
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

Veronika Baščíková 

 

VÝVOJ A STRUKTURA KRIMINALITY 

MLÁDEŽE V ČR 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. 

Katedra: trestního práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): únor 2011  



 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu. 

V Praze dne …………. 

………………………. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych na tomto místě poděkovala panu JUDr. Radku Šmerdovi, Ph.D. za odborné 

vedení při zpracování této práce a dále též panu Bc. Janu Targovi za účinnou pomoc.  



3 

 

OBSAH 

ÚVOD ..........................................................................................................................4 

1. VYMEZENÍ POJMŮ ..............................................................................................6 

2. HISTORICKÝ EXKURZ........................................................................................8 

 2.1 Historický vývoj trestní politiky nad mládeží ................................................8 

 2.2 Vývoj po roce 1918 na území České republiky ...............................................9 

3. ANALÝZA DYNAMIKY A STRUKTURY KRIMINALITY MLÁDEŽE ........ 12 

 3.1 Charakteristické rysy kriminality mládeže .................................................. 12 

 3.2 Faktory ovlivňující kriminalitu mládeže ...................................................... 14 

 3.3 Stav, struktura a dynamika kriminality mládeže ........................................ 17 

 3.3.1 Zdroje informací o kriminalitě .................................................................. 17 

 3.3.2 Celkový stav kriminality a její vývoj v ČR ............................................... 20 

 3.3.3 Rozsah a dynamika registrované kriminality mládeže v ČR ...................... 24 

 3.3.4 Struktura kriminality mládeže v ČR .......................................................... 27 

 3.3.5 Rozdílnost kriminality dětí mladších 15 let a mladistvých ......................... 35 

 3.3.6 Stíhaní, obžalovaní a odsouzení mladiství ................................................. 36 

4. KONTROLA KRIMINALITY MLÁDEŽE ......................................................... 40 

 4.1 Obecné vymezení ........................................................................................... 40 

 4.2 Právní kontrola.............................................................................................. 41 

 4.3 Prevence ......................................................................................................... 45 

 4.3.1 Projekty prevence ..................................................................................... 47 

5. POHLED NA MOŽNÝ BUDOUCÍ VÝVOJ A DOPORUČENÍ ......................... 50 

ZÁVĚR ...................................................................................................................... 53 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ...................................................................... 57 

SEZNAM GRAFŮ A TABULEK ............................................................................. 60 

 



4 

 

ÚVOD 

Kriminalita mládeže představuje tradiční problém lidské společnosti. Již od 

nepaměti se společensky nežádoucího chování dopouštějí nejen dospělí jedinci, ale i ti 

nejmladší ze společnosti. Přitom příčin, které kriminální chování u této věkové skupiny 

podněcují, existuje celá řada. Některé jsou neměnné, jiné se postupem času mění, jako 

společnost sama. 

 Kriminální chování je mezi dnešní mládeží značně rozšířeno a díky 

uskutečněným průzkumům lze konstatovat, že prakticky každý mladý jedinec se 

alespoň jednou v životě dopustil deliktu více či méně závažného. Z uveřejněných zpráv 

z oblasti kriminality však vyplývá, že kriminalita dětí a mladistvých má v současné 

době sestupnou tendenci. Zároveň je však nutno podotknout, že závažnost spáchaných 

deliktů a brutalita mladých pachatelů naopak vzrůstá. Na místě je proto otázka, zdali je 

sledovaný pokles kriminality dětí a mladistvých skutečný, či je pouze domnělý.  

Především díky silné medializaci brutálních násilných trestných činů 

spáchaných mládeží, přibývá znepokojených občanů, kteří požadují snížení věkové 

hranice trestní odpovědnosti a zpřísnění postihu mladých delikventů. Avšak je snížení 

hranice trestní odpovědnosti skutečně tím správným řešením daného problému? Ani 

přední odborníci z oblasti trestního práva nejsou při řešení této otázky jednotní. Zatímco 

jedna skupina se domnívá, že rozhodně ano, je potřeba ji snížit, druhá tvrdí opak, 

docílilo by se tím pouze opětovného snížení věku mladých pachatelů pod zákonem 

stanovenou hranici. 

Osobně se domnívám, že řešení tohoto problému je nesnadné a rozhodně se jej 

nepodaří vyřešit „pouhým“ snížením věkové hranice trestní odpovědnosti. Dnešní 

mládež je vystavena mnoha lákavým požitkům, které jí nabízí naše společnost, avšak ne 

každému je umožněno jejich dosažení legální cestou. Proto i s ohledem na výchovu a 

sociální prostředí, v němž mladý jedinec vyrůstá, si dítě či mladistvý volí mnohdy 

nezákonnou cestu k naplnění svých tužeb.  

V souvislosti se shora uvedeným se proto ve své práci zaměřím nejen na vývoj a 

strukturu kriminality mládeže, čemuž odpovídá i název této práce, ale rovněž se 

pokusím nastínit, jakým způsobem bychom měli na kriminalitu mládeže nahlížet v 

otázce její právní kontroly a prevence, jelikož právě prevence by v boji proti kriminalitě 

mládeže měla zastávat výsadní postavení. 
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Po úvodním vymezení základních pojmů, jež považuji v daném tématu za 

stěžejní, si dovolím v rámci druhé kapitoly této práce učinit stručný historický exkurz, 

který nám umožní získat základní představu o pojímání kriminality mládeže v rámci 

historického vývoje a zejména pak o její právní kontrole v časovém vývoji, a to jak ve 

světě, tak i na území České republiky. 

Ve třetí kapitole se postupně budu zabývat dynamikou neboli vývojem 

kriminality mládeže na našem území a jejím současným stavem a strukturou. Nejdříve 

se však zmíním o rysech, jež jsou pro kriminalitu mladých pachatelů charakteristické, a 

dále popíšu nejčastější faktory ovlivňující její vznik. Rovněž v této kapitole uvedu, 

z jakých zdrojů při obecném zkoumání kriminality můžeme vycházet a čerpat cenné 

informace. Takovými zdroji jsou zejména statistické údaje shromažďované orgány 

činnými v trestním řízení a výzkumy prováděné mezi pachateli a poškozenými. Dále se 

pokusím vymezit základní rozdíly v trestných činech páchaných dětmi mladšími 15 let a 

mladistvými, blíže se zaměřím na osoby stíhané, obžalované a odsouzené z řad 

mladistvých pachatelů. 

V další kapitole této práce se budu věnovat způsobům kontroly kriminality 

mládeže v České republice, a to jak z hlediska formálního, tedy platné právní úpravy, 

tak i neformálního, tj. prevenčním opatřením a projektům, které jsou u nás v oblasti 

kriminality mládeže uskutečňovány. 

Před závěrečným shrnutím si dovolím nastínit možný budoucí vývoj kriminality 

mládeže na našem území v následujících letech. V souvislosti s tímto se pak zamyslím i 

nad prostředky a opatřeními, jež by měly být v této oblasti nadále uplatňovány tak, aby 

kriminalita mládeže zůstala ve stabilizované podobě. 

Při psaní této diplomové práce budu vycházet nejen z uvedených knižních 

zdrojů, odborných článků a právní úpravy, ale i oficiálních statistik, jež jsou 

zveřejňovány zejména orgány činnými v trestním řízení. 
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1. VYMEZENÍ POJMŮ 

Úvodem této práce si dovolím vymezit několik základních pojmů, s nimiž se 

setkáváme při popisu a výkladu kriminality. Pod samotným pojmem kriminalita neboli 

zločinnost, si dle jejího legálního pojetí představíme úhrn sociálně škodlivých jevů, 

které jsou stanoveny v trestních kodexech. 
1
  Na kriminalitu lze však pohlížet i v pojetí 

širším, jako na sociálně patologický jev, který zahrnuje jevy odchylující se od norem a 

hodnot dané společnosti. V rámci kriminality pak rozlišujeme i tzv. prekriminalitu, jež 

je tvořena činy jinak trestnými, jichž se dopouštějí osoby před dosažením trestní 

odpovědnosti (tj. děti mladší 15 let).            

Při popisu kriminality je zjišťován její rozsah a úroveň (intenzita). Rozsah 

kriminality je dán počtem činů, které lze z hlediska trestního práva definovat jako činy 

trestné, případně též činy jinak trestné, spáchané na vymezeném území za určité časové 

období, přičemž tento rozsah je následně vyjádřen absolutními čísly.  

Úroveň kriminality je vyjádřena indexem, který získáme poměrem rozsahu 

kriminality a počtu obyvatel na vymezeném území následujícím způsobem: 

 

      
                    

                                  
                          2 

 

Stav kriminality je základní kvantitativní charakteristikou, kterou lze vyvodit ze 

statistických údajů o kriminalitě a je uváděna v absolutních hodnotách. 
3
 Struktura 

kriminality neboli rozložení kriminality pak představuje charakteristiku kvalitativní a 

vyjadřuje rozdělení celkové kriminality, jejich pachatelů, obětí, forem jejího páchání, 

způsobených škod apod. do zvláštních skupin. Dynamika (vývoj) kriminality nám 

zaznamenává změny ve výše uvedených údajích, tj. v rozsahu, intenzitě a struktuře 

kriminality, a to za určité časové období. 
4
 

Mládeží se rozumí děti a mladiství, přičemž v oblasti kriminologie je mládež 

členěna do tří věkových skupin. Prvou skupinu tvoří děti, tedy osoby mladší 15 let, 

                                                
1 ZOUBKOVÁ, I. Kontrola kriminality mládeže. 1. vydání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002, s. 11. 
2
 ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Díl I. Obecná část. 3. vydání. Praha: Policejní akademie České 

republiky, 2001, s. 18. 
3 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 59. 
4 HOLCR, K. a kol. Kriminologie. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 51. 
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přičemž tuto kategorii osob užívá zejména trestní právo. Jedná se o fyzické osoby 

trestně neodpovědné, osoby, jež se dopustily činu jinak trestného. Další skupinou jsou 

mladiství, jimiž jsou osoby ode dne, který následuje po dni patnáctých narozenin do 

dne, kterým dovrší osmnáct let. Opět se jedná o pojem trestněprávní. Pojem mladý 

dospělý je naopak pojmem používaným především v kriminologické literatuře. Jedná se 

o věkovou kategorii od osmnácti let a výše, přičemž horní hranice není chápána 

jednotně a je velmi volná. Někdy je stanovena do věku jednadvaceti let, jindy do věku 

dvaceti čtyř, ale i třiceti let. Trestněprávním pojmem, který stojí mimo kriminologické 

členění, je pak pojem osoba blízká věku mladistvého, jíž je chápána fyzická osoba ve 

věku mezi osmnáctým a devatenáctým rokem.
5
 

                                                

5 ZOUBKOVÁ, I. Kontrola kriminality mládeže. 1. vydání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002, s. 13. 
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2. HISTORICKÝ EXKURZ 

2.1 Historický vývoj trestní politiky nad mládeží  

V průběhu historie dochází k rozdílnému vnímání delikventního jednání dětí, a 

to od stavu, kdy většina starověkých společenství zacházela s dětskými delikventy 

stejně jako s dospělými, přes pojímání dětství jako období nedostatečné rozumové 

vyspělosti s mírnějším potrestáním nebo dokonce vylučujícím potrestání, až po reformní 

snahy usilující o respektování specifik dětské delikvence.  

Již v první polovině 19. století se do popředí dostává úsilí o odlišné zacházení 

s delikventní mládeží. Na americkém kontinentu nese dle myšlenky „parens patriae“ 

odpovědnost za selhání dítěte rodič a pakliže rodič selže, měl by se jeho role ujmout 

stát. Stát následně prostřednictvím soudů zajišťuje řádnou výchovu a péči o děti, 

přičemž hlavním cílem soudů není zjištění, zda se dítě skutečně dopustilo deliktu, ale 

stanovení skutečné a objektivní potřeby dítěte.   

V evropských zemích se především díky osvícencům začalo uznávat, že normy 

upravující chování dospělých nelze uplatňovat na děti, jelikož mezi dospělými a dětmi 

existují zejména v otázce rozumové a mravní vyspělosti značné rozdíly. V systému 

soudnictví proto až do 80. let 20. století nebylo na kriminalitu reagováno klasickými 

prostředky trestního práva, ale spíše postupy medicínskými, psychologickými a 

sociálně-právními. 
6
 

Otázka výchovy se následně stala stěžejním kritériem v modelech upravujících 

zacházení s dětmi. Prvý model sociálně-opatrovnický vychází z přesvědčení, že trestní 

činnost dětí souvisí se sociálními, ekonomickými a psychickými problémy dítěte, 

přičemž uložení trestu problémy mládeže neřeší. Mladého jedince je potřeba zkoumat, 

bez ohledu na to zda byl či nebyl uznán vinným. Druhým modelem je model justiční, 

jenž je zaměřen na myšlenku, že pachatel se na základě své svobodné vůle rozhodne pro 

spáchání trestného činu a je na místě, aby za ni nesl odpovědnost. 
7
 Oba modely však 

předpokládaly, že dojde k odlišení trestné činnosti mládeže od trestných činů dospělých 

pachatelů a ke zřízení zvláštních soudů pro mládež.  

                                                
6 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Právní postavení mladistvých. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 35. 
7 KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2005, s. 266. 
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Na přelomu 19. a 20. století jsou formovány první speciální úpravy pro 

zacházení s delikventní mládeží, v Evropě např. německý Zákon o soudnictví nad 

mládeží z roku 1923, rakouský Zákon o soudnictví nad mládeží z roku 1928 a rovněž 

jsou zřizovány zvláštní soudy pro mládež. V roce 1899 byl zřízen první soud pro 

mládež ve státě Illinois ve Spojených státech amerických, v roce 1908 pak v Německu a 

o rok později v tehdejším Rakousko – Uhersku, ve Francii a Belgii v roce 1912, ve 

Španělsku v roce 1918, v Holandsku 1921 a konečně v Československu v roce 1931. 
8
 

Jak uvádí ve své publikaci Účel trestání Z. Karabec: „Na cestě vývoje trestní 

spravedlnosti mládeže, tedy prvním krokem, bylo uznání rozdílu v trestní odpovědnosti 

(včetně stanovení počátku trestní odpovědnosti), druhým zavedení rozdílu v zacházení a 

třetím ustanovení speciálního soudnictví.“ 
9
 

2.2 Vývoj po roce 1918 na území České republiky 

Po rozpadu Rakouska - Uherska převzala nově vzniklá republika, v té době 

Československá, bývalé právo rakouské a uherské. V oblasti Čech a Moravy tak i 

nadále platil rakouský trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852. 

Tento zákon nečinil téměř žádné rozdíly mezi dospělými a mladými pachateli, řízení 

proti mládeži obsahovalo jen několik hmotných a procesních ustanovení. Hranice trestní 

odpovědnosti byla stanovena na desátý rok života, přičemž zákon rozlišoval tři 

kategorie mládeže – děti (mladší 10 let věku), nedospělé (od 10 do 14 let věku) a 

mladistvé (od 14 do 20 let věku). Na území Slovenska a Podkarpatské Rusi platila 

úprava reformnějšího Uherska, v oblasti trestního práva tak existovala zvláštní 

ustanovení o trestání mládeže včetně speciálních soudů a řízení před nimi. 
10

 

Po první světové válce však došlo na území Československa k prudkému nárůstu 

trestné činnosti a umocňovaly se proto hlasy volající po spojení obou úprav a celkové 

reformě trestního práva nad mládeží. K požadované reformě bylo nakonec přistoupeno, 

a to ve 30. letech 20. století, kdy byl vydán Zákon o trestním soudnictví nad mládeží, č. 

48/1931 Sb. z. a n.  

                                                
8
 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Právní postavení mladistvých. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 36. 

9 KARABEC, Z. Účel trestání. Kriminalistika, 2000, č. 2, s. 108 – 117. 
10 ZOUBKOVÁ, I.; NIKL, J.; ČERNÍKOVÁ, V. Kriminalita mládeže. 1. vydání. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2001, s. 63. 
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Shora uvedeným zákonem byl vytvořen samostatný systém trestní justice nad 

mládeží, jehož vůdčí zásadou bylo, co nejméně trestat a naopak lépe a více vychovávat. 

Bylo-li nutné trestat, pak i trestem samotným převychovat a polepšit. Zákon byl na svou 

dobu velmi progresivní, což se odráželo v řadě jeho ustanovení, jako např. v otázce 

mírnějšího posuzování trestných činů spáchaných mladými pachateli, stanovení 

speciálního procesu dle věku mladistvého, široký výběr nápravných prostředků, 

pravidla výkonu trestu, součinnost s pracovníky sociální péče apod. 
11

 

Zákon primárně členil mládež na nedospělé (do 14 let věku) a mladistvé (do 18 

let věku), přičemž zletilým se v té době stal jedinec až v jednadvaceti letech. Věková 

hranice čtrnácti let byla určena jako minimální hranice, jejíž dosažení bylo podmínkou 

trestní odpovědnosti. Dovršení čtrnácti let věku však nutně neznamenalo, že daný mladý 

jedinec musí být za trestný čin odpovědný. Pokud bylo zjištěno, že mladistvý byl v době 

spáchání trestného činu zaostalý, tzn., že nebyl schopen rozpoznat protiprávnost svého 

činu nebo čelit svému činu podle správného rozpoznání, byla jeho trestní odpovědnost 

vyloučena.  Trestní odpovědnost mladistvého přicházela tudíž v úvahu nejen dosažením 

stanoveného věku, ale i speciální příčetností. 
12

 

Trestný čin spáchaný mladistvými byl nazýván jako provinění, za nějž bylo 

možno uložit buď ochranné opatření (ve formě ochranného dozoru nebo ochranné 

výchovy), či trestní sankci, eventuálně bylo možno od potrestání zcela upustit. 

Vyměřené tresty se mladistvým snižovaly na polovinu, přičemž jejich horní hranice 

nesměla přesáhnout pět let a dolní jeden rok. Výjimečný trest činil deset let a u 

pachatelů starších šestnácti let věku mohl být vyměřen až na patnáct let.  

Nová úprava se týkala rovněž organizace justice, kdy o trestné činnosti páchané 

mládeží rozhodovaly specializované soudy, a státní zastupitelství mělo zvláštní žalobce 

na problematiku trestné činnosti mládeže. Soudy měly dále povinnost vyžádat si zprávu 

od soudu poručenského a možnost opatřovat si informace od tzv. pomocných zařízení 

pro soudní péči, jimiž byly Úřadovny a Okresní péče. Tato pomocná zařízení měla 

                                                
11 ZOUBKOVÁ, I.; NIKL, J.; ČERNÍKOVÁ, V. Kriminalita mládeže. 1. vydání. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2001, s. 63. 
12  ZOUBKOVÁ, I. Kontrola kriminality mládeže. 1. vydání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002, s. 96. 
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určitá procesní oprávnění např. v možnosti svěřit zástupci daného zařízení obhajobu 

mladistvého u hlavního líčení před okresním soudem. 
13

 

Zákon o trestním soudnictví nad mládeží byl ve své době považován za velmi 

zdařilý, avšak i přesto došlo v roce 1950 k jeho zrušení, a to trestním zákonem č. 

86/1950 Sb. Uvedený trestní zákon však mnohem méně než dřívější právní úprava 

umožňoval individuální přístup vůči mladému pachateli.  

Zrušením daného zákona o trestním soudnictví nad mládeží zároveň došlo i ke 

zrušení speciálních soudů pro mládež a úřadoven pro soudní péči o mládež. Samostatný 

systém soudnictví nad mládeží tak přestal fungovat, a to na několik desetiletí. Až v roce 

2003 byl přijat nový zákon upravující systém justice nad mládeží, zákon č. 218/2003 

Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, jemuž se budu blíže věnovat v další části této 

práce.  

                                                
13 SCHELLEOVÁ, I. a kol. Právní postavení mladistvých. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 

37 - 40. 



12 

 

3. ANALÝZA DYNAMIKY A STRUKTURY KRIMINALITY 

MLÁDEŽE 

3.1 Charakteristické rysy kriminality mládeže 

Při popisu stavu a struktury kriminality bylo prokázáno, že kriminalita není 

stejně věkově rozptýlena. Z řad výzkumů a srovnávacích analýz bylo zjištěno, že v 

období dětství dochází k nejsilnějšímu zatížení kriminalitou asi od 14 do 16 let věku, a 

to hlavně v oblasti méně závažné kriminality. Rané spáchání deliktu pak naznačuje 

opakování trestných činů i v pozdějším věku. 
14

  

Pro mladé pachatele jsou charakteristické krátké intervaly mezi spáchanými 

trestnými činy. Dle O. Suchého 
15

 65 % pachatelů, kteří recidivovali, tzn., že po 

předchozím odsouzení k trestu pravomocným rozsudkem spáchali nový trestný čin, a 

byli poprvé trestáni ve věku mladistvém, recidivuje do půl roku po propuštění a dalších 

31 % pachatelů do roku jednoho. 

Velká většina deliktů spáchaných ranými delikventy však není oficiálně 

registrována. Trestná činnost mládeže je proto charakteristická vysokou mírou latentní 

kriminality, tj. kriminality, která nebyla zjištěna či oznámena orgánům činným 

v trestním řízení. „Na základě výzkumů mladistvých pachatelů, tzv. selfreportů, 

prováděných např. v USA, je odhadováno, že kriminalita mezi mládeží je 4x - 10x větší, 

než je zaznamenáno v oficiálních statistikách.“ 
16

 Rovněž na území České republiky lze 

očekávat, že delikvence mládeže je mnohem větší než uvádějí oficiální statistiky 

zaznamenávající její stav.  

Jedním z významných rysů kriminality mladých lidí je nedostatečná plánovitost 

přípravy trestného činu, o čemž svědčí zejména mnohdy špatně zvolené místo a čas pro 

uskutečnění daného skutku, či nevhodné nástroje a prostředky k jeho provedení. 

Typickou je i potřeba mladého pachatele pochlubit se svým činem dalším lidem, 

obvykle vrstevníkům, což mnohdy vede k jeho rychlému dopadení. 

                                                
14 KAISER, G. Kriminologie. 1. vydání. Praha:  C.H. Beck, 1994, s. 195. 
15 SUCHÝ, O. Příčiny a prevence recidivy. Praha: VÚK, 1984, s. 71. 
16

 KUCHTA, J.;, VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2005, s. 269. 
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Při začleňování mladého jedince do společnosti mohou vznikat nejrůznější 

problémy, které v konečném důsledku mohou vést k radikálním činům. Ve snaze 

dosáhnout svého cíle se často mladí lidé nebrání použití nepřijatelných prostředků, a to i 

tehdy, kdy společnost disponuje legálními způsoby k dosažení daných životních cílů. 

S tímto neadekvátním jednáním je spjata neschopnost mladých lidí odložit uspokojení 

svých potřeb na pozdější dobu nebo se jich vzdát.  

Závažným problémem mladých pachatelů je použití brutálního násilí. Jak 

vyplynulo z expertní dotazníkové akce Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 

provedené ve výchovných ústavech pro děti, ve srovnání s minulými lety došlo dle 

názorů pracovníků těchto zařízení k prohloubení agresivity, neodpovědnosti a 

neovladatelnosti u jejich chovanců. 
17

 Ostatně tento rys může veřejnost sama 

postřehnout v současných mediálně známých kauzách mladých vrahů a násilníků.  

Dalším charakteristickým rysem kriminality mládeže je skutečnost, že většina 

jejich trestné činnosti bývá páchána ve skupinách. Jde především o skupinové ničení 

majetku, tzv. vandalismus, či šikanování v podobě různého druhu psychického týrání a 

fyzického ubližování. Moderní formou šikany se stala tzv. kyberšikana, která se 

uskutečňuje prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, zejména pak 

internetu. Dle provedených průzkumů Policie České republiky tuto formu šikany zažilo 

každé desáté dítě, a to nejčastěji prostřednictvím mobilu či sociálních sítí jakými jsou 

např. Facebook, Twitter apod.  

Čím dál tím větší část mládeže tíhne k extremistickým hnutím, jež jsou 

charakteristické pro své výrazné odchýlení od obecně uznávaných a zavedených 

společenských norem. Taková hnutí představují anarchisté, skinheadi, různé náboženské 

sekty, extremistické politické skupiny atd. Položíme-li mladým extremistům otázku, co 

je na těchto hnutích přitahuje, nejčastěji mladí jedinci odpovídají, že členstvím v dané 

skupině chtějí aktivně ovlivňovat společenské dění, že se jim líbí vnější znaky těchto 

skupin (účesy a oblečení), že jimi uskutečňovaná aktivita jim umožňuje být v nějaké 

skupině a že tato aktivita umožňuje provést vzpouru proti rodině či škole. 
18

 Uvedená 

hnutí jsou však velmi nebezpečná zejména pro své násilné aktivity, jichž se jejich 

                                                
17

 VEČERKA, K..; HOLAS, J.; ŠTĚCHOVÁ, M. Problémové děti ve školských výchovných zařízeních. 
Praha: MUTA BENE, 2001(citováno podle Novotný, O.; Zapletal, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. 

Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 459).   
18 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 461. 
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členové velmi často dopouštějí, a dále pro své silně nacionalistické a rasistické 

programy podněcující nenávist k určité etnické či národnostní skupině osob. 

3.2 Faktory ovlivňující kriminalitu mládeže 

K. Holcr ve své knize Kriminologie uvádí, že: „Z hlediska morálního vývoje a 

socializace je dětství nejvýznamnějším životním obdobím, v němž se dá ovlivnit nejvíce 

oblastí osobnostního vývoje v pozitivním, ale i negativním smyslu.“ 
19

 Vývoj osobnosti 

je určován především interakcí zrání organismu a působením vnějších vlivů (výchovou). 

Faktory ovlivňující kriminalitu mládeže jsou jednak vnější (exogenní) a také 

vnitřní (endogenní). Mezi nejvýznamnější vnější kriminogenní faktory dle G. Dianiška 

20
 patří: 

- negativní jevy v rodině (narušené vztahy v rodině mezi jednotlivými členy, 

nesprávné výchovné styly, nepřiměřená míra rodičovského dohledu, nevhodné 

způsoby řešení konfliktů v rodině, nedostatek emočních podnětů), 

- negativní jevy ve škole (praktikování nevhodných způsobů vzdělávání a 

výchovného procesu, neadekvátní reakce školy na zjištěné asociální jednání 

mládeže, nepřiměřené uplatňování disciplíny, problematické vztahy mezi žáky), 

- nevhodné působení referenční skupiny (členství ve skupině je často spojené 

s pácháním trestného činu, holdování alkoholu, užívání drog, sexuální 

promiskuita, získávání finančních prostředků krádežemi), 

- nevhodný způsob využití volného času, 

- negativní jevy ve společnosti (alkoholismus, toxikománie, hráčství, problémy 

s pracovním zapojením mládeže), 

- negativní působení médií (zobrazování násilí, agresivita proti náboženským, 

politickým, sociálním a etnickým skupinám, vulgární zobrazování lidského těla, 

sexualita). 

Na kriminalitě mládeže se významnou mírou podílejí rovněž i vnitřní 

kriminogenní faktory: 

                                                
19 HOLCR, K. a kol. Kriminologie. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 65. 
20 DIANIŠKA, G.a kol. Kriminológia. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 229 - 230. 
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- příčiny související s dospíváním jedince (poruchy chování podmíněné pubertální a 

adolescentní nevyrovnaností, disharmonie v oblasti sociální, somatické a 

psychické), 

- poruchy osobnosti jedince podmíněné geneticky (choroba či duševní porucha). 

Dědičnost je jedním z vnitřních faktorů, který výrazně ovlivňuje chování 

jedince. Biologické předpoklady delikventního jednání byly předmětem různých 

vědeckých studií. Již v 19. století byly zjištěny degenerativní znaky, jež byly 

charakteristické pro „rodilé zločince“, a to dle tvarů ušních boltců popsané italským 

lékařem a kriminologem C. Lombrosem, nebo tzv. degenerativní stigmata ve tvarech 

lebek zločinců dle amerického antropologa E. A. Hootona. Systematické studium 

dědičnosti však začíná až ve 20. století Goddardovým genealogickým zkoumáním 

amerických rodin, v nichž se vyskytlo delikventní chování. Další významnou 

genetickou studií pak byla studie dvojčat, která porovnávala výskyt určitého znaku mezi 

skupinou jednovaječných a dvojvaječných dvojčat. Díky těmto uvedeným studiím se 

následně ukázalo, že genetická vloha zvyšuje stupeň pro působení vlivů z prostředí, bez 

nichž by se delikventní jednání neuskutečnilo. Rovněž bylo zjištěno, že dispozice 

k neadekvátnímu chování, které při nevhodném výchovném působení může přerůstat až 

do trestné činnosti, mohou pramenit i z nejrůznějších poruch či poškození mozku 

(porodní komplikace, úrazy apod.), z poruch reaktivity autonomního nervového 

systému či vrozených osobních dispozic. 
21

 

Významným vnějším vlivem ovlivňujícím osobu mladého jedince je v prvé řadě 

rodina, tedy prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá. „Rodina je tradičně považována za 

hlavního činitele, jenž svým selháváním dětem umožňuje kriminální chování.“ 
22

 Děti 

s vážnějšími poruchami jednání pochází především ze sociálně slabších a neúplných 

rodin, ve kterých byly uplatňovány špatné výchovné styly, děti byly zanedbávány a 

ponechávány bez dozoru. Mnozí mladí delikventi, dříve než se dopustili deliktu, se sami 

stali obětí týrání a dalších sociálně patologických jevů ze strany členů rodiny. Přitom 

řada odborných poznatků ukazuje, že násilí ze strany rodičů vůči dětem podněcuje 

v týraném jedinci násilné chování bez ohledu na další vlivy. „V této souvislosti se 

hovoří o tzv. cyklu násilí či mezigeneračním přenosu násilí, kdy se z týraných a 

                                                
21 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 466. 
22 MATOUŠEK, O.; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 1. vydání. Praha: Portál, 1998, s. 37. 
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zanedbávaných dětí často stávají týrající a zneužívající rodiče, eventuálně pachatelé 

násilné kriminality.“ 
23

 

Další formální skupinou, se kterou dítě přichází do styku, je škola. Zatímco 

v rámci rodiny si má dítě osvojit základní morální a mravní zásady, škola mu je má 

pomoci rozvíjet. Velký vliv na formování osobnosti dítěte má třída včetně učitele, který 

se stává do určité míry konkurentem rodičů. V rámci třídy si dítě osvojuje nové 

zvyklosti a rituály. V pubertě pak dochází u mladého jedince ke zvýraznění povahových 

rysů včetně odchylek, kdy se mladistvý dostává do konfliktů s rodiči, spolužáky a 

učiteli. Časté jsou poruchy v chování jako lhaní, krádeže, záškoláctví, opuštění domova, 

zneužívání alkoholu, drog apod. Všechny tyto nepříznivé podmínky mohou vést až 

k averzi ke škole a tím pádem k menší vzdělanosti u daného jedince. Méně vzdělaný 

jedinec má poté zúženou možnost výběru budoucího povolání a uplatnění se na trhu 

práce, s čímž souvisí jeho následná nezaměstnanost a snaha docílit svého zabezpečení 

nezákonným způsobem.  

Využití volného času zejména se skupinou vrstevníků může také významně 

ovlivnit chování jedince. „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.“ 
24

 Delikventní party povětšinou vznikají z určitých podskupin mladých lidí, 

jež spojuje kupř. stejné místo bydliště či škola. Tyto party pak tráví svůj volný čas 

v barech, hernách, diskotékách, a jelikož jim brzy na tento způsoby života přestanou 

stačit finanční prostředky, uchylují se ke krádežím. „Někdy se ještě vydělují skupiny 

pokoutní, které jsou složeny z těch, kteří neuspěli ani dle měřítek společnosti, ani dle 

měřítek „stabilních“ delikventních skupin.“ 
25

 O těchto pokoutních delikventních 

skupinách hovoříme také jako o drogové subkultuře, pro niž je typické užívání 

návykových látek, prostituce, žebrání apod. Dalšími známými subkulturami jsou pak 

subkultura rasistická, kterou představuje zejména hnutí skinheadů, a subkultura 

pseudonáboženská neboli satanistická. 

                                                
23 KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2005, s. 278. 
24 MATOUŠEK, O.; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 1. vydání. Praha: Portál, 1998, s. 84. 
25 ZOUBKOVÁ, I.; NIKL, J.; ČERNÍKOVÁ, J. Kriminalita mládeže. 1. vydání. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2001, s. 38. 
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Důležitý vliv na osobu mladého jedince mají rovněž média, především televize, 

jejíž sledování patří mezi oblíbenou činnost dnešní mládeže. Problémem posledních let 

v oblasti médií je, že dochází ke stírání žánrových hranic, zpravodajství se postupně 

„zezábavňuje“ – již dávno nejde pouze o objektivní vyčerpávající informace, ale též o 

vzrušení a pobavení publika. 
26

 Zpravodajství již neukazuje běžné a z hlediska celkové 

kriminality charakteristické delikty, ale naopak se zaměřuje na výjimečné a závažné 

trestné činy, jež mají největší šanci upoutat diváka. Kriminální pořady tak oslabují 

celkovou citlivost jedince na násilí, s nímž se setkává v reálném životě. Negativní 

důsledky televizního násilí se projevují zejména u dětí s dědičnou predispozicí 

k násilnému jednání či dětí trpících rodičovským nezájmem. 

V současné době převládá v kriminologii názor, že existuje více příčin 

vedoucích mladého jedince k delikventnímu jednání, přičemž tyto příčiny působí vedle 

sebe, navzájem se ovlivňují a podmiňují. Jedná se o tzv. multifaktorovou koncepci. 

3.3 Stav, struktura a dynamika kriminality mládeže 

3.3.1 Zdroje informací o kriminalitě  

Dříve než se pustíme do popisu a výkladu kriminality mládeže, je potřeba si 

uvědomit, jakými způsoby lze obecně získat informace o kriminalitě, resp. z jakých 

zdrojů je při jejím popisu a výkladu možno čerpat.  

Prameny informací o kriminalitě můžeme v zásadě rozdělit do dvou skupin, a to 

na prameny informací o registrované kriminalitě a prameny informací o latentní 

kriminalitě. Rozdíl mezi oběma druhy kriminalit pak spočívá v tom, že kriminalita 

registrovaná představuje část skutečné kriminality, o níž se dozvěděly oficiální 

instituce, tj. policejní orgány, státní zastupitelství a soudy, na druhé straně kriminalita 

latentní neboli skrytá je vymezena rozdílem mezi skutečnou kriminalitou a kriminalitou 

registrovanou. 

Za základní a rovněž nejčastěji užívaný zdroj informací o kriminalitě 

registrované považujeme kriminální statistiky, které jsou zpracovávány orgány činnými 

v trestním řízení, přičemž v České republice jsou to zejména statistiky Ministerstva 

                                                

26 TOMÁŠEK, J. Úvod do kriminologie. Jak studovat zločin. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., s. 

35.  
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vnitra České republiky, resp. Policejního prezídia České republiky (policejní statistiky) 

a Ministerstva spravedlnosti České republiky (statistiky státních zastupitelství a soudů – 

justiční statistiky). Dle názoru J. Kuchty publikovaném v knize Kriminologie (I. část): 

„Z výše uvedených pramenů podávají nejúplnější a nejpřesnější obraz o rozsahu 

kriminality policejní statistiky, neboť jejich údaje jsou časově nejbližší době spáchání 

trestného činu.“ 
27

  

Policejní kriminální statistiky zahrnují informace jak o trestných činech, které 

policie v daném období registrovala, tak o jejích pachatelích. Přitom je vhodné tyto dva 

typy údajů rozlišovat, neboť jeden pachatel se může dopustit i více trestných činů, a 

naopak jednoho trestného činu se může dopustit i více pachatelů. Tyto statistické údaje 

jsou zveřejňovány na oficiálních webových stránkách Policie České republiky 
28

 , a to 

vždy za příslušné časové období, jímž je zpravidla kalendářní měsíc ve 

sledovaném roce. 

Justiční statistiky představují druhý významný zdroj informací o rozsahu a 

struktuře kriminality na našem území. Nalézt v nich můžeme poznatky o stíhaných, 

obžalovaných a pravomocně odsouzených osobách, včetně druhu uložených trestů nebo 

ochranných opatření. Uvedené údaje jsou dostupné na oficiálním serveru českého 

soudnictví 
29

, kde jsou evidovány statistické ročenky za jednotlivé roky. 

Za doplňkové zdroje informací o kriminalitě a trestní politice na území České 

republiky lze dále považovat statistiky pomocných orgánů v trestním řízení, institucí 

zajišťujících výkon trestů, jakož i některých dalších institucí, konkrétně statistiky 

Probační a mediační služby České republiky, Vězeňské služby České republiky, 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstva zdravotnictví České 

republiky a Českého statistického úřadu.  

Velmi cenné jsou rovněž ročenky kriminality zpracovávané Institutem pro 

kriminologii a sociální prevenci, jež nabízí nejen ucelený přehled základních údajů 

                                                
27 KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2005, s. 131. 
28

 Policie České republiky [online]. 2010. Statistiky - Policie České republiky. Dostupné z WWW: 
<http://www.policie.cz/web-informacni-servis-statistiky.aspx>. 
29 Oficiální server českého soudnictví [online]. 2010. Info Data. Dostupné z WWW: 

<http://cslav.justice.cz/portal/page/portal/cslav_public/cslav_public_uvod>. 
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z výše uvedených statistických přehledů, ale současně též odborný komentář. Ročenky 

jsou opět k dispozici na oficiálních webových stránkách Institutu. 
30

 

Při používání všech výše uvedených statistik je potřeba mít však na zřeteli, že 

tyto statistiky poskytují informace pouze o činnosti orgánů činných v trestním řízení, 

čímž jsou do značné míry limitovány, a dále skutečnost, že existují určité další faktory, 

které omezují jejich vypovídající hodnotu, jako např. demografické změny na našem 

území, legislativní změny v oblasti trestního práva, amnestijní rozhodnutí prezidenta, 

trendy uplatňované v trestní politice atd. 

Informace o latentní kriminalitě jsou získávány na základě různých výzkumů, 

přičemž za hlavní zdroj informací lze považovat výsledky výzkumů viktimizačních 

(výzkumů obětí) a výzkumů pachatelů na základě tzv. selfreportů, může však jít i o 

kombinaci obou způsobů v rámci jednoho výzkumu.  

Výzkumy obětí trestných činů jsou založeny na dotazování, zdali se daný 

respondent v minulosti stal obětí trestného činu, kdy při kladné odpovědi jsou pak 

zjišťovány další informace (kupř. o místu a době spáchání činu, vzniklé škodě, pachateli 

apod.). Selfreporty spočívají v dotazování respondentů, zda se někdy dopustili 

delikventního chování, včetně otázek ohledně jejich osobní charakteristiky.  

Samozřejmě i v rámci těchto uvedených výzkumů, je vypovídající hodnota získaných 

informací omezena četnými problémy (metodologické nedostatky, nepravdivé odpovědi 

respondentů atd.)  

V České republice neprobíhá kontinuální výzkum obětí či pravidelné dotazování 

pachatelů trestných činů, avšak informace o latentní kriminalitě lze čerpat z dílčích 

průzkumů, jež byly na našem území provedeny. Zejména se jedná o výzkumy 

prováděné Institutem pro kriminologii a sociální prevenci např. v oblasti tzv. 

prvopachatelů a prvovězněných žen, cizích státních příslušníků v českých věznicích 

apod. 

 

                                                
30 Institut pro kriminologii a sociální prevenci [online]. 2010. Publikace. Dostupné z WWW: 

<http://www.ok.cz/iksp/publikace.html>. 
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3.3.2 Celkový stav kriminality a její vývoj v ČR 

Pro představu, jak velkou výseč tvoří kriminalita mládeže v České republice, je 

potřeba mít přehled o celkové kriminalitě na území České republiky. V tomto nám 

pomohou kriminální statistiky, jež zachycují počet činů, které lze z hlediska trestního 

práva definovat jako trestné (eventuálně jinak trestné při trestní neodpovědnosti 

pachatele), spáchaných na určitém území (v tomto případě na území České republiky) 

v konkrétním čase. 

Vývoj registrované kriminality na našem území lze členit do několika etap. 

První představuje období 50. – 60. let minulého století, tj. období účinnosti trestního 

zákona č. 86/1950 Sb. V důsledku tehdy velmi silné kriminalizace a trestní represe vůči 

odpůrcům totalitního režimu dosahuje registrovaná kriminalita poměrně vysokých 

hodnot, a to zejména v oblasti trestných činů proti republice, které tvořily více jak 8 % 

celkové kriminality. Počínaje přelomem padesátých a šedesátých let však nastává 

tendence poklesu registrované kriminality zapříčiněná legislativními úpravami z roku 

1957, jež značně redukovaly počty odsouzených pro tzv. rozkrádání. 

Další fází je období účinnosti trestního zákona č. 140/1961 Sb. Vývoj 

kriminality je v tomto období až do roku 1969 poměrně stabilní, změna přichází až 

v letech 1970 a 1971, kdy dochází k jejímu vzestupu. Tento nárůst je zapříčiněn mj. 

postihem trestného činu opuštění republiky, který v roce 1970 tvořil 11,5 % a v roce 

1971 12, 5 % z celkového počtu stíhaných skutků. 
31

 Následně registrovaná kriminalita 

klesá, a to až do roku 1980, kdy opět narůstá a poté se opět stabilizuje.  

V souvislosti s hodnocením výše zmíněných etap je však nutno podotknout, že 

až do roku 1990 byla valná část protispolečenských jednání postihována jen jako 

přečiny dle zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech. Rovněž je potřeba vzít v potaz, že 

v minulosti provedená oficiální hodnocení kriminality byla přizpůsobována vládnoucí 

ideologii. Došlo-li k poklesu kriminality, byl tento pokles vydáván za výsledek 

cílevědomého působení státních orgánů, v případě vzrůstu kriminality, pak bylo 

                                                

31
 ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Díl I. Obecná část. 3. vydání. Praha: Policejní akademie České 

republiky, 2001, s. 15. 

 



21 

 

proklamováno, že k němu došlo z důvodu vyšší efektivnosti práce orgánů činných 

v trestním řízení.  

Pro účely posuzování změn ve vývoji kriminality na našem území tak mají 

určitou relevanci až statistické údaje zveřejňované po roce 1989. Níže znázorněný graf 

č. 1 vychází ze statistických přehledů vedených Policií České republiky a znázorňuje 

vývoj (dynamiku) registrované kriminality na našem území v letech 1989 až 2009.  

Křivka červené barvy (řada 2) nám zobrazuje vývoj počtu evidovaných trestných činů 

za jednotlivé roky, křivka modré barvy (řada 1) pak vývoj jejich objasněnosti.  

 

Graf č. 1 Celková kriminalita a její vývoj v letech 1989 – 2009 

 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR (vlastní zpracování) 

 

Z vývojové křivky zachycující evidované trestné činy vyplývá, že po roce 1989 

došlo na našem území k prudkému nárůstu počtu registrovaných trestných činů, a to 

konkrétně ze 120 768 v roce 1989, na 216 852 v roce 1990. Tento prudký nárůst byl 

výsledkem významných celospolečenských změn, k nimž došlo po roce 1989, ve 

spojení se změnami v oblasti trestní politiky u nás a fungováním oficiálních institucí, 

jež dohlížely na kontrolu zločinnosti ve společnosti.  

Vzrůstající tendence kriminality přetrvávala i v následujících letech a 

kulminovala v roce 1993, kdy se počet registrovaných trestných činů více než 
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ztrojnásobil. V dalších letech její vzrůst již tak dramatický nebyl, a dokonce nastal i 

mírný pokles v počtu registrovaných trestných činů. Tento pokles byl však v roce 1995 

opět vystřídán nárůstem, jenž v roce 1999 dosáhl svého maxima, a to 426 626 

evidovanými trestnými skutky.  

Od roku 2000 začíná počet registrovaných trestných činů znovu mírně klesat, 

přičemž v posledních pěti letech pak vidíme již poměrně stabilní vývojovou křivku 

počtu registrovaných trestných činů, která se pohybuje v rozmezí hodnot 330 - 350 000 

registrovaných trestných činů za příslušný rok. Lze tedy obecně říci, že i v roce 2009 

pokračoval trend mírného poklesu počtu trestných činů, ale rovněž i jejich objasněnosti.  

 

Graf č. 2 Počet evidovaných trestných činů a jejich objasněnost (rok 2008 a 2009) 

 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR (vlastní zpracování) 

 

Dle Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území 

České republiky v roce 2009 
32

 vydané Ministerstvem vnitra České republiky, bylo 

v uvedeném roce na našem území zjištěno celkem 332 829 trestných činů, což je ve 

                                                

32 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 
2009 [online]. Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2010 [cit. 2010-7-30]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/uzitecne-dokumenty-ke-stazeni.aspx>. 
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srovnání s předchozím rokem 2008 o 10 970 trestných činů méně (bližší srovnání viz 

výše uvedený graf č. 2).  Rozsah kriminality se tak dostal na nejnižší úroveň za 

posledních 18 let. Z těchto trestných činů bylo orgány činnými v trestním řízení 

následně objasněno celkem 127 604 trestných činů, lze sledovat, že jejich počet tak 

zůstal téměř stejný jako v roce 2008 (rozdíl činí 302 trestných činů). Objasněnost přesto 

vzrostla, avšak jen velmi mírně z 37,2 % na 38,3 %.  

V roce 2009 bylo celkově stíháno a vyšetřováno 123 235 osob, což představuje 

v porovnání s rokem předcházejícím určitou stagnaci, která do jisté míry souvisí i 

s téměř nezměněným počtem objasněných trestných činů. Ze shora uvedené Zprávy 

Ministerstva vnitra ČR dále vyplývá, že od roku 2004 každoročně stoupá počet 

dospělých pachatelů starších 18 let, avšak zároveň klesá počet pachatelů do 18 let věku, 

tj. pachatelů z řad dětí mladších 15 let a mladistvých. Bližší nástin věkového složení 

známých pachatelů za zkoumaný rok 2009 přináší graf č. 3. Můžeme si v něm 

povšimnout, že děti mladší 15 let spolu s mladistvými tvoří pouhých 7 % z celkového 

počtu známých pachatelů v daném roce. Dětští pachatelé jsou pak spolu se seniory 

respektive osobami staršími 60 let věku nejméně četnými skupinami známých pachatelů 

vůbec. 

 

Graf č. 3 Věk známých pachatelů v roce 2009 

 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR (vlastní zpracování) 
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Co se místa spáchání trestných činů týče, nejvyšší podíl na celkovém počtu 

spáchaných trestných činů má i nadále hlavní město Praha s 25,3 %, na druhém místě 

následuje Moravskoslezský kraj s 12,5 % a na třetím místě kraj Středočeský s 12,4 %.  

Zatímco v Praze a Moravskoslezském kraji je rozsah celkové kriminality srovnatelný se 

stejným obdobím předchozího roku 2008, k poklesu došlo v ostatních oblastech 

krajských ředitelství policie, např. kraji Jihočeském pokles o 10,3 %, Severočeském o 

8,7 %¸ Východočeském o 8,5 %. 

Lze shrnout, že úroveň kriminality vyjádřená počtem spáchaných trestných činů 

na deset tisíc obyvatel zůstává v roce 2009 poměrně neměnná. Nejzatíženější oblastí 

České republiky je i nadále Praha (682), na niž připadá téměř dvojnásobný počet 

trestných činů oproti dalším nejvíce zatíženým krajům, jimiž jsou Ústecký (355), 

Liberecký (336), Středočeský (335) a Moravskoslezský kraj (334). Na druhou stranu 

nejnižší kriminalitou se vyznačují kraje Vysočina (174) a Zlínský (170). 

3.3.3 Rozsah a dynamika registrované kriminality mládeže v ČR 

Také v oblasti kriminality mládeže mají statistické údaje stěžejní význam. Jak 

jsem již uvedla výše, vypovídací hodnota daných údajů je však do značné míry 

ovlivněna nejen skutečností, že u kriminality mládeže je třeba počítat s vysokou mírou 

latentní kriminality, ale i s tím, že se v nich neodrážejí demografické vlivy působící na 

území České republiky a společenská atmosféra celkově.  

Přesto díky statistickým údajům můžeme provést potřebná srovnání k tomu, 

abychom získali představu o jejím vývoji a současném rozsahu. Dle zveřejněných dat 

Policejního prezídia České republiky tak máme možnost sledovat, jakým způsobem se 

vyvíjela kriminalita mládeže u nás. Níže uvedený graf č. 4 zobrazuje vývoj kriminality 

dětí mladších 15 let a mladistvých na našem území v rozmezí let 1990 až 2009.  
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Graf č. 4 Vývoj kriminality mládeže v letech 1990 – 2009 

 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR (vlastní zpracování) 

 

Ještě v osmdesátých letech minulého století byla kriminalita mládeže poměrně 

stabilní a tvořila zhruba 15 % z kriminality celkové. V devadesátých letech se však 

situace začala poměrně výrazně měnit. Ačkoliv v roce 1990 došlo k výrazné 

dekriminalizaci, kdy byla zrušena kategorie přečinů a značná část méně závažných 

skutků tak byla přesunuta do kategorie přestupků, na snížení registrované kriminality se 

tato událost nikterak výrazněji neprojevila.  

U mladistvých (sloupec grafu červené barvy) naopak došlo po roce 1990 k 

poměrně výraznému nárůstu počtu registrovaných trestných činů. V roce 1996 došlo 

oproti roku 1990 dokonce k jejich zdvojnásobení (z průměrných 13 000 trestných činů 

na 22 719 trestných činů za rok). Počínaje rokem 1997 však nastává opačný vývojový 

trend, kdy počet registrovaných trestných činů spáchaných mladistvými začíná 

pozvolna klesat. V posledních šesti letech se počet trestných činů (resp. provinění) 

spáchaných mladistvými za rok pohybuje v rozmezí hodnot 7 600 – 8 000, hovoříme 

tedy o určité stabilizaci počtu trestných činů (provinění) spáchaných mladistvými.  

Obdobnou vývojovou tendenci zaznamenáváme i u dětí mladších 15 let (sloupec 
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něco málo přes 12 000 ročně. Tento stav trvá až do roku 2000 počínaje jímž začíná 

rozsah kriminality dětí pozvolna klesat. V roce 2002 pak nastává výrazný pokles, kdy se 

počet registrovaných činů jinak trestných zmenšil v porovnání s rokem 1997 o více než 

polovinu. V současné době se hranice registrovaných činů jinak trestných spáchaných 

dětmi mladšími 15 let pohybuje něco málo nad hodnotou 2 000 činů jinak trestných za 

rok. 

Lze konstatovat, že na klesajícím trendu se u obou věkových skupin podílely 

nejen demografické vlivy, kdy u kategorií dětí a mladistvých můžeme pozorovat pokles 

podílu těchto věkových skupin vzhledem k celkovému počtu obyvatel na území České 

republiky, ale i skutečnost že v roce 2002 došlo k nabytí účinnosti tzv. velké novely 

trestního zákona, z. č. 265/2001 Sb., jíž došlo ke změně výše škod v trestním zákoně, a 

to u škody nikoli nepatrné z částky 2.000,- Kč na částku 5.000,- Kč, což v případě méně 

závažných majetkových trestných činů páchaných mládeží mohlo hrát dosti důležitou 

roli. Druhým stěžejním okamžikem byl pak rok 2004, v němž vstoupil v účinnost nový 

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.). 

Současný stav kriminality mládeže je takový, že v roce 2009 evidovala Policie 

ČR 7 123 trestných činů (resp. provinění) spáchaných mladistvými a 2 333 činů jinak 

trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let. V rámci objasněné kriminality 

zaznamenala trestná činnost mládeže v roce 2009 pokles, a to jak u dětí mladších 15 let 

(o 16,2 % méně, početně o 450 činů jinak trestných méně), tak u mladistvých (o 7,8 % 

méně, tedy o 605 trestných činů méně).  

Snížil se také podíl dětí mladších 15 let a mladistvých na celkovém počtu 

stíhaných a vyšetřovaných osob (viz graf č. 5), konkrétně na 1,7 % (o 0,5 % méně) u 

dětí mladších 15 let a mladistvých na 4,3 % (o 0,6 % méně). Policie ČR evidovala 

v roce 2009 celkem 2 094 pachatelů mladších 15 let a 5 339 pachatelů z řad 

mladistvých. Nejvyšší podíl dětí mladších 15 let na celkovém počtu vyšetřovaných a 

stíhaných osob byl v Pardubickém kraji (2,7 %) a Moravskoslezském kraji (2,6 %). 

Mladistvých v kraji Vysočina a kraji Moravskoslezském (v obou na hodnotě 6,2 %). 
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Graf č. 5 Podíl dětí a mladistvých na celkovém počtu stíhaných a vyšetřovaných 

osob (2000 – 2009) 

 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR (vlastní zpracování) 

 

3.3.4 Struktura kriminality mládeže v ČR 

Trestná činnost páchaná mladými jedinci se vyznačuje určitými specifickými 

rysy, kterými se odlišuje od trestných činů páchaných dospělými pachateli (např. 

příprava trestného činu je nedokonalá, nízká úroveň organizace, neúměrná brutalita, 

neadekvátní prostředky apod.). Tyto specifické rysy nejlépe vyniknou při porovnávání 

struktury kriminality mládeže s kriminalitou dospělých. Nejmarkantnější rozdíl mezi 

strukturou kriminality dospělých a strukturou kriminality osob mladších 18 let byl 

v předchozích letech (např. v roce 2002) ve velikosti podílu majetkové kriminality (u 

dospělých 34 %, u osob mladších 18 let 65 %), u mládeže se jednalo především o různé 

druhy krádeží. 
33

  

V závislosti na věku mladého pachatele je patrná určitá diferenciace v předmětu 

zájmu, náročnosti způsobu páchání, ale i ve stupni organizace. Jak uvádí ve své 

publikaci Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži J. Chmelík: „Je patrný posun 

od nahodile páchané trestné činnosti k typování objektů napadení i ve výběru předmětu 

                                                
33 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 456. 
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zájmu, posun od trestné činnosti páchané jednotlivci ke skupinově páchané trestné 

činnosti.“ 
34

  

Mladí pachatelé se nejčastěji dopouštějí majetkové trestné činností, zejména 

prostých krádeží. Děti mladší 15 let páchají hlavně kapesní krádeže, jejichž způsob 

provedení se vyznačuje jednoduchostí a nevyžadují se odborné či zvláštní znalosti. 

Mezi mladistvými jsou pak časté krádeže motorových vozidel a věcí z nich. Motivem 

majetkové trestné činnosti mládeže je pak převážně zisk. Řada mladých pachatelů 

ovšem nepochází jen ze sociálně nestabilních rodin, ale i dobře situovaných. 

Zabezpečené mladé jedince vede ke kriminalitě touha po stále větším množství 

materiálních statků, snaha o začlenění se mezi společenskou elitu, či pouhá nuda, 

v souvislosti s těmito aspekty pak hovoříme o tzv. „kriminalitě blahobytu“.  

Velká část majetkových trestných činů mladých pachatelů se však řadí do 

kategorie přestupků (tzn., že vzniklá škoda nepřesahovala částku 5.000,- Kč), které i 

pokud jsou evidované, tak nejsou hromadně statisticky zpracovány a vyhodnocovány. 

V souvislosti s tímto faktem je proto na místě otázka, zda tedy pokles kriminality 

mládeže je skutečný, či se pouze nedaří úspěšně zaznamenávat veškeré delikventní 

jednání mladých jedinců. 

Dále je potřeba ve spojitosti s majetkovou trestnou činností dětí a mladistvých 

uvést, že určitá část této trestné činnosti mládeže bývá mnohdy organizovaná skupinami 

dospělých profesionálních zločinců. Jedná se především o cizince, kteří najímají děti u 

jejich rodičů za účelem páchání kapesních krádeží. Najímány jsou děti ze sociálně 

slabých rodin z východoevropských států, hlavně Bulharska, Rumunska, a Ukrajiny. 

Peníze, které děti obdrží jako podíl za jimi zcizené věci, pak mnohdy představují jediný 

zdroj příjmu jejich rodiny. Překupníci těchto dětí si jsou dobře vědomi, že při přistižení 

mladého kapsáře nehrozí výraznější postih, než jeho navrácení do rodné země.  

Druhým nejčastějším druhem kriminality páchané mladými jedinci je násilná 

kriminalita. Násilná trestná činnost těchto mladých pachatelů bývá často doprovázena 

užitím brutálního násilí a zanedbatelným faktorem není ani vliv alkoholu či omamných 

látek. V souvislosti s násilnou kriminalitou obecně platí, že skupinoví pachatelé jsou 

agresivnější, než samostatní jedinci, proto se mladí jedinci nezřídka sdružují do skupin. 

                                                
34 CHMELÍK, J. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži. 2. vydání. Praha: Policie České 

republiky, 1998, s. 13. 
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Násilné jednání těchto skupin pak často přerůstá v hromadné ničení majetku, zejména 

veřejných zařízení a objektů, či napadání kolemjdoucích. 

Zatímco u majetkové a násilné trestné činnosti páchané mládeží dochází dle 

statistických údajů k poklesu, u mravnostní a drogové kriminality nastává trend opačný, 

a to vzestupu. Drogová kriminalita, zejména nedovolená výroba návykových látek a 

jejich šíření, je pro mladého jedince obzvláště nebezpečná a do značné míry souvisí se 

samotným užíváním alkoholu, tabákových výrobků a drog.  

Dle odborné zprávy Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 
35

, jež se 

zabývá situací v užívání alkoholu a jiných návykových látek (tabáku a nelegálních drog) 

mládeží ve věku 15 - 16 let ze středních škol a středních odborných učilišť, se situace v 

oblasti užívání alkoholických nápojů od 90. let minulého století nemění. Vzhledem k 

relativně vysoké spotřebě alkoholu mezi mladými lidmi v České republice je však tento 

údaj velmi alarmující. Na základě provedeného dotazování vyplynulo, že alkohol požilo 

v posledních třiceti dnech 76 % českých studentů a nadměrné dávky alkoholu v 

posledních třiceti dnech pak konzumovalo 52 % českých studentů. U nelegálních drog 

uváděli respondenti nejčastěji zkušenosti s užíváním konopných látek (45 %), na dalších 

místech zkušenosti s užíváním léků se sedativním účinkem (9 %), s čicháním 

rozpouštědel (7 %), s LSD a extází (5 %) a amfetaminy (3 %). Zkušenosti s drogami 

typu heroin a kokain jsou v populaci českých šestnáctiletých naštěstí minimální a tvoří 

pouhé 1 %. Ze závěrů zprávy vyplynulo, že Česká republika nadále zůstává jednou ze 

zemí, kde je výskyt klíčových ukazatelů spojených s užíváním tabáku, alkoholu a 

nelegálních drog mezi šestnáctiletými nad evropským průměrem. I přes relativní 

stabilizaci rostoucích trendů z minulých let je v České republice úroveň užívání 

konopných drog zatím nejvyšší v Evropě.  

                                                

35 CSÉMY, L.; MRAVČÍK, V.; ŠKAŘUPOVÁ, K. Alkohol, tabák a drogy u evropské mládeže - výsledky 

mezinárodního srovnání studie ESPAD 2007 [online]. Praha : Národní monitorovací středisko pro drogy a 
drogové závislosti, 26.3.2009 [cit. 2011-1-31]. Dostupné z WWW: <http://www.drogy-

info.cz/index.php/info/press_centrum/alkohol_tabak_a_drogy_u_evropske_mladeze_vysledky_mezinarod

niho_srovnani_studie_espad_2007>. 
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Graf č. 6 Struktura kriminality dětí mladších 15 let v roce 2009 

 

 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR (vlastní zpracování) 

 

Jak konkrétně vypadala trestná činnost dětí mladších 15 let v roce 2009, nám 

zachycuje výše uvedený graf č. 6. Tento graf zobrazuje spáchané činy jinak trestné 

dětmi mladšími 15 let rozlišené dle jejich povahy na násilné, mravnostní, majetkové, 

hospodářské, ostatní a zbývající. 
36

  

Jak si můžeme ve shora uvedeném grafu všimnout, děti mladší 15 let se nejvíce 

dopouštěly majetkové trestné činnosti, hlavně tedy krádeží, jež tvoří téměř 

polovinu celkově registrované kriminality dětí mladších 15 let za uvedený rok. Dále se 

dopouštěly z 24 % násilné a mravnostní kriminality, stejně jako kriminality ostatní a 

zbývající. Naopak hospodářská kriminalita není mezi dětskými pachateli příliš 

rozšířená.  

 

                                                

36 Pod část kriminality označené jako ostatní a zbývající řadíme trestné činy výtržnictví, sprejerství, řízení 

vozidla bez řidičského oprávnění, drogové delikty atd. 
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V dalším grafu č. 7 je poté bližší specifikace výše uvedené kriminality dětí 

mladších 15 let podle vybraných činů jinak trestných, jichž se dětští pachatelé 

dopouštěli v roce 2009 nejvíce. Vidíme, že u této věkové skupiny pachatelů skutečně 

převažují méně závažné trestné činy resp. činy jinak trestné, hlavně veškeré formy 

krádeží. Dalšími rozšířenými činy jinak trestnými jsou pak loupeže a sprejerství. 

Naopak velmi závažné formy kriminality, jako např. vraždy či znásilnění, se mezi touto 

věkovou kategorií vyskytují poměrně ojediněle.  

 

Graf č. 7 Struktura objasněných činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 

15 let v roce 2009 

 

 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR (vlastní zpracování) 

Graf č. 8 nám rovněž zobrazuje trestné činy (resp. provinění) za rok 2009, avšak 

spáchané mladistvými pachateli. Tyto trestné činy (provinění) jsou opět rozlišeny dle 

jejich povahy a blíže specifikovány v následujícím grafu č. 9.  
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Graf č. 8 Struktura kriminality mladistvých v roce 2009 

 

 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR (vlastní zpracování) 

Graf č. 9 Struktura objasněných trestných činů spáchaných mladistvými v roce 

2009 

 

 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR  (vlastní zpracování) 

I v případě kriminality mladistvých pachatelů lze konstatovat, že jednoznačně 

převažuje majetková kriminalita s trestným činem (resp. proviněním) krádeže.  
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Zanedbatelné však není ani zastoupení kriminality ostatní a zbývající, jež souvisí 

především se zvýšeným výskytem drogové kriminality mezi mladistvými jedinci a 

řízením vozidla bez řidičského oprávnění. Nejčetnějším trestným činem (proviněním) 

ze závažné kriminality páchané mladistvými je loupež, čímž se do určité míry potvrzuje 

trend zvyšující se brutality u mladistvých pachatelů. Mladiství se dále dopustili celkem 

298 úmyslných ublížení na zdraví a dokonce 5 vražd. 

Srovnáme-li roky 2000 a 2009, zjistíme, že v tomto uplynulém desetiletí došlo 

k poměrně velmi výrazným změnám ve struktuře kriminality mládeže (viz srovnávací 

tabulka č. 1).  V případě majetkových trestných činů (resp. činů jinak trestných) dětí 

mladších 15 let došlo k téměř sedminásobnému snížení jejich četnosti, u násilných činů 

pak k dvojnásobnému snížení. U mladistvých lze u obou těchto skupin trestných činů 

taktéž sledovat pokles, který je však výraznější u majetkových trestných činů, kde došlo 

k poklesu o celých 6 788 činů. Zajímavým je dále navýšení počtu ostatních a 

zbývajících trestných činů u mladistvých o 554 takovýchto činů.  

 

Tabula č. 1 Vybrané trestné činy spáchané dětmi a mladistvými (srovnání roku 

2000 a 2009) 

 
2000 2009 2000 2009 

 
Děti Děti Mladiství Mladiství 

majetkové č. 7 762 1 145 10 260 3 472 

násilné č. 1 083 455 1 111 969 

mravnostní č. 171 100 204 174 

ostatní a zbývající č. 1 035 566 1 733 2 287 

hospodářské č. 165 67 199 221 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR (vlastní zpracování) 

 

Pokud se blíže podíváme na vývoj vybraného trestného činu kupř. loupeže 

v poměru k jeho pachatelům z řad dětí mladších 15 let a mladistvých zjistíme, že za 

posledních šest let ode dne účinnosti zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže, došlo u tohoto násilného trestného činu k postupnému poklesu v počtu 

stíhaných mladých pachatelů. Konkrétně u dětí mladších 15 let o 91 pachatelů tohoto 

činu jinak trestného méně, u mladistvých o 172 pachatelů méně. Výjimku představuje 

rok 2008, kdy u dětí mladších 15 let se počet těchto pachatelů vrátil na hodnotu z roku 
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2005, a rok 2009 u mladistvých. Nejedná se však o změny nikterak překotné či déle 

trvající. 

Graf č. 10 Vývoj počtu pachatelů loupeže v letech 2004 - 2009 

 

 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR (vlastní zpracování) 

 

Na počátku roku 2010, konkrétně od 1.1., došlo k zásadní změně v hmotně 

právní úpravě našeho trestního práva, kdy se stal účinným nový trestní zákoník (zákon 

č. 40/2009 Sb.). Tento nový trestní zákoník přinesl řadu změn, např. novou kategorizaci 

trestných činů na přečiny a zločiny, zpřísnil trestní represi, a to zvýšením trestních sazeb 

u některých trestných činů a zavedl trestnost pro některé „nové“ trestné činy.  

Dochází také ke změně v zaznamenávání spáchaných trestných činů do 

statistických sestav vedených Policií ČR, a to na tři samostatné kategorie nápadu trestné 

činnosti – přečiny, zločiny a dále i případy, které jsou kvalifikovány podle předchozí 

trestně právní úpravy, tj. zákona č. 140/1961 Sb.  

V souvislosti s výše uvedeným tak bude jistě zajímavé sledovat, zdali nová 

trestní úprava přinese kýžené změny v počtu spáchaných trestných činů na našem 

území. Kupříkladu srovnáme-li dostupná data u vybraných trestných činů (činů jinak 

trestných) za první rok působení tohoto nového trestního zákoníku s daty za rok 

předcházející, zjistíme, že došlo k mírnému snížení, počtu evidovaných trestných činů 
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spáchaných pachateli z řad dětí mladších 15 let a mladistvých (blíže viz tabulka č. 2). 

Zdali však bude tato tendence poklesu pokračovat i nadále, ukáže až další vývoj 

v následujících letech. 

Tabula č. 2 Srovnání počtu vybraných trestných činů (rok 2009 a 2010) 

 
2009 2010 2009 2010 

  Děti  Děti Mladiství Mladiství 

krádeže (prosté) 602 334 1847 1537 

krádeže (vloupáním) 442 319 1412 1277 

loupež 225 128 431 311 

poškození cizí věci 86 72 138 126 

úmyslné ublížení na zdraví 87 96 298 298 

Zdroj: Statistické přehledy Policie ČR (vlastní zpracování) 

 

3.3.5 Rozdílnost kriminality dětí mladších 15 let a mladistvých 

Existují určité trestné činy, či činy jinak trestné, jež jsou typické právě pro 

mládež, respektive u některých trestných činů lze hledat pachatele zpravidla mezi 

mládeží. Takovými trestnými činy jsou zejména sprejerství, tedy poškození cizí věci 

(dle ust. § 228 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dále též TZ), šíření poplašné 

zprávy (§ 357 TZ) či zakládání požárů (§ 272 a 273 TZ). 

Mezi kriminalitou dětí mladších 15 let a mladistvými lze však zaznamenat i 

určité rozdíly. V zásadě se mladiství, v návaznosti na své schopnosti a případně 

zkušenosti – častěji než děti mladší 15 let – dopouštějí závažnějších forem kriminality, 

např. loupeží, krádeží vloupáním, krádeží motorových vozidel, násilných trestných činů, 

drogové kriminality, rasově motivovaných trestných činů apod. 
37

 Děti mladší 15 let se 

naopak ve větší míře dopouštějí vydírání či poškozování cizí věci.  

Pro trestnou činnost dětí mladších 15 let je charakteristické, že se v mnoha 

případech jedná o důsledek jejich nezralosti, kdy nejsou schopny náležitě vysvětlit 

                                                

37 KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2005, s. 270. 
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pohnutky svého delikventního jednání. U mladistvých pachatelů pak lze za příčinu 

páchání trestné činnosti považovat i způsob jejich života, který je orientovaný na 

spotřebu, nikoli na tvorbu hodnot. V souvislosti s tímto hovoříme o tzv. konzumním 

způsobu života. Druhořadou je následně touha vyrovnat se svým vrstevníkům a 

kamarádům z finančně lépe situovaných rodin. K tomu všemu přistupují takové jevy, 

jako je nedostatek odpovědnosti, neúcta k hodnotám vůbec a majetku zvlášť, nechuť 

dodržovat normy upravující život ve společnosti, touha po nezávislosti, odpor ke 

konformitě společnosti a další. 
38

  

Rozdílnost v kriminalitě mládeže lze nalézt i na úrovni pohlaví jedince. Ze 

statistických údajů orgánů činných v trestním řízení zcela jasně vyplývá, že dívky se na 

kriminalitě mládeže podílejí ve výrazně menší míře než chlapci. V roce 2009 bylo 

stíháno a vyšetřováno celkem 2 094 dětí mladších 15 let, z nichž více než 85 % bylo 

pohlaví mužského. Mladistvých pachatelů bylo celkem stíháno a vyšetřováno 5 339, 

přičemž podíl chlapců tvořil více než 90 %. 

3.3.6 Stíhaní, obžalovaní a odsouzení mladiství 

Podíváme-li se blíže na vývoj trestní politiky uplatňované nad mladistvými na 

našem území, zjistíme, že až do roku 1989 byl vůči mladistvým delikventům 

uplatňován represivní přístup s vysokými počty odsouzených mladistvých 

k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Tato situace se de facto změnila až koncem 

90. let 20. století, kdy se v naší trestněprávní úpravě začaly prosazovat změny v oblasti 

trestání, provedené zejména novelami trestního zákona. Dané novely zavedly trest 

obecně prospěšných prací, možnost upuštění od potrestání s dohledem a podmíněné 

odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem (zákon č. 152/1995 Sb. a zákon č. 

253/1997 Sb.).  

V grafu č. 11 můžeme sledovat, jakým způsobem se vyvíjel počet trestně 

stíhaných, obžalovaných a odsouzených mladistvých, tzn. mladých jedinců ve věku 15 

– 17 let a 364 dní na území České republiky v letech 1989 až 2009. Uvedený graf 

                                                

38 CHMELÍK, J. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži. 2. vydání. Praha: Policie České 

republiky, 1998, s. 13. 
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vychází z dostupných statistických údajů shromažďovaných Ministerstvem 

spravedlnosti České republiky.  

Pro přehlednost uvádím, že za osoby trestně stíhané jsou pro dané statistické 

údaje považovány ty osoby, jejichž trestní stíhání bylo vedeno podle ustanovení § 160 

zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále též jen trestní řád) a ve 

sledovaném roce bylo ukončeno. Obžalovaní jsou osobami, na něž byla podána 

obžaloba podle ustanovení § 176 trestního řádu, a odsouzenými pak osoby pravomocně 

odsouzené soudy.  

Graf č. 11 Vývoj trestní politiky nad mladistvými v letech 1989 - 2009 

 

Zdroj: Statistické ročenky kriminality Ministerstva spravedlnosti ČR (vlastní 

zpracování) 

Z údajů poskytnutých státními zastupitelstvy a soudy vyplývá, že počet 

mladistvých pachatelů od roku 1991 stoupal, přičemž kulminačního bodu dosáhl v roce 

1995, kdy bylo stíháno 14 385 mladistvých, z nichž bylo následně obžalováno celkem 

11 213 jedinců. V dalších letech však jejich počet počal pozvolna klesat, v roce 1999 

bylo stíháno již o 5 652 mladistvých pachatelů méně. Klesající trend pokračoval i 

v následujících letech, kdy v roce 2005 bylo stíháno již „jen“ 5 108 mladistvých. Od 
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pachatelů. Ve sledovaném roce 2009 bylo stíháno 7 079 mladistvých osob, přičemž 

obžalováno z nich bylo celkem 5 815 jedinců.  

V souvislosti se shora uvedeným údajem o počtu stíhaných mladistvých osob si 

dovoluji poukázat na skutečnost, že při srovnávání statistických dat Ministerstva 

spravedlnosti ČR se statistikami Policie ČR zjišťujeme nuanci v celkovém udávaném 

počtu stíhaných mladistvých osob. Tento rozdíl je způsoben tím, že Policie ČR (včetně 

Ministerstva vnitra ČR) používá pro účely zpracování statistických dat jen vlastní 

klasifikaci, tzv. takticko-statistickou (TSK) s vlastním kódováním jednotlivých 

trestných činů. Statistika trestní justice naopak odpovídá členění dle trestního zákona 

včetně trestního řádu. V rámci policejních evidencí by se tak v ročních výkazech 

neměla vyskytovat jedna a tatáž stíhaná či vyšetřovaná osoba vícekrát. Kategorie 

evidovaných skutků proto muže být mírně zkreslující z důvodu, kdy bude jednomu 

pachateli prokázáno skutků více. 

U odsouzených mladistvých můžeme pozorovat, že výraznější pokles v jejich 

počtu nastal v roce 1990, kdy bylo odsouzeno 2 256 mladistvých pachatelů. Od 

následujícího roku 1991 však nastává opačná tendence, a to růstu počtu odsouzených 

osob, která trvala až do roku 1998, v němž opět došlo k výraznějšímu poklesu na 

hodnotu 4 615 odsouzených mladistvých. Od této doby se počet odsouzených 

mladistvých příliš nemění. V rozmezí let 2006 – 2009 se počet odsouzených stabilně 

drží pod hodnotou 3 000 odsouzených mladistvých ročně. Konkrétně za rok 2009 bylo 

celkem odsouzeno 2 728 osob ve věku mezi 15 – 17 lety. Z tohoto údaje tak vyplývá, že 

počet odsouzených mladistvých je v posledních letech poměrně stabilní a pohybuje se 

pod hranicí 800 odsouzených mladistvých za daný rok v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 

příslušné věkové kategorie. 

Dalším významným zdrojem informací v oblasti obviněných a odsouzených 

mladistvých na území České republiky, jsou statistické údaje Vězeňské služby České 

republiky, díky nimž získáme přehled o počtu mladistvých, kteří byli vzati do vazby 

nebo jsou uvězněni ve věznicích Vězeňské služby ČR. Dle informací Vězeňské služby 

ČR, zahrnutých ve Statistické ročence Vězeňské služby za rok 2009, bylo k 31.12.2009 

vzato do vazby celkem 44 mladých jedinců, a to výlučně mužského pohlaví, konkrétně 

4 muži ve věku do 16 let, 18 mužů mezi 16 až 17 lety a 22 mužů od 17 do 18 let. Mladí 

obvinění tak tvořili 1,86 % ze všech obviněných za rok 2009. Ke stejnému datu bylo 
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rovněž evidováno 174 mladistvých vězněných ve vazebních věznicích a věznicích 

Vězeňské služby ČR, přičemž z toho bylo 166 pohlaví mužského a 8 pohlaví ženského. 

V oblasti vězněných mladistvých je rovněž zajímavé sledovat, kolik z těchto 

osob je tzv. prvovězněných neboli poprvé pravomocně odsouzených. Touto oblastí se 

zabývají četné výzkumy, jež jsou založeny na dotazování odsouzených mladých jedinců 

pracovníky působících na různých stupních péče o sociálně problémové jedince, 

přičemž předmětem zájmu je zejména věkové složení prvovězněných, sociální 

prostředí, z nějž pochází, důvody, které daného jedince vedly k trestné činnosti apod.  

Dle provedených výzkumných sond 
39

 se více než polovina sledovaných poprvé 

uvězněných osob dopustila trestné činnosti již v 17 letech (konkrétně z 32 respondentů 

18), na druhém místě poté následoval věk 16-ti let. Z další etapy výzkumu vyplynulo 
40

, 

že téměř polovina z 90 dotazovaných respondentů se ještě před spácháním trestného 

činu, za který byli následně odsouzeni, vyznačovala méně závažným sociálně 

problémovým chováním, a to již před patnáctým rokem svého života.  

Dále bylo zjištěno, že zhruba čtvrtina z dotazovaných mladistvých 

prvopachatelů pobývala ve výchovných zařízeních a větší část pachatelů 

nejzávažnějších trestných činů (jakými jsou hlavně vraždy a loupeže) pocházela 

z disfunkčních rodin. Bylo rovněž vysledováno, že téměř polovina dotazovaných měla 

zkušenost se zneužíváním drog a alkoholu, přičemž finanční prostředky na tyto 

nákladné závislosti byly mnohdy získávány nezákonným způsobem, zejména 

krádežemi. 

V souvislosti se shora uvedenými poznatky je proto potřeba právě u této věkové 

kategorie osob, tj. osob do 18 let věku, zefektivnit zásahy nejen ze strany orgánů 

činných v trestním řízení, především tedy policie, ale sociálních pracovníků. Zásahy 

uplatňované vůči těmto jedincům jsou totiž společensky nejvíce žádoucí a působí jako 

preventivní opatření proti pozdější kriminalitě uvedených osob a proti recidivní trestné 

činnosti vůbec.  

                                                
39 MAREŠOVÁ, A.; KOTULAN, P.; MARTINKOVÁ, M. Sonda do problematiky osob v ČR poprvé 

trestně stíhaných a poprvé vězněných. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004, s. 19 a 
násl. 
40 MAREŠOVÁ, A.; KOTULAN, P.; MARTINKOVÁ, M. Výzkum prvovězněných žen. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2009, s. 25 a násl. 
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4. KONTROLA KRIMINALITY MLÁDEŽE 

4.1 Obecné vymezení 

Pojem kontrola má své uplatnění nejen v oblasti kriminality, ale i v oblastech 

jiných, kde je potřeba určitým způsobem zredukovat hrozící nebezpečí na přijatelnou 

mez pro zachování řádného fungování společnosti, organismu či jiného subjektu. 

Kontrolou kriminality se dle O. Novotného a J. Zapletala s kolektivem rozumí: „Úsilí 

státu i společnosti o udržení kriminality v určitých přijatelných mezích nebo o její 

omezování.“ 
41

  

Termín kontrola kriminality tak nahradil v minulosti užívaný termín „boj 

s kriminalitou“, jenž přílišně zdůrazňoval represivní přístup. Při kontrole kriminality se 

však klade důraz na vzájemnou vyváženost represivní, tj. trestnou činnost potlačující, a 

preventivní, trestnou činnost předcházející strategii. Rozdíl v obou těchto strategiích 

spočívá v jejich uskutečnění. Zatímco represivní strategie, o níž se hovoří jako o 

formální kontrole kriminality, se uskutečňuje zejména v rámci právní kontroly 

kriminality, preventivní strategie, neformální kontrola kriminality, pak v rámci 

kriminální prevence. 

Formální (právní) kontrola kriminality představuje činnost institucí, v tomto 

případě trestního soudnictví, státního zastupitelství, policie a vězeňství, pomocí aplikace 

trestního práva. Cíle a prostředky společenské kontroly kriminality jsou určovány trestní 

politikou, jejíž působnost se nevztahuje pouze na legislativu, ale i na aplikaci právních 

norem a na aktivitu orgánů činných v trestním řízení. Úkolem trestní politiky je tak 

vypracování doporučení a návodů pro legislativu.  Na druhé straně neformální kontrola 

v sobě zahrnuje všechny články politického systému, jež jsou zaměřeny proti 

negativním společenským jevům, čímž překračuje tradiční činnosti policie a justice. 

Zatímco tedy formální kontrola reaguje na již spáchaný trestný čin, neformální kontrola 

se orientuje na jeho aktivní předcházení pomocí různých opatření (ekonomických, 

sociálních, školských apod.).
42

 

                                                
41 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 24. 
42 ZOUBKOVÁ, I. Kontrola kriminality mládeže. 1. vydání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002, s. 45. 
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4.2 Právní kontrola 

V zájmu každé vyspělé společnosti by měla přední místo zaobírat, řádná 

výchova mladých lidí. Právě výchovou by se mělo předcházet případnému budoucímu 

delikventnímu chování mladých jedinců, a díky ní by se měl mladý jedinec naučit 

řádnému chování a dodržování stanovených zásad ve společnosti. Představa 

výchovného působení na nastupující generace, je založena v řadě právních předpisů.  

Základ právní kontroly tvoří Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) a 

Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.)  Článek 32 Listiny základních práv a svobod 

zakotvuje, že zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena, dále že péče o děti a 

jejich výchova je právem rodičů a že děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. 

Dalšími předpisy v této oblasti jsou pak zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) 

upravující zejména základní vztahy v rodině a zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

(zákon č. 359/1999 Sb.), jenž se věnuje dětem nacházejícím se v určité nepříznivé 

životní či sociální situaci.
43

 

Pakliže daný subjekt nedodržuje pravidla stanovená společností, nastupuje 

oblast trestně právní úpravy. Trestní odpovědnost, trestní stíhání a trestání mladistvých 

je u nás upraveno zákonem č. 218/2003 Sb. Tento zákon tak vyplnil mezeru, která u nás 

v oblasti trestního práva mládeže existovala po zrušení zákona z roku 1931. 

 Cesta k přijetí tohoto zákona však nebyla jednoduchá. Na předloze nového 

zákona o trestním soudnictví ve věcech mládeže začala skupina odborníků pracovat již 

v roce 1997. V rozmezí let 1997 až 1999 pak bylo touto skupinou zpracováno celkem 

šest analýz, na jejichž základě byla v roce 2000 vypracována první neoficiální osnova 

nového zákona. V roce 2001 bylo vládě předloženo již paragrafové znění daného 

zákona, které vláda schválila, avšak tehdejší politická situace panující v Parlamentu 

České republiky nebyla příznivá pro jeho přijetí. Příznivější se stala doba až po volbách 

v roce 2002, kdy se nově zvolená vláda rozhodla návrh zákona znovu projednat. 

Nakonec tedy došlo k jeho schválení oběma komorami Parlamentu České republiky a 

od 1.1.2004 vstoupil v účinnost nový zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále též jen ZSVM). 

                                                

43 NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 477 - 478. 
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Shora uvedený zákon o soudnictví ve věcech mládeže přinesl řadu nových 

změn. Jednou z nejdůležitějších změn v oblasti soudnictví nad mládeží a posuzování 

činu jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let je zřízení specializovaných 

soudů pro mládež (§ 4 ZSVM), přičemž soudem pro mládež se rozumí zvláštní senát 

anebo v zákonem stanovených případech předseda takového senátu nebo samosoudce 

příslušného okresního, krajského, vrchního a Nejvyššího soudu (§ 2 písm. d) ZSVM).  

Zákon přináší nové přístupy v řešení antisociálního jednání mladých lidí a 

zdůrazňuje, že projednávání protiprávních činů dětí mladších 15 let a mladistvých se má 

sledovat v prvé řadě proto, aby se mladý člověk zdržel dalšího páchání protiprávních 

činů. „Zákon prioritně neusiluje o potrestání či izolaci mladého pachatele od 

společnosti, ale o zastavení jeho nastoupené delikventní dráhy, o vytvoření podmínek 

pro nápravu a odčinění spáchaných činů a o celkovou restauraci chybných 

socializačních procesů, které se spolupodílely na jeho aktuální antisocialitě.“ 
44

 

Uvedený zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, 

jež jsou uvedeny v trestním zákoníku, dále opatření ukládaná za takové protiprávní 

činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže (§ 1 odst. 1 ZSVM). 

Zákon se vztahuje na dvě věkové kategorie, a to na děti mladší 15 let (z pohledu 

trestního práva tedy trestně neodpovědné) a mladistvé, kteří v době spáchání trestného 

činu dovršili patnácti let věku, zároveň však nepřekročili osmnáct let věku. 

Vůči mladým pachatelům se dle uvedeného zákona uplatňuje tzv. monismus 

sankcí 
45

, tzn., že soudy pro mládež mají v trestních věcech vycházet ze široké škály 

opatření. Účelem těchto opatření je zejména vytvoření vhodných podmínek pro sociální 

a duševní rozvoj mladého jedince, jakož i ochrana před škodlivými vlivy a předcházení 

jeho dalšímu páchání provinění (event. činů jinak trestných). Toto pojetí opatření 

vychází z konceptu tzv. obnovující trestní spravedlnosti (restorativní justice), jež se 

soustředí především na nápravu a motivaci mladého delikventa. 

 Zvolené opatření pak musí dle základních zásad vyjádřených v ustanovení § 3 

ZSVM přihlížet k osobnosti toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku, rozumové a 

mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným a sociálním 

                                                
44

 VEČERKA, K..; HOLAS, J.; TOMÁŠEK, J.; DIBLÍKOVÁ, S.; BLATNÍKOVÁ, Š. Mládež 
v kriminologické perspektivě. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, s. 5. 
45 Na rozdíl od systému sankcí v trestním zákoníku, jenž je založen na dualismu sankcí za trestné činy 

spáchané dospělými pachateli.  
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poměrům, přičemž při zjišťování těchto skutečností mají orgány činné podle daného 

zákona spolupracovat s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále též jen 

OSPOD). 

V souvislosti se zjišťováním konkrétních okolností případu včetně aktuálního 

osobního poměru mladého pachatele by měly významnou roli hrát zejména zprávy o 

poměrech mladistvých připravených příslušným OSPOD, případně též zprávy Probační 

a mediační služby (dále též jen PMS), a to dle ustanovení § 55 a 56 ZSVM. 

Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění a nestanoví-li zákon 

jinak, platí pro posouzení provinění spáchaného mladistvým trestní zákoník 
46

 (§ 6 

ZSVM). Mladistvému lze za spáchaná provinění uložit opatření, a to výchovná, 

ochranná či trestní (§ 10 ZSVM).  

Výchovná opatření usměrňují způsob života mladistvého a mají působit 

preventivně především ve vztahu k možné recidivě mladistvého pachatele a tím 

přispívat k naplnění samotného účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Tato 

opatření lze uložit, pokud došlo k upuštění od trestního opatření nebo podmíněnému 

upuštění, a dovoluje- li to jejich povaha, i vedle uloženého ochranného nebo trestního 

opatření.  Výchovnými opatřeními jsou dohled probačního úředníka, probační program, 

výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí s výstrahou (ust. § 15 a násl. 

ZSVM).  

Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání 

věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova, které mají za cíl kladně ovlivnit 

duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého (§ 21 ZSVM). Primárně by v rámci 

ochranných opatření měla být ukládána ochranná výchova, neboť jejím uložením může 

být za určitých okolností nahrazena funkce nepodmíněného trestního opatření odnětí 

svobody. Podmínky pro její uložení vymezuje ustanovení § 22 a násl. ZSVM.  

Trestní opatření mají být ukládána v návaznosti na trestní zákoník a musí 

vzhledem k okolnostem případu a osobě i poměrům mladistvého napomáhat k jeho 

vhodnému dalšímu vývoji. Těmito opatřeními jsou obecně prospěšné práce, peněžité 

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

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

                                                

46 Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na 

zkušební dobu a podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody 

nepodmíněné (§ 24 ZSVM). Bližší podmínky ukládání trestního opatření jsou 

vymezeny v ustanovení § 25 a násl. ZSVM. 

Zákon stanoví, že mladistvý je trestně odpovědný od věku 15 let, a to pokud 

dosáhl určité míry mravní a rozumové vyspělosti. „Znamená to, že mladistvý je trestně 

odpovědný pouze tehdy, pokud dosáhl takového stupně vývoje po stránce intelektuální 

(schopnost rozpoznávací) a po stránce mravní (schopnost určovací), jaký je obvyklý u 

jeho vrstevníků, a umožňoval mu rozpoznat protiprávnost svého jednání a podle toho 

toto jednání usměrnit.“ 
47

 

Dospívání představuje určitý proces zrání jedince, avšak tento proces neprobíhá 

u každého dítěte stejně, resp. ve stejném časovém období. Ačkoliv lze stanovit obecnou 

hranici patnácti let, jako hranici trestní odpovědnosti, kdy zásadně (zpravidla) dítě již je 

natolik zralé, že má potřebnou způsobilost, a to jak rozumovou, tak mravní k trestní 

odpovědnosti, nelze zcela vyloučit, že v důsledku vývojového opoždění, které není 

chorobné povahy, tomu bude u konkrétního dítěte jinak. Na tyto případy pak dopadne 

ustanovení § 5 odst. 1 ZSVM.  
48

 

Dítě mladší 15 let nemůže ve smyslu zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

spáchat trestný čin a ani provinění, a to s ohledem právě na nedostatek trestní 

odpovědnosti. Dopustí-li se však činu jinak trestného, je podle uvedeného zákona 

nezbytné na tento čin reagovat, a to jeho projednáním a následně též učiněním 

vhodných opatření potřebných k jeho nápravě. 
49

  

Taxativní výčet vhodných opatření k nápravě dětského pachatele nalezneme 

v ustanovení § 93 odst. 1 ZSVM a jsou jimi výchovná povinnost, výchovné omezení, 

napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného 

vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, dohled probačního 

úředníka a ochranná výchova. Postačuje-li k dosažení účelu zákona pouhé projednání 

                                                
47 VEČERKA, K..; HOLAS, J.; TOMÁŠEK, J.; DIBLÍKOVÁ, S.; BLATNÍKOVÁ, Š. Mládež 

v kriminologické perspektivě. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, s. 10. 
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49 ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M. Zákon o soudnictví ve věcech 
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činu dítěte státním zástupcem nebo soudem pro mládež, může dle ustanovení § 93 odst. 

8 ZSVM soud pro mládež upustit od uložení opatření. 

V souvislosti se zvyšujícím se počtem případů brutálních trestných činů 

spáchaných z řad dětských pachatelů (zejména duševně nemocnými dětmi mladšími 15 

let), byl v roce 2010 ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem zpracován návrh zákona, 

jímž se mění dosavadní zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Touto novelou se má 

nově umožnit soudu pro mládež uložit dítěti mladšímu 15 let, které se dopustí tzv. činu 

jinak trestného, ochranné léčení, a to i ve formě ústavní, kterou lze podle výsledků 

léčení přeměnit na léčbu ambulantní a naopak, přičemž toto léčení potrvá do doby, kdy 

to vyžaduje jeho účel, tzn., že ve výjimečných případech řadu let i celý jeho život. 
50

 

4.3 Prevence 

Jak jsem již v této práci uvedla, kriminalitu mládeže podmiňuje mnoho různých 

příčin, a právě na tyto různorodé příčiny se snaží reagovat celá řada preventivních 

opatření, jež mají vést k omezení daných příčin a obecně předcházení delikventnímu 

jednání u mladého jedince. Tyto opatření můžeme členit do různých okruhů, přičemž 

nejpoužívanější členění je na primární, sekundární a terciární úroveň, kdy kritériem pro 

takovéto rozlišení je buď okruh adresátů, nebo vývojové stádium kriminality. 

Primární prevence se snaží o pozitivní ovlivňování mladých jedinců od 

nejnižšího věku až po dospělost a zahrnuje v sobě především výchovné, vzdělávací a 

poradenské aktivity, zaměřené zejména na správné využití volného času. Na tuto 

prevenci dále navazuje prevence sekundární, jež se soustředí již na vybrané rizikové 

skupiny dětí, zejména dětí z neúplných rodin, slabého sociálního prostředí apod. 

Přednostní postavení by v těchto oblastech měly zaujímat hlavně volnočasové aktivity, 

pomocí nichž lze u ohrožené mládeže dobrovolně stimulovat žádoucí chování. Škola by 

pak měla být primárním subjektem, který bude upozorňovat na vznik problémové 

situace a pokusí se jí určitým způsobem řešit hned od jejího prvopočátku.  

                                                
50 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění 

pozdějších předpisů a některé další předpisy [online]. Praha : Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 
2010 [cit. 2011-1-20]. Dostupné z WWW: 

<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=314252>. 
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Terciární prevence působí na mladé jedince, kteří se dopustili trestné činnosti a 

snaží se předcházet kriminální recidivě u těchto jedinců. Usiluje tak obecně o snížení 

recidivy včetně jejího negativního dopadu na společnost, jako je např. šikana, 

prostituce, záškoláctví apod., a zpětného začlenění mladých trestanců pomocí různých 

programů pro vzdělání, pomoci při hledání práce a bydlení atd.  

Dle kriminologických poznatků by zejména v rámci terciární prevence měla být 

stanovena přesná pravidla, nejlépe v podobě samostatného zákona o prevenci, který by 

jednak zajišťoval zákonný systémový postup uskutečňování prevence, jednak by pro 

tuto činnost vyčleňoval potřebné personální, materiální a technické prostředky a 

zajišťoval standardy této nelehké činnosti. Měla by být vytvořena síť pracovníků na 

úrovni státu, krajů a obcí, kteří budou působit v systému přenesené působnosti státu (tj. 

nebudou závislí na momentálních výsledcích voleb a jejich činnost bude dlouhodobě 

zaměřena na systematickou preventivní práci).
51

 

Dalším možným způsobem členění prevence je dle jejího zaměření na pachatele, 

situaci či oběť. Hovoříme tedy o prevenci sociální, situační a viktimnosti. Sociální 

prevence se orientuje na osobu pachatele, a to i potenciálního. Zaměřuje se především 

na proces socializace a integrace jedince do společnosti. Jelikož většina dospělých 

pachatelů se dopouští svého prvního trestného činu již v útlém věku, snaží se sociální 

prevence o ovlivňování chování dětí ještě předtím, než začnou trestnou činnost páchat. 

Je velmi důležitou zejména u romského etnika, kde se snaží uplatňovat vzdělávací a 

výchovná opatření. 

Prevence situační se soustředí na samotnou kriminalitu, jež je pojímána jako 

produkt motivace a příležitosti. Vychází ze skutečnosti, že kriminalita je páchána 

mládeží na určitých místech, a to v určité době a za určitých okolností. Její podstatou je 

tak snaha o snížení možností pro spáchání trestných činů. 

 Prevence viktimnosti je zaměřena na bezpečné chování, tj. jakým způsobem se 

má jedinec zachovat v různých kriminogenních situacích a jak se na onu situaci má 

jedinec psychicky připravit. Pomocí ní by si hlavně děti měly osvojit a naučit se 

                                                

51 SCHEINOST, M. et al. Kriminalita očima kriminologů. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2010, s. 80 - 81. 
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uplatňovat určitá preventivní opatření. V praxi tak jde zejména o různé druhy 

poradenství. 

Pro všechny výše uvedené preventivní přístupy je však shodné, že by měly vždy 

vycházet z jednotných principů, zejména pak respektování základních práv dětí a práva 

na soukromí jejich rodiny dle Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a 

svobod (čl. 10) a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ust. § 11). Aby nedocházelo 

k neoprávněným zásahům do práv dítěte, je důležitá především včasná prevence v 

podobě včasné informovanosti o závadném chování dětí, kterou by měly zastávat 

zejména školy. Jak uvádí ve své publikaci Kontrola kriminality mládeže I. Zoubková: 

„Základem úspěchu prevence kriminality mládeže je její včasné a dlouhodobé působení. 

Vychází z předpokladu, že prevence kriminality mládeže je proces, který je nutné 

nezanedbat, neodkládat a začít s ním od nejútlejšího věku dítěte.“ 
52

 

4.3.1 Projekty prevence 

V České republice existuje pestrá škála preventivních opatření, ať již v podobě 

resortních programů prevence vycházejících z věcné působnosti jednotlivých ústředních 

orgánů státní správy, preventivních programů realizovaných samosprávnými orgány 

měst a obcí, preventivních aktivit bezpečnostních složek či programů nevládních a 

charitativních organizací.  

Nejčastěji jsou však preventivní opatření uskutečňována v jednotlivých obcích a 

krajích na tzv. místní úrovni. Právě programy prevence na místní úrovni se staly 

základem pro vytvoření preventivní politiky státu, jejímž garantem je Republikový 

výbor pro prevenci kriminality tvořený zástupci z jednotlivých ústředních správních 

úřadů.  

Základní projekty prevence 
53

 se zaměřují především na aktivity napomáhající 

sociálnímu začlenění mladého jedince do společnosti a na změny související 

s nepříznivými sociálními a ekonomickými podmínkami. Tyto projekty je možno různě 

členit, ať již dle jejich převažující povahy či nabízených aktivit, tak z hlediska jejich 
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zaměření na cílové skupiny. Rozlišujeme tak projekty zaměřené na sportovní aktivity, 

zájmové aktivity, na aktivity poskytované zdravotně a tělesně postiženým atd. 

Projekty orientované na sportovní volnočasové aktivity se snaží nenásilnou 

formou přimět mladého jedince k akceptování pravidel vytvořených společností a 

motivovat jej k aktivnímu využití volného času, předejít tzv. „syndromu nudy“. Rovněž 

se jimi omezuje provozování netradičních sportů (např. skating, in-lining) v nevhodném 

prostředí, jakým je ulice či veřejná prostranství.  Pro potřeby této preventivní oblasti 

jsou proto budovány zejména hřiště a sportovní areály včetně půjčoven sportovních 

potřeb. 

Kategorie zájmových aktivit umožňuje trávit volný čas tvůrčím způsobem a 

snižovat bariéry, jakými jsou chudoba, mentální úroveň, rasová a etnická odlišnost 

apod. Zájmové aktivity by měly být poskytovány v rámci speciálně zřízených klubů, 

jejichž charakteristickým rysem bývá nízkoprahovost, tj. otevřenost širokému spektru 

mládeže s různými specifickými problémy bez toho, aby návštěvníci byli k těmto 

zařízením nějakým způsobem vázáni. V sociálně rizikových lokalitách mají klubovny 

často formu komunitních center, v nichž působí odborný personál, který poskytuje 

vzdělávací a poradenskou činnost. Důležitou úlohu zastávají rovněž tzv. streetworkeři, 

kteří aktivně vyhledávají a kontaktují mladé jedince inklinující k experimentům 

v podobě drog či jiných návykových látek a jedince z rizikového prostředí, jakým jsou 

různá gheta či sídliště. 

Na úrovni primární prevence existuje rovněž značné množství specifických 

projektů, mezi něž kupříkladu řadíme projekty zaměřené na zvyšování právního vědomí 

u obyvatelstva či projekty bojující proti šikaně. Specifickým meziresortním projektem 

zaměřeným na práci s rizikovými, delikventními a ohroženými dětmi je projekt 

označovaný jako „Systém včasné intervence“.  

Cílem tohoto projektu je péče a pomoc určená dětem a mladistvým, kteří se 

dostávají do konfliktu se zákony, přičemž vychází ze tří pilířů. První pilíř se zaměřuje 

na vytvoření spolupráce a koordinace mezi hlavními (orgán sociálně-právní ochrany, 

Policie ČR, justiční orgány) a externími subjekty (škola a školská zařízení, nestátní 

neziskové organizace). Nástrojem pro tuto partnerskou spolupráci je pak tzv. Tým pro 

mládež. Druhý pilíř tvoří nápravná opatření, jejichž obsah se odvíjí od místních 

podmínek, a to jak personálních, tak i materiálně technických, a dále rovněž z iniciativy 
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a schopností místně působících subjektů poskytovat doplňkové služby. Třetí pilíř pak 

poskytuje potřebné informace pro spolupráci výše uvedených subjektů. 

Projekty z oblasti situační prevence vycházejí hlavně ze zkušeností založených 

na poznatcích, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech 

a za určitých okolností. Lze konstatovat, že nejefektivněji působí při omezování 

majetkové trestné činnosti, zejména díky projektům sloužícím k zabezpečování bytů, 

domů a dalších soukromých i veřejných objektů proti vloupání. Významným projektem 

v této oblasti je instalace městských kamerových dohlížecích systémů na vytipovaná 

„riziková místa“.  

Lze tedy říci, že v České republice je vytvořen fungující systém prevence 

kriminality. Přesto se však tento systém nevyhne určitým problémům. Úskalím tohoto 

systému je zejména skutečnost, že jednotlivá preventivní opatření proti kriminalitě jsou 

většinou navzájem nezkoordinovaná, a tudíž přinášejí jen krátkodobý úspěch. Dalším 

problémem je taktéž nedostatek finančních prostředků na podporu jednotlivých 

preventivních programů. Ačkoliv stát poskytuje finanční prostředky k podpoře daných 

programů formou dotací ze státního rozpočtu, jeho možnosti nejsou neomezené. 

V současnosti byly dotace ze strany státu do značné míry omezeny, a to v návaznosti na 

obecnou potřebu snižování výdajů státu a nutností úspor. Nemálo organizací 

zabezpečujících různé preventivní aktivity se tak potýká s nedostatkem peněz na svůj 

provoz, v důsledku čehož jsou nuceny omezit svůj provoz či dokonce ukončit svou 

činnost jako takovou. 
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5. POHLED NA MOŽNÝ BUDOUCÍ VÝVOJ A DOPORUČENÍ 

 Na základě výše provedené analýzy vývoje kriminality mládeže bylo potvrzeno, 

že na našem území opravdu dochází k poklesu kriminality z řad mladých pachatelů. 

Ovšem při konstatování tohoto závěru, je na místě být obezřetným. Statistické údaje, ze 

kterých jsem při tomto konstatování vycházela, zachycují pouze počet trestných činů 

(činů jinak trestných) odhalených a zaregistrovaných orgány činnými v trestním řízení. 

Je však možné, že skutečné údaje se budou lišit, protože ne všechny trestné činy (činy 

jinak trestné) se podaří příslušným orgánům zaznamenat.  

 „Když připustíme, že rozsah kriminality latentní je přibližně na úrovni té 

evidované, potom objasněná trestná činnost, při níž jsou zjištěni pachatelé, je méně než 

jednou čtvrtinou z celkového množství předpokládaných trestných činů.“ 
54

 Rovněž je 

potřeba brát v potaz, že jevy zaznamenávané kriminálními statistikami jsou při svém 

srovnávání za jednotlivé roky zkreslovány působením různých faktorů, ať již 

provedenými legislativními změnami, vývojem trestní politiky, způsobem vykazování 

statistických dat či působícími demografickými vlivy.  

Pakliže v případě prudkého nárůstu kriminality mládeže po roce 1989 uvážíme 

jako ovlivňující faktory nejen celospolečenské změny a přechod na nový politický 

systém, ale tehdy i vysokou mírou porodnosti, dospějeme k závěru, že současný 

proklamovaný „babyboom“ může způsobit v následujících letech obdobný nárůst 

kriminality páchané mladými jedinci na našem území.  Proto je potřeba i nadále činit 

další kroky, které povedou k eliminaci kritických míst v trestně právní úpravě u nás ve 

spojení s uskutečňovanými preventivními aktivitami.  

Přestože zákon o soudnictví ve věcech mládeže představuje důležitý nástroj při 

omezování delikvence mládeže, a to díky svému zaměření jak na prevenci, dobrou 

výchovu tak i nápravu mladých jedinců, je potřeba do budoucna učinit určité změny, a 

to s ohledem na současnou mladou generaci, hodnoty které uznává a styl jakým žije. Jak 

jsem již v této práci uvedla, obecné výpovědi nám ukazují, že brutalita trestných činů 

mladých jedinců stoupá a v četných případech jde ruku v ruce s užíváním alkoholu a 

drog. Primárně by se proto měla učinit vhodná opatření související se zamezením 
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přístupu mladistvých a dětí právě k těmto návykovým látkám. Zejména snadná 

dostupnost alkoholu mladým lidem je zarážející, jako by snad ani neexistovala zákonná 

úprava tuto problematiku regulující. Jedním z možných řešení je dle mého názoru 

omezení vstupu mladistvým a dětem do určitých typů zařízení, jakými jsou zejména 

bary a diskotéky, po stanovené hodině. Mladí lidé s oblibou navštěvují právě tato místa 

a právě zde je přístup k návykovým látkám více než snadný. 

 Rovněž je potřeba učinit změny v právní úpravě vztahující se na situace, kdy 

dojde k spáchání nejzávažnějších činů jinak trestných pachateli z řad dětí mladších 15 

let. Dosavadní právní úprava umožňuje toliko uložení ochranné výchovy, která však 

trvá nejdéle do 19 let věku daného jedince. Potřebnou změnu by měla přinést již 

zmíněná navrhovaná změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže, která do jisté míry 

reaguje i na mediálně známou kauzu z obce Kmetiněves. 
55

 Navrhovaná úprava nově 

soudu umožňuje uložit dítěti mladšímu 15 let, které se dopustí činu jinak trestného, 

ochranné léčení i po dosažení věku osmnácti let a tím tak zamezuje možnost těmto 

mladým delikventům vyhýbat se dalšímu lékařskému dozoru či léčbě po uplynutí 

stanoveného věku. 

Co se týče hranice počátku trestní odpovědnosti, nedomnívám se, že by se jejím 

snížením zároveň dosáhlo i radikálního snížení negativních jevů ve společnosti. 

Srovnáme-li hranici trestní odpovědnosti v evropských zemích, zjistíme, že se ve 

většině států pohybuje v rozmezí 14 – 16 let věku. Obecně lze konstatovat, že v zemích, 

kde je hranice trestní odpovědnosti nižší (např. Velká Británie 10 let, Severní Irsko 7 

let, Švýcarsko 7 let, resp. 15 let, Francie 13 let) je příslušnou právní úpravou zároveň 

vytvořen prostor pro větší možnost rozhodování a výchovného působení sociálních 

pracovníků, pedagogů, psychologů, dobrovolných pracovníků, než v zemích, kde je 

počátek trestní odpovědnosti posunut výše. 
56

 

K tomu, aby systém právní kontroly řádně fungoval, je ovšem zapotřebí, aby 

v součinnosti s ním existoval i systém sociálních prevencí. Ačkoliv u nás v současné 

době existuje celá řada různých preventivních aktivit, odborníci varují, že samotný fakt, 

                                                
55 Jednalo se o případ mladíka, jenž ve svých 13 letech zabil a posléze znásilnil svou spolužačku. Tomuto 

mladíkovi skončila v 19 letech nařízená ochranná léčba a náš právní řád nezná další prostředky jak jej 
léčit, bez toho aby on sám projevil ochotu se léčit. 
56 VÁLKOVÁ, H. Věk a jeho význam pro stanovení dolní hranice trestní odpovědnosti. Právní rozhledy, 

1997, č. 6, s. 293. 
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že určitou činnost označíme jakožto preventivní, ještě nezaručuje, že bude mít skutečně 

preventivní dopad na společnost. 
57

 Proto je potřeba, aby se dané preventivní programy 

řádně vyhodnocovaly. Vlastní vyhodnocení je následně cenným podkladem nejen pro 

subjekty realizující určitý preventivní program, ale i pro odbornou veřejnost, jež má 

díky němu možnost zhodnotit, byl-li příslušný preventivní program úspěšný či nikoli. 

Dá se konstatovat, že v daném případě může být i negativní zkušenost zkušeností 

užitečnou, umožňující především vyvarování se chyb do budoucna a jejich 

neopakování, jakož i nastolení cesty pro hledání nových řešení. 

  

                                                

57 HOLCR, K. a kol. Kriminologie. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 180. 
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ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce se zabývá vývojem kriminality mládeže na území 

České republiky od počátku 90. let 20. století až do dnešních dnů, včetně popisu jejího 

stávajícího stavu a struktury.  V rámci této práce jsem se rovněž zabývala samotnými 

příčinami vzniku delikventního jednání spolu s prostředky sloužícími k jejich eliminaci. 

Jednotlivé závěry zpracované problematiky pak uvádím dále.  

V oblasti samotných příčin vzniku kriminálního jednání jsem dospěla k závěru, 

že těchto příčin existuje značné množství, od samotných genetických vloh daného 

jedince, prostředí, v němž vyrůstá, až po mediální svět, který jej obklopuje. Primárním 

faktorem však i nadále zůstává rodina dítěte. Pokud daný jedinec není od samého 

počátku svého života veden k dodržování určitých morálních zásad a norem společnosti, 

lze jej jen stěží později převychovat. Rodinné prostředí mladého delikventa bývá často 

poznamenáno různými druhy poruch, např. časté hádky mezi rodiči, jejich nízká 

vzdělanost, alkoholismus, násilí apod. Nelze se proto divit, že děti vyrůstající 

v nefunkčním rodinném prostředí se z něj následně snaží uniknout, přičemž častým 

útočištěm bývá skupina osob se stejně determinovaným rodinným zázemím.  

Určitým novodobým problémem v otázce příčin kriminality mládeže je rovněž 

silná medializace násilného jednání ve společnosti. U narušeného mladého jedince 

můžou nevhodně prezentované informace o kriminalitě způsobit celkové oslabení jeho 

reakce na násilí ve společnosti. Namísto chápání kriminality, jako určitého negativního 

společenského jevu, tak bývá často pojímána jako běžná a zcela normální součást 

společnosti. Do budoucna se je proto potřeba zamyslet nad vhodným způsobem 

informování společnosti o závadném lidském jednání.  

Dále lze zhodnotit, že tak jak se v průběhu času mění a vyvíjí naše společnost, 

dochází ke změnám i v oblasti kriminality mládeže. Cenným zdrojem informací o těchto 

změnách jsou především statistické přehledy orgánů činných v trestním řízení, jež 

zachycují spáchané trestné činy na našem území. Při výkladu zjištěných statistických 

údajů však musíme být opatrní, neboť nezachycují zcela přesně veškeré spáchané 

trestné činy mladými u nás. Zachycují toliko odhalenou a registrovanou kriminalitu 

orgány činnými v trestním řízení, přičemž tato data mohou být dále ovlivněna různými 

faktory, které jsem uvedla v kapitolách výše.  
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Z provedené analýzy dostupných statistických dat vyplynulo, že v České 

republice dochází k postupnému poklesu kriminality páchané dětmi a mladistvými. O 

tom jak velký je však tento pokles, nebo zdali je vůbec skutečný, je možné pouze 

spekulovat. Bez sebemenších pochybností můžeme ovšem připustit, že počáteční 

prudký nárůst kriminality mládeže v 90. letech minulého století byl postupně vystřídán 

jejím poklesem a současnou úroveň kriminality mládeže je proto možno označit jako 

stabilizovanou.  

Trestná činnost dětí a mladistvých se vyznačuje určitými charakteristickými 

rysy, např. bývá uskutečňována ve formě spolupachatelství doprovázeného značnou 

brutalitou a devastací okolních zařízení. 
58

 Trestná činnost mládeže je rovněž často 

nedokonale naplánovaná a připravená, jsou při ní použity nedostatečné či nevhodné 

nástroje, přičemž jedná-li se o trestnou činnost opakujícího se rázu, jsou vykazovány 

určité shodné znaky. Mladí jedinci jsou velmi často k trestné činnosti motivováni na 

základě momentálního psychického rozpoložení a aktuální situace, nad rozumným 

uvážením tak v řadě případů vítězí emoce.  

Bylo potvrzeno, že registrovaná kriminalita mladých lidí se ve valné většině řadí 

do kriminality majetkové, kde převažujícím trestným činem je krádež. Jak ukazují 

zjištěné závěry z oficiálních statistik, závažná násilná kriminalita (zejména vraždy) je 

kriminalitou poměrně málo četnou. Pakliže se mladý jedinec dopustí násilného 

trestného činu, bývá tomu povětšinou proto, aby prosadil svůj prvotní záměr nebo 

odvrátil odpor poškozené osoby. Toto konstatování ovšem neznamená, že takto 

charakterizovaná násilná delikvence mladých lidí by se měla podceňovat. Naopak právě 

v zárodečné formě tohoto delikventního jednání máme vetší naději na úspěšnou 

nápravu. Jestliže nedojde k adekvátní resocializační aktivitě u mladých lidí s tímto 

zaměřením, vystavujeme se závažnému nebezpečí, že se postupem času prohloubí a 

stane se tak výrazně společensky ohrožujícím. 
59

  

Problémem dnešní mládeže je rovněž velmi časná zkušenost s užíváním 

návykových látek a závislost na těchto látkách. Nezřídka se mladý jedinec dopouští 

trestné činnosti právě v souvislosti s užíváním drogy, aby si na ni obstaral finanční 

                                                
58

 Při krádežích vloupáním hodnota odcizených věcí mnohdy ani zdaleka nedosahuje výše způsobené 
škody na okolním majetku. 
59 VEČERKA, K..; HOLAS, J.; TOMÁŠEK, J.; DIBLÍKOVÁ, S.; BLATNÍKOVÁ, Š. Mládež 

v kriminologické perspektivě. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, s. 116. 
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prostředky. Na základě provedených výzkumných sond uskutečněných v oblastech 

osobnosti pachatele lze rovněž vyvodit, že řada mladých pachatelů má problémy 

s dodržováním společenských norem již od útlého věku. Mezi 16 a 17 roky věku mívají 

tito mladí pachatelé za sebou již několik deliktů, jež byly zpravidla odloženy pro jejich 

nízký věk v době spáchání daného deliktu. 

V otázce kontroly kriminality je možno učinit závěr, že nezastupitelnou roli opět 

sehrávají kvalifikované informační zdroje, tj. relevantní statistická data o kriminalitě. 

Využívání těchto dat je nezbytným předpokladem nejen pro preventivní, ale i 

legislativní koncepce. Obecně se domnívám, že současným problémem je však jejich 

nejednotné vykazování v rámci policejních a justičních statistik. Ve shodě s I. 

Zoubkovou 
60

 lze však mít za to, že při současných možnostech automatizovaného 

počítačového zpracování, by jednotný systém statistik kriminality mohl být reálný. 

Zároveň by dané statistiky měly být doplněny o stručné shrnutí, jež by co 

nejjednodušším způsobem poskytovalo základní informace o kriminalitě, např. kolik 

zločinů se v daném období událo, kolik pachatelů se na nich podílelo, kolik se jich 

podařilo postihnout apod. Domnívám se, že takto by se do značné míry usnadnila 

orientace v dosti složitém statistickém přehledu, zejména s ohledem na laickou 

veřejnost.  

Bez určitých změn a zlepšení se neobejde ani stávající trestně právní úprava, kdy 

je potřeba zejména postihnout nejzávažnější trestnou činnost páchanou dětmi mladšími 

15 let. Kýženou změnu by měla přinést navržená novela zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže, jež mění dosavadní způsob ukládání ochranné léčby pachatelům z řad dětí. 

V oblasti preventivních opatření bychom se měli více věnovat aktivitám, které by 

mladým jedincům umožňovaly lépe trávit volný čas. Je sice pravdou, že dochází 

k budování nových hřišť, kde si děti a mladiství mohou hrát či různě sportovat, avšak 

právě tato místa bývají často i místem provozování nevhodné činnosti, jako např. 

šikany, poškozování cizí věci, rvaček atd. Jsem toho názoru, že je zejména potřeba, aby 

v těch nejrizikovějších městských místech působili tzv. streetworkeři, kteří svou 

činností mohou pozitivně působit na nezralého jedince, být mu rádcem i oporou ve 

složité životní situaci a rovněž mu pomáhat v oblasti sebevzdělávání se. 

                                                

60 ZOUBKOVÁ, I. Kontrola kriminality mládeže. 1. vydání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002, s. 44. 
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Závěrem lze tedy konstatovat, že řešení problému kriminality mládeže není 

jednoduché a tento problém se z naší společnosti dá jen těžko odstranit. Co je však 

v možnostech celé společnosti, je změna jí uznávaných hodnot. Je potřeba přejít od 

dosavadního silně individualistického přístupu k přístupu více pomáhajícímu, a to 

především znevýhodněným osobám a sociálně slabým skupinám, protože právě tito 

mají k páchání trestné činnosti nejblíže. Důležité je, aby rodina zaujímala přední místo 

ve společnosti, bylo ji i nadále umožněno poskytovat bezpečí a lásku svým členům a 

také vychovávat své děti k dodržování společenských hodnot a sebekontrole.    
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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu kriminality mládeže v České 

republice. Domnívám se, že toto téma představuje vážný společenský problém, jímž je 

potřeba se zabývat a určitým způsobem řešit. Je prokázáno, že téměř každé dítě se 

alespoň jednou dopustilo deliktu, více čí méně závažného.  

Diplomová práce se skládá z pěti hlavních kapitol. Každá z těchto kapitol se 

zabývá různými aspekty kriminality mládeže, jež jsou postupně rozebírány v dalších 

podkapitolách. 

 Po úvodním slovu následuje první kapitola této diplomové práce, jež vymezuje 

základní pojmy, které jsou spjaté s kriminologií obecně a oblastí kriminality mládeže.  

Druhá kapitola se skládá ze dvou částí. Prvá se zabývá společenským pohledem 

na kriminalitu páchanou nejmladšími ze společnosti, a to v průběhu historického 

vývoje. Druhá část pak popisuje vývoj legislativy u nás, od založení samostatné 

Československé republiky až do dnešních dnů. 

Třetí kapitola je rozdělena do tří podkapitol. První podkapitola se zabývá 

analýzou struktury a vývoje kriminality mládeže včetně jejích charakteristických rysů. 

Druhá podkapitola pak popisuje základní příčiny jejího vzniku. Třetí podkapitola přináší 

poznatky z dostupných statistických údajů, které v této části práce blíže zkoumám. 

Čtvrtá kapitola se zabývá oblastí kontroly kriminality a je členěna do dvou částí. 

První část popisuje právní způsoby kontroly kriminality, zejména se blíže zabývá 

zákonem č. 218/2003 Sb. Druhá část se zaměřuje na prevenci, tzn. jak předcházet 

kriminalitě mládeže včetně hlavních modelů a projektů uskutečňovaných v této oblasti 

na území České republiky. 

Pátá kapitola popisuje možný budoucí vývoj kriminality mládeže u nás a mé 

doporučení na změny, jež by měly být v oblasti kriminality mládeže provedeny.  

Shrnutí pak provádím v závěrečné kapitole. V rámci této práce bylo zjištěno, že 

existuje mnoho příčin způsobujících kriminalitu mládeže. Tyto příčiny se postupem 

času mění jako společnost sama. Lze však konstatovat, že i přes mnohost těchto příčin, 

je současný stav kriminality mládeže v posledních pěti letech poměrně stabilní. 



 

 

Abstract 

The purpose of my thesis is to analyse juvenile delinquency in the Czech 

republic. In my opinion, this theme is very important social problem, which is needed to 

be discussed and solved. It is well known that nearly every child commits a crime at 

least once, less or more serious.   

The thesis is composed of five main chapters. Each of them is dealing with 

different aspects, which are divided into different subchapters. At first, there is an 

introduction and Chapter one follows.  

Chapter One describes the main terms, which are related to criminology 

(generally speaking) and juvenile delinquency.  

Chapter Two consists of two parts. First one describes a social view on the 

criminality, which is committed by the youngest of the community in the various stages 

of our history. Second part explains the evaluation of legislation from the foundation of 

the Czechoslovak republic till now. 

Chapter Three is subdivided into three parts. Part one provides an outline of the 

analysis of the structure and dynamics of juvenile delinquency including characteristics 

features. Second part deals with the reasons for juvenile delinquency creation. Third 

part then refers to the sources of statistical data used in this section. 

Chapter Four focuses on how the criminality is controled and it is divided into 

two subchapters. The first part describes legal control, especially Act No. 218/2003 

Coll. The second part focuses on prevention e. g. how to avoid the criminality of 

juveniles and describes the main models and projects in the zone of prevention in the 

Czech republic. 

Chapter Five illustrates the possible future dynamics of the juvenile criminality. 

At the end of this chapter I mentioned my recommendation including the changes, 

which are needed to be made.  

Conclusions are drawn in the last chapter. This part notes that there exist many 

reasons why juvenile delinquency emerges. These causes are changing such as the 

society itself, but nowadays we can see that juvenile criminality hasn´t been remarkably 

changing during previous five years.     



 

 

DEVELOPMENT AND STRUCTURE OF JUVENILE CRIME IN THE CZECH 

REPUBLIC 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

kriminalita – mládež – vývoj 

 

KEY WORDS 

delinquency – juvenile - development 


