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Anotace  
Diplomová práce Dohled probačního úředníka u trestně neodpovědných dětí se zabývá 

kriminalitou dětí, právní úpravou trestní odpovědnosti dětí mladších patnácti let a způsoby, 

kterými může společnost na dětskou kriminalitu dle platné právní úpravy reagovat. 

Ve své teoretické části se práce zaměřuje na definování pojmů dítě, hranice trestní 

odpovědnosti, delikvence. Zabývá se také popisem dětské kriminality, její právní úpravou a 

výchovnými opatřeními, která může soud dítěti mladšímu patnácti let uložit jako reakci na 

protiprávní jednání.  

Cílem praktické části je zmapovat překážky, které brání účelnému využití výchovného 

opatření dohled probačního úředníka a navrhnout možná řešení. Výzkumná část práce byla 

realizována metodou dotazování a analýzou dokumentů.  
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Annotation 

Diploma thesis “Supervision of a probation officer over criminal irresponsible 

children” deals with juvenile delinquency, juvenile justice law adaptation for criminal 

responsible children younger 15 years of age and concerns with the ways by which society 

can react to the juvenile delinquency according to valid law adaptation. 

In its theoretical part this thesis focuses on definition of the keywords such are ‘child’, 

‘age limits of criminal responsibility’, ‘delinquency’. Thesis includes also description of 

juvenile delinquency as such where the law adaptation related to this issue is taken into 

consideration as well as the discipline precautions which can be ordered by court of law as a 

reaction to the unlawful behaviour. 

The goal of the practical part is to map the obstacles which discourage effective usage 

of discipline precautions supervision of a probation Office and suggest possible solving. 

The analytical part of the thesis was realised by two techniques, namely, questioning 

technique and document analysis.  
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Úvod 
 

Statistiky v uplynulých letech vykazují dlouhodobý pokles kriminality dětí, což ovšem 

neznamená, že bychom této oblasti měli věnovat méně pozornosti. Naopak by mělo jít o 

klíčovou oblast zájmu celé společnosti. Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na jedno 

z výchovných opatření, která naše společnost zvolila jako vhodnou reakci na kriminální 

činnost páchanou dětmi.  

Dohled probačního úředníka můžeme definovat, jako systematické sledování chování dítěte 

mladšího patnácti let v jeho rodině, kde se probační úředník zaměřuje především na výchovné 

působení rodičů, dále jako kontrolu plnění probačního programu, výchovných povinností  

a omezení, která byla dítěti uložena a v neposlední řadě jako pozitivní působení probačního 

úředníka k tomu, aby dítě vedlo řádný život v souladu se zákonem.  

Výběr tématu této práce velmi ovlivnila má stáž na středisku Probační a mediační 

služby v Praze, kde jsem v době zadávání témat diplomových prací absolvovala praxi. 

Během této praxe jsem se podrobně seznámila s prací probačního úředníka, který se 

zaměřoval na práci s nezletilými klienty. Protože mě práce mé tutorky velmi zaujala, začala 

jsem se hlouběji zajímat o kladné i záporné stránky profese probačního úředníka.  

Dalším faktorem, který mě při výběru tohoto zadání ovlivnil, je skutečnost, že bych se 

jako osoba pracující v oblasti primární prevence ráda více seznámila s činností organizace, 

která zahajuje svou činnost, pokud dítě překročí hranici zákona.  

Smysl této práce spatřuji především v seznámení veřejnosti se stavem dětské 

kriminality, který bývá médií často zkreslován, a opatřeními, která mohou soudy pro mládež 

podle současné právní úpravy uložit nezletilým pachatelům činů jinak trestných. Velkým 

přínosem pro mou práci jsou názory a doporučení specialistů, kteří vykonávají dohled 

probačního úředníka nad osobami mladšími patnácti let, kterým bych chtěla touto cestou za 

jejich ochotu poděkovat.   

V teoretické části práce jsem se nejprve zaměřila na definování pojmů dítě, hranice 

trestní odpovědnosti, delikvence. Dále se v prvních kapitolách zabývám protiprávní činností 

dětí mladších patnácti let, faktory, které bývají pro její rozvoj klíčové a charakteristikou 

vývojového období mezi 11 až 15 rokem života dítěte. 

V následujících kapitolách se zaměřuji na právní úpravu řešení nezákonného jednání dětí a 

seznámení s činností Probační a mediační služby České republiky.  

V závěru teoretické části se pokusím o podrobný rozbor výchovného opatření a činností, jenž 

probační pracovník během realizace dohledu nad dítětem mladším patnácti let vykonává. 
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Praktickou část práce jsem započala předvýzkumem, pro jehož realizaci jsem zvolila 

metodu dotazování, techniku rozhovoru, kterému jsem podrobila probační pracovníky, kteří 

se zaměřují na práci s dětmi a mládeží. Probačních pracovníků jsem se dotazovala, zda během 

výkonu dohledu nad dítětem mladším patnácti let naráží na překážky, které jim výkon 

opatření ztěžují, dále na to, o které překážky jde a jaká navrhují řešení k jejich odstranění.  

Samotný výzkum diplomové práce jsem zaměřila na ověření výsledků předvýzkumu 

metodou analýzy spisové dokumentace nezletilých dětí, které jsou v evidenci Probační a 

mediační služby České republiky. Během výzkumu jsem se zaměřila zejména na účelnost 

ukládaných opatření a dobu, která uběhne od spáchání činu jinak trestného do prvního 

kontaktu dítěte s probačním pracovníkem. 

Cílem diplomové práce je zmapovat překážky, na které probační pracovník během 

výkonu dohledu nad dítětem mladším patnácti let naráží, a navrhnout možná řešení vedoucí 

k jejich odstranění, což bude obsahem závěrečné kapitoly této diplomové práce.  
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1.  Základní pojmy a jejich vymezení 

V úvodu teoretické části práce se zaměřím na výklad základních pojmů, které se 

budou v práci objevovat. Jde o pojmy dítě, hranice trestní odpovědnosti, delikvence. 

 

1.1. Pojem dítě a související termíny 

V následující podkapitole se budu věnovat pojmům dítě, dítě mladší patnácti let, 

nezletilost a hranice trestní odpovědnosti.  

 

1. 1. 1 Dítě 

Přesto že jde o termín, jehož definice nepatří k nejčastěji vyhledávaným ve 

výkladových – odborných slovnících, považuji za důležité se pojmem zabývat zejména proto, 

že existuje mnoho variant jeho možného výkladu. Odlišné definice se objevují ve vědních 

disciplínách, mezi jednotlivými zeměmi i právními odvětvími v konkrétní zemi.  

Právní systém České republiky není v této souvislosti výjimkou. S rozdílným věkovým 

rozmezím pojmu dítě se setkáváme v právu občanském, správním, rodinném i trestním.  

Za nejznámější a nejrozšířenější považuji výklad dle 1. článku Úmluvy o právech 

dítěte, který dítě definuje jako „každou lidskou bytost mladší osmnácti  let, pokud nedosáhla 

zletilosti dle právního řádu, který se na ni vztahuje, již dříve“.1  

 Stejné věkové rozmezí pro termín dítě se objevuje v trestním zákoníku České 

republiky. Podle § 126 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, je za dítě považována osoba 

mladší osmnácti let, nestanoví – li trestní zákon jinak. 2 Pro úplnost je třeba uvést také § 110 

zákona č. 40/2009 Sb., který říká, že trestním zákonem se rozumí trestní zákoník a podle 

povahy věci i zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 3   

 Přičemž v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže se objevuje termín dítě mladší 15 

let.4   

 

 

 

 

                                                 
1 Čl. 1 Úmluvy o právech dítěte (rezoluce OSN 44/25, přijatá 20.11.1989), sdělení Federálního ministerstva  
zahraničních věcí č. 104/1991 
2 § 126  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
3 Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 2 odst. 1. písm. c) zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů 
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1. 1. 2  Dítě mladší patnácti let 

 Podle § 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže je dítětem mladším patnácti let ten, 

kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku.5  

Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné. Věková hranice trestní odpovědnosti 

je stanovena tak, že před dosažením věku patnácti let jsou děti považovány za nezpůsobilé 

porušit trestní právo.6 

Otázka hranice trestní odpovědnosti bude dále rozebrána v jedné z následujících 

kapitol. 

 

1. 1. 3 Mladistvý 

Solnař definuje mladistvého jako osobu, která již překročila hranici trestní 

odpovědnosti, ale nedosáhla doposud plné schopnosti rozpoznávací a určovací. 7 

Podle § 2 odst. 1. zákona o soudnictví ve věcech mládeže  je mladistvým ,,ten, kdo 

v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku.“8 

 

1.1. 4 Mládež 

Chromý vysvětluje termín mládež jako věkovou skupinu, jejíž členové procházejí 

fyzickým a psychickým dozráváním, během kterého dochází ke změnám v oblasti psychické i 

sociální. 9 

Podle § 2 odst. 1. zákona o soudnictví ve věcech mládeže se rozumí mládeží děti a 

mladiství.10 

 

1. 1. 5 Nezletilý 

Nezletilý je pojmem z práva občanského. V trestním právu se tento termín 

nevyskytuje. Přesto, bývá často používán například v policejních statistikách, kde je termín 

nezletilci chybně používán pro označení osob mladších patnácti let.  

Podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je nezletilou osoba, která nedovršila 

osmnácti let a nenabyla zletilosti vstoupením do svazku manželského.11  

                                                 
5 § 2 odst. 1 písm. b zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
6 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 
Komentář. 1. vydání. Praha:  C. H. Beck, 2004. s 789 – 793. 
7 SOLNAŘ, V., FENYKL, J., CÍSAŘOVÁ, D., Základy trestní odpovědnosti. 1. vydání. Praha: Orac, s. r. o. 
2004. s. 252. 
8 § 2 odst. 1 písm. c zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
9 CHROMÝ, J., Kriminalita páchaná na mládeži. 1. vydání. Praha: Linde Praha a. s. 2010. s. 15. 
10 § 2 odst. 1 písm. a zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
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Zletilým osobám přiznává právní řád způsobilosti k právním úkonům. Tedy 

způsobilost k nabývání práv a povinností. Kam spadá i způsobilost nést následky 

protiprávního chování. 12 

 

1. 2. Pojem trestní odpovědnost 

 V této podkapitole se budu zabývat výkladem pojmu trestní odpovědnost, následně 

se zaměřím na stanovení hranice trestní odpovědnosti, aktuální právní úpravu trestní 

odpovědnosti v České republice a krátké seznámení s věkovou hranicí trestní odpovědnosti v 

zemích Evropské unie. 

 

1. 2. 1 Trestní odpovědnost 

Odpovědnost jako povinnost přijímat dopady našich činů je neodlučitelnou součástí 

společenských norem, každého ze společenských systémů. 13 

Za obecný rys odpovědnosti je pokládána sankce. Tento postih představuje povinnost 

snést újmu, dojde – li k situaci, kterou určitá sociální norma předpokládá. 14 

Trestní odpovědnost je druhem právní odpovědnosti, vyznačující se následnou sankční 

reakcí státní moci na spáchaný tr. čin, jejímž subjektem je pachatel trestného činu, mající 

zpravidla podobu trestu nebo ochranného opatření. 15 

Trestní odpovědnost je daná aktivním jednáním či nedbalostním činem, který 

překračuje normy trestního zákona. Trestní odpovědnost se dle práva nikdy nepředpokládá, 

ale musí být vždy prokázána. 16  

 

1. 2. 2 Hranice trestní odpovědnosti 

Věkové ohraničení trestní odpovědnosti dítěte je v posledních letech předmětem 

mnohých diskuzí odborné společnosti i laické veřejnosti. Ústřední otázkou je, jak určit dolní 

hranici trestní odpovědnosti.  

Aktuální právní úpravu trestní odpovědnosti v České republice nalezneme v § 25 

trestního zákoníku, který říká: „kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, 

není trestně odpovědný“. 

                                                                                                                                                         
11 § 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
12 HENDRYCH, D. a kol., Právnický slovník. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 1168. 
13 KUBŮ L., HUNGR P., OSINA P. Teorie práva.  1. vydání. Praha: Linde Praha a. s., 2007. s. 142. 
14 GERLOCH, A.  Teorie práva. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
s.r.o., 2004. s. 179. 
15 HENDRYCH, D. a kol., Právnický slovník. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 947. 
16 KUBŮ L., HUNGR P., OSINA P. Teorie práva.  1. vydání. Praha: Linde Praha a. s., 2007. s. 144. 
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Problematika trestní odpovědnosti je řešena od roku 2003 také zákonem o soudnictví 

ve věcech mládeže, který v §89 odst. 1 uvádí: „dítě mladší patnácti let není trestně 

odpovědné“. 

Výše uvedený zákon se zabývá také relativní trestní odpovědností, kdy v  § 5 odst. 1. uvádí: 

"mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby 

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

trestně odpovědný". 

Dle platné právní úpravy je osoba trestně odpovědná od 15 let věku. Nejedná se však o 

odpovědnost stejného rozsahu jako u osob starších osmnácti let.17 

Pro určení trestní odpovědnosti pachatele klíčovým  faktorem matrikový věk.  

Neméně důležitým ukazatelem je mentální věk, který určuje vyspělost a zralost jedince. 

Schopnost identifikovat nebezpečnost svého jednání a ovládat své chování, tedy rozumová a 

mravní vyspělost je zásadním pojmem v řízení. Nedostatky ve jmenovaných oblastech mohou  

vést k zastavení trestního řízení. Zřejmý a doložený rozpor mentálního a matrikového věku 

může mít stejné následky jako nepříčetnost jedince. 

Příslušné instituce rozhodují o trestní odpovědnosti mladistvého na základě jeho 

výpovědi, zpráv složek aparátu sociálně právní ochrany dětí a shromážděných důkazů.  

Nejsou – li výše uvedené zdroje dostačující, požádá příslušný orgán o posudky od odborných 

specialistů. 7 

V zemích Evropské unie dochází ke shodě v otázce horní věkové hranice trestní 

odpovědnosti, kdy se využívá systému soudnictví ve věcech mládeže u veškerých případů, 

v nichž figurují pachatelé mladší osmnácti let. Odlišnosti se objevují na spodní věkové hranici 

trestní odpovědnosti. 18 

Například ve Švýcarsku, Anglii a Walesu je počátek trestní odpovědnosti stanoven na 

10 let, ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Černé Hoře na 14 let. 19 

Důvod značné variability spodní hranice trestní odpovědnosti v jednotlivých zemích 

spatřujeme zejména v rozdílném historickém vývoji právní úpravy. 20 

 

                                                 
17 VEČERKA, K. , HOLAS, J. , TOMÁŠEK, J., JUDr DIBLÍKOVÁ, S.   
BLATNÍKOVÁ, Š. Mládež v kriminologické perspektivě. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, 2009. s. 10 – 11. 
18 NOVOTNÝ P. Epidemie delikvence. 1. vydání. Liberec: Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 2006. 
s 12 – 13. 
19 VÁLKOVÁ, H. Trestní právo mládeže v evropské perspektivě aneb jak dál? s. 6. 
20 KRATOCHVÍL, V. Minimální věková hranice trestní odpovědnosti v EU a Evropský zatýkací rozkaz. 2010. 
In Trestně právní revue, číslo 2 / 2010. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 51 
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1. 3 Delikvence  

Posledním pojmem, kterým se budu v této kapitole zabývat je delikvence. Tento 

termín jsem zvolila, protože je často spojován s nežádoucím a nepřijatelným chováním dětí a 

mládeže. 

 

1. 3. 1 Termín delikvence 

Slovo delikvence pochází z latinského slova delinquere, provinit se. 21 

Termín byl původně pojmem právnickým, se sociálními vědami začal být  spojován později.22 

Macek pod termín delikvence řadí tyto aktivity: 23 

• závadné chování osob nezletilých a trestně neodpovědných,  

• záškoláctví a útěky z domova,  

• gamblerství a závislost na návykových látkách,  

• agresivita ve škole.  

 

1. 3. 2 Delikventní dítě 

Mladí lidé se rodí do světa, který novou generaci neúměrně zatěžuje povinnostmi, 

novými požadavky a součastně před nimi otvírá neomezenou paletu možností. Konzumní 

společnost nabízí mladým lidem lákavé požitky a materiální hodnoty, ale jejich dosažení je 

reálné pouze pro část jedinců, kteří většinou pocházejí z vyšších sociálních vrstev. Na 

opačném konci zmiňované škály se vyskytují jedinci, kterým jejich sociální postavení 

nedovolí dosáhnout na to, co jejich dobře situovaní vrstevníci berou jako samozřejmost. Tuto 

situaci vnímají mladí jako frustrující a je- li jejich sebehodnocení postaveno na materiálních 

základech, zbývá k nezákonnému získání předmětu jejich touhy jen malý krůček. 24 

Za delikventní děti jsou pokládány: 

• děti zneužité k páchání trestné činnosti, 

• děti páchající trestnou činnost pro zajištění základních životních potřeb, 

• děti páchající trestnou činnost účelově. 25 

                                                 
21 NOVOTNÝ, P. Epidemie delikvence. 1. vydání. Liberec: Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 2006. 
s. 8. 
22 KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence. 1. vydání. Liberec: VICTORIA PUBLISHING, 1995.  
s. 35. 
23 SMÉKAL, V., MACEK, P. Utváření a vývoj osobnosti. – Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. 1. 
vydání. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 193. 
24 Mgr. HOLAS J., PhDr. VEČERKA K., CSc, INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI. 
Zásadní rysy delikvence mladistvých v ČR.   2007, s 1 – 2. 
25 MINISTERSTVO VNITRA ČR -  ODBOR PREVENCE KRIMINALITY,  Hodnocení systému péče o 
ohrožené děti, [online]. 2007, s 1.  
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1. 3. 3 Faktory ovlivňující vznik delikvence 

K objasnění důvodů rozvoje a vzniku sociálně deviantních jevů využíváme 

teoretických přístupů, které byly vytvořeny k objasnění kriminality. Jde o propracované 

teorie, které jsou podloženy množstvím výzkumů a vycházejí z různých názorů a stanovisek.  

Obecně jsou definovány tyto tři přístupy: 

• Biologicko – psychologický 

• Sociálně psychologický 

• Sociologický 26 

K nejvýznamnějším biologickým faktorům patří pohlaví, věk, vrozené vzorce reakcí 

na základě neurofyzických dispozic, rané poškození centrální nervové soustavy. U 

psychologických faktorů rozhoduje úroveň rozumových schopností, výskyt poruch osobnosti 

a temperament jedince. Za nejdůležitější ze sociálních faktorů je považována rodina. 27 

Orientační rodina má zásadní roli při formování jedince a jeho socializaci, a proto nevhodné 

postoje, normy a hodnoty uplatňované v rodině mohou deformovat charakter dítěte. 28  

Mnohé z současných výzkumů poukazují na velký vliv takzvaných sítí vztahů, které 

mohou zapříčinit vznik delikventního chování. Síť vztahů tvoří společné normy, hodnoty, 

vztahy důvěry, jenž vznikají v dětství a během dospívání v rámci vrstevnických skupin. 

Důležitou charakteristikou těchto vztahů je jejich prostupnost všemi sociálními vrstvami a 

jejich nezávislost na rodinném prostředí jedince. 29 

Novotný uvádí jako primární podnět k proviňování nevědomé motivy, které se 

ukrývají hluboko v lidské psychice. Delikventní jedinec cítí, že by byl bez páchané trestné 

činnosti ochuzen emočně, na svých cílech či tužbách. Tyto pocity, které si jedinec téměř 

neuvědomuje bývají pro proviňování zásadnější než motivy vědomé, jako je například 

objektivní hmotná nouze. Pohnutkou k proviňování bývá často pocit odlišnosti, strachu, 

slabosti, opuštěnosti, bezvýznamnosti a zbytečnosti, který se při páchání nezákonné činnosti 

vytrácí. 30 

 
 

                                                 
26 FISCHER, S., ŠKODA, J. SOCIÁLNÍ PATOLOGIE – Analýza příčin a možnosti. 1. vydání.  
Praha: Grada, 2009. s. 29. 
27 FISCHER, S., ŠKODA, J. SOCIÁLNÍ PATOLOGIE – Analýza příčin a možnosti. 1. vydání.  
Praha: Grada, 2009. s. 162 
28 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. Kriminologie 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008.  s. 468 – 469. 
29 VAŠUTOVÁ, M. Kriminalita dětí a dospívajících. In Pedagogické a psychologické problémy dětství a 
dospívání. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 219. 
30 NOVOTNÝ, P. Epidemie delikvence. 1. vydání. Liberec:: Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 2006. 
s 8. 
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2.  Protiprávní činy dětí mladších patnácti let – dětská kriminalita 

V následující kapitole se zaměřím na jev, který musí zákonitě předcházet uložení 

výchovného opatření, které je předmětem mé diplomové práce. V první části kapitoly se budu 

zabývat pojmoslovím, které se vztahuje k protiprávní činnosti dětí. Následně popíši specifické 

znaky dětské kriminality a její současnou strukturu. 

 

2. 1 Protiprávní čin spáchaný dítětem mladším patnácti let 

Protiprávní čin spáchaný dítětem mladším patnácti let nazýváme podle 2 § ods. 2. 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže činem jinak trestným.  

Činy jinak trestné jsou beztrestnými pouze relativně, a to pro nedostatek znaků jejich 

pachatele, konkrétně jeho věk či jeho nízké rozumové a mravní schopnosti.31  

Účelem projednávání činů jinak trestných specializovanými soudy je, v co nejkratší 

možné době zvolit vhodné opatření, které odvrátí dítě od páchání další nezákonné činnosti a 

zajistí vhodné podmínky k žádoucímu  sociálnímu a duševnímu rozvoji jedince. 

Jak změnit pohled dítěte na páchání nezákonné činnosti a odstranit nežádoucí formy 

chování v sociálních sítích dítěte je pro soudce nejdůležitější otázkou. 32 

 

2.  2  Protiprávní činy dětí mladších patnácti let – rysy dětské kriminality 

Kriminalitu lze definovat jako výskyt chování, které narušuje harmonický vývoj 

společnosti, je společensky zhoubným jevem.33 Fišer definuje kriminalitu jako zjevné či 

skryté jednání, které je v dané společnosti trestně postižitelné. 34  

Kriminalita dětí má svá specifika, která vyplývají z věkových  zvláštností  tělesného a 

psychického zrání s neukončeným morálním vývojem, sociální nezralostí mladých lidí  a 

dalšími faktory. 35 

Ke specifickým rysům dětské kriminality patří  neschopnost oddálit uspokojení své 

potřeby či se své potřeby vzdát, chabá příprava činu jinak trestného, brutalita a neúčelné, 

zbytečné demolování věcí, převážně skupinové páchání trestné činnosti . 36 

                                                 
31 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 
Komentář. 1. vydání. Praha:  C. H. Beck, 2004. s. 789 – 793. 
32 INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI. Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní 
výchovy a uložení ochranné výchovy. 1. vydání. Praha: 2009. s. 57 
33 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. Kriminologie 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008. s. 20 – 22. 
34 FISCHER, S., ŠKODA, J. SOCIÁLNÍ PATOLOGIE – Analýza příčin a možnosti. 1. vydání.  
Praha: Grada, 2009. s. 156. 
35 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy – Rozbor 
situace v oblasti péče o delikventní děti. [online]. 
36 MINISTERSTVO VNITRA ČR - ODBOR PREVENCE KRIMINALITY.  
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U dětí nemívají skupiny organizovanou strukturu, jako to bývá u dospělých pachatelů, 

jde spíše o party, které spojují společné hodnoty, potřeby či způsob trávení volného času. 

Složení party bývá nestálé. Kolem  vůdců skupiny se pohybuje nestabilní počet jedinců obou 

pohlaví, který je v závislosti na jejich dispozicích a momentální situaci zapojován do 

jednotlivých skupinových akcí. 37 

Odcizené předměty bývají ve skupině dle její hierarchie a podílu na spáchaném 

trestném činu rozděleny. Peníze utrácí členové skupiny zpravidla společně. 38 

Násilím, které jsou mladí pachatelé schopni použít často způsobí mnohem větší škodu 

než jaká je hodnota odcizené věci. Stejně tak tito pachatelé používají nepřiměřenou agresi  

proti obětem svých činů, když zakrývají zbytečnou brutalitou stopy a svou nejistotu. 39 

Objekty trestné činnosti dětí vyplývají z odlišného hodnotového žebříčku, který je 

odlišuje od dospělých pachatelů. Dětští pachatelé častěji zaměřují svůj zájem na věci, které 

jsou předmětem jejich aktuální potřeby nebo věci, které jsou momentálně pro jejich věkovou 

skupinu přitažlivé jako jsou například automobily, oblečení, cigarety…. 40  

Výše uvedené rysy dětské kriminality potvrzují statistické údaje o struktuře dětské 

kriminality, z kterých vyplývá že dominantní postavení v nezákonné činnosti dětí zaujímají 

majetkové činy, následované činy násilnými. Z majetkových činů byly nejčastěji 

zaznamenávány krádeže prosté a krádeže vloupáním, v násilných činech dominují loupeže a 

úmyslné ublížení na zdraví.  

                                                                                                                                                         
Vyhodnocení účinností přijaté legislativy související se systémovým přístupem k péči o delikventní mládež.  
[online]. 2008. s 1. 
37 HOLAS J., VEČERKA K. -  INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI.  
Zásadní rysy delikvence mladistvých v ČR. 2007. s. 14. 
38 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy – Rozbor 
situace v oblasti péče o delikventní děti. [online]. 
39 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. Kriminologie 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008. s. 459 
40 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy – Rozbor 
situace v oblasti péče o delikventní děti. [online]. 
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Zdroj:   MINISTERSTVO VNITRA. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území 
České republiky v roce 2010. – Tabulková část. Praha 2011. [online]. [cit. 21.7.2011].  
Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx 
 

Nejvyšší státní zastupitelství ve své zprávě udává vedle dominujících majetkových 

trestných činů, v kterých tradičně vévodí krádeže také trestný čin porušování domovní svobody,  

výtržnictví a vydírání. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zdroj:  NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2010.  
            Brno 2011. [online]. [cit. 21.7.2011].  
            Dostupné z: http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2750&d=317534 
 

Poměrně novým fenoménem dětské kriminality je stále častější využívání internetu 

k páchání nezákonné činnosti. Za využití zmíněného informačního média dochází ze strany 

dětí nejčastěji k porušován autorského práva, šíření a přechovávání pornografie.  

 

 

 Graf č. 1: Kriminalita d ěti mladších 15 let evidovaná Policií ČR za rok 2010  
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2.  3 Protiprávní činy dětí mladších patnácti let – vývoj dětské kriminality 

Dle pracovníků Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, kteří usuzují z 

vybraných ukazatelů kriminality  se snížil počet pachatelů trestné činnosti mladších 15 let. 

K prvnímu poklesu došlo v roce 2002, kdy nabyla účinnosti velká novela trestního zákona, 

druhým impulzem bylo vydání nového zákona o soudnictví ve věcech mládeže, jehož 

vstoupení v platnost se odrazilo poklesem trestné činnosti dětí v roce 2004. 41 

Při porovnávání statistických dat z let před legislativními změnami a po jejich 

vstoupení v platnost nesmíme zapomínat na skutečnost, že velké procento z nezákonné 

činnosti dětí začalo být posuzováno jako přestupky, které nejsou do centrální evidence 

trestných činů zapisovány. 42 

 

 
Zdroj:   MINISTERSTVO VNITRA ČR. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na 
území České republiky v roce2000 -  2010. – Tabulková část. Praha 2011. [online]. [cit. 21.7.2011].  
Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx 
 

 

 

                                                 
41 MAREŠOVÁ,  A., CEJPL, M., HOLAS, J., MARTINKOVÁ, M.  -  INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A 
SOCIÁLNÍ PREVENCI. Kriminalita v roce 2007. Sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných 
ukazatelů kriminality. 1. vydání. Praha: 2009. s. 18. 
42 MINISTERSTVO VNITRA ČR. ODBOR PREVENCE KRIMINALITY.  
Vyhodnocení účinností přijaté legislativy související se systémovým přístupem k péči o delikventní mládež. 
[online]. 2008, s 1. 
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V roce 2007 byly evidovány necelé 3 000 pachatelů činů jinak trestných. 43 

Pro rok 2008 udávají kriminální statistiky mírný nárůst počtu pachatelů mladších 15 let a 

pokles trestných činů spáchaných mladistvými. Procentuelní zastoupení dětí mladších 15 let 

2,2 % a mladistvých 4,9 % na celkovém počtu pachatelů zůstává neměnný. V  roce 2008 

zaznamenala Policie ČR 2 783 trestných činů, kterých se dopustilo  2 723 dětí mladších 

patnácti let. Ve  struktuře objasněných trestných činů převládá u dětí mladších 15 let 

kategorie majetkových trestných činů a krádeží prostých. 44 

Mírný nárůst trestné činnosti dětí mladších 15 let pro rok 2008 zaznamenala také PMS 

ČR, která evidovala 1093 nových případů, tedy o 15 případů více než v roce 2007. 45 

V roce 2009 zaznamenaly statistiky pokles trestné činnosti dětí, podíl dětí na celkovém 

počtu stíhaných a vyšetřovaných osob se snížil ve srovnání s rokem 2008 o půl procenta.  46  

Pokles trestné činnosti dětí mladších patnácti let hlásí také PMS ČR, jenž zaznamenala 1080 

nově evidovaných případů což je o 13 případů méně než v předešlém roce. 47 

Pro rok 2010 udávají statistiky Policie ČR i Státního zastupitelství doposud nejnižší 

počet osob mladších patnácti let, jenž spáchaly čin jinak trestný. 48  

Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství udává, že jde o nejnižší hodnoty od roku 

1989. Státní zastupitelství udávají pro rok 2010 pokles v počtu zaznamenaných osob mladších 

15 let, které se dopustily činu jinak trestného z 2430 na 1822 osob, tedy o 25 %. Policie ČR 

zaznamenala v tomto roce 1584 činů jinak trestných což je pokles o 32%, stejný trend se 

promítl v počtu pachatelů z řad děti mladších 15 let, kdy došlo ke snížení z 2094 osob na 

1606, o 23 %. Klesající tendence v oblasti dětské kriminality se odrazila také do podílu 

dětských pachatelů na celkovém počtu pachatelů, kdy došlo ke snížení o 0,3 %. Regionálně 

vykazují nejvyšší počet osob mladších patnácti let, páchajících trestnou činnost 

Severomoravský, Severočeský a Jihomoravský kraj. 49 

 

                                                 
43 MAREŠOVÁ,  A., CEJPL, M., HOLAS, J., MARTINKOVÁ, M.  -  INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A 
SOCIÁLNÍ PREVENCI. Kriminalita v roce 2007. Sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných 
ukazatelů kriminality. 1. vydání. Praha: 2009. s. 18. 
44 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 
na území České republiky v roce 2008. [online]. 2009, s 14. 
45 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek PMS 
ČR za rok 2008. [online]. 2009, s 7. 
46 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 
na území České republiky v roce 2009. [online]. 2010, s 12. 
47 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Statistika PMS ČR 2009. [online]. 2010, s 3. 
48 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území 
České republiky v roce 2010. [online]. 2011, s 3. 
49 NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ.  ZPRÁVA o činnosti státního zastupitelství za rok 2010. [online]. 2011, s 25.   
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3. Charakteristika vývojového období  

V předcházející kapitole jsem se zabývala rysy dětské kriminality. V této kapitole se 

zaměřím na rysy osobnosti dítěte ve věku mezi 11 a 15 rokem života. Domnívám se, že níže 

popsané charakteristiky mohou být indicií pro pochopení znaků i struktury dětské kriminality. 

Odborná veřejnost užívá pro označení vývojového období, kterým se tato práce 

zabývá hned několik označení. Období mezi jedenáctým a patnáctým rokem dítěte bývá 

označováno jako časná adolescence, časté bývá označení puberta, v literatuře nalézáme 

rovněž rozdělení na období prepuberty a vlastní puberty či ranné a střední adolescence. Pro 

název této kapitoly jsem se rozhodla, jelikož si myslí, že termín puberta je v široké veřejnosti 

rozšířenější. 50  

Puberta je považována za jedno z nejdůležitějších a nejrizikovějších období vývoje 

člověka, ve kterém dochází u jedince k množství změn v oblasti biologické, psychické i 

sociální. 51 

Jde o fázi života, ve které se jedinec ocitá na přelomu dětství a dospělosti. Pubescent 

cítí, že je připraven přijmout role světa dospělých, ale nesplňuje požadavky pro jejich 

naplnění. 52 Prožívá množství rozporuplných situací, kdy chce činit významná rozhodnutí, ale 

necítí se k nim být kompetentní, kdy si důvěřuje a zároveň pociťuje rozpaky a obavy. 53  

Langmeier uvádí jako nejdůležitější z vývojových úkolů této životní etapy je 

překonání závislosti na rodičích a navazování nových sociálních vztahů.  

Tento úkol se snáze plní jedincům z rodin, v kterých vládnou hluboké, přátelské a 

nekonfliktní vztahy.  Je mnoho způsobů, kterak se z rodinných pout vymanit. Typické je 

hledání rozdílů v jednání, postojích, zájmech a hodnotách vlastních rodičů a vrstevníků, 

jejichž náklonnost je pro pubescenta prioritní. Na základě tohoto srovnání dochází ze strany 

dítěte k přehnané kritice rodičů, odmítání kontroly i poslušnosti. Názory a hodnoty vrstevníků 

bývají naopak slepě a nekriticky přijímány.  

Pokud se dospívajícímu nedaří vývojový úkol plnit, může se u něj objevit pro okolí 

nepochopitelná nenávist k rodičům.54  

Podle Eriksona je vývojovým úkolem tohoto období formování identity pubescenta. 55 

                                                 
50 BINAROVÁ, I. Období dospívání. In Přehled vývojové psychologie. 2. vydání.  
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 101. 
51 VAŠUTOVÁ, M. Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání. 1. vydání.  
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 57 – 58. 
52 HAVLÍK, R. Životní etapy a socializace. In Sociologie výchovy a školy. 1. vydání. Praha: Portál, 2002. s. 55.  
53 VAŠUTOVÁ, M. Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání. 1. vydání.  
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 19. 
54 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie, 2. aktualizované vydání.  
Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. s.152 – 153. 
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Dítě věnuje velkou pozornost pozorování a poznávání sebe sama, prostřednictvím srovnávání 

a diskuzemi s vrstevníky. Sebepoznání je základním stavebním kamenem pro vznik nové 

identity. 56 

Pubescent mění pohled na sebe samého, začíná se zabývat etickými problémy, je 

vnímavý k otázkám spravedlnosti. Dochází také k významným změnám v emocionálním 

prožívání dítěte. Jsou to právě emoce, které formují vztahy pubescentů a ovlivňují postoj 

dítěte ke společnosti a jejím normám, které uznává a dodržuje, nebo je vnímá jako 

nespravedlivé a bouří se proti nim. 57 

V pubertě se mění také vztah dítěte k autoritám, tedy i k rodičům od kterých očekává, 

že s ním budou jednat jako s osobou sobě rovnou. Přesto, že dítě věnuje svůj volný čas 

především svým vrstevníkům je prokázáno, že vztah k rodičům má pro pozitivní 

sebehodnocení adolescentů a jejich životní spokojenost větší význam.58 

Vztahy s vrstevníky pro děti v tomto období nejdůležitější sociální aktivitou. Díky 

těmto vztahům si dítě vyjasňuje vztah k sobě samému a díky vědomí příslušnosti ke skupině a 

kamarádství buduje pozitivní emoce a sebeúctu. 

Členství ve skupině může mít na dítě i negativní vliv, pokud je skupina svádí 

k rizikovému chování, kterému snáze podlehnou osoby, které nejsou emočně ukotveni i mimo 

skupinu.59 Mladý člověk se snaží sloučit představy a dojmy o sobě samém, snaží se o nalezení 

své identity. Při tomto hledání může dojít k upevnění kladné identity jedince i jejímu rozpadu. 

Rozmělnění identity způsobuje v životě adolescenta zmatek a  nejistotu. 60  

Může dojít také k tomu, že si dítě zvolí identitu negativní, která je pro něj přijatelnější. 

Přijmout roli černé ovce je pro tohoto jedince snesitelnější, než být pro společnost nikým. 

Toto rozhodnutí může vést adolescenta k odmítání společenských norem a delikventnímu 

chování. 61  

 

                                                                                                                                                         
55 MACEK, P., LACINOVÁ, L. Vztahy v dospívání. 1. vydání. Brno: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny.  
Barrister a Principál, 2006. s. 114. 
56 VAŠUTOVÁ, M. Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání. 1. vydání.  
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 63. 
57 MACEK, P., LACINOVÁ, L. Vztahy v dospívání. 1. vydání. Brno:  Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny.  
Barrister a Principál, 2006. s. 170. 
58 MACEK, P., LACINOVÁ, L., Vztahy v dospívání. 1. vydání. Brno:  Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny.  
Barrister a Principál, 2006. s. 119. 
59 MACEK, P. Adolescence. 2. vydání  2., upr. Praha: Portál, 2003. s. 81.   
60 VAŠUTOVÁ, M. Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání. 1. vydání.  
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 18. 
61 ŠAFÁŘOVÁ. Rizikové chování v adolescenci. In Vztahy v dospívání. 1. vydání. Brno: Institut výzkumu dětí, 
mládeže a rodiny.  Barrister a Principál, 2006. s. 191. 
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4. Právní úprava odpovědnosti dětí za trestnou činnost 

V třetí kapitole teoretické části práce si kladu za cíl popsat právní úpravu 

odpovědnosti dětí za trestnou činnost. V první podkapitole se pokusím zmapovat historii 

prvních právních úprav. Následně se zaměřím na stručný přehled mezinárodních dokumentů, 

které Českou republiku zavazují k speciální úpravě trestní odpovědnosti dětí, a ty, které 

právní úpravu ovlivňují. V poslední části kapitoly se budu zabývat platnou právní úpravou 

ČR, zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. 

 

4. 1 Počátky trestně právní úpravy odpovědnosti dětí  

Poprvé se s zvláštní trestněprávní úpravou odpovědnosti mládeže za trestnou činnost 

setkáváme v několika státech severní Ameriky koncem 19. století. Zatímco na evropském 

kontinentě se specializovaná právní úprava objevuje až v první polovině 20. století.  

Cílem zákonů  speciálně upravující trestní právo mládeže, které byly přijímány 

zpravidla až po první světové válce bylo ulevit soudům od projednávání bagatelních činů 

páchaných mládeží  a částečně doplnit systém zaměřený na represi prvky zaměřujícími se na 

pomoc a výchovu. Podíl na vzniku zvláštních trestněprávních úprav měly také nové poznatky 

z oblasti vývojové psychologie a pedagogiky charakterizující osobnost dítěte. 62 Zmíněné 

charakteristiky byly uvedeny v předcházející kapitole.  

První zákonnou úpravou trestní odpovědnosti mládeže, kterou vytvořil parlament 

československé republiky byl zákon 48 Sb. o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931. 

Inspirací pro zákonodárce byly legislativní změny, které proběhly ve dvacátých letech 

dvacátého století v kulturně rozvinutých západoevropských zemích, jenž vytvořily legislativu 

zaměřující se na trestání a trestní odpovědnost mládeže. 63 

Zákon o trestním soudnictví nad mládeží zřídil specializované soudy a zavedl 

odchylky v trestním řízení, které se snažil co nejvíce zkracovat. Působnost zákona byla 

narušena vyhlášením protektorátu Čechy a Morava a po komunistickém převratu byl zákon 

v roce 1950 vládou zrušen. Tímto počinem přestalo na 63 let samostatné trestní právo nad 

mládeží existovat. 64 

K navrácení samostatné právní úpravy trestní odpovědnosti dětí a mladistvých do 

českého zákonodárství došlo v roce 2004, kdy vstoupil v platnost zákon 218/2003 Sb.,  který 

                                                 
62 VÁLKOVÁ, H. Trestní právo mládeže v evropské perspektivě aneb jak dál? s. 1.  
63 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 
Komentář. 1. vydání. Praha:  C. H. Beck, 2004. s. IX – XI. 
64 INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI. Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní 
výchovy a uložení ochranné výchovy. 1. vydání. Praha: 2009. s. 52 – 53. 
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odkazuje na množství interních předpisů, které upravují postupy soudů a státních zástupců. 

Jde například o instrukce ministerstva spravedlnosti či pokyny nejvyššího státního zástupce. 65 

 

4. 2 Mezinárodní dokumenty 

Mezinárodním dokumentem, který zavazuje Českou republiku ke zvláštní úpravě 

trestní odpovědnosti dětí a mladistvých je Úmluva o právech dítěte. Tento právní dokument 

požaduje, aby bylo s dětmi, které jsou obviněné, souzené a uznané vinnými v souvislosti 

s trestnou činností zacházeno tak, aby se rozvíjel jejich smysl pro čest a důstojnost, jejich 

povědomí o základních svobodách a lidských právech, které budou ctít. Důraz je také kladen 

na  individuální přístup k dítěti s ohledem na jeho věk a podporu dítěte při jeho 

plnohodnotném začlenění do společnosti. 66  

K dalším významným dokumentům řadíme doporučení Rady Evropy, která jsou pro 

Českou republiku, jako členský stát Evropské unie závazná. Jako klíčová a aktuální jsou 

uváděna tato doporučení: 

Rec(2000)20 on the role of early psychosocial intervention in the prevention of criminality 

(zaměřené na využití časné psychosociální intervence v prevenci kriminality),  

Rec(2003)20 concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of 

juvenile justice (týkající se nových způsobů zacházení s delikvencí mládeže a role soudnictví 

ve věcech mládeže),  

Rec(2008)11 on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures 

(Evropská pravidla pro mladistvé pachatele, kterým byly uloženy sankce nebo opatření) a 

částečně i 

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice 

(Směrnice k soudnictví přátelskému vůči dětem), přijatá Výborem ministrů Rady Evropy 17. 

11. 2010. 67 

 

 

 

 

 
                                                 
65 INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI. Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní 
výchovy a uložení ochranné výchovy. 1. vydání. Praha: 2009. s. 61 
66 HAMILTON, C. HARVEY, R. Role statistiky a veřejného mínění v procesu implementace mezinárodních 
standardů soudnictví ve věcech mládeže. In Kriminalita a trestní justice. 
1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2007. s 80. 
67 VÁLKOVÁ, H. Trestní právo mládeže v evropské perspektivě aneb jak dál? s. 7. 
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4. 3 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Rok 2003 přinesl do české právní úpravy důležité změny týkající se posuzování 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy. Oporou pro tyto přelomové změny byl zákon č. 

218/2003 Sb.. 68 

Tato norma umožnila nové přístupy v řešení protiprávních úkonů mladých lidí a 

zavedla opatření vhodná k dosažení účelu tohoto zákona. Na rozdíl od předcházející právní 

úpravy přenáší důraz od represivního pojetí trestního práva na následné preventivní působení. 
69 

Novinkou, kterou tato norma mimo jiné zavádí do české legislativy, je samostatná 

právní úprava pro řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. 70 

Účelem tohoto zákona není trestání pachatele nebo jeho izolace od společnosti, nýbrž 

jeho odklon od kriminální dráhy, poskytnutí podmínek k odčinění újmy poškozené strany a 

náprava chybných socializačních procesů, které přispěly k páchání protiprávních činů. Těchto 

kroků má být dosahováno prostředky nesankční povahy, kterými společnost signalizuje svůj 

skutečný zájem o nápravu a integraci resocializovaného jedince. 71 

Děti a mladistvé zákonodárce vnímá jako nevyzrálé, stále se vyvíjející osobnosti, 

jejichž pohled na svět, hodnotovou orientaci, přístup k sobě samému, společnosti a světu lze 

vhodným působením změnit. 72 

Víru zákonodárce v nápravu dítěte mladšího 15 let symbolizuje změna terminologie, 

která v nové úpravě zaměňuje termín ,,trestný čin“  za označení ,,čin jinak trestný“. 73 

Z právnické mluvy zákonodárce s při tvorbě tohoto zákona vytrácí také termín trest, který 

nahrazují opatření. 74 

 

                                                 
68 INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI. Praxe v oblasti rozhodování o nařízení 
ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy. 1. vydání. Praha: 2009. s. 54. 
69 VEČERKA, K. , HOLAS, J. , TOMÁŠEK, J., JuDr DIBLÍKOVÁ, S. BLATNÍKOVÁ, Š. Mládež 
v kriminologické perspektivě. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. s.  5. 
70 INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI. Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní 
výchovy a uložení ochranné výchovy. 1. vydání. Praha: 2009. s. 57 
71 VEČERKA, K. , HOLAS, J. , TOMÁŠEK, J., JuDr DIBLÍKOVÁ, S. BLATNÍKOVÁ, Š. Mládež 
v kriminologické perspektivě. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. s. 8. 
72 ROZUM, J. Nové a alternativní formy trestání v České republice po roce 1989  
In Kriminalita očima kriminologů. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. s. 57. 
73 VEČERKA, K. , HOLAS, J. , TOMÁŠEK, J., JuDr DIBLÍKOVÁ, S. BLATNÍKOVÁ, Š. Mládež 
v kriminologické perspektivě. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. s. 5. 
74 ROZUM, J. Nové a alternativní formy trestání v České republice po roce 1989  
In Kriminalita očima kriminologů. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. s. 57. 
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4. 3. 1 Opatření ukládaná dětem mladším patnácti let  

Zákon rozlišuje tři druhy opatření a to opatření výchovná, ochranná a trestní, která 

tvoří ucelený, vnitřně provázaný systém, jenž umožňuje, aby byla zohledňována individualita 

a aktuální situace dětí mladších 15-ti let (dále jen dítě) a mladistvých. 75 

Pokud dítě spáchá čin jinak trestný, může mu soud pro mládež uložit, a to zpravidla na 

základě výsledků předchozího pedagogicko – psychologického vyšetření, tato opatření: 

• dohled probačního úředníka, 

• zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného výchovného programu  

• ochrannou výchovu.  

• výchovnou povinnost či výchovné omezení,  

• napomenutí s výstrahou. 

Zvolené opatření musí zohledňovat osobnost pachatele daného provinění, jeho věk, 

rozumové a mravní vyspělost, zdravotní stav, jeho osobní , rodinné a sociální poměry…..  

Vhodně zvolené opatření by mělo být přiměřené k situaci nejen z pohledu toho, kdo jej 

ukládá, ale také mladé osoby, která se proti zákonu provinila. Proto je vhodné, aby osoby, 

které rozhodují o uložení opatření, měli odpovídající povědomí o názorech současné mladé 

generace na některé hodnoty a normy. 76 

Prvkem, který by měla zvolená opatření obsahovat je pohled soudce do budoucího 

života dítěte a řešení nejjízlivějších životních problémů, které dítě momentálně zatěžují. 77 

Během trestního řízení proti mladistvým obviněným je nutné pečlivě odkrývat a dokazovat 

také příčiny nezákonného jednání, skutečnosti významné pro posouzení osobních poměrů  

obviněného a prognózy společensky prospěšného zapojení jeho osoby do společnosti. 78 

Opatření  jsou ukládána bez stanovení doby trvání, proto není v rozhodnutí uvedeno 

datum jejich ukončení, nejdéle může být opatření vykonáváno do dosažení zletilosti dítěte. 79 

K tomu, aby opatření splnilo svůj účel je důležité, aby soud přesně definoval a vymezil obsah 

dohledu a případná výchovná omezení a povinnosti.80  

                                                 
75 ROZUM, J. Nové a alternativní formy trestání v České republice po roce 1989  
In Kriminalita očima kriminologů. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. s. 57. 
76 VEČERKA, K. , HOLAS, J. , TOMÁŠEK, J., JuDr DIBLÍKOVÁ, S. BLATNÍKOVÁ, Š. Mládež 
v kriminologické perspektivě. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. s. 5 - 6. 
77 INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI. Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní 
výchovy a uložení ochranné výchovy. 1. vydání. Praha: 2009. s. 57. 
78 VEČERKA, K. , HOLAS, J. , TOMÁŠEK, J., JuDr DIBLÍKOVÁ, S. BLATNÍKOVÁ, Š. Mládež 
v kriminologické perspektivě. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. s. 5 - 6. 
79 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 
Komentář. 1. vydání. Praha:  C. H. Beck, 2004. s. 847 – 848. 
80 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 
Komentář. 1. vydání. Praha:  C. H. Beck, 2004. s. 853 – 854. 
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5.  Dohled probačního úředníka 

Tuto kapitolu věnuji vybranému výchovnému opatření, které je předmětem mé 

diplomové práce. V úvodu nejprve definuji dohled probačního úředníka, následně se budu 

zabývat osobou probačního úředníka, jeho povinnostmi a kompetencemi.  

Dohled probačního úředníka můžeme definovat, jako systematické sledování chování 

dítěte mladšího patnácti let v jeho rodině, kde se probační úředník zaměřuje především na 

výchovné působení rodičů, dále jako kontrolu plnění probačního programu, výchovných 

povinností a omezení, která byla dítěti uložena a v neposlední řadě jako pozitivní působení 

probačního úředníka k tomu, aby dítě vedlo řádný život v souladu se zákonem. 81 

Do české právní úpravy byl probační dohled implementován v roce 2001 nabytím 

účinnosti zákona o Probační a mediační službě. Definici, účel a obsah dohledu nalezneme 

v novém trestním zákoníku, novelizovaném trestním řádu a zákonu o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.  82 

Základním principem dohledu probačního úředníka vykonávaného nad dětmi 

mladšími patnácti let je konstruktivní metoda převýchovy a jiného pozitivního působení na 

chování dítěte. Tato metoda využívá prvků kontroly, pomoci a poradenství  kombinovaných  

dle individuálních potřeb dětí. Kontrolou a sledováním chování dítěte se snaží probační 

úředník zamezit recidivě dítěte a ochránit tím společnost před trestnou činností. Pomoc, 

poradenství a odborné vedení, by měly dítěti usnadnit vést v budoucnu řádný život. 83  

Důležitým prvkem při kontrole dítěte i poskytování pomoci je mít na vědomí, že 

osobou, která je zodpovědná za řešení problémů, s kterými se dítě potýká, je dítě samo a jeho 

rodina, kterým probační úředník přenechává přiměřený díl odpovědnosti.  84 

Při spolupráci s rodinou, o kterou probační úředník usiluje, je zapotřebí mít na paměti, 

že dítě má právo na samotné vyjádření názorů. 85 Probační úředník se snaží v co největší míře 

podporovat vlastní iniciativu dítěte při plánování kroků, které jsou třeba k odstranění škody, 

kterou spáchal svou nezákonnou činností. 86 

                                                 
81 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 
Komentář. 1. vydání. Praha:  C. H. Beck, 2004. s. 846. 
82 TESAŘ, P. Probační dohled. In Probace a mediace. . Možnosti řešení trestných činů. 1. Vydání. Praha: Portál, 
2010. s. 18.   
83 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 
Komentář. 1. vydání. Praha:  C. H. Beck, 2004. s. 840. 
84 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Metodický standard činnosti PMS v oblasti probace, Metodický  
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85 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR.  Metodický standard PMS pro práci s nezletilími.. [online]. 2009. 
s. 2. 
86 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR.  Metodický standard PMS pro práci s mladistvými. [online]. 2009. 
s. 3. 
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Náplní práce probačního úředníka by neměl být pouze monitoring chování dítěte a 

sběr informací o něm, nýbrž péče o dítě a pomoc při řešení jeho problémů s důrazem na 

posílení schopností bezkonfliktního způsobu života ve společnosti a kladného vztahu 

k prostředí, ve kterém se pohybuje či v rámci změny prostředí bude vyskytovat.  

Proto je nutné do hloubky se seznámit s osobností dítěte, které spáchalo čin jinak 

trestný s jeho hodnotovou orientací, sociálními vazbami a na základě těchto informací zaměřit 

poskytovanou péči, směřující k bezkonfliktnímu začlenění dítěte do společnosti. 87 

 

Smyslem probačního dohledu je: 

• pozitivní odborné vedení, pomoc a motivace, 

• reintegrace nezletilého pachatele do společnosti, 

• kontrola chování dítěte, 

• ochrana společnosti a snížení rizika recidivy.88 

Pro naplnění smyslu jmenovaného opatření je důležité, aby soudce konkretizovat 

obsah dohledu a připojil vhodné přiměřené povinnosti a omezení plynoucí z informací, které 

se o dítěti dozvěděl ze zpráv, jež probační úředník vypracoval.89  

Jako rizikové oblasti dohledu uvádí Tesař soudy nevhodně ukládané  pouze formální 

dohledy, pro soudy nesrozumitelná vyjádření pracovníků probační a mediační služby, pomalé 

reakce soudů na informace o neplnění uloženého opatření, nedostatek a nesourodost 

probačních resocializačních programů. 90 
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5. 1 Probační úředník  

 Pracovníci zaměřující se na práci s dětmi a mládeží mají mít podle Zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže dostatek životních zkušeností a zvláštní průpravu  pro 

zacházení s dětmi. Jejich znalosti by měly zasahovat do speciální pedagogiky, sociální práce, 

vývojové psychologie, dětské psychiatrie a kriminologie. 91 

Probační úředník je profesionálem, který se snaží  proniknout do duše dítěte, odhalit 

motivy jeho nezákonného konání, hledá cesty k předcházení recidivy a řeší aktuální potíže, 

které nezletilého sužují. Při své práci se probační úředník snaží poskytnout pachateli činu 

jinak trestného náhled na protiprávnost jeho jednání a jím způsobenou újmu oběti. 92 

Nejdůležitější z dovedností, které by měl probační úředník ovládat  je umění, dítěti 

srozumitelně, dle jeho rozumové vyspělosti vysvětlit podstatu výchovného opatření.93 

 Ke své práci používá probační pracovník nástrojů pasivních a aktivních. Mezi pasivní 

nástroje řadíme předávání informací klientovi, vedení dokumentace a spisu, ověřování 

informací, které klient sdělil a získávání informací o klientovi z dalších zdrojů. 

Nejdůležitějším aktivním pracovním nástrojem probačního pracovníka je profesionální 

rozhovor. Probační pracovník vede rozhovor za účelem umožnit klientovi během vzájemné 

komunikace měnit a rozvíjet jeho stanoviska a objevovat nové roviny pohledu. 94 

 Během výkonu dohledu, spolupracuje probační úředník s pracovníky oddělení 

sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a organizacemi, které mu poskytnou 

součinnost při tvorbě zprávy pro soudce. Výměna informací mezi PMS  a pracovníky OSPOD 

předchází duplicitě ve zprávách o poměrech mladistvého, které tyto instituce vypracovávají. 95 

Mezi povinnosti probačního pracovníka patří:  

vykonávat dohled dle probačního plánu, který s klientem pravidelně aktualizuje,řídit se 

pokyny soudu a informovat jej o porušování podmínek dohledu, zpracovávat zprávu o 

průběhu výkonu opatření v pravidelných intervalech. 96 
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5. 2  Působnost probačního úředníka v rámci přípravného řízení 

 V rámci přípravného řízení působí probační úředník výchovně na pachatele mladšího 

patnácti let tak, aby u méně závažných činů došlo k upuštění od uložení opatření a u 

závažných protiprávních činů k uložení nejvhodnějších opatření. 97 

Probační činnost by neměla začínat pověřením střediska k výkonu dohledu. Vstup 

probačního úředníka do případu by měl meritornímu rozhodnutí předcházet. Mělo by jít o co 

nejširší okruh činností zahrnující shromažďování informací o dítěti pro volbu adekvátního 

procesního postupu a podkladů pro odpovídající specifikaci obsahu dohledu. 98 Soud pro 

mládež by neměl o vhodném opatření rozhodovat bez seznámení se všemi skutečnostmi, které 

se týkají činu jinak trestného a osobnosti nezletilého pachatele. 99 

Prvotním impulzem pro vstup probačního úředníka do případu osoby mladší patnácti 

let je zaslání usnesení, která vydává policie ČR. Velmi důležitá je spolupráce mezi PMS   

a policií, která by měla být v zájmu dítěte co nejefektivnější. Po předání informace je na 

posouzení specialisty pro práci s dětmi, zda je vhodné do případu vstoupit.100 

 Důležitým krokem probačního úředníka zaměřujícího se na práci s dětmi je vytvořit 

dohodu s příslušným státním zástupcem, jejímž obsahem je závazek státního zástupce, že 

bude středisko PMS informovat o případech vhodných pro intervenci probačního úředníka. 101 

Vyhodnotí – li probační úředník případ jako vhodný k započetí jeho činnosti, není nutné čekat 

na písemné  pověření od státního zástupce.  

Činnost probačního úředníka v rámci přípravného řízení  netkví pouze v přípravě 

podkladů pro rozhodování soudů pro děti a mládež, ale současně umožňuje věnovat 

potřebnou pozornost dítěti, které potřebuje okamžitou pomoc. 102 V průběhu přípravného 

řízení probační úředník nabízí dítěti možnost urovnat mezilidské vztahy a řešit konflikty za 

využití mediace, pomoc při uzavírání dohody o náhradě škody a  možnost vykonávat 

výchovné opatření. 103  
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5. 3  Výkon dohledu probačního úředníka po uložení výchovného opatření 

 Poté, co soudce či státní zástupce pověří probačního úředníka výkonem dohledu, 

kontaktuje pracovník klienta a pozve jej společně se zákonnými zástupci na úvodní schůzku. 
104 

 Na úvodní konzultaci se probační úředník snaží o navázání konstruktivního 

pracovního vztahu, vysvětlí zde dítěti i rodičům, jaký bude obsah společných schůzek a cíl 

jejich spolupráce, seznámí je také s činností Probační a mediační služby ČR. 105 Důležité je 

domluvit se na podmínkách společných schůzek a návštěv klienta v rodině i ve škole. Řeší se 

zde  také otázka přítomnosti rodičů na konzultacích.106 

O plánované návštěvě školního zařízení informuje probační úředník  s předstihem dítě 

a jeho zákonné zástupce. Během této návštěvy zjišťuje probační pracovník, jaký mají klient a 

jeho zákonní zástupci vztah ke vzdělávací instituci. Při rozhovoru s pedagogy probační 

pracovník usiluje o navázání kvalitní spolupráce se školským zařízením. 107 

 Účelem šetření v rodině klienta je získat potřebné informace o poměrech v rodině a 

pokusit se o navázání spolupráce s členy rodiny. Při návštěvě v rodině klienta musí mít 

probační pracovník stále na vědomí, že není pouze pozorovatelem, ale také objektem 

zkoumání .108 

Během společných konzultací se probační úředník zaměřuje především na tato témata:  

• Stanovisko dítěte k činu, který spáchalo, změna přístupu dítěte k činu jinak trestnému. 

• Okruh osob, kterým svým jednáním dítě ublížilo, odstranění následků . 

• Způsoby, kterými řeší rodina vzniklou situaci, kdo z členů rodiny má na dítě největší vliv.  

• Situace, které by mohly vést k recidivě. 109 

 V průběhu prvních tří až čtyřech konzultací vytvoří probační úředník za spolupráce 

s dítětem případně i s jeho rodinou plán dohledu. 110  
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106 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Metodický standard PMS pro práci s nezletilými. [online]. 2009. s. 2. 
107 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Pokyn ředitele PMS ČR, č. 12/2010 a), Aktualizace národního 
metodického standardu pro práci pro práci s dětmi mladšími 15 let a souvislosti s novelizací zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže. [online]. 2010. s. 2. 
108 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Metodika šetření v rodině prováděná pracovníky PMS – specialisty 
pro práci s mládeží. [online].  
109 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Metodický standard PMS pro práci s nezletilými. [online]. 2009. s. 5. 
110 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Metodický standard činnosti PMS v oblasti probace, Metodický  
postup střediska PMS v rámci  zajištění výkonu dohledu. [online]. 2008. s. 1. 
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5. 3. 1  Plán dohledu  

Probační plán dohledu je základním dokumentem,ve kterém jsou zaznamenány 

informace o klientovi, jeho potřeby a analýza možných rizik.111 

Plán dohledu probačního úředníka může být vytvořen již před rozhodnutím soudu  

a posloužit jako východisko pro uložení tohoto opatření, nebo je vypracován ihned po té,  

co rozhodnutí nabude právní moci.112  

Plán výkonu dohledu by měl vzniknout za spolupráce probačního úředníka, dítěte, 

rodiny a blízkého sociálního prostředí dítěte je- li to možné. Během zmiňované spolupráce 

jsou odhalovány potřeby a zájmy dítěte, k jejichž dosahování hledá probační úředník společně 

s dítětem legální cesty. Po celou dobu spolupráce se probační úředník zaměřuje na pozitivní 

stránky dítěte, které oceňuje a nabízí dítěti řešení, jak odstranit jeho negativně hodnocené 

projevy. 113  

Účast dítěte při tvorbě dohledového plánu může dopomoci k potřebné individualizaci  

programu a větší motivaci dítěte k jeho plnění. Souhlas dítěte s programem ovšem není 

klíčový, probační úředník program vypracuje, i když dítě s jeho obsahem nesouhlasí. 114 

Obsah probačního dohledu je největší mírou ovlivněn rozhodnutím soudu, poté situací  

a potřebami dítěte. Forma probačního plánu by měla být jednoduchá a srozumitelná stejně 

jako cíle, kterých chce dítě jasně definovanými úkony dosáhnout. Důležité je, aby dítě zvolilo 

dosažitelné cíle, jejichž dosažení může být pro nezletilého pachatele velkou motivací. 115 

V plánu dohledu jsou také zahrnuty zájmy a potřeby poškozeného.116  

 Probační úředník by měl v dohledovém plánu shrnout postupy, díky kterým se dítě do 

budoucna vyvaruje páchání trestné činnosti, pochopí následky svého chování a přijme za ně 

odpovědnost, zbaví se škodlivých návyků, stane se užitečným členem rodiny a článkem 

společnosti. Dále do programu zahrne cíle, které si dítě vytýčí a případné povinnosti a 

omezení uložené soudem, s harmonogramem jejich plnění a způsobem vyhodnocení. 117 

 

                                                 
111 TESAŘ, P. Probační dohled. In Probace a mediace. . Možnosti řešení trestných činů. 1. Vydání. Praha: 
Portál, 2010. s. 78.   
112 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 
Komentář. 1. vydání. Praha:  C. H. Beck, 2004. s. 849. 
113 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Metodický standard PMS pro práci s mladistvými. [online]. 2009. s. 2. 
114 INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ MINISTERSTVY SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Právní rámec 
alternativního řešení trestních věcí. – Příručky ministerstva spravedlnosti České republiky. 2001. s. 612. 
115 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR.. Metodický standard činnosti PMS v oblasti probace, Metodický  
postup  střediska PMS v rámci  zajištění výkonu dohledu. [online]. 2008. s. 2. 
116 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Metodický standard činnosti PMS v oblasti probace mladiství, 
Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění výkonu dohledu. [online]. 2009. s. 2. 
117 INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ MINISTERSTVY SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Právní rámec 
alternativního řešení trestních věcí. – Příručky ministerstva spravedlnosti České republiky. 2001. s. 612. 
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5. 3. 2  Zprávy o průběhu dohledu probačního úředníka 

Povinností probačního úředníka vykonávajícího dohled nad dítětem mladším patnácti 

let je, podávat soudu, který opatření dítěti uložil pravidelné zprávy o aktuální životní situaci 

dítěte, o rodinných a sociálních poměrech dítěte a o tom, jak dítě dodržuje uložená omezení  

a povinnosti. Tato průběžná zpráva, která bývá vyžadována každého půl roku, by měla 

obsahovat úkony, které se v rámci probační práce uskutečnily, popis chování dítěte včetně 

toho, zda uložené opatření plní a tématické okruhy, kterým se na společných schůzkách 

s probačním úředníkem věnují.118 

 Struktura zprávy je upravena v metodickém standardu, který ji člení do tří částí. 

První část zprávy obsahuje popis aktuální situace klienta, kam spadají vztahy klienta, školní 

prospěch, způsob bydlení… V druhé části probační pracovník hodnotí do jaké míry klient plní 

dohledový plán. Závěrečná část zprávy hodnotí přístup klienta k plnění uloženého opatření. 
119 

První zpráva o průběhu dohledu by měla obsahovat komplexní rozbor situace a soubor 

informací. Do  následujících zpráv, kde jsou obecně zrekapitulovány základní informace, 

zahrne probační úředník především podstatné  změny,  které se udály.  

 Pokud dítě plní podmínky dohledového plánu a účelu opatření je dosaženo, zasílá 

probační úředník podnět soudu pro mládež ke zrušení dohledu. Stejného postupu užije 

probační úředník i v opačné situaci, pokud opatření neplní dlouhodobě svůj účel.120  

Doba, za kterou tuto událost probační úředník, kterému legislativa ponechává 

možnost, uložit provinilci nejprve výstrahu a ponaučení, justičním orgánům oznámí, je na 

jeho uvážení. 121   

Závěrečná zpráva se svou strukturou neliší od zpráv průběžných, rozdílné je pouze 

období, které probační pracovník hodnotí. Vyjadřuje se zde k celému průběhu dohledu, zda 

klient podmínky dohledu plnil či nikoliv.122  

 
 
 
 

                                                 
118 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 
Komentář. 1. vydání. Praha:  C. H. Beck, 2004. s. 850. 
119 TESAŘ, P. Probační dohled. In Probace a mediace. . Možnosti řešení trestných činů. 1. Vydání. Praha: 
Portál, 2010. s. 82.   
120 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Metodický standard PMS pro práci s nezletilími. [online]. 2009.  s 3. 
121 ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ, M., Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 
Komentář. 1. vydání. Praha:  C. H. Beck, 2004. s. 851. 
122 TESAŘ, P. Probační dohled. In Probace a mediace. . Možnosti řešení trestných činů. 1. Vydání. Praha: 
Portál, 2010. s. 82.   
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6.  Probační a mediační služba 

V poslední kapitole teoretické části se zaměřím na instituci, která zabezpečuje  

realizaci výkonu výchovného opatření dohled probačního úředníka - probační a mediační 

službu. 

 

6. 1 Termín probace  

Probace je sankcí spadající mezi alternativní tresty, která ukládá jedinci povinnost 

pravidelně se setkávat s probačním pracovníkem. 123 

Lze ji vysvětlit jako „organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, 

obžalovaným či odsouzeným, kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně 

uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době 

podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, individuální pomoc obviněnému  a 

působení na něho, aby vedl řádný život, vyhověl soudem či státním zástupcem uloženým 

podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů“ 124 

 

6. 2 Termín mediace 

Je procesem, který používá charakteristických metod a principů k tomu, aby bylo mezi 

zúčastněnými stranami dosaženo kompromisního řešení a sepsána dohoda. 125 

Mediací v trestním řízení se rozumí „dobrovolné, osobní a přímé setkání oběti a 

pachatele trestného činu za účasti mediátora, tj. zprostředkovatele řešení konfliktu. Mediace 

mezi obětí a pachatelem je specifickou formou mediace, která je využívána výhradně v oblasti 

trestních sporů“ 126 

Z výzkumných studií vyplývá, že jde o metodu velmi vhodnou pro řešení nezákonné  

činnosti dětí a mládeže, jejichž rodiny jsou během mediace do řešení delikventního chování  

svého člena více zainteresovány. 127 

 

 

                                                 
123 FISCHER, S., ŠKODA, J. SOCIÁLNÍ PATOLOGIE – Analýza příčin a možnosti. 1. vydání. Praha: Grada, 
2009. s. 199. 
124  ŠTERN, P.Vývoj a společenský kontext vzniku probace a mediace v České repulice. In Probace a mediace. . 
Možnosti řešení trestných činů. 1. Vydání. Praha: Portál, 2010. s. 206. 
125 FISCHER, S., ŠKODA, J. SOCIÁLNÍ PATOLOGIE – Analýza příčin a možnosti. 1. vydání. Praha: Grada, 
2009. s. 200. 
126 126  ŠTERN, P.Vývoj a společenský kontext vzniku probace a mediace v České repulice. In Probace a 
mediace. . Možnosti řešení trestných činů. 1. Vydání. Praha: Portál, 2010. s. 204 
127 KARABEC, Z. Koncept restorativní justice In Restorativní justice. Sborník příspěvků a dokumentů. 1. 
vydání. Praha, Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2003. s. 12. 
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6. 3 Probační a mediační služba ČR 

Probační a mediační služba byla založena na základě zákona č. 257/ 2000 Sb., který 

nabyl účinnosti od 1.1.2001 128 

Důvodem vzniku této instituce byla absence orgánu, který by zajistil výkon 

alternativních trestů. 129 

Probační a mediační služba není osobou právnickou, nýbrž jednou z organizačních 

složek státu, jehož jménem v rámci své působnosti jedná a vystupuje. Organizačně se 

Probační a mediační služba dělí na ředitelství sídlící v Praze a jednotlivá střediska, která 

vznikala při okresních soudech. Ředitele probační a mediační služby, který zastupuje instituci 

navenek, jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti České republiky.  130 

Jde o instituci, která vznikla spojením práva a sociální práce, jejímž posláním je zejména: 

• umožnit efektivní řešení konfliktů vyplývajících z nezákonné činnosti, 

• zabezpečení realizace alternativních trestů a opatření,  

• ochrana práv a zájmů poškozených, komunity a společnosti,  

• předcházení trestné činnosti. 131 

Probační a mediační služba vykonává úkony probace a mediace v rozsahu, jenž 

stanovuje trestní zákoník, trestní řád a zákon o Probační a mediační službě. Jmenované 

činnosti zajištují probační pracovníci, kteří jsou zaměstnanci státu. 132 

Mimořádnou pozornost a péči věnuje Probační a mediační služba práci s dětmi a 

mladistvými. Na každém ze středisek se měl vyskytovat odborník zaměřený na práci s touto 

skupinou.  

Mezi tři základní cíle Probační a mediační služby ČR patří: 

• Integrace pachatele 

• Participace poškozeného 

• Ochrana společnosti 133  

 
                                                 
128 ŠTERN, P.Vývoj a společenský kontext vzniku probace a mediace v České repulice. In Probace a mediace. . 
Možnosti řešení trestných činů. 1. Vydání. Praha: Portál, 2010. s. 9. 
129 ROZUM, J. Činnost probační a mediační služby z pohledu restorativní justice. In Restorativní justice. 
Sborník příspěvků a dokumentů. 1. vydání. Praha, Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2003. s. 41. 
130 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR. Organizační řád Probační a mediační služby České republiky. 
[online]. 2008. s. 2 - 3. 
131 MINISTERSTVO VNITRA ČR. ODBOR PREVENCE KRIMINALITY,  Hodnocení systému péče o 
ohrožené děti, [online]. Zveřejněno 16. října 2007. s. 27. 
132 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní.  1. vydání podle novelizované právní úpravy účinné od 1. 1. 2010.  
Praha: Nakladatelství Leges, 2010. s. 260. 
133 ŠTERN, P.Vývoj a společenský kontext vzniku probace a mediace v České repulice. In Probace a mediace. . 
Možnosti řešení trestných činů. 1. Vydání. Praha: Portál, 2010. s. 14.   
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Praktická část 
 
7. Cíl práce 
 

Cílem výzkumné části práce je zmapovat překážky, na které probační pracovník 

během výkonu dohledu nad dítětem mladším patnácti let naráží a nastínit možná řešení 

vedoucí k jejich odstranění.  

V rámci předvýzkumné části práce jsem od specializovaných probačních pracovníků, 

zaměřujících se na práci s dětmi, získala podnětné informace. Tyto informace jsem následně 

vyhodnotila a navázala na pilotáž výzkumem.  

Samotný výzkum diplomové práce jsem zaměřila na ověření výsledků předvýzkumu, 

metodou  analýzy spisové dokumentace nezletilých dětí, které jsou v evidenci Probační a 

mediační služby České republiky. Během výzkumu jsem se zaměřila zejména na účelnost 

ukládaných opatření a dobu, která uběhne od spáchání činu jinak trestného po první kontakt 

dítěte s probačním pracovníkem. 
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8. Předvýzkum 
 

Prvním krokem v rámci pilotáže bylo, že jsem z 78 středisek PMS ČR uvedených 

v adresáři přístupném na internetových stránkách této instituce náhodným výběrem zvolila 39 

středisek, tedy polovinu z 78 možných. Následně jsem kontaktovala zaměstnance vybraných 

středisek s žádostí o zodpovězení několika otázek týkajících se výkonu dohledu nad dítětem 

mladším patnácti let.  

Vstřícně se k navrhovanému rozhovoru vyjádřili zaměstnanci z deseti středisek, pět 

z oslovených probačních pracovníků se omluvilo, protože nemají s výkonem dohledu nad 

dítětem mladším patnácti let zkušenosti, od 110 probačních pracovníků z 24 středisek sem mi 

nedostalo žádné odpovědi. Z 125 kontaktovaných pracovníků na mou žádost kladně 

odpovědělo deset probačních pracovníků z deseti středisek. S těmito pracovníky jsem se 

následně sešla a získala od nich během rozhovoru informace směrodatné pro následující 

výzkum.  

Nízký počet kladných odpovědí si vysvětluji velkým pracovním vytížením probačních 

pracovníků a také tím, že jsem žádost rozeslala na adresy všech pracovníků u středisek, které 

nemají vyhrazené oddělení pro práci s dětmi a mládeží. Má žádost tedy dorazila i do schránek 

probačních pracovníků, kteří s nezletilými nepracují. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 4: Reakce st ředisek na žádost o zodpov ězení otázek
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8. 1 Metodika 
 

Jako výzkumnou strategii pro pilotáž jsem zvolila kvalitativní výzkum. K získání 

potřebných informací jsem použila metodu dotazování, techniku řízeného rozhovoru, pro 

který byla vytvořena struktura řízeného rozhovoru konstruovaná pro potřeby této diplomové 

práce.  

 
8. 1. 1 Použité techniky a metody sběru dat 

Struktura řízeného rozhovoru obsahovala celkem 1 uzavřenou a 3 otevřené otázky. 

Otázka č. 1 byla filtrační, obsahovala 3 podotázky. Tento předvýzkum probíhal od 23.7. 2009 

do 11.8. 2009. Rozhovory trvaly průměrně 20 minut. 

 

8. 1. 2 Charakteristika výzkumného souboru 

V současné době existuje v 76 městech České republiky 78 středisek Probační a 

mediační služby České republiky. Oddělení probačních činností pro mladistvé a děti do 15 – 

ti let jsou zřízena pouze v Praze, Plzni, Sokolově, Brně a  Ostravě. Na zbývajících střediscích 

je práce s dětmi a mládeží v kompetenci vybraného pracovníka, zpravidla jde o vedoucího 

střediska. 

Pro výběr zkoumaného vzorku byl použit záměrný výběr, který spočívá v tom, že 

respondenty vybíráme cíleně dle určité vlastnosti či stavu. Klíčovým faktorem pro výběr 

vzorku bylo povolání a ochota účastníků se na předvýzkumu účastnit. 134  

Záměrným výběrem bylo ze základního souboru vybráno 10 specialistů zaměřujících 

se na práci s dětmi a mládeží, kteří mají zkušenosti s výkonem dohledu nad dětmi mladšími 

patnácti let. Z celkového počtu 10 účastníků bylo celkem 7 žen a 3 muži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Zdroj informací:  vlastní výzkum 
 

                                                 
134 MIOVSKÝ, M.. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1. vydání. Praha: Grada, 2006. s. 
135. 

 Graf č. 5: Charakteristika souboru podle zastoupení pohla ví
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          Zdroj informací:  vlastní výzkum 
 

Většinové zastoupení mezi účastníky souboru měli vedoucí středisek, ve kterých 

nebylo vyčleněno oddělení probačních činností pro mladistvé a děti do 15 – ti let, 3 

z respondentů byli pracovníky oddělení probačních činností pro mladistvé a děti do 15 – ti let, 

stejný počet dotazovaných byl jedním z probačních pracovníků střediska bez oddělení 

probačních činností pro mladistvé a děti do 15 – ti let. 

 

Výzkumný soubor tvořili pracovníci Probační a mediační služby ze středisek: 
 

• Praha     

•  Praha Západ                                                               

• České Budějovice                                                        

• Tábor 

• Chrudim      

 

• Karviná 

• Rychnov nad Kněžnou 

• Brno                                                                             

• Ostrava 

• Jeseník                                                                       

 

 

Předpokládám, že počet deseti respondentů poskytne potřebné množství informací a je pro 

splnění účelu předvýzkumu dostatečný. 

 

 

Graf č. 6: Pracovní za řazení proba čního pracovníka

4

3 3

Pracovník oddělení probačních činností pro
mladistvé a děti do 15 – ti let 

Vedoucí střediska bez  oddělení probačních
činností pro mladistvé a děti do 15 – ti let

Probační pracovník  střediska bez oddělení
probačních činností pro mladistvé a děti do
15 – ti let
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8. 1. 3 Výsledky - Vyhodnocení řízeného rozhovoru 
 

Na první z položených otázek odpovědělo všech deset respondentů shodně ano. 

Všichni probační pracovníci při výkonu dohledu nad dítětem mladším patnácti let naráží na 

překážky, jenž snižují účinnost uloženého opatření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Zdroj informací:  vlastní výzkum 
 
 
K druhé otázce:  

Shrňte problémy, na které narážíte při nařizování, výkonu dohledu u nezletilých.  

8 z 10 probačních pracovníků uvedlo jako problém, na který během výkonu opatření naráží, 

umělé udržování neúčelně uložených dohledů nad dětmi mladšími patnácti let. Probační 

pracovníci považují za příčinu této situace nepružné reakce soudů na zprávy středisek o  

skutečnosti, že opatření neplní svůj účel. Výše uvedená odpověď zazněla z úst probačních 

pracovníků nejčastěji.  

Druhou do četnosti nejpočetnější odpovědí probačních pracovníků bylo, že jsou dětem 

mladším 15 let dohledy často ukládány bez stanoviska PMS ČR, což zvyšuje 

pravděpodobnost neúčelnosti dohledu  - vzniku nefunkčního dohled. Tuto informaci uvedlo 7 

respondentů z 10. 

Absence sankcí, jenž by mohl probační pracovník nespolupracujícímu klientovi uložit, 

zazněla z úst probačních pracovníků šestkrát. 6 z 10 respondentů se cítí být kompetenčně 

málo vybaveni proti nespolupracujícím klientům. 

4 z 10 účastníků výzkumu vidí problém v nedostatku vhodných výchovných opatření, 

z kterých mohou soudy pro mládež volit vhodný způsob nápravy dítěte mladšího patnácti let.  

Ano ; 10

Ne; 0
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Graf č. 7: Narážíte b ěhem výkonu jmenovaného opat ření na nějaké 
problémy nebo p řekážky?
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Stejný počet respondentů, 4 z 10 uvádí jako problematickou absenci součinnostních dohod 

PMS ČR s Policií ČR a příslušnými odděleními sociálně – právní ochrany dětí.  

3 z 10 probačních pracovníků považují za jednu z významných překážek velkou časovou 

prodlevu mezi spácháním činu jinak trestného a uložením výchovného opatření. Tato situace 

může vést podle probačních pracovníků ke stigmatizaci dítěte, které již žije delší dobu 

v souladu se společností a jejími normami. 2 respondenti z 10 uvádějí jako problematickou 

nedostatečnou personální kapacitu středisek, která bývá překážkou v uskutečňování schůzek 

s klientem v jeho rodinném prostředí či ve škole klienta. Nedostatečné pravomoci probačních 

pracovníků a absence respektování autority ze strany klienta uvádí respondenti jedenkrát. 
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Graf č. 8: Překážky,na které proba ční ú ředník naráží

Absence sankcí

Velká časová prodleva mezi spácháním
činu jinak trestného a uložením opatření

Ukládání dohledu bez stanoviska PMS -
neúčelné ukládání opatření

Nedostatečná personální kapacita
střediska

Chybí součinnostní dohody s PČR,
OSPOD

Nedostatečné pravomoce probačních
pracovníků

Umělé udržování neúčelných dohledů -
nepružná činnost soudů

Nedostatek vhodných výchovných
opatření

Absence autority dospělé osoby -
probačního úředníka a zodpovědnosti ze
strany dětí.

 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum  
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K t řetí z otázek: Sdělte, který tento problém vnímáte jako nejvýraznější 

Uvedli 3 z 10 respondentů absenci sankcí, jenž by mohl probační pracovník 

nespolupracujícímu klientovi uložit. Stejný počet dotazovaných považuje za nejvýraznější 

problém umělé udržování nefunkčních dohledů, které je způsobováno nepružnou činností 

soudů. 2 dotazovaní označili jako největší problém nedostatek vhodných výchovných opatření 

v právní úpravě ve věcech dětí a mládeže. Jednou byla jako největší problém označena velká 

časová prodleva mezi spácháním činu jinak trestného a uložením dohledu, společně 

s nedostatečnou personální kapacitou a absencí respektu dítěte k autoritě dospělé osoby, 

probačního pracovníka. 
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Graf č. 9: Nejv ětší problémy, na které proba ční úředníci narážejí

Absence sankcí

Velká časová prodleva mezi
spácháním činu jinak trestného a
uložením opatření
Nedostatečná personální
kapacita střediska

Umělé udržování neúčelných
dohledů - nepružná činnost soudů

Nedostatek vhodných výchovných
opatření

Absence autority dospělé osoby -
probačního úředníka a
zodpovědnosti ze strany dětí.

 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum  
 
K poslední z otázek: Navrhněte ideálního řešení uvedených problémů 

Bylo nejčastěji uváděným řešením rušení nefunkčních dohledů, které uvedlo 5 z 10 

respondentů. 4 probační pracovníci z 10 vidí řešení v rekodifikaci právní úpravy. Stejný počet 

dotazovaných 4 z 10 uvedl jako možné řešení vstup probačních úředníků do všech 

přípravných řízení, která se týkají činů jinak trestných . Jedou zaznělo z úst respondentů, jako 

nejvhodnější řešení uvedených problému, navázání funkčních vztahů a intenzivní spolupráce 

s PČR a OSPOD.  
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Graf č. 10: Řešení navrhovaná proba čními ú ředníky

Zrušit nefunkční dohledy

Zapojit PMS do přípravných
řízení

Intenzivní spolupráce PMS s
PČR, OSPOD

Rekodifikace zákonné úpravy

 
Zdroj informací:  vlastní výzkum  
 
8. 1. 4 Diskuse, závěr 
 

Z informací vyplývajících - získaných z předvýzkumné části práce je zřejmé, že 

vybraní probační pracovníci vnímají hned několik překážek, díky kterým neplní dohledy 

ukládané dětem mladším patnácti let dostatečně svůj účel. Jako největší z překážek uvádějí 

probační pracovníci umělé udržování nefunkčních dohledů. Jako nefunkční označili probační 

úředníci dohledy vykonávané nad dětmi, které jsou na útěku  Jde o opatření o jejichž 

nefunkčnosti byl soud informován, někdy i několikrát, ale nevyvodil z podnětu ke zrušení 

dohledu žádná následná opatření. Další zásadní překážku pro účelný výkon dohledu nad 

dětmi mladšími patnácti let vidí probační pracovníci v samotném ukládání nefunkčních 

dohledů, jejichž zdrojem jsou rozhodnutí soudů pro děti a mládež, ke kterým probační 

úředník nevyjádřil své stanovisko, neúčastnil se přípravného řízení. Třetí překážkou, jenž 

považují probační pracovníci pro výkon výchovného opatření za zásadní je skutečnost, že 

neexistují sankce, kterých by mohli použít při jednání s nespolupracujícími klienty. 

Nejčastěji zazněla z úst probačních pracovníků tato řešení: 

• Soudy by měly pružněji reagovat na podněty k rušení nefunkčních dohledů. Jako 

nefunkční byly probačními pracovníky označeny dohledy nad dětmi, které jsou na útěku 

nebo vůbec nespolupracují. 

• Vstup probačního pracovníka do každého přípravného řízení, čímž se předejde 

neúčelnému ukládání dohledů, za předpokladu, že dítě s tímto krokem souhlasí.  

• Rekodifikace zákonné úpravy. Je třeba rozšířit spektrum výchovných opatření.  

• Neexistuje adekvátní alternativa, kterou by bylo možno dohled nahradit.  
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Během časového období, po které byla tato práce zpracovávána došlo hned k několika 

významným změnám.  

První změnou byla novelizace zákon o soudnictví ve věcech mládeže, jež sebou 

přinesla rozšíření spektra výchovných opatření. Ke stávajícím výchovným opatřením byly 

přidány výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí s výstrahou.  

Druhým, dle mého názoru, významným počinem byla písemná Dohoda  o spolupráci 

mezi Krajským ředitelstvím PČR Příbram a vedoucím PMS ČR, středisko Příbram, kterou 

považuji ze vzorové řešení, jenž zvýší počet případů, do kterých vstoupí probační pracovníci 

již v přípravném řízení a sníží tak pravděpodobnost, že bude uloženo neúčelné výchovné 

opatření. Účelem tohoto dokumentu je zajistit vzájemné předávání informací o pachatelích, 

obětech a okolnostech trestné činnosti. Jsem si vědoma skutečnosti, že tento dokument má ve 

srovnání s novelou zákona jen niterný význam, protože upravuje pouze situaci v konkrétním 

regionu. Nicméně i přesto se o něm zmiňuji, protože předpokládám, že dohoda uveřejněná na 

internetových stránkách  PMS ČR se stane vzorem pro ostatní střediska PMS ČR.  

Spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení považuji za velmi přínosnou a 

součinnostní dohody PMS ČR s Policií ČR a Státními zastupitelstvími za klíčové, pro účelnou 

práci s dítětem, které se dopustilo nezákonného jednání. Z následujícího grafu vyplývá, že se 

rok od roku zkvalitňuje spolupráce PMS ČR s výše uvedenými institucemi, které bývají 

dominantním zdrojem informací o spáchaném činu jinak trestném. Ze statistik PMS ČR je 

také možno vyčíst, že dochází ze změně poměru nově evidovaných případů ve prospěch 

přípravného řízení. Což přisuzuji výše zmíněným součinnostním dohodám. 

 
Zdroj informací:  PMS ČR. Statistiky PMS ČR za rok 2005- 2009. [online]. [cit. 21.7.2011].  
                               Dostupné z: https://www.pmscr.cz/ke-stazeni/ 
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Graf č. 11: Procentuelní zastoupení objetk ů, které upozornili PMS ČR na probíhající  

přípravné řízení -  spáchaný čin jinak trestný za rok 2005 - 2009  

Obviněný Soud Státní zastupitelství Policie Rodinný příslušník Kurátor pro mládež 
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9. Výzkumná část 
 

Výzkum diplomové práce jsem zaměřila na ověření výsledků předvýzkumu, metodou  

analýzy spisové dokumentace nezletilých dětí, které jsou v evidenci Probační a mediační 

služby České republiky. Během výzkumu jsem se zaměřila zejména na účelnost ukládaných 

opatření a dobu, která uběhne od spáchání činu jinak trestného po první kontakt dítěte 

s probačním pracovníkem. 

 
9. 1  Metodika 
 

K ověření dat získaných z předvýzkumné části práce jsem zvolila metodu analýzy 

dokumentů. Spisy evidované PSM ČR v souvislosti s trestnou činností osob mladších patnácti 

let se staly primárním zdrojem informací k dosažení výzkumného cíle.  

Přístup ke spisové dokumentaci mi byl umožněn na základě domluvy s tutory stáží, 

které jsem absolvovala ve střediscích PMS ČR v Praze a Táboře. Na základě záměrného 

výběru bylo vybráno 21 spisů z pražského střediska a 7 spisů ze střediska z Tábora.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum  

Z důvodu poměrně  nízkého počtu případů pachatelů mladších patnácti let, které se 

dostaly do evidence Probační a mediační služby jsem do výzkumu zahrnula i několik čerstvě 

ukončených spisů. Konkrétně jde 1 spis ze střediska Tábor a 11 případů z pražského střediska. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum 

Graf č. 13: Sou časný stav spisu

16; 57%12; 43%

Dohled trvá

Spis  ukon čen

Graf č. 12: Původ spisu

7
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Pobo čka MPS - Praha

Pobo čka MPS - Tábor
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Ve výzkumném vzorku se tedy objevily spisy založené v rozmezí roku 2005 až 2010.  
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Graf č. 14: Rok založení spisu - pov ěření PMS ČR

Pobočka PMS - PRAHA Pobočka PMS - TÁBOR
 

 
Zdroj informací:  vlastní výzkum  
 
9. 2 Výzkumný soubor 
 

Výzkumný soubor byl tvořen spisy 28 dětí, které se dostaly do konfliktu se zákonem. 

Co se zastoupení pohlaví týče, měli chlapci nad děvčaty jednoznačnou převahu. 25 spisů tedy 

téměř 90% ze zkoumaných spisů bylo vedeno v souvislosti činy jinak trestným i spáchanými 

chlapci. Můžeme tedy říci, že kriminalita dětí kopíruje v tomto rysu kriminalitu dospělých, 

kde je podíl pachatelek ku podílu pachatelů stejně nízký. Novotný uvádí, že se procento žen, 

jenž spáchaly trestnou činnost dlouhodobě pohybuje mezi 8 – 13 %. 135 

Graf č. 15: Podíl dívek a chlapc ů na spáchaných činech jinak 
trestných

3; 11%

25; 89%

Dívka

Chlapec

 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum  

                                                 
135 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. Kriminologie 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008.  s. 125. 
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Další charakteristikou, na kterou jsem se ve spisech zaměřila byl věk, kdy dítě čin 

jinak trestný spáchalo. Dominantní postavení zde zaujímala věková skupina mezi 14 až 15 

rokem, která tvořila 61 % pachatelů. Tato skutečnost mě směřovala ke kontroverzní otázce 

snížení věkové hranice z 15 na 14 let, ke které mělo v roce 2010 dojít.  Pokud by zákonodárce 

novelou nenavrátil věkovou hranici zpět na patnáctý rok zaznamenaly by statistiky dětské 

kriminality v roce 2010 obrovský pokles samozřejmě na úkor významného navýšení 

kriminality mladistvých. Průměrný věk, kdy dítě čin jinak trestný spáchalo : 13,3 let. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum 
 

Následně jsem se z rozsudků a přiložených zpráv poměrech mladistvého 

vypracovaných příslušným orgánem sociálně – právní ochrany dětí snažila vyčíst, zda – li byl 

čin jinak trestný, za který bylo dítěti uloženo výchovné opatření jeho prvním prohřeškem proti 

společenským normám. Z informací, které bylo možno ze spisů čerpat vyplývá, že u více než 

poloviny dětí 16 z 28, nebyly zaznamenány žádné předchozí prohřešky. Nejčastěji udávaným 

problémovým chováním zaznamenaným orgánem sociálně – právní ochrany dětí bylo 

záškoláctví, následovaly blíže nespecifikované výchovné problémy a loupeže s krádežemi. 
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Graf č. 16: Věk, kdy dít ě čin jinak trestný spáchalo
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Zdroj informací:  vlastní výzkum 

Ve spisech 12 dětí, u kterých se již v minulosti objevilo problémové chování jsem 

vyhledala jaká opatření a výchovné postupy zvolilo oddělení sociálně – právní ochrany dětí a 

rodinné prostředí k nápravě chování dítěte. Ve spisové dokumentaci dětí se jako nejčastěji 

použité opatření objevuje výchovný pohovor  a soudem uložená ústavní výchova. Na třetím 

místě figuruje pobyt v diagnostickém ústavu. Při vyhodnocení uvedených informací mne 

velmi překvapilo, jak velký podíl zastupují řešení spojená s ústavním pobytem dítěte v době, 

kdy odborné literatuře vévodí články o deinstitucionalizaci sociální práce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum 

 

Graf č. 17: Sociáln ě - patologická anamnéza
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Graf č. 18: Předcházející řešení problémového chování d ětí
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uložena ústavní výchova pobyt v diagnostickém ústavu
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Jako poslední informaci, kterou lze výzkumný vzorek charakterizovat, jsem zvolila 

druh trestné činnosti, za kterou byla dětem výchovná opatření uložena a způsob jakým ji 

spáchaly. Jelikož se několika dětem podařilo naplnit svým jednáním hned několik skutkových 

podstat, zapisovala jsem do záznamového archu vyšší počet trestných činů než byl počet dětí. 

Což se odrazilo na vysokých hodnotách v  následujícím grafu. Stejně jako statistikám Policie 

ČR a Státního zastupitelství vévodí grafu dětské kriminality majetkové činy. První místo 

zaujímají krádeže, následují loupeže a poškození cizí věci. Za zmínku jistě stojí i tři případy 

šíření toxikománie, která se ve statistikách Policie objevuje ve spojitosti s dětmi mladšími 15 

let stále častěji. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum 
 
18 z 28 dětí spáchalo čin jinak trestný za přítomnosti jiné osoby, ve většině případů se jednalo 

o dvoj až tříčlenné skupiny. Děvčata při páchání nezákonné činnosti neměla spolupachatele.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum 

Graf č. 20: Způsob spáchání činu jinak trestného – p řítomnost spolupachatele
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Graf č. 19: Druh trestné činnosti, kterou dít ě spáchalo  
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Šíření toxikomanie Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 
Výtržnictví 
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9. 3 Výsledky 
 

V první polovině výzkumné části práce jsem se zaměřila na účelnost uložených 

opatření. Zejména proto, že neúčelně ukládaná opatření byla uvedena jako největší 

z překážek, na které probační pracovníci během výkonu výchovného opatření narážejí.  

Opatření jsem označila za neúčelně uložená pokud: 

• je označili probační pracovníci za nefunkční,  

• jejichž nevhodném uložení byl  informován příslušný soud , 

• ve spise bylo možno identifikovat skutečnosti, které znemožňují výkon dohledu.  

Jako skutečnosti znemožňující výkon výchovného opatření jsem určila:  

1. absolutní ignoraci uloženého výchovného opatření dítětem i jeho zákonnými zástupci 

  Jde o případy, kdy se probačnímu úředníkovi nedostává na pozvánky ke konzultaci 

žádné odezvy. Takovéto chování je charakteristické zejména pro disfunkční více problémové 

rodiny s nízkým socioekonomickým statusem. Jako důvod této situace vidím malý zájem 

rodičů o dění kolem dítěte, absenci zodpovědnosti – pokory dítěte k institucím. Jednou 

z možností může být také způsob bydlení těchto rodin. Kdy se v některých situacích 

pozvánky ke konzultací nedaří doručit, protože se rodina stěhuje mezi ubytovnami či v místě 

bydliště, vyloučené lokalitě, chybí poštovní schránky, štítky s jmény na dveřích.  

2. situaci, kdy je dítě na útěku z výchovného ústavu a není možné s ním  navázat kontakt

  Ožehavým tématem je otázka, zda je možno realizovat dohled na dítětem umístěným 

v ústavním zařízení. Z rozhodnutí odvolacího soudu vyplývá, že ústavní výchova není 

překážkou pro výkon výchovného opatření. Avšak je – li dítě do zařízení umístěno na základě 

doporučení probačního pracovníka, z důvodu nefunkčnosti uloženého opatření, chápu 

neochotu pracovníků navštěvovat dítě, které s nimi delší dobu odmítalo spolupracovat. 

Nicméně vidím v návštěvách dítěte v ústavním zařízení velký potenciál možné pozitivní 

změny v přístupu dítěte k uloženému dohledu. Pro dítě ve výchovném zařízení, jehož sociální 

kontakty se omezují na návštěvy, se může se stát probační pracovník zajímavým zdrojem 

informací a podnětů.  

3. skutečnost, že dítě pokračuje v páchání trestné činnosti  

Často se objevují kombinace prvních dvou možností s prokázanou trestnou činností dítěte. 

V druhé části výzkumu jsem se zaměřila na časové intervaly, které uplynuly mezi 

spácháním činu jinak trestného, rozhodnutím o uložení výchovného opatření, pověření PMS 

ČR  výkonem opatření a prvním kontaktem probačního pracovníka z nezletilým pachatelem.  
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9. 3. 1 Účelnost uložených opatření 
 

Po prostudování 16 spisů jsem podle výše uvedených kritérií určila 7 spisů, v nichž 

uložená výchovná opatření neplnila svou funkci. 

Ve třech případech byly děti na útěku z výchovného zařízení a nebylo prakticky 

možné dohled realizovat. Ve zbývajících čtyřech případech se děti nedostavovaly bez omluvy 

či vysvětlení na domluvené schůzky, i když jim byly pozvánky prokazatelně doručeny.  

Ze zaznamenané výměny informací mezi PMS a OSPOD vyplynulo, že u jmenovaných 

klientů narážejí na totožné - obdobné překážky, děti se na domluvené schůzky nedostavují a 

stejný problém mají i se školní docházkou.  

9 z 16 vykonávaných opatření svou funkci plnilo, děti i jejich rodiny s probačním 

pracovníkem spolupracovaly a podílely se na tvorbě plánu dohledu. V jednom z uvedených 9 

spisů jsem zaznamenala informaci o spáchané nezákonné činnosti během výkonu výchovného 

opatření. Tato skutečnost však nevedla probačního pracovníka k zaslání zprávy soudu o 

neúčelnosti uloženého opatření, nýbrž pouze pozměnila zakázku klienta a upravila probační 

plán dítěte. Protože v tomto případě došlo k naplnění pouze jednoho z kritérií, šlo o opatření, 

které plní svůj účel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum 

 
U uzavřených spisů jsem se nejprve zaměřila na důvod, proč byl dohled probačního 

pracovníka ukončen. V 10 z 12 případů došlo k ukončení spisu na základě dosažení zletilosti 

dítěte. Osmnáctým rokem dítěte byly ukončeny spisy dětí, které s probačním pracovníkem 

spolupracovaly a i těch, kteří se schůzkám vyhýbaly a neprojevily jakoukoliv snahu. 

Graf č. 21: Průběh trvajících dohled ů

7; 44%

9; 56%
Opatření plní účel

Opatření neplní svůj účel
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Pouze v 1 z 12 případů využil probační pracovník možnosti navrhnout soudu 

předčasné ukončení výchovného opatření, jelikož se klient během jeho výkonu osvědčil. 

V tomto případě soud reagoval na podnět probačního pracovníka nezvykle rychle a návrhu 

vyhověl. Protože šlo o jediný případ, kdy se klient osvědčil, zajímala jsem se více o osobu, 

která dokázala svým jednáním naplnit účel uloženého opatření před dosažením zletilosti. 

Velmi mne překvapilo, že spis patřil chlapci, který se dopustil násilí proti skupině obyvatel – 

malých dětí a výtržnictví.  

Větší pozornost jsem věnovala spisu dívky, jejíž dohled byl soudně ukončen a 

následně jí byla uložena ústavní výchova. Spis byl pro mne zajímavý, jelikož se jednalo o 

jediný případ z výzkumného vzorku, kdy probační pracovník podával návrh na zrušení 

výchovného opatření a soud tento návrh vyslyšel. Proto připojuji minikazuistiku.  

Dívka se dopustila ve svých třinácti letech společně se svou vrstevnicí loupeže. Ze 

zpráv popisujících rodinou situaci děvčete jsem vyčetla, že nezletilá vyrůstala v neúplné 

rodině vychovávána pouze matkou, která nezvládala zajišťovat dceřiny základní 

potřeby. Po dobu nepravidelné spolupráce s probačním pracovníkem matka s dcerou 

prošly hned několika ubytovnami. PMS podala návrh na ukončení dohledu, jako 

nedostačujícího opatření, když se u dívky projevila závislost na návykových látkách, 

zásadně se zhoršily sociálněekonomické poměry rodiny a nezletilá se jevila jako dítě, 

jehož další řádný vývoj je vážně ohrožen. 

Odpovědi na otázku, proč právě tento návrh u soudu uspěl, se mi dostalo 

v poslední větě předcházejícího odstavce. Návrh nebyl založen na tom, že dítě neplní 

své povinnosti vyplývající z uloženého opatření, ale na skutečnosti, že je vážně 

ohrožen vývoj dítěte, řádný vývoj, který dětem zaručuje Úmluva o právech dítěte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum 

Graf č. 22: Způsob ukon čení dohledu proba čního pracovníka
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Dále jsem se u ukončených spisů zabývala jejich průběhem. V 7 z 12 případů probíhal 

dohled bez větších problémů, s klienty byla navázána spolupráce, byl vytvořen dohledový 

plán. Ve 3 případech podal probační úředník návrh na zrušení opatření.  

Odůvodnění zaslaného návrhu bylo ve všech třech spisech víceméně totožné:  

„Dohled není možno realizovat pro přístup klienta a zákonného zástupce“. 

V prvním případě se jednalo o klienta, který byl rozhodnutím soudu umístěn ve výchovném 

ústavu, odkud pravidelně utíkal – po dobu, kdy nad ním byl dohled vykonáván byl na útěku.  

Druhý případ se týkal chlapce, kterému byl dohled uložen za čin, jenž naplňoval znaky 

trestného činu výtržnictví. Již před uložením výchovného opatření se chlapec dopustil dalšího 

násilného činu. Dítě ani rodina nereagovali na pozvánky ke konzultacím. Stejnou zkušenost 

potvrdila také pracovnice OSPOD. Dítěti byla na návrh OSPOD uložena ochranná výchova. 

U třetího případu se probačnímu pracovníkovi nepodařilo získat adresu, na které by bylo 

možno dítě či jeho matku, která jej měla v péči  zastihnout. Adresa uvedená v rozsudku 

nebyla aktuální a neznal ji ani kurátor chlapce.  

V žádném z uvedených případů nebylo návrhu probačního úředníka na zrušení 

výchovného opatření soudem vyhověno.  

Dve 2 spisech se objevil návrh probačního úředníka k ukončení výchovného opatření a 

současně podnět k umístění dítěte do ústavu.  

První žádosti soud vyhověl v obou bodech. Šlo o děvče, jejíž příběh byl popsaný na 

předcházející stránce. V druhém spise šlo o chlapce, který se dopustil krátce před patnáctými 

narozeninami loupeže a vydírání, po uložení výchovného opatření několika krádeží a střídavě 

pobýval ve výchovných ústavech a detoxikační léčbě soud na návrh na zrušení dohledu 

nereagoval.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum 
 

Graf č. 23: Průběh ukon čených spis ů
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Podle kritérií, která jsem popsala v úvodu této kapitoly,  můžeme říci, že v 5 z 12 

ukončených spisů šlo o výchovná opatření, která neplnila svůj účel. Při porovnání dvou 

posledních grafů můžeme dále vyčíst, že v 4 z 10 spisů, které byly ukončeny z důvodu 

zletilosti klienta, šlo o případy,  kdy probační úředník podával návrh na zrušení opatření.  

U 4 klientů, kteří po celou dobu ignorovali, že jim bylo výchovné opatření uloženo, byl 

dohled ukončen stejným způsobem a se stejnými následky, jako u osob, které s probačním 

pracovníkem spolupracovaly.  

Porovnáme – li procentuelní zastoupení uložených opatření, která neplnila či neplní 

svůj účel a spisů účelně uložených získáme poměr 43 % : 57 %. Z 28 uložených dohledů 

plnilo pouze 16 svou funkci. Za podstatnou považuji skutečnost, že ani do jednoho z 12 

případů, kdy bylo výchovné opatření uloženo neúčelně, nevstoupila PMS ČR v přípravném 

řízení, ale až v řízení vykonávacím. Z 16 spisů, kdy výchovné opatření svůj účel plnilo, se 

PMS ČR zapojila do přípravného řízení ve 4 případech. Šlo o spisy z pražské pobočky, které 

byly založeny v roce 2008 a 2009. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 24: Účelnost ukon čených i trvajících opat ření
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Opatření účel splnilo či plní Neúčelně uložené opatření
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9. 3. 2 Časové intervaly mezi jednotlivými úkony  
 

První informací, kterou jsem získala analýzou spisové dokumentace v druhé polovině 

výzkumné části práce byl časový interval, který uplynul mezi spácháním činu jinak trestného 

a první schůzkou probačního pracovníka s dítětem a jeho zákonnými zástupci.  

Na základě dat uvedených ve spisové dokumentací dětí jsem vytvořila časovou osu, 

která zachycovala zjištěné údaje v intervalu rozmezí tří měsíců. Z údajů uvedených 

v následujícím grafu vyplývá, že  nejvíce ze zjištěných dat, popisujících vybrané časové 

období, spadá do intervalu 9 až 12 měsíců.  

Průměrná doba mezi spácháním činu jinak trestného a prvním kontaktem dítěte s PMS 

ČR je15,63 měsíců. Nejkratší doba, 6 měsíců, byla zaznamenána u spisu založeného 

v táborskou pobočkou v roce 2010. Jednalo se o případ chlapce, kterého zadržela policejní 

hlídka, během jeho spanilé jízdy v automobilu, krátce před jeho patnáctými narozeninami. 

Nejdelší zjištěný údaj byl 3 roky. Spis pražského střediska z roku 2009 zachycoval případ 

chlapce, který se v měsících březnu a dubnu roku 2006 dopustil několika krádeží a vydírání.  

Vezmeme-li v úvahu, na jaká téma doporučuje metodický standard MPS ČR 

probačním úředníkům zaměřit konzultace s dítětem.  

• Stanovisko dítěte k činu, který spáchalo, změna přístupu dítěte k činu jinak trestnému. 

• Okruh osob, kterým svým jednáním dítě ublížilo, odstranění následků . 

• Způsoby, kterými řeší rodina vzniklou situaci, kdo z členů rodiny má na dítě největší vliv.  

• Situace, které by mohly vést k recidivě. 

Může být po roce pro dítě problémem vybavit si za jaký čin  mu bylo opatření 

uloženo, natož detaily tohoto činu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj informací:  vlastní výzkum 
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Graf č. 25: Doba mezi spácháním činu jinak trestného a prvním kontaktem dít ěte 
s PMS ČR  
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Následně jsem rozdělila období, od spáchání činu jinak trestného po první kontakt 

dítěte s probačním úředníkem, na několik časových úseků, abych zjistila, který časový úsek 

nejvýrazněji zasahuje do délky zmíněného procesu.  

9. 3. 2. 1 Doba od spáchání činu jinak trestného do uložení dohledu probačního úředníka 

 Nejvíce ze zjištěných dat, popisujících vybrané časové období, spadá do intervalů  

3 – 6 měsíců a 9 – 12 měsíců. Časové období jednoho roku přesáhly činy spáchané v letech 

2004 – 2006. Do intervalu 3 – 6 měsíců spadá činnost páchaná zejména v roce 2008 a 2009. 

Průměrná doba  od spáchání činu jinak trestného do uložení opatření je 11,7 měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum 
 
9. 3. 2. 2 Doba od uložení výchovného opatření do pověření PMS ČR jeho výkonem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum 
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Graf č. 26: Doba od spáchání činu jinak trestného po uložení 
výchovného opat ření

0

5

10

15

20

25

0 - 3 měsíce 3 - 6 měsíců 6 - 9 měsíců 9  - 12 měsíců

Graf č. 27: Doba od uložení výchovného opat ření do pov ěření PMS 
ČR jejím výkonem 



56 

V této kategorii jednoznačně dominuje interval  0 – 3 měsíce. Ve 12 z 28 případů 

předali soudní úředníci PMS ČR pověření výkonem opatření do 1 měsíce. U 2 spisů, které 

náleží do intervalu 9 – 12 měsíců jsem se zabývala podrobněji tím, kde vzniklo zpoždění .  

V prvním případě podal státní zástupce 6.1.2006 soudu návrh na uložení opatření, ten 

rozhodl 6.4.2006 , během tří měsíců, právní moci nabyl rozsudek 7.6.2006, během dvou 

měsíců, na PMS ČR bylo pověření výkonem rozhodnutí zasláno až 5.2.2007. Největší zdržení 

tedy vzniklo u soudního úředníka, který měl pověření odeslat.  

V druhém ze spisů jsem neobjevila datum kdy podal státní zástupce návrh na uložení 

opatření, se mi podařilo zjistit pouze datum, kdy soud o uložení opatření rozhodl 16. 10. 2008 

, rozsudek nabyl právní moci v lednu následujícího roku, pověření bylo na PMS ČR doručeno 

9. 9. 2009. Stejně jako v prvním případě vznikla největší časová prodleva v době, kdy mělo 

být pravomocné rozhodnutí zasláno na PMS ČR.  

 
9. 3. 2. 3 Doba od doručení pověření k výkonu výchovného opatření PMS ČR  

               do odeslání pozvánky k 1. konzultaci 

Data získaná ze spisové dokumentace jednoznačně vypovídají o tom, že probační 

úředníci po obdržení pověření k výkonu výchovného opatření jednají pružně. V 19 z 28 

případů byly pozvánky k 1. konzultaci rozeslány dítěti a jeho zákonným zástupcům do 20 

dnů. Z toho ve 12 případech byly pozvánky odeslány do 10 dnů.  V jednom ze spisů došlo 

k odeslání pozvánky až po 4 měsících od soudního pověření k výkonu dohledu, což způsobila 

skutečnost, že dítě bylo delší dobu na útěku a pobývalo na neznámé adrese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum  
 
9. 3. 2. 4 Doba, která uběhla od odeslání pozvánky k 1. konzultaci do jejího uskutečnění 
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Graf č. 28: Doba od doru čení pov ěření PMS ČR do odeslání 
pozvánky k 1. konzultaci
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Nejvíce konzultací 12 z 28 se uskutečnilo v časovém rozmezí do 20 dnů od odeslání 

pozvánek dítěti a jeho zákonným zástupců. Pouze ve dvou případech se nepodařilo realizovat 

schůzku do dvou měsíců od doručení pozvánek.  

V Prvním případě šlo o chlapce, který byl několik měsíců na útěku z ústavního 

zařízení. Po první schůzce, která proběhla 5 měsíců po doručení  pozvánky se chlapec dostavil 

již jen jednou. Protože chlapec ani jeho rodiče nereagovali na pozvánky ani výzvy, byl u 

tohoto klienta podán návrh na zrušení výchovného opatření. 

Ve druhém případě ke schůzce mezi dítětem a probačním úředníkem doposud nedošlo, 

protože se dítě ani jeho matka nevyskytují na adrese uvedené v soudním rozhodnutí a 

probačnímu pracovníkovi se nepodařilo získat na rodinu jiný kontakt.  

 

 

 
 
Zdroj informací:  vlastní výzkum  
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Graf č. 29: Doba  , která ub ěhla od odeslání pozvánky k 1. 
konzultaci 

do jejího uskute čnění 
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9. 4  Diskuse, závěr 
 

V první polovině výzkumné části práce jsem se zaměřila na účelnost uložených 

opatření, jelikož tento termín zněl z úst probačních pracovníků jako největší z překážek, na 

kterou během výkonu výchovného opatření narážejí. 

 „Z 28 uložených dohledů jich pouze 16 plnilo svou funkci. Ve zbývajících 12 

případech šlo o neúčelně uložená opatření. Za důležitou považuji skutečnost, že ani do 

jednoho z 12 opatření, jež byla uložena neúčelně, nevstoupila PMS ČR v přípravném řízení, 

ale až v řízení vykonávacím.„ 

Ze získaných dat jednoznačně vyplývá, že vstup probačního pracovníka do řízení o 

uložení výchovného opatření v přípravné fázi je klíčem k úspěchu. Probační pracovník může 

svým doporučením soudu eliminovat případy nevhodné k výkonu dohledu a připojit ke 

zprávě, kterou vypracovává OSPOD informace, jež mohou být směrodatné pro uložení 

vhodného výchovného opatření.  

Důležitým prvkem pro včasný zásah PMS ČR do případu je funkční komunikační 

kanál s Policií ČR, státními zástupci a pracovníky OSPOD. Ze statistik PMS ČR je patrný 

posun v poměru spisů evidovaných v řízení přípravném, či před soudem, a spisy zakládanými 

ve vykonávacím řízení. Což přičítám zejména písemným dohodám, které uzavírají střediska 

PMS ČR s  příslušnými orgány Policií ČR, OSPOD a státními zastupitelstvími.  
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Graf č. 30: Rozd ělení spis ů dle fáze, kdy vstoupila PMS ČR do řízení 
o uložení opat ření

Přípravné řízení, řízení před soudem Vykonávací řízení
 

 
Zdroj informací:  vlastní výzkum  
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Jako prevence vzniku nefunkčního opatření, z důvodu negativního přístupu dítěte a 

jeho rodiny, by jistě přispělo naplánovat první schůzky v rodině a ve škole, kterou dítě 

navštěvuje. Čímž by mohlo dojít k upevnění vztahu, nebo včasnému odhalení problémů, které 

by mohly výkon dohledu komplikovat. Popřípadě odkrýt skutečnosti, na jejichž základě 

mohou podat probační pracovníci návrh na uložení některého z opatření dle zákona o rodině. 

Jsem si vědoma toho, že schůzky realizované mimo středisko kladou na probační pracovníky 

velké časové nároky, nicméně jsem přesvědčena o tom, že počáteční časová investice se 

v budoucnosti pracovníkovi vrátí.  

V otázce rušení dohledů z důvodu umístění dítěte do ústavního zařízení souhlasím 

s přístupem soudů, které nepovažují tuto skutečnost za předpoklad pro zrušení uloženého 

výchovného opatření. Úskalím by mohla být  časová náročnost přemístění probačního 

pracovníka ze střediska do ústavu. Jsem si vědoma skutečnosti, že nedostatečná vybavenost 

střediska směřovaná na absenci vozidla se objevila v odpovědích probačních pracovníků na 

otázku, co je při výkonu dohledu zatěžuje. Vybavuji si, že například táborské středisko se dělí 

o používání automobilu se střediskem v Písku. Předpokládám, že s pověřením PMS ČR 

kontrolou trestů domácího vězení by se mohla tato situace obracet k lepšímu. Nicméně si 

myslím, že i bez automobilu, který by byl probačním pracovníkům k dispozici, je možné 

naplánovat časově náročnější schůzku, která by probačního pracovníka nezatěžovala více než 

je únosné.  

Za oprávněný důvod ke zrušení dohledu probačního úředníka považuji opakující se 

útěky dítěte z výchovného zařízení, kdy není pochyb o tom, že opatření není možné 

vykonávat.  

Výrazným omezením ve výkonu opatření se může stát i neaktuální adresa dítěte a jeho 

rodiny uvedená v pověření PMS ČR výkonem opatření.  

V druhé části výzkumu jsem se zaměřila na časové intervaly mezi spácháním činu 

jinak trestného, rozhodnutím o uložení výchovného opatření, pověření PMS ČR  

výkonem opatření a prvním kontaktem probačního pracovníka s nezletilým pachatelem. 

Za využití analýzy spisové dokumentace jsem určila, že průměrná doba mezi 

spácháním činu jinak trestného a prvním kontaktem dítěte s PMS ČR je16 měsíců. Nejdelší a 

nejkratší zjištěný údaj byly 3 roky a 6 měsíců. Vím, že práce s nezletilými dětmi má svá 

specifika a nepochybuji o tom, že všechny zúčastněné instituce pracují, jak nejrychleji a 

nejefektivněji jim zákon dovolí, což ovšem nemění nic na tom, že 16 měsíců je velmi dlouhá 

doba.  
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Během této doby může, obzvláště v období puberty, dojít k zásadním změnám 

v chování, postojích i názorech dítěte.  Ve velice krátkém období může dítě vystřídat hned 

několik různých rolí, které sebou přinášejí nové zážitky, formují hodnotový systém dítěte a 

jeho postoj ke společnosti a jejím normám. Dopustí – li se dítě v tomto citlivém období 

prohřešku proti zákonu, může být reakce společnosti na toto jeho jednání klíčová pro utváření 

jeho postoje k právním normám.  

Pokud se reakce na spáchaný čin jinak trestný dostaví 16 měsíců poté, pochybuji, o 

pozitivním výchovném působení uloženého výchovného opatření. Není – li negativní postoj, 

nikoliv dítě, společností odsouzen, může dojít k tomu, že si dítě zvolí negativní identitu za 

vlastní. K této situaci dojít může a nemusí. Pokud se dítěti dostane pouze pochvaly a 

povzbuzení ze strany vrstevníků, je pravděpodobné, že dítě bude v páchání trestné činnosti 

pokračovat. Je – li ke spravedlnosti volán po 16 měsících jedinec, který vedl od spáchání činu 

jinak trestného řádný život, mohou jej úkony probačního pracovníka, spojené s výkonem 

výchovného opatření, stigmatizovat.  

Výše uvedené informace opět potvrzují důležitost spolupráce PMS ČR s Policií ČR. 

Díky včasnému upozornění na spáchaný čin jinak trestný, mohou probační pracovníci 

s dítětem navázat spolupráci v přiměřené době a pozitivně působit na změny v jeho chování. 

Když jsem rozdělila období, od spáchání činu jinak trestného po první kontakt dítěte 

s probačním úředníkem, na několik časových úseků, abych zjistila, který časový úsek 

nejvýrazněji zasahuje do délky zmíněného procesu, získala jsem následující data:  

•    doba od spáchání činu jinak trestného do uložení dohledu probačního úředníka trvala   

       průměrně 12 měsíců,  

•     doba od uložení výchovného opatření do pověření PMS ČR jeho výkonem 3 měsíce,  

•     doba od doručení pověření k výkonu výchovného opatření PMS ČR do odeslání   

        pozvánky k 1. konzultaci 22 dnů a  

•      doba, která uběhla od odeslání pozvánky k 1. konzultaci do jejího uskutečnění 29 dnů 

Podle mého očekávání se stala nejdelším časovým úsekem doba mezi spácháním činu 

jinak trestného a uložením dohledu probačního úředníka. Což je období, na které by se dal 

vypracovat samostatný výzkum. Kdybych takový výzkum realizovala, zaměřila bych se 

nejprve na to, jak dlouho policii trvalo odhalit nezletilého pachatele, s jakým časovým 

odstupem informovala policie státního zástupce o spáchaném činu jinak trestném, po jaké 

době předalo státní zastupitelství soudu návrh na uložení výchovného opatření a jak dlouho 

probíhalo soudní řízení do rozhodnutí o uložení výchovného opatření.  
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10 Shrnutí, závěry a doporučení  

Svou práci jsem zaměřila na jedno z výchovných opatření, která využívá naše 

společnost, jako reakci na dětmi páchanou trestnou činnost. Zvolila jsem dohled probačního 

úředníka.  

Zmíněné opatření považuji za nejvhodnější reakci z možných alternativ, ale také 

nejnáročnější v naplňování zákonem stanoveného účelu. Od probačních pracovníků je 

očekáván téměř nedosažitelný výkon. Používat konstruktivních metod převýchovy a jiného 

pozitivního působení na chování pubertálního dítěte během hodinových konzultací, které se 

konají zpravidla jednou za měsíc, podle mého názoru nepřinese očekávané výsledky. Stejně 

tak, snažit se o pozitivní začlenění pubescenta, který se touží co nejvíce odlišovat či byl 

„vychováván“ v anarchii bez jakýchkoliv pravidel, která by respektoval, může být pro 

probačního úředníka nesplnitelným úkolem.  

Cílem mé práce bylo odkrýt překážky, na které probační úředníci během výkonu výše 

uvedeného výchovného opatření narážejí. V předvýzkumné části práce jsem za využití 

metody dotazování, technikou rozhovoru získala od probačních pracovníků odpovědi na 

výzkumnou otázku a také doporučení, jak těmto překážkám předcházet.  

 

Jako překážky uváděli probační úředníci: 

• velkou časovou prodlevu mezi spácháním činu jinak trestného a uložením výchovného 

opatření, 

• neúčelné ukládání výchovného opatření bez stanoviska PMS ČR, 

• nedostatečná personální kapacita a vybavenost střediska, 

• absence součinnostních dohod s PČR, OSPOD, 

• nedostatečné pravomoci probačních úředníků, 

• umělé udržování nefunkčních dohledů, 

• nedostatek vhodných výchovných opatření,  

• děti, kterým chybí respekt k autoritám a jakýmkoliv pravidlům.  

 

Probační pracovníci uvedli tato řešení: 

• rušení nefunkčních dohledů,  

• rekodifikaci právní úpravy,  

• vstup probačních úředníků do všech přípravných řízení,  

• navázání funkčních vztahů a intenzivní spolupráce s PČR a OSPOD.  
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Následně jsem subjektivní odpovědi probačních pracovníků ověřila za využití metody 

analýzy spisové dokumentace. Ve výzkumné části práce jsem se proto zaměřila na účelnost 

ukládaných opatření a dobu, která uběhne od spáchání činu jinak trestného po první kontakt 

dítěte s probačním pracovníkem. 

Data, která jsem získala ze spisové dokumentace dětí, potvrdila, že velká část 

z uložených výchovných opatření neplní svůj účel. Důvodem této situace je neúčelné ukládání 

dohledů bez vyjádření PMS ČR k vhodnosti zvoleného výchovného opatření.  

Mé doporučení tedy zní, zapojovat probační úředníky do všech soudních řízení. 

Ideálním řešením by bylo, kdyby se zpráva probačního úředníka stala součástí podkladů, na 

jejichž základě soudce rozhoduje o vhodném výchovném opatření. K tomu, aby mohlo být 

tohoto stavu dosaženo je třeba, vsunout tuto informaci do jedné z budoucích novel právní 

úpravy a uzavření funkčních dohod o vzájemné výměně informací mezi PMS ČR a Policií 

ČR. Pokud bude policie informovat PMS ČR  o činech trestných ihned po jejich odhalení, 

umožní probačním pracovníkům navázat kontakt s dítětem a výchovně na něj působit 

v přijatelnějším časovém odstupu od spáchaného činu než po pověření výkonem dohledu. 

Toto řešení by také poskytlo prostor pro vytvoření zprávy pro soud, který bude rozhodovat o 

uložení nejvhodnějšího z výchovných opatření. Důležitost funkčních komunikačních kanálů 

mezi PMS ČR  a Policií ČR potvrzují i výsledky výzkumné části práce, kterou jsem zaměřila 

na časové intervaly mezi spácháním činu jinak trestného, rozhodnutím o uložení výchovného 

opatření, pověření PMS ČR  výkonem opatření a prvním kontaktem probačního pracovníka 

s nezletilým pachatelem.  

Z dat získaných ze spisové dokumentace vyplývá, že mezi spácháním činu jinak 

trestného a prvním kontaktem dítěte s probačním pracovníkem uběhne průměrně 16 měsíců. 

Což je doba, která odpovídá množství úkonů, které během tohoto procesu proběhnou, ale 

neadekvátní a nevhodná pro počátek výchovného působení na dítě.  

Mé závěrečné doporučení se nebude opírat o data, která jsem získala během 

vypracovávání výzkumné části práce, nýbrž o informace, které jsem nasbírala během stáží na 

střediscích PMS ČR, odděleních sociálně právní ochrany dětí, v nízkoprahových zařízeních 

pro děti a také o zkušenosti mých tutorů a kolegů. Mé doporučení pro oblast práce s rizikovou 

mládeží je zaměřit pozornost na podporu primární prevence - nízkoprahových zařízeních, 

která navštěvují děti, u kterých je zvýšené riziko budoucího páchání trestné činnosti a 

navýšení počtu sociálních pracovníků OSPOD, kteří se jako první dostanou do kontaktu 

s dítětem, u kterého se objeví výchovné problémy.  
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12 Seznam použitých zkratek 
 
ČR      Česká republika 

PČR      Policie České republiky  

PMS      Probační a mediační služba  

PMS ČR     Probační a mediační služba ČR 

 


