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preventivní politiky v �R. Celkov� by jist� také prosp�la ješt� v�tší spolupráce 

mezi státním a soukromým sektorem zejména v otázkách využívání volného �asu 

mládeže a také spolupráce v otázkách zneužívání návykových látek. 

Oddíl 7 

Záv�r 

7. 1. Záv�rem k práci 

       Co �íci záv�rem? Když jsem uvažoval nad tématem svojí rigorózní práce, 

tohle téma m� napadlo jako první. Mám ur�ité zkušenosti, které jsem v této práci 

mohl zúro�it a stejn� tak jsem p�edpokládal, že bych se mohl leccos dozv�d�t p�i 

studiu literatury ke zpracovávané problematice. Z tohoto pohledu se mi poda�ilo 

obojí. Zkušenosti, které jsem získal v praxi se mi v ur�itých momentech velmi 

hodily, protože získat p�ístup k soudním spis�m mladistvých pachatel� je velmi 

obtížné. Stejn� tak jsem se p�i studiu literatury zejména ke kriminalistické 

charakteristice a k výslechu mladistvých dozv�d�l ur�ité skute�nosti, které se mi 

asi p�i mojí práci s mládeží budou velmi hodit.  

       M�j úkol byl zpracovat vybrané problémy kriminality mládeže. Problematika 

byla velice zajímavá, práce na tomto tématu m� velmi bavila. Myslím, že se mi 

povedlo zachytit všechny klí�ové instituty, postupy a nástroje uvedené metodiky, i 

když jsem n�kterým mohl v�novat mén� prostoru, než bych t�eba cht�l, z d�vodu 

jejich zna�né rozsáhlosti jako samostatného tématu (zejména kriminalistická 

charakteristika, problematika výslechu, prevence kriminality). 

7.2. Úvaha de lege ferenda 

       Do budoucna by metodice vyšet�ování a zejména prevenci mohl pomoci fakt, 

že s ú�inností od 1. 1. 2010 vstoupí v platnost nový trestní zákoník vyhlášený ve 

Sbírce zákon� �R pod �. 40/2009 Sb. a novela trestních p�edpis� vyhlášená ve 

Sbírce zákon� �R pod �. 41/2009 Sb., Tyto dlouho dop�edu avizované a 

o�ekávané p�edpisy po�ítají se snížením trestní odpov�dnosti u mladistvých na 

�trnáct let. Jde o pr�lomové opat�ení v �eském trestním právu, kde vždy byla 
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hranice trestní odpov�dnosti stanovena na dovršení patnácti let v�ku. Nicmén�

v n�kterých státech již opat�ení, spo�ívající v trestní odpov�dnosti �trnáctiletých 

fungují. V �R by takové opat�ení mohlo potencionální pachatele z �ad 

�trnáctiletých odradit od páchání �in�, pro které budou moci nov� být trestn�

stíháni (nebo� tyto osoby budou trestn� odpov�dné práv� již od 14ti let). Takové 

opat�ení by tedy mohlo p�isp�t i k celkovému snížení kriminality páchané mládeží. 

Bylo by asi namíst� posílit i pravomoci orgán�, zabývajících se kriminalitou 

mládeže a jejím vyšet�ováním, zejména Policie �R tak, aby mohla ješt� ú�inn�ji 

zasahovat proti mladistvým pachatel�m, aby vyšet�ování a objas�ování trestného 

�inu m�lo i preventivní charakter, zejména pokud jde o pachatele z problémových 

skupin obyvatelstva. Rovn�ž tak je žádoucí za�ít uplat�ovat programy prevence 

uvedené výše, tak jak je tomu zejména v USA, nebo� i to m�že pachatele trestných 

�in� z�ásti odradit, p�ípadn� je p�esv�d�it o tom, že se vyplatí trestný �in 

nespáchat. D�ležitá v této oblasti je zejména práce s rodinou jako celkem, aby d�ti 

už od útlého d�tství byly vedeny ke správnému chování. Všechny tyto výše 

uvedené faktory by mohly ješt� intenzivn�ji p�isp�t k usnadn�ní vyšet�ování a 

objas�ování trestných �in� páchaných mládeží, a samoz�ejm� také k prevenci 

kriminality a odrazení mladistvých od páchání trestné �innosti, což by samoz�ejm�

byl jev velmi žádoucí. 

        


