevence kriminality 
O7 – prohloubení již existující spolupráce 
zainteresovaných subjektů 

T1 – nedostatky v připravenosti projektu 
(finanční, technické) 
T2 – problémy s včasným zahájením 
provozu aplikace SVI 
T3 – pořízení aplikace a technologie 
nesplňují požadavky na kvalitu 
T4 – problémy se závěrečným 
vyúčtováním a finančním ukončením 
projektu 
T5 – prosazování vlastních zájmů 
jednotlivých subjektů nad zájmy 
fungování principu SVI 
T6 – sekundární subjekty nebudou 
ochotny se zapojit, nepochopení cílů 
projektu SVI 
T7 – vysoké nároky na koordinaci 
setkávání Týmu pro mládež z důvodů 
časové vytíženosti jednotlivých členů 
T8 – skryté vícenáklady v souvislosti 
s realizací projektu 
T9 – pasivita v činnosti Týmu pro mládež 
T10 – subjekty ztratí zájem o projekt SVI 
T11 – nepokračování rozvoje SVI v rámci 
republiky 



 

Zajímalo mě, jak vnímají S, W, O a T zástupci ostatních měst realizujících 

projekt SVI. Se zástupci jednotlivých měst jsem postupně hovořila o silných stránkách, 

slabých stránkách, příležitostech i rizikách. Ve výše uvedené tabulce č. 7 jsem si 

vlastně stanovila jakési hypotézy a nyní se je pokusím otestovat. Je velmi nutné 

uvědomit si specifické rozdíly mezi obcemi a pražskou městskou částí. Do SWOT 

analýzy jsem tedy zahrnula pouze silné stránky, slabé stránky, příležitosti a rizika 

„obecná“, která se mohou týkat jak obcí, tak městské části. Některé specificky 

„pražské“ problémy jsem se pokusila vystihnout na konci této podkapitoly. 

V následujícím textu postupně rozeberu jednotlivé stránky projektu pod zkratkami tak, 

jak jsou uvedeny ve znázorněné matici (tabulka č. 8). Ke každému z bodů připojím 

vyjádření jednotlivých zástupců, provedu tedy tak porovnání situace v každém ze 

zúčastněných měst a jejich pohled na věc.  

 
 Silné stránky 

 V bodě S1 zdůraznil zástupce města Svitavy také nutnost zaměřit se na 

predelikvenci. Systémový přístup k již existující kriminalitě mládeže je zajisté 

potřebný, ale dle slov zástupce Svitav je velmi důležité nezapomínat na prevenci a být 

vnímaví vůči predelikventnímu chování dětí a mládeže. Na „nekompetentnost“ MV, 

v souvislosti s bodem S1, upozornil zástupce města Olomouc. Jedná se o to, že 

představitelé MV příliš neznají agendu OSPOD. Zde zástupce zrcadlil již výše uvedené 

prolínání kompetencí jednotlivých resortů. Systém včasné intervence vychází 

z metodiky stanovené MV, ale daleko blíže mají k problematice představitelé MPSV. 

Nedoladěnou koordinaci ze strany MV zmiňuje také zástupce města Hradec Králové.  

 K bodu S3 uvedli zástupci měst Olomouc a Ostrava, že zájem o realizaci 

projektu subjektů může ohrožovat doposud neúplně funkční program, zejména 

propojení SVI se systémem PČR přes tzv. REP schránky (Registrovaná Elektronická 

Pošta). 

 Co se týče komunikace v rámci Týmu pro mládež (S4), tak pouze zástupce 

Olomouce uvedl, že účast je prozatím spíše formální a veškerá témata a aktivní průběh 

setkávání leží na OSPODu.  

 Ne zcela všichni zástupci souhlasí s bodem S5, kde zmiňují, že předávání spisů 

stále probíhá jak v písemné, tak elektronické podobě. Tato stránka stále není doladěná, 



 

předávání informací v elektronické podobě nefunguje tak, jak má. Zástupci projektů 

ovšem věří, že se postupem času tato stránka naplní.  

  Stejně tak body S6 a S7 vidí většina zástupců spíše do budoucnosti, naopak u 

bodu S8 zástupci měst Olomouc a Šumperk uvádějí, že přehlednou databázi 

ohrožených a rizikových dětí mají již z minulosti.  

 V bodech, které jsem nezmínila, se zástupci jednotlivých měst zcela shodují.  

 
Slabé stránky 

O problematice slabých stránek jsem nejdéle hovořila se zástupcem města 

Ostravy. Vysvětloval mi, že statutární město Ostrava má jednotlivé městské obvody, 

které mají svou právní subjektivitu a magistrát vystupuje pouze jako metodický orgán 

s možností doporučení a ne nařízení. Problémem je rozdělení území do mnoha lokalit a 

vymezení přístupu k informacím. Je zde vysoký počet institucí, které by se mohly 

zapojit, vysoká náročnost na čas i na komunikaci. Domnívám se, že tato situace by 

mohla nastat i při zavedení SVI v rámci hl. města Prahy. To je ovšem – jak už jsem 

uvedla – situace, která v dohledné době nenastane a která by byla, dle mého názoru, i 

přes slabé stránky ideální a nutná pro efektivní činnost SVI.  

Co se týče mnou uvedených slabých stránek, tak bod W1 nepociťovali zástupci 

města Ostrava, Šumperk a Hradec Králové. 

V bodu W2, W3 a W4 se zástupci jednoznačně shodují a s uvedenými slabými 

stránkami souhlasí. Finanční nenávratnost projektu je vzhledem k vysokým částkám 

zaručená, nutno tedy tento fakt akceptovat a nezapomínat na jiné, podstatnější silné 

stránky, resp. cíle projektu. 

S bodem W5 a W8 nesouhlasí zástupci města Ostrava, Mělník a Nový Jičín. 

Tito zástupci shodně uvádějí, že není nutné považovat za slabou stránku nedostatek 

zkušeností s realizací projektu nebo práce v Týmu pro mládež. Příklady dobré praxe lze 

vypozorovat z pilotního projektu Centrum včasné intervence v Ostravě a následného 

projektu Systém včasné intervence ve Svitavách. Zároveň se mohou jednotliví zástupci 

vzájemně radit na pravidelných setkáních, které probíhají vždy v jiném (do projektu 

zapojeném) městě. Na rozšířenou spolupráci, která neprobíhala na pouhé bilaterální 

úrovni (bod W7) dbali již v minulých letech. Zástupce města Svitav konkretizuje bod 

W8 ve smyslu toho, že chybí pozitivní zkušenosti práce v Týmu pro mládež.  



 

Absence pokrytí systémem na centrální úrovni (W6) je jednoznačně slabou 

stránkou. Vedoucí oddělení prevence kriminality MV J. Gjuričová mi sdělila, že 

v současné době je centrální platforma připravena. Nyní systém finguje úplný záměr na 

území vybraných měst či obcí s rozšířenou působností. Bez úplného propojení obcí i 

jednotlivých městských částí ztrácí systém svůj pravý význam.   

  

Příležitosti 

Na problém celonárodního propojení navazuji v bodě O1. Perspektiva 

postupného zavádění SVI v celé republice je velkou příležitostí a shodují se na tom 

všichni dotázaní. Zástupce města Ostrava by jako perspektivní uvítal nasazení aplikace 

SVI jako jednotného informačního systému primárně pro celou agendu OSPOD do 

všech obcí s rozšířenou působností.  

Důležitost individuálního postoje, chuť pracovat a do projektu se plně zapojit 

zdůrazňují dotázaní u bodů O2, O3 a O4. Dle jejich slov zcela záleží na zástupcích 

zainteresovaných subjektů, do jaké míry využijí možnost rychle reagovat na aktuální 

problémy, jakým způsobem budou efektivně naplňovat sociálně-nápravný plán a jakým 

způsobem začnou pracovat v rizikových oblastech.  

K bodu O6, se kterým všichni dotázaní jednoznačně souhlasí, mi např. 

zástupkyně města Náchod sdělila, že díky efektivní a rychlé komunikaci a možnosti 

navrhovat řešení a plánovat konkrétní kroky v rámci Týmu pro mládež vznikla ve 

městě Náchod pracovní skupina složená ze zástupců škol, Policie ČR a OSPOD, která 

se zaměřila na v regionu velmi rozšířený problém záškoláctví a vytvořila jakýsi manuál 

potřebný k řešení této problematiky.  

Stejně tak se dotázaní zástupci jednoznačně shodli na bodu O7, kdy zástupce 

měst Olomouce a Šumperka opět upozorňují na míru aktivity jednotlivých subjektů. 

Jako přínos zástupci všech měst uvádějí především možnost osobního setkávání, užších 

kontaktů, spolupráce a konzultací v rámci pravidelných setkávání Týmu pro mládež.  

 

Rizika 

 Co se týče rizik, tak ty se stejně jako příležitosti týkají spíše budoucnosti. 

Teprve v té se ukáže, do jaké míry se jednotlivé obavy a očekávání naplní a jak je bude 

možné ovlivňovat.  



 

 U bodu T1 se zástupci jednotlivých měst celkem rozcházejí. Někteří dotázaní 

s tímto rizikem souhlasí, zástupce města Ostrava pouze částečně. Zástupce města 

Svitavy specifikuje problémy na ekonomické, technické a personální.  

 Problémy s včasných zahájením provozu aplikace SVI jsou neoddiskutovatelné 

ze strany všech dotázaných. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že na Praze 2 jsme toto 

řešili více než rok a ve většině měst není až do dnešních dnů aplikace v provozu zcela 

bezchybně. Zároveň se technologie a aplikace neustále vyvíjí, takže  i přesto, že 

subjekty s aplikací pracují, neustále se musí jejím provozem zabývat a učit se změny 

v systému „za pochodu“. S tímto faktem již souvisí bod T3, na kterém se dotazovaní 

také shodli. Technologie a aplikace nesplňují požadavky na kvalitu a nejsou zcela 

jasné. Technickou stránkou projektu jsem se ve své práci příliš nezabývala, je pro mě 

složitá a i když zcela rozumím tomu, že je pro chod aplikace naprosto nezbytná, 

z hlediska svého studijního zaměření se primárně zabývám prací s klientem. 

Každopádně jsme řešením a dolaďováním této stránky projektu trávili společně se 

zástupci firmy AutoCont mnoho hodin a stejné zkušenosti mají i zástupci ostatních 

měst. Více o technické a technologické stránce projektu v příloze č. 1. 

 S technologiemi a aplikací SVI souvisí také bod T8. Skryté vícenáklady 

v souvislosti s realizací projektu jsou spojeny převážně s upgrady aplikace SVI. To 

zmiňují kromě města Mělník jednoznačně všichni dotázaní.  

 S bodem T4 souhlasí pouze Šumperk, ostatní města se závěrečným vyúčtováním 

a finančním ukončením projektu problém nemají.  

 S bodem T5 souhlasí a jako riziko prosazování vlastních zájmů některých 

subjektů nad zájmy ostatních vidí zástupci města Třebíč a Nový Jičín. Ostatní dotázaní 

se domnívají, že záleží na komunikaci v Týmu pro mládež a vyjasnění si jednotlivých 

kompetencí. Mám stejné zkušenosti i z Týmu pro mládež na Praze 2. I když z projektu 

městské části toto riziko vyplývá, v současné době se ukazuje, že zainteresované 

subjekty mají velký zájem spolupracovat v rámci týmu..  

 Částečné problémy se potvrzují v souvislosti s bodem T6. Zástupci Nového 

Jičína uvádějí, že se jim tento fakt prozatím nepotvrdil. Také na Praze 2 jsme (jak jsem 

již uváděla) od září 2009 zapojovali do projektu základní školy zřizované městskou 

částí a jejich zapojení proběhlo bez problémů. Udělali jsme ale stejnou zkušenost 

s městy Ostrava a Šumperk, která uvádějí, že sekundárně zapojené subjekty většinou 

nechápou smysl SVI, někdy se také mohou cítit druhořadí a to může brzdit jejich zájem 



 

se do projektu zapojit. Je důležité s nimi hovořit a zejména jim vysvětlovat jejich roli a 

fakt, že mají právo na zpětnou vazbu stejně tak jako ostatní (zpětná vazba je jim 

poskytována během osobního kontaktu, ne v rámci systému). Je nutné zdůrazňovat tok 

citlivých údajů, jejich ochranu a z toho pramenící potřebu korigovat jejich předávání. 

Zároveň připomínat sekundárně zapojeným subjektům jejich nenahraditelnost. Právě 

oni přicházejí do nejčastějšího a nejužšího kontaktu s potenciálními klienty. Mělník 

konkrétně uvádí problém se zapojením lékařů. 

  Bod T7 je opodstatněný, ovšem stejně jako u bodu T5 (a i u rizik následujících) 

závisí účast a přístup k projektu na vůli jednotlivých pracovníků zúčastněných subjektů. 

Např. na Praze 2 bylo nabídnuto zástupcům základních škol, že pokud jim dopolední 

termín setkávání z časových důvodů nevyhovuje, je možné přesunout schůzky do hodin 

odpoledních. Zástupci města Olomouc uvádějí, že u nich někteří zástupci subjektů 

spolupracují jen částečně a na setkávání Týmu pro mládež posílají pracovníky, kteří 

nejsou kompetentní situaci řešit. Naopak zástupce města Mělník uvádí, že s tímto 

problém nemají vůbec.  

 S individuálním přístupem a mírou zapojení do projektu souvisí i bod T9. 

Přepokládám, že některý z účastníků bude více aktivní a jiný méně. Tuto hypotézu 

dokládá sdělení zástupce města Olomouc, který mi sdělil, že pasivita v činnosti v rámci 

týmu je u nich „půl na půl“. Také zástupci měst Ostrava a Šumperk uvedli, že zapojení 

subjektů je zcela individuální. Jako riziko a současný problém vidí pasivitu subjektů 

města Nový Jičín a Třebíč, naopak ve Svitavách, Hradci Králové a Mělníku s ní 

problém nemají. Na Praze 2 ji pozoruji částečně, většinou se ale zástupci subjektů 

aktivně zúčastňují řešení problémů.  

 Bod T10 je rizikem, které se prozatím nepotvrdilo. Je možné, že subjekty 

začnou ztrácet zájem o projekt SVI, to ovšem musí mít nějaké konkrétní důvody (např. 

stagnaci projektu; projekt nepřinesl to, co se zamýšlelo, apod.), které se do této chvíle 

v žádném z měst nepotvrdily.  

 Posledním, mnou představeným rizikem, je nepokračování rozvoje projektu 

v rámci republiky. Jak jsem již uvedla, tak mě J. Gjuričová (ředitelka OPK MV) 

ubezpečila, že v současné době je centrální platforma připravena. Zároveň jsem také 

několikrát ve své práci zmínila, že bez celorepublikového propojení ztrácí projekt svůj 

význam. Přesto je otázkou, jak se „celorepubliková“ metodika stanovená v posledním 

vládním dokumentu, který v tuto chvíli bohužel nemám k dispozici, projeví v praxi. 



 

V současné době se totiž potýkáme s problémy týkajícími se celopražského zapojení. 

V říjnu 2009 měla na Magistrátu hlavního města Praha proběhnout konference 

k Systému včasné intervence, která byla odložena na neurčito. Ze zástupců magistrátu 

cítím „vlažný“ přístup a myslím si, že i ten může být budoucí překážkou. Praha je velmi 

specifická a domnívám se, že právě zavedení v rámci Prahy by mohlo být jakýmsi 

předstupněm celorepublikového zavedení. V současné době probíhá zapojení se do 

projektu na fázi dobrovolnosti a tvrzení MV, že celopražské zapojení je zcela 

v kompetenci Magistrátu hlavního města Prahy, mi opět připomíná již zmíněný 

resortismus a roztříštěné kompetence, které dle mého názoru k utvoření jednotné a 

ucelené koncepce nepovedou.   

 

7.2  Případová studie – kazuistika  
 
 V druhé, a poslední podkapitole praktické části práce, se zaměřím na kazuistiku 

nezletilé dívky vedené v evidenci OSPOD od roku 1999. V následujícím textu 

představím některé události v životě nezletilé, které nastaly v období od rozvodu rodičů 

až do dnešních dnů. Případovou studii nezletilé jsem pojala tak, jak jí definuje Stake (in 

Hendl, 2005). „Případová studie je úsilí o porozumění určitému sociálnímu objektu 

v jeho jedinečnosti a komplexitě.“ Sociální objekt – v mém případě nezletilá – 

koexistuje s ostatními prvky v rámci systému (společnosti). Tím je rodina nezletilé, 

škola, OSPOD a další instituce, kterými za uplynulých přibližně 10 let prošla. 

Představím tedy postupně různé aspekty života nezletilé. Budu se věnovat minulosti 

nezletilé, jejím postojům, postojům jejího okolí, důvodům, které vedly k faktu, že dívka 

„sklouzla“ na šikmou plochu. Na jejím případu se pokusím ukázat některé z možných 

způsobů řešení. Je jich samozřejmě více, já představím ten, kterým se rozhodly situaci 

řešit pracovnice, do jejichž kompetence případ nezletilé spadá.  

 

 Nezletilá žila od narození v úplné rodině, ovšem v neuspořádaných rodinných 

poměrech. V roce 1999, kdy se rodina poprvé setkala s pracovnicemi OSPOD, byly 

nezletilé 4 roky. V té době její matka podala první žádost o rozvod, kterou obratem 

vzala zpět. Až do roku 2004, kdy matka zažádala o rozvod znovu a ze společné 

domácnosti se odstěhovala, tak nezletilá vyrůstala v prostředí, kde byly mezi rodiči 

časté konflikty, které občas vrcholily fyzickým násilím nebo psychickým ponižováním 



 

matky ze strany otce. Do chodu domácnosti také velmi zasahovala babička nezletilé 

(matka otce), která žila s rodinou ve stejném domě. Matka charakterizovala otce jako 

neschopného podílet se na chodu domácnosti a zajistit rodinu po finanční stránce. O 

vzájemnou komunikaci a řešení problémů dle matky nejevil zájem. Naopak otec matku 

označoval jako nestálou, výbušnou, dle jeho mínění „matka neví co chce, na dceru je 

přísná, ale zároveň jí velmi povoluje, často mění názory i postoje vůči všemu včetně 

nezletilé“. Tyto vzájemné neshody a osočování se také projevovaly na výchově 

nezletilé, kterou si rodiče „kupovali“, snažili se jí přetáhnout na svou stranu a získat „ve 

svůj prospěch“. Do tohoto konání zasahovala také již zmíněná babička, která snižovala 

matčinu autoritu před nezletilou, matku před dcerou pomlouvala a zdůrazňovala jí, že o 

ní matka nestojí. Po materiální a finanční stránce byli rodiče schopni nezletilou 

zabezpečit.  

Matka: středoškolské vzdělání, pracovala jako prodavačka, jiné příjmy neměla, 

vyživovací povinnost měla pouze k nezletilé. Byla v dobrém zdravotním stavu. I přes 

neshody nakonec uvedla, že se s otcem nezletilé podílejí na chodu domácnosti rovným 

dílem. Psychická heredita – bratr matky psychicky labilní, dyslektik, záškoláctví 

v dětském věku, nyní souzen za krádeže, neplatí výživné na dítě.  

Otec: vyučený lakýrník, osoba samostatně výdělečně činná, také neuváděl jiné příjmy, 

ani zvýšené výdaje se svým zdravotním stavem. Vyživovací povinnost měl pouze 

k nezletilé. Psychická heredita – babička otce v péči psychiatra.   

Nezletilá navštěvovala v době rozvodu 1. stupeň základní školy, výdaje na její 

kroužky, výlety nebo školní potřeby byly plně pokryty. Během rozvodového řízení byla 

nezletilá svěřena do péče matky, rodiče však žili ve společné domácnosti, takže otec 

dceru pravidelně vídal, zároveň dobrovolně přispíval určitou částkou, čímž plnil svou 

vyživovací povinnost, s péčí o dceru pomáhal a rodiče se dokázali o péči o dceru 

dohodnout. Po rozvodu v roce 2005 se matka s dcerou přestěhovala k druhé babičce 

(matce matky). Otec měl soudně stanoveno vídat se s dcerou 1x za 14 dní, toto mu 

ovšem nevyhovovalo a požádal o rozšíření styku s nezletilou. Střídavá péče se jevila 

jako nevhodná, protože nezletilá žila s matkou na druhém konci města a bylo by zde 

komplikované přejíždění do školy, nezletilou neměl kdo doprovázet apod.   

Problémy vyvrcholily v roce 2006, kdy si matka našla nového přítele a začala 

dceru obviňovat z toho, že jí kazí vztah a projevila přání, aby si jí otec vzal na půl roku 

k sobě. Nedokázala respektovat sdělení OSPOD, že nelze mařit soudní rozhodnutí a že 



 

je nezletilá svěřena do její péče. Nezletilá začala v roce 2006 poprvé utíkat z domova, 

výrazně se jí zhoršil prospěch, také si našla výrazně staršího přítele, se kterým začala ve 

svým 12-ti letech sexuálně žít. Oba rodiče na tento fakt prakticky nereagovali, jindy 

opět nezletilou nepřiměřeně trestali, posléze jí zase nutili, aby šla žít za přítelem a 

nezatěžovala je. Dcera začala více tíhnout k otci a odmítala se vracet z návštěv, které u 

něj trávila, zpět k matce.   

Matka se po opakovaných problémech rozhodla umístit nezletilou na 

pozorování na dětskou psychiatrii. Během jejího pobytu v nemocnici se definitivně 

rozhodla pro umístění nezletilé do ústavní péče. Otec toto rázně odmítl, spor byl 

vyřešen nařízením střídavé péče rodičů. Nezletilá uvedla, že týdenní intervaly jí velmi 

vyhovují, je takto spokojená. Opět se projevila nerozhodnost matky, která měla snahu 

získat dceru do vlastní péče i přesto, že jí zároveň vyčítala, že jí kazí nový vztah a 

vyhrožovala jí ústavní výchovou. Ukazuje se jednoznačná nevhodnost střídavé péče, 

nezletilá nemá pevně stanovená pravidla, rodiče její výchovu nezvládají. Vše 

vyvrcholilo natolik, že si nezletilá během uplynulých dvou let prošla několika 

zařízeními ústavní výchovy. K tomuto se ale dostanu podrobněji v další části textu, kde 

představím práci celého Týmu (prostřednictvím OSPOD) s rodinou. Ještě před tím se 

ale konkrétněji zastavím u osoby nezletilé.  

Nezletilá je v dobrém zdravotním stavu, její školní prospěch byl standardní až 

do již zmíněného roku 2006, kdy jí bylo 12 let a problémy v rodinném prostředí se 

začaly stupňovat. V posledních dvou letech školu odbývá, nepřipravuje se, není ani 

schopná se déle soustředit. Nezletilá má značné výchovné problémy, není schopna 

respektovat autority, dopouští se opakovaných útěků, ať již od matky, tak ze zařízení, 

ve kterých jí byl nařízen pobyt. Je nepřiměřeně kritická ke svému okolí, na svůj věk má 

velké sexuální zkušenosti, nereflektuje fakt, že sexuální kontakt není v jejím věku 

přípustný a takto předčasné zahájení sexuální života ji může také negativně ovlivnit.  

Její umístění na psychiatrii bylo ovšem dle odborníků bezpředmětné, není psychiatrická 

pacientka. Nezletilá je ráda mezi lidmi, snadno navazuje sociální kontakty, je ovšem 

rozumově i emocionálně nevyzrálá. Je patrná její nejistota a nezakotvenost, která je 

způsobena dlouhodobě nestabilní situací v rodině. Je negativisticky nastavená proti 

oběma rodičům, má pocit, že jí lžou. Patrná je také citová deprivace nezletilé, která se 

projevuje touhou po blízkosti, kdy její prožívání jde zároveň „jakoby po povrchu“. 

Potíže v chování se mimo jiné jeví i jako důsledek nejednoznačných a nejednotných 



 

pravidel ve výchově. Schopnost náhledu a hodnocení vlastního chování je spíše 

nerozvinuta. Co se týče vztahů s vrstevníky, tak je nezletilá dominantní, svoje 

požadavky si prosazuje na úkor ostatních, a to i pomocí manipulace a intrik. Zároveň se 

nechává svými vrstevníky lehce strhnout, především k asociálnímu jednání. Na kritiku 

reaguje popuzeně, odmlouvá, není ochotná přistoupit k diskuzi. V konfliktních 

situacích reaguje teatrálně, vulgárně až agresivně. Nemá zažité pracovní návyky, 

povinnosti plní minimálně, je nepořádná, naopak nadměrně dbá o svůj vzhled.  

Jak jsem již zmínila a ukážu v části věnované práci OSPOD/Týmu pro mládež 

s nezletilou, tak v uplynulých dvou letech prošla několika zařízeními ústavní výchovy. 

Zajímal mě tedy také názor nezletilé na celou situaci, její pocity a vztahy k rodičům. Ty 

jsou následující:   

Nezletilá byla spokojená v době, kdy byla rodičům nařízena její střídavá péče. 

Měla více volnosti. Nejvíce se jí líbilo u matky, která je dle jejích slov přísná, vodí si 

domů svoje kamarádky a spíše se věnuje jim, ale zároveň jí umí připravit program a 

vaří ji. Matka ovšem dceru u sebe nadále nechce a tak by chtěla nezletilá k otci. Otec jí 

hodně povoluje, na rozdíl od matky si s ní povídá, také babička (otcova matka) jí 

pomáhá se školou. Nezletilá v rozhovoru s pracovnicí OSPOD působí spontánně, je si 

vědoma potíží, které způsobuje, ale uvádí, že nesnáší, když se před ní rodiče hádají a 

„vyřizují si jejím prostřednictvím účty“. Lituje toho, jak se chovala, chtěla by z ústavu 

zpátky domů. V ústavu se jí nelíbí, připadá si omezovaná, slibuje, že už bude hodná. 

Zároveň ovšem přiznává, že je nevyzpytatelná, bojí se dalšího selhání, vždy je to pro ní 

„síla okamžiku“, kdy se rozhodne, že se z vycházky nevrátí. Nechápe, proč má být za 

své útěky tolik trestána, nerozumí ani tomu, proč je špatné, že se miluje se svým 

přítelem, když to dělá z lásky. Pracovnice jí vysvětluje, že v jejím věku páchá její přítel 

trestný čin a že veškeré její další útěky, problémy s vrstevníky v dětském domově, 

drzost k vychovatelům nebo problémy ve škole mohou vést k tomu, že se k rodičům 

v dohledné době nevrátí.  

 

Práce týmu s klientem a rodinou: 

Jak jsem již uvedla, tak OSPOD pracuje s nezletilou přibližně deset let. Ostatní 

subjekty zapojené do Týmu pro mládež seznámily pracovnice OSPOD s případem 

teprve nedávno, protože dříve nebyl projekt SVI na daném území realizován. Celou 

dobu spolupráce se pracovnice snaží být v úzkém kontaktu s rodiči, mají zájem o to, 



 

aby se rodiče pravidelně účastnili rodinné terapie. Do vztahů mezi rodiči a dcerou 

výrazněji také zasahuje babička nezletilé (matka otce), která je k terapiím také 

přizvána, ale posléze je na přání obou rodičů opouští, protože působí jako silný rušivý 

element. Je jednoznačně a bez výjimky na straně otce, na matce nevidí nic dobrého a 

věci, které mezi sebou řeší pouze rodiče – bez přítomnosti dcery – nezletilé poté 

tlumočí. Otec své matce po rozhovoru s pracovnicí OSPOD domlouvá, aby se nadále 

v jejich záležitosti neangažovala, že její chování je kontraproduktivní. Druhá babička 

nezletilé (matka matky) nemá o dění v rodině zájem, tráví většinu času na chatě a o 

členy rodiny se nezajímá.  

Během setkání Týmu pro mládež se hovoří o situaci v rodině, jednotliví členové 

navrhují řešení. Je přítomna také učitelka nezletilé, která hodnotí nezájem nezletilé o 

školu, její častou absenci a hrozící sníženou známku z chování. Pracovnice OSPOD 

seznamuje členy týmu s tím, že nezletilá byla na žádost matky umístěna na dětskou 

psychiatrii. Odborníci ovšem označili toto za neopodstatněné. Rodiče dceru nezvládají, 

je jim tedy doporučeno, aby nezletilá ambulantně docházela do Střediska výchovné 

péče (dále jen „SVP“). Protože se situace ambulantním docházením nezletilé nikterak 

nezlepšuje, je nezletilá ve SVP umístěna na pobyt a to z důvodů poruch chování a 

záškoláctví. Po necelém měsíci je nezletilé pobyt přerušen a to z důvodu hrubého 

porušení kázně ve škole, kterým nezletilá rozložila celou třídu a dále za napadení 

spolužačky. Vzhledem k těmto událostem byla nezletilá ve velmi krátké době 

vyloučena ze dvou škol a na doporučení pracovníků SVP byla převezena na dobrovolný 

pobyt do Diagnostického ústavu (dále jen „DÚ“).  Rodiče jsou i nadále v kontaktu 

s pracovnicí OSPOD, oba působí nešťastně a považují situaci za tolik vážnou, že 

zvažují podat návrh na vydání předběžného opatření. Mají pocit, že dceru dále zcela 

nezvládají. Matka po několika dnech kontaktuje OSPOD s tím, že nezletilá společně 

s další chovankou utekla z DÚ. Pracovnice matce doporučuje, aby na dceru působila 

v tom smyslu, aby se do ústavu vrátila. Je na pobytu dobrovolně. Matka již rezignovala 

a znovu pracovnici sděluje, že podá návrh na ústavní výchovu dcery.   

Ve stejném období na setkání Týmu pro mládež sdělil zástupce Policie ČR, že 

otec nahlásil sexuální zneužívání dítěte. Dcera se otci svěřila, že jí a další dívku na 

jednom z útěků sexuálně zneužilo několik cizinců. Policie ČR zahájila vyšetřování 

podezření ze spáchání trestného činu pohlavního zneužívání. Rodiče cítí, že vyčerpali 

všechny své možnosti – spolupracovali se  SVP, využili psychiatrie, dcera byla na 



 

dobrovolném diagnostickém pobytu. Matka sděluje pracovnici OSPOD, že se od 

psycholožky údajně dozvěděla, že problém je opravdu vážný. Také gradují spory mezi 

rodiči, kteří se z nastalé situace viní navzájem a neberou ohled na fakt, že jde 

především o jejich dceru.  Diagnostický ústav oznamuje OSPOD, že nezletilá bude 

přemístěna do Dětského domova se školou (dále jen „DDŠ“), potíže s ní i nadále 

přetrvávají. Výchovný přístup otce hodnotí jako nevhodný, matka se jeví schopnější, o 

dceru ovšem prakticky nejeví zájem. Z důvodu dovolenek nezletilé z DDŠ bylo 

provedeno šetření v bytě matky i otce. Nezletilá má u obou rodičů podmínky pro pobyt. 

Otec si v současné době ovšem nepřeje, aby dcera DDŠ opouštěla. Zde pracovnice 

OSPOD opět reflektuje ambivalentní vztah rodičů k dceři – dceru ani jeden z nich 

nechce do výlučné péče, zároveň jí slibují, že si jí brzo z DDŠ odvedou. Nepřejí si, aby 

byla v DDŠ, zároveň nejsou z počátku přístupni ani návštěvám nezletilé.  Pracovnice 

jim sděluje, že ústavní výchova je nařízena soudně a nelze měnit rozhodnutí „podle 

nálady“. Motivuje rodiče, aby před dcerou vystupovali jednotně a neslibovali jí věci, 

které nemohou splnit.  

Na setkání Týmu pro mládež pracovnice OSPOD sděluje, že ji DDŠ kontaktoval 

s podezřením na sebepoškozování nezletilé. Dcera odmítá komunikovat s oběma rodiči, 

po dohodě v rámci Týmu pro mládež pracovnice OSPOD nezletilou navštěvuje a 

společně s ředitelem DDŠ domlouvá individuální psychoterapii pro nezletilou. Opět 

(jako po celou dobu spolupráce) se snaží rodiče motivovat k efektivní komunikaci 

s nezletilou, snaží se je přimět k uvědomění si faktu, že jde především o dobro jejich 

dítěte. Rodiče obnovují pravidelnou docházku na rodinnou terapii do SVP a zároveň se 

pracovnici oznamují, že se dohodly, že část nastávajících prázdnin stráví nezletilá u 

otce a část u matky.  Během prázdnin se opět stupňují útěky nezletilé – nesnese se 

hlavně s matkou. Její pobyt u rodičů je ukončen a nezletilá se předčasně vrací zpět do 

DDŠ. Rodiče se scházejí u nezletilé v DDŠ a opět na sebe v její přítomnosti slovně 

agresivně útočí. Nezletilá je ze situace velmi rozrušená a vychovatelka předčasně 

ukončuje jejich návštěvu.  

Na Týmu pro mládež shrnují pracovnice OSPOD a ostatní zastoupené subjekty 

stále se opakující chyby rodičů, individuální terapie naštěstí alespoň částečně nezletilé 

ulevuje. Začíná si více uvědomovat sama sebe a zdá se, že se nějakým způsobem se 

situací smiřuje. Pracovnice také při setkání s rodiči znovu hovoří o tom, že dítě má 

právo na oba rodiče, ti by měli být rozumní a působit navenek jednotně. Zvláště u jejich 



 

dcery je v této chvíli  nutná jednotnost, jeden druhého podporovat ve snaze u dosáhnout 

poslušnosti. Rodiče se závěrem domlouvají, že do ústavu budou chodit odděleně, budou 

se střídat po týdnech.   

Otec žádá o svěření dcery do vlastní péče. Jako důvody uvádí následující. 

„Dcera opakovaně utíká z DDŠ, bere od rodičů jako zradu, že jí tam umístili. O 

návštěvách doma prosí, aby nemusela zpět, skrývá se u cizích lidí. Zhoršil se jí opět 

školní prospěch, chybí ji nedostatek pohybu. Odraz jejích problémů pak stresuje i 

rodiče, cítí tedy nutnost vrátit dceru zpět do rodinného prostředí. Zabránit tak úplnému 

odcizení a mít přehled o tom, kde se dcera pohybuje.“ Otec má pocit, že pobyt 

v různých výchovných a ústavních zařízeních byl již pro dceru ponaučením. Ústavní 

výchova zrušena nebyla.   

Na celé prázdniny byl nezletilé povolen pobyt u rodičů. Prázdninový pobyt u 

rodičů proběhl bez problémů, po návratu opakované útěky. V tomto časovém období 

oznamuje na setkání Týmu pro mládež zástupce Městské policie, že nezletilá byla 

přistižena při drobné krádeži. Věc se řešila jako přestupek. I představitel tohoto 

subjektu zdůrazňuje nesnadnou spolupráci s rodiči.  

Po necelém půl roce otec opět žádá o zrušení ústavní výchovy a svěření nezletilé 

do vlastní péče. Důvody: „její chování i prospěch se během pobytu v DDŠ ještě více 

zhoršil, otec má o dívku strach i kvůli útěkům. Během jednoho z útěků měla být 

nezletilá a její kamarádka zneužita skupinou cizinců (věc je stále ve vyšetřování). Otec 

má obavu, aby dcera nespadla do drog, nechytla se nějaké party“. Pracovnice OSPOD 

opakovaně navštěvuje nezletilou v DDŠ a vede s ní rozhovor. Nezletilá ví, že otec 

podal návrh ke zrušení ústavní výchovy. Předpokládá, že soud ústavní výchovu nezruší, 

vzhledem k jejím útěkům. Posledně byla na útěku 2 týdny, pobývá různě u kamarádů – 

věkově výrazně starších osob. Pokud by byla ústavní výchova zrušena, chtěla by být u 

otce, má sním lepší vztah. V DDŠ už jí to tolik nevadí jako ze začátku.  

V kanceláři pracovnice OSPOD se společně setkávají otec a matka a opět nejsou 

schopni konstruktivního rozhovoru. Navzájem se obviňují, matka se vyjadřuje ve 

smyslu, že otec podrývá její autoritu, podporuju dceru v tom, aby chodila na diskotéky 

a pila alkohol. Matka trvá na ústavní výchově – sama dceru nechce a otec je dle jejích 

slov neschopný a nedůsledný. Otec se brání, naopak z nedůslednosti obviňuje matku, 

uznává, že některé věci jí povoluje, aby byl klid. Zároveň je ale - dle svých slov -  

schopný s dcerou o všem mluvit, věnuje se jí a s pomocí své matky (babičky nezletilé) 



 

je schopný pomoci ji s přípravou do školy. Je zásadně pro zrušení ústavní výchovy a 

navrhuje konkrétní režimová opatření (po škole domů, učit se, pokud poruší, odebere jí 

mobil, omezení kontaktu s přáteli). Soudem je ovšem návrh na zrušení ústavní výchovy 

opět zamítnut. Dle soudce nejsou dány důvody pro zrušení ústavní výchovy a sama 

nezletilá nevytvořila situaci pro to, aby mohla být ústavní výchova zrušena. Hlavním 

důvodem jsou opakované útěky, soudce také neshledává otce dostatečně autoritativního 

a schopného řešit výchovné problémy nezletilé.  

Útěky nezletilé se nadále stupňují, situace se řeší v rámci Týmu pro mládež a 

jednotlivé subjekty se zamýšlejí nad možností přemístění nezletilé do jiného dětského 

domova, který by svými výchovnými opatřeními lépe zabránil opakovaným útěkům 

nezletilé do vysoce rizikového prostředí (asociální a romská komunita..) Rodičům je 

sděleno, že žádost o přemístění dcery do jiného zařízení ústavní výchovy mají podat 

oni. Ti však v této věci nekonají. 

Otec se odvolal proti zamítnutí soudu 1. stupně o návrhu na zrušení ústavní 

výchovy, proto proběhne nové jednání u odvolacího soudu. OSPOD provádí šetření 

v domácnosti otce i matky, zda jsou zde podmínky k výchově nezletilé.  Podmínky 

týkající se živobytí by byly u obou rodičů vhodné, matka ovšem čeká další dítě 

s přítelem a dcera by jí – dle jejích slov – společným pobytem zkomplikovala život. 

Otec trvá na návratu dcery do společné domácnosti. Má již také druhé dítě s novou 

přítelkyní, ale ta žije jinde a otec k nim pouze dochází. Má zájem se o dceru starat. Otec 

k odvolání uvádí, že „mu vadí, že dceři bylo soudně ustanovena ústavní výchova, 

přesto že ta je neustále na útěku, v DDŠ je jen formálně. On musí její pobyt tam hradit, 

ona žije v bytech bývalých chovanců, kteří fetují apod. Místo toho, aby byla doma, kde 

být chce a odkud by neutíkala“. Matka doplňuje – souhlasí s otcem ohledně DDŠ, je 

třeba přísnější režim. Nevěří ale, že otec by výchovu zvládl bez problémů. Odvolací 

soud ruší rozsudek obvodního soudu a vrací k novému prošetření.  

Ve chvíli, kdy dopisuji svou práci, nebylo o dalším umístění dívky rozhodnuto. 

Dívka se otci přiznala k pravidelnému užívání marihuany a pervitinu, proto jí byl 

vyjednán detoxikační pobyt v Dětském a dorostovém detoxikačním centru. V současné 

době má nezletilá přítele, který aktivně užívá pervitin a toho času je ve výkonu trestu. 

V detoxikačním centru se mezi ostatní děti nezletilá zařadila bez problémů, při 

skupinové terapii je aktivní, někdy projevovala krátký poměrně intenzivní nesouhlas, 



 

ale byla snadno usmiřitelná. Hovořila hlavně o vztahu s otcem, který je pro ni důležitý. 

Rozmýšlela se, zda absolvuje následnou léčbu, motivace přestat brát drogy je kolísavá.   

 

Shrnutí 

 Představila jsem kazuistiku dívky, která je již od raného věku konfrontována 

s nestálým zájmem rodičů o svou osobu. Může se zdát, že se v jejím případě „nic 

neděje“ a že je pouze posílaná z ústavu do ústavu. Není tomu tak. Mohu potvrdit, že 

OSPOD se o její případ velmi zajímá, od úplného začátku se snaží pracovat s rodinou a 

provádět její sanaci. Z kazuistiky je ovšem zřejmé, že zájem rodičů fluktuuje a práce 

s nimi je nelehká. Do středu zájmu stavějí sami sebe a své potřeby, nikoliv svou dceru. 

Jsou nerozhodní a nevědí, zda a jakým způsobem chtějí o dceru pečovat. V kasuistice 

lze dále pozorovat nabalování rizikových faktorů, které vedou k nastartování rizikového 

způsobu života nezletilé. V první řadě dochází k selhávání rodiny, které vede 

k odpadnutí nezletilé ze standardní vzdělávací dráhy. Problémy se stupňují během 

pobytu v ústavních zařízeních, kdy nezletilá začíná vykazovat jasné znaky 

predelikventního chování (útěky, agrese vůči ostatním dětem). I když se pracovnice 

OSPOD snaží poskytovat ohrožené a nyní již i delikventně se chovající dívce 

komplexní péči, jen těžko ji provádět v domácím prostředí, pokud rodiče nemají zájem 

a za vzniklé problémy viní právě dívku. Komplexní práce s klientem se odráží ve snaze 

Týmu pro mládež při projektu SVI. Jak jsem již zmínila, tak tato konkrétní kasuistika 

se v Týmu pro mládež probírá zpětně. Užší a efektivnější spolupráce v rámci týmu se 

projeví až do budoucna, a to ve chvíli, kdy budou zainteresované subjekty zvyklé tímto 

způsobem pracovat.   

Ve 4. kapitole jsem představila rozbor systému péče o ohroženou a delikventní 

mládež v ČR. Péče je roztříštěná, nedostatkem je také tzv. resortismus, který značí 

nespolupráci mezi subjekty. Tento jev můžeme pozorovat i ve výše uvedeném případě. 

Dívka je umístěna nejprve do SVP, posléze do DÚ, nejdelší dobu pobývá v DDŠ, 

v době, kdy se s ní potkávám naposledy, končí v detoxikačním centru. V každém ze 

zařízení je s ní pracováno dle daných pravidel a věřím, že i dle nejlepšího „vědomí a 

svědomí“ jednotlivých pracovníků. Nepozorovala jsem ovšem spolupráci mezi 

jednotlivými zařízeními. OSPOD, jako styčný orgán, přebírá informace a podrobné 

zprávy o pobytu a chování nezletilé, zařízení navzájem její problém ovšem 

nekonzultují. Postupy jednotlivých školských zařízení, kterými nezletilá prochází, jsou 



 

izolované, zvlášť se vyjadřují také zástupci školy, kterou nezletilá navštěvuje. Co se 

týče rodičů, tak ti se do spolupráce se zařízeními také nezapojují, komunikují 

nepravidelně a pouze s pracovnicemi OSPOD. Pokud dívka v zařízení opakovaně 

„selže“, nevidí pracovníci jiné řešení, než ji přemístit dále. Z DDŠ dívka opakovaně 

utíká, na což upozorňuje její otec a soud, i přesto že zamítne jeho návrh na zrušení 

ústavní výchovy, mu dává v tomto za pravdu. I útěkovost může být důsledkem 

nespolupráce zařízení, roztříštěnosti péče. Velkou roli hraje i fakt, že zde klienti 

společně vykonávají ochrannou i ústavní výchovu. I nezletilá se často nechává strhávat 

partou a její pobyt ve společnosti klientů vykonávajících ochrannou výchovu může být 

ohrožující. Na kasuistice jasně vidíme potřebu vytváření multidisciplinárního přístupu 

k problematice delikvence dětí.  

Jako řešení, které je i záměrem kompetentních institucí a ke kterému směřuje 

projekt SVI, je vytvářet především užší spolupráci mezi jednotlivými aktéry kauzy. 

Nalézat společně přijatelné způsoby řešení, lépe spolupracovat s Policií České 

republiky při navracení klientů zpět do zařízení. Lépe se zabývat dětmi jako 

individualitami, zohledňovat důvody, z kterých se v zařízení ocitly a vytvářet programy 

„jim šité na míru“. Zde ovšem opět narážím na nedostatek personálu a i času 

odpovědných pracovníků. Věřím ale, že se i díky projektu SVI začne stav v oblasti této 

problematiky měnit a směřovat k lepším výsledkům.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Závěr 
 

O aktuálnosti tématu a naléhavosti řešit prevenci a nápravu delikventního 

chování dětí a mladistvých není v současné době pochyb. Jako stejně neodkladnou se 

jeví problematika ohrožených dětí.  Nasazení SVI by se mělo v budoucnosti stát 

plošnou podporou pro všechny instituce participující na péči o rizikovou a ohroženou 

mládež. Umožní sledovat migrující klienty, poskytne prostor pro předávání informací i 

vyšším správním subjektům, sníží náklady na budování jednotlivých SVI a školení 

pracovníků. Nejlepším řešením v této problematice se jeví pokračovat v úspěšně 

nastartovaném modelu spolupráce jednotlivých subjektů a zároveň budovat jednotný 

centrální model na základě získaných zkušeností z pilotního projektu systému včasné 

intervence v Ostravě, Svitavách a postupně i dalších realizátorů projektu. Komplexní 

přístup k řešení problematiky dětské kriminality se jeví jako mnohem efektivnější než 

nahodilé a roztříštěné postupy jednotlivých lokalit. Co tedy vlastně projekt SVI přináší? 

Jaké jsou jeho „dopady“? Mezi základní lze uvést následující: 

 
• Zajistí maximální možnou informovanost všech subjektů v co nejkratším čase o 

nezletilých a mladistvých delikventech, o uložení a průběhu přijatých 

výchovných, ochranných či trestních opatřeních. To umožní především 

komplexní pohled na dítě, větší znalost jeho prostředí a určení adekvátního 

postupu. 

• Zajistí maximální možnou informovanost všech subjektů v co nejkratším čase o 

dětech ohrožených a delikventních. Poskytne přehled užitých opatření, jejich 

efektivity, mapování dalšího postupu.  

• Dojde k rychlejší komunikaci, maximálnímu zjednodušení a zefektivnění 

administrativy, což umožní kurátorům a sociálním pracovnicím věnovat více 

času klientovi (dítěti, jeho rodině) a pokusit se tak o nápravu poškozeného 

stavu. 

• Dojde ke shromažďování informací a využívání elektronické komunikace, k 

vytvoření unikátní databáze s okamžitě a dlouhodobě dostupnými a aktuálními 

informacemi o dětech či mladistvích, které jsou v péči orgánů sociálně-právní 

ochrany. Databáze bude poskytovat aktuální, přesné a obsáhlé informace o dítěti 



 

a jeho zázemí. Přínosem je opět včasný a komplexní pohled na dítě a jeho 

prostředí. 

• Důsledkem možnosti okamžitě a adekvátně reagovat na vzniklou situaci dítěte 

dochází ke zvýšení pravděpodobnosti odklonu dětí od případné kriminální 

kariéry a vytvoření podmínek pro stanovení odpovídajícího sociálně nápravného 

programu a jeho efektivního naplňování.  

Projekt prostupuje napříč veškerými resorty, je významným prvkem spolupráce, 

ze kterého vyplývají konkrétní úkoly. Dochází k vytvoření jednoduchého a přehledného 

komunikačního prostředí, které urychluje předávání informací mezi jednotlivými 

subjekty. Díky projektu jsme také zaznamenali zvýšený zájem laické veřejnosti o 

problematiku. Projekt má samozřejmě i své slabé stránky, které jsem shrnula především 

v podkapitole 7.1. Je organizačně náročný, problémem je také finanční zatížení 

v souvislosti s technickým a technologickým zabezpečením projektu.   

 Cílem mé práce bylo představit základní poslání projektu Věřím, že došlo 

k přehlednému objasnění komunikačního prostředí mezi subjekty, byly ukázány slabé i 

silné stránky projektu a v souladu s názvem práce došlo k porovnání aktivit všech 

realizátorů projektu Systém včasné intervence. Osobně vidím jako největší problém 

fakt, že systém nefunguje celorepublikově. Domnívám se, že pouze tento jev přinese 

kýžený výsledek, kterým je ještě větší prohloubení spolupráce všech zainteresovaných 

institucí tak, aby byly přinášeny další pozitivní změny v oblasti práce s delikventními a 

ohroženými dětmi a mládeží.  
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 - Architektura řešení SVI pro městskou část Praha 2. Podstatné 
technické a technologické aspekty projektu. 

 
Informační systém SVI (dále jen „IS SVI“) je tvořen centrální aplikací 

zajišťující tři hlavní činnosti: 

• sběr, třídění a evidenci hlášenek o delikventních dětech, mládeži a jejich 
rodinách, 

• sběr, třídění a evidenci hlášenek týraného, zanedbávaného nebo zneužívaného 
dítěte,  

• zpracování dat a vyřízení procesní stránky spojené s jednotlivými typy hlášení.  

 
Paralelně se zpracováním hlášenek poskytuje IS SVI také následující 

administrátorské a analytické služby: 
• statistiky a grafy z uložených dat,  
• vyhledávání a filtrování uložených dat,   
• správa a vedení souvisejících záznamů (spisy, úřední záznamy), jejichž vzhled 

kopíruje příslušné papírové předlohy (pro potřeby kontroly, tisku a archivace),  
• administrace systému (webových účtů, apod.)  

 

I v této části IS SVI jsou příslušné funkce vždy dostupné pouze oprávněným 
uživatelům, v závislosti na jejich uživatelských rolích definovaných na základě 
přístupových práv. IS SVI je vybudován na platformě Microsoft. Uživatelská aplikace 
je naprogramována pomocí technologie .NET. Režim spolupráce mezi oběma servery 
navrhne správce projektu. S ohledem na řešení aplikace postačí uživateli pouze 
internetový vyhledávač - Internet Explorer. Centrální server  a komunikace mezi 
centrálním a lokálním serverem bezpodmínečně vyžaduje šifrování veškerého provozu, 
z důvodu bezpečnostního zajištění provozu (protokol HTTPS). Uložená data na serveru 
jsou šifrována. Na serverech je využito maximum bezpečnostních prvků nabízených 
operačním systémem, záznam provozu, atd. Antivirová ochrana centrálního serveru je 
zajištěna pomocí software Norton Antiviru a lokálního serveru pomocí software 
NOD32. Lokální server bude sloužit současně jako aplikační, databázový a webový 
server. SQL Server 2005, použitý jako databázový server, umožňuje zadávání dotazů 
na data a analyzování a zpracování dat prostřednictvím webu. MČ Praha 2 požaduje 
v budoucím řešení použít databázový server na platformě Oracle 10g (příp. vyšší 
verze). K přenosům dat mezi centrálníma lokálním systémem slouží jazyk XML 
(Extensible Markup Language). Server umožňuje provádět fulltextové prohledávání 
formátovaných dokumentů. Na IIS je dále importován serverový certifikát pro HTTPS 
komunikaci. Jako klientský prohlížeč je definován Internet Explorer 5.5 a vyšší. 
Aplikace obsahuje tři části - webové aplikace, webovou službu a datový sklad. 

Webová aplikace 

Webové aplikace jsou děleny do dvou kategorií. První kategorie je veřejná, na 
kterou se může připojit uživatel z Internetu a druhá kategorie, na kterou se připojí 
pouze uživatel vnitřní sítě. Webová aplikace SVI je veřejně přístupná přes protokol 



 

HTTPS. Aplikace jsou nastaveny tak, že pro šifrovanou komunikaci používají 
anonymní serverový certifikát. 

Webová služba 

Webová služba je druh webové aplikace ASMX.NET, sloužící zde jako 
integrační broker. Bude plnit úlohu poskytovatele dat pro webové aplikace. Služba 
bude komunikovat pomocí protokolu HTTPS POST pomocí technologie SOAP. Pro 
komunikaci bude otevřen port 443. Služba bude otevřena jak interně v serveru pro 
komunikaci s webovými aplikacemi. Pro bezpečnost bude využito technologie SOAP, 
pomocí které bude probíhat autentizace uživatele přistupujícího k webové službě a na 
jejím základu bude možné vznést na službu dotaz. Webová služba už dál předá 
informaci do datové vrstvy. 

 

Veškerá konfigurace lokálního serveru bude podřízena snaze dosáhnout 
maximální bezpečnosti. Případný vzdálený přístup bude povolen pouze 
administrátorům serveru za účelem správy. Vzdálený přístup uživatelů nebude povolen. 
Server bude nabízet uživatelům přístup pouze přes webové služby, jiný typ přístupu 
nebude povolen. Jak jsem již také zmínila v předchozí kapitole, tak přístup k aplikaci 
SVI bude povolen pouze po šifrovaném protokolu HTTPS. Nešifrovaný protokol HTTP 
bude sloužit pouze pro zobrazení uvítací stránky aplikace. Jiné přístupové protokoly 
budou blokovány firewallem. Zmínila jsem již také ochranu databáze, která je v SQL 
serveru šifrována pomocí EFS operačního systému,tak aby čitelný přístup k souborům 
byl umožněn pouze databázovému serveru a nebyl přístupný při ztrátě disků. Uložení 
souborů, které neobsahují data SVI nebude šifrováno, nicméně při ukládání souborů 
bude využito přístupových práva operačního systému nad souborovým systémem.  

 

Příprava prostředí, analýza a customizace, testování aplikace a implementace 
V rámci přípravy prostředí bude provedena implementace hardware IS serveru. 

Bude provedeno veškeré nutné zapojení na straně serveru do síťového prostředí, 
zapojení, konfigurace a testování UPS. Dále bude proveden test síťové dosažitelnosti na 
databázový server. V případě zřízení vzdáleného přístupu pro účely administrace bude 
provedeno ověření vzdáleného přístupu k serveru (přes metropolitní síť MepNet). 
V rámci této fáze bude také instalován veškerý systémový software, tj. operační systém 
serveru, webový server a všechny bezpečnostní patche k datu instalace. Bude 
provedena instalace a konfigurace firewallu. Bude provedeno testování všech 
potřebných protokolů nutných pro běh serveru, tj. pro přístup k webovému serveru, 
vzdálenou správu, případně souborové sdílení. Dále bude instalován antivirový 
software u něhož bude nastavena pravidelná aktualizace vyhledávacích řetězců 
antivirového software.  

Posléze bude provedeno ověření a nastavení komunikace s datovým skladem, 
analýza prostředí datového skladu. Na základě této analýzy budou provedeny všechny 
vývojové práce nutné pro úpravu aplikace vedoucí k zapracování potřeb prostředí 
městské části Praha 2. V rámci customizace (neboli jakési úpravy na míru zákazníka) 
bude postupně převedena současná aplikace zprovozněná na testovacím prostředí na 
databázový server se zapracováním výsledků analýzy. Během této fáze může zákazník 
průběžně sledovat stav nové aplikace. Tato fáze bude časově nejnáročnější. Testování 
aplikace bude provedeno z technického a uživatelského pohledu. Ověřena bude stabilita 



 

aplikace a její veškeré komunikační vazby vůči okolí. Ověřena bude kompletní 
uživatelská funkčnost aplikace. Výsledky testovací fáze budou zapracovány do finální 
verze aplikace. V této finální fázi dojde k převedení aplikace z testovacího prostředí na 
provozní režim. V rámci této fáze dojde k zaškolení administrátora do struktury 
aplikace a jejích jednotlivých komponent. Budou vysvětleny kroky nutné pro 
pravidelnou údržbu a správu aplikace. Zároveň bude provedeno školení uživatelů o 
aplikaci SVI pro Městskou část Praha 2 a jejím používání. Během ověřovacího provozu 
bude prováděn dohled s podporou nad činností uživatelů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 2 – Prohlášení subjektu o přistoupení k projektu 
 

Prohlášení o přistoupení … ke spolupráci a součinnosti v rámci 
Systému včasné intervence na Praze 2 

 
 
 

Zúčastněné subjekty, zastoupené níže uvedenými osobami, vedeny snahou 
zlepšit systém péče o rizikové a ohrožené děti, v souladu s níže uvedenými právními 
předpisy, společně prohlašují:  
 

 
čl. I.  

Zúčastněné subjekty: 

1. Městská část Praha 2  

zastoupená …. 

2. Subjekt 

zastoupená …. 

 

 

 
čl. II.  

Předmět prohlášení 

Předmětem je přistoupení … do informačního systému SVI na Praze 2. 
Přistoupením se subjekt stává spolupracujícím subjektem Systému včasné intervence na 
Praze 2 ve smyslu Společného prohlášení subjektů (Městská část Praha 2, Obvodní 
ředitelství PČR Praha II, Obvodní soud pro Pruhu 2, Obvodní státní zastupitelství pro 
Prahu 2 a Probační a mediační služba ČR) o spolupráci a součinnosti v rámci Systému 
včasné intervence ze dne …, která je nedílnou přílohou tohoto prohlášení. Dále se 
subjekt stává členem společného informačního systému specifikovaného v čl. VII. odst. 
1 přílohy tohoto prohlášení, včetně podmínek vkládání, výměny a poskytování 
informací v rámci tohoto Informačního systému. Dle podmínek a potřeb se subjekt 
stává členem Týmu pro mládež pro řešení problematiky rizikových a ohrožených dětí.  

 
 
 

čl. III.  
Závěrečná ustanovení 

1. Toto společné prohlášení je deklarací vůle zapojených subjektů skutečně a efektivně 
pracovat s rizikovými a ohroženými dětmi. Za jeho dodržování odpovídají statutární 
zástupci zapojených subjektů, kteří jsou také povinni zajistit odstranění jakýchkoliv 
nedostatků, pochybení nebo jiných překážek bránících naplňování společného 
prohlášení, pokud se na místě jejich subjektu vyskytnou. Subjekty současně 
prohlašují, že se navzájem budou průběžně a neprodleně informovat o všech 



 

změnách nebo skutečnostech, které mohou mít z jejich strany vliv na činnost 
projektu SVI a IS SVI. 

2. Toto prohlášení se vyhotovuje v počtu 2 stejnopisů, každý ze subjektů SVI obdrží po 
jednom.  

 
 
 
 
V Praze dne        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 3: Ukázky prostředí informačního systému SVI 
 
 
 

Obrázek č. 2: Hlavní menu IS SVI (starší verze IS SVI) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obrázek č. 3: Menu administrátora – správa uživatelů (novější verze IS SVI) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obrázek č. 4: Úvodní stránka systému (novější verze IS SVI) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obrázek č. 5: Menu správa lokalit (novější verze IS SVI) 
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 The aim of this project is to introduce a “System of early intervention“ using 
methodology assigned by the Home Office. The System of early intervention is a 
process of work and communication in the area of social and legal protection of 
children and juvenils and fraud prevention. I am describing my reasons for the creation 
of this project and its general set up for the Czech Republic. The project is relevant to 
the problems of endangered and delinquant children and juveniles, and I am explaining 
the terms related to the subject in this introduction accordingly. In the next section I 
will target the development of fraud in the Czech Republic and I will mention some 
examples of foreign countries for comparison. Due to several departments being 
involved in the execution of this project, I am further introducing their activity in 
connection with the system. After introduction with the project on a general level, I will 
focus on concrete examples of work in the way that is being implemented in the Town 
district Prague 2. 

To comply with the title of my work, I am practically addressing the comparison 
of the System of early intervention in the nine towns in which the project has already 
been implemented. I have undertaken SWOT analysis and have determined its strong 
and weak points, opportunities and threats. I have then discussed these with the 
representatives of individual locations. Even though the methodology is set uniformly, I 
have on the basis of the interview evaluated a number of different approaches and 
opinions. In conclusion, I am introducing a case report of a girl under long-term  review 
with the Authority of social and legal child protection.  
Key words: System of early intervention, social and legal protection of children and 
juvenils, criminality, delinquency, primary involved subjects, secondary involved 
subjects  
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 Cílem práce je představení projektu Systém včasné intervence, který vychází 
z metodiky dané Ministerstvem vnitra. Systém včasné intervence je způsob práce a 
komunikace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a prevence kriminality. 
Ve své práci popisuji motivace ke vzniku projektu a jeho obecné nastavení pro Českou 
republiku. Projekt se vztahuje k problematice ohrožených a delikventních dětí a 
mládeže, proto představuji v úvodní části práce pojmy související s tímto tématem. 
V další části se zaměřuji na vývoj kriminality v České republice a pro srovnání uvádím 
několik zkušeností ze zahraničí. Protože je do realizace projektu zapojeno několik 
resortů, představuji dále jejich činnost v souvislosti se systémem. Po seznámení 
s projektem na obecné úrovni se zaměřuji na konkrétní ukázku práce tak, jak probíhá na 
Městské části Praha 2.  
 Abych dostála názvu své práce, v praktické části se věnuji srovnávání Systému 
včasné intervence v devíti městech, ve kterých je projekt již realizován. Provedla jsem 
SWOT analýzu projektu a  vymezila tedy jeho silné a slabé stránky, příležitosti a rizika. 
O těch jsem posléze hovořila se zástupci jednotlivých měst. I přesto, že je metodika 
nastavena jednotně, na základě rozhovorů jsem vyhodnotila hned několik rozdílných 
přístupů a názorů.  Na závěr představuji kasuistiku dívky dlouhodobě vedené v evidenci 
orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.  
Klíčová slova: Systém včasné intervence, sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, 
kriminalita, delikvence, primárně zapojené subjekty, sekundárně zapojené subjekty  
  

 
 
 


