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ÚVOD
Tématem kriminality mládeže jsem se rozhodla zabývat mimo jiné z toho důvodu,
že se jedná o tradiční problematiku hojně diskutovanou nejenom v odborných kruzích,
ale i ve veřejném prostoru. Delikvence mládeže je jevem, který je bohužel
ve společnosti stále přítomný a patrně tomu tak bude i nadále. Zároveň však není jevem
statickým, ale prochází vývojem podobně jako společnost sama.
Jak ukazují různé průzkumy, tak v zásadě každý jedinec má alespoň drobnou
zkušenost s delikventním chováním během procesu dospívání. To je mimo jiné jedním
z důvodů faktu, že společnost má tendenci přistupovat ke kriminalitě mládeže
shovívavěji než k obdobné činnosti páchané dospělými. Předpokládaná nezralost
a nezkušenost mládeže je dalším z důvodů vyšší míry tolerance ze strany společnosti
k tomuto defektnímu chování. Na druhé straně však veřejnost volá po daleko tvrdších
opatřeních směřujících vůči mladistvým delikventům, kteří se dopustili závažných
trestných činů, respektive provinění či činů jinak trestných.
V posledních letech se v médiích objevují stále častěji případy, kdy osoby mladší
18 let páchají zvlášť brutální a násilnou trestnou činnost. Tato mediální masáž přispívá
k tomu, že je mezi laickou veřejností stále více skloňována možnost snížení věkové
hranice trestní odpovědnosti. Odpověď na tuto otázku však není jednoznačná, neboť
neexistuje jednotné stanovisko ani mezi běžnými občany, ani mezi odborníky na danou
problematiku.
Stěžejním tématem mé diplomové práce by mělo být popsání struktury a vývoje
kriminality mládeže na našem území, jak tomu ostatně napovídá sám název práce.
Cílem této práce by měla být analýza tohoto jevu, na základě níž bude možné určit, zda
společností předpokládaný nárůst kriminality mládeže odpovídá realitě nebo se jedná
pouze o mediální dezinterpretaci. Výsledkem mojí práce by měla být odpověď
na otázku, zda dochází k celkovému nárůstu kriminality mládeže, respektive k nárůstu
násilné kriminality páchané mládeží. Kvalitní analýza je důležitá pro nalezení účinných
prostředků v boji s kriminalitou mládeže. Vhodná opatření mohou existovat nejenom
v rovině právní regulace a kontroly, zvýšené represe, ale především v rovině prevence.
Po těchto úvodních slovech bych se nejprve pokusila vymezit několik zásadních
pojmů, které budu používat v celé práci a které jsou z hlediska daného tématu stěžejní.
Dále bych se chtěla alespoň v krátkosti dotknout historického vývoje
v přístupu k delikvenci páchané mladistvými pachateli nebo dětmi. Tento exkurz bych
3

se pokusila zachytit od počátků, kdy docházelo k postupnému vydělování kriminality
páchané mladistvými od kriminality páchané dospělými pachateli, přes různé právní
kroky spojené s tímto vývojem až po současný stav, kdy kriminalita páchaná
mladistvými je v podstatě samostatných oborem v rámci trestního práva i jemu blízkých
věd jako jsou kriminologie či kriminalistika. V rámci tohoto popisu bych se zaměřila
nejenom na vývoj na území České republiky, respektive Československa, ale i na vývoj
v zahraničí.
Ve třetí kapitole bych se konečně dostala k samotnému jádru zvoleného tématu.
Nejprve bych vymezila informační zdroje, které jsou dobrým vodítkem v nalezení
poznatků o této problematice. Mezi nejčastěji využívané zdroje patří především
statistické údaje shromažďované orgány činnými v trestním řízení, zejména pak
policejními orgány či soudy. Důležitou zásobárnu informací rovněž představují
poznatky prezentované Institutem pro kriminologii a sociální prevenci. Rovněž bych
chtěla popsat charakteristické rysy kriminální činnosti páchané mládeží.
V další kapitole se budu věnovat popisu rozsahu a dynamiky kriminality mládeže,
tedy jejímu vývoji v čase. Nejprve bych zhodnotila celkový stav kriminality na našem
území, tedy nejenom trestné činnosti páchané mladistvými pachateli a dětmi,
ale i dospělými pachateli. Dále bych již popsala samotný vývoj kriminality mládeže
na našem území. V krátkosti bych se zastavila u stavu, který tu byl před rokem1989,
ale stěžejní částí mého výkladu by byl především porevoluční vývoj. Na základě
zveřejňovaných statistických údajů pak provedu rozlišení tohoto vývoje mezi osobami
stíhanými, obžalovanými a odsouzenými z řad osob mladších 18 let. V rámci této
kapitoly bych se ještě chtěla zaměřit na strukturu kriminality mládeže s přihlédnutím
ke specifickým rozdílům mezi touto činností páchanou mladistvými, tedy osobami
od 15. do 18. roku a dětmi neboli osobami mladšími 15 let. Rozlišení těchto dvou
skupin bude provázet celou moji diplomovou práci.
Pátou kapitolu mojí diplomové práce budu věnovat právní regulaci kriminality
mládeže. Blíže bych se chtěla zastavit u klíčového právního předpisu, jímž je zákon
č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů. Poté bych se věnovala otázce prevence,
která představuje pozitivní nástroj v boji s kriminalitou.
V poslední kapitole bych chtěla svoji pozornost zaměřit k tématu snížení věkové
hranice trestní odpovědnosti jako možného nástroje v boji s kriminalitou. Pokusila bych
se shrnout nejčastěji zastávaná stanoviska a krátce zmapovat situaci v okolních zemích.
4

Nakonec bych zaujala vlastní názor k tomuto řešení. Stručně bych se rovněž zastavila
i u dalších opatření, která mohou napomoci omezit či alespoň stabilizovat trestnou
činnost páchanou mladistvými pachateli. Závěr pak bude patřit konečnému shrnutí
vymezeného tématu.
Při zpracování mojí diplomové práce budu vycházet nejenom z odborných
publikací a článků, ale i z platné právní úpravy a již výše zmiňovaných oficiálních
statistik. Svoji práci doplním pro názornost i řadou grafů a tabulek, které budou
zachycovat především strukturu a vývoj kriminality mládeže.
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1

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Než přistoupím ke stěžejnímu tématu mojí diplomové práce, jímž je struktura

a vývoj kriminality mládeže, dovolila bych si vymezit několik základních pojmů,
s nimiž se setkáváme při studiu tohoto tématu.

Začala bych u samotného pojmu

kriminalita neboli zločinnost, kterou můžeme chápat jako „úhrn sociálně škodlivých
jevů, které jsou stanoveny v trestních kodexech.“1 Obecně je možné kriminalitu mládeže
vymezit jako „nejzávažnější sociálně patologický jev, tj. poruchu v jejich chování,
projevující se v porušování trestněprávních norem.“2 Z rámce kriminality pak někteří
autoři vydělují tzv. prekriminalitu, jíž se dopouštějí osoby mladší 15 let, tj. osoby
před dosažením trestní odpovědnosti, které nemohou spáchat trestný čin či provinění,
ale pouze čin jinak trestný.
Pokud hodnotíme kriminalitu, zjišťujeme především její rozsah a úroveň
(intenzitu.)

Rozsah

kriminality

je

„počtem

dán

jednotek

daného

souboru,

které znamenají výskyt trestné činnosti (trestných činů), tedy absolutními čísly.“3 Z toho
vyplývá, že rozsah kriminality neodráží demografické vlivy. Pokud bychom tedy
srovnávali počet trestných činů spáchaných na jednom území s počtem těchto činů
spáchaných na území jiném, mohli bychom dojít ke zkresleným informacím, neboť
při této komparaci nepočítáme s počtem obyvatel žijících na daných územích,
který se může výrazně lišit. Tuto veličinu naopak využíváme při vyjádření intenzity
kriminality, kterou získáme poměrem rozsahu kriminality a počtu obyvatel
na vymezeném území prostřednictvím indexu:

Index =

č

č

ý

č ů

é

ú

í

× 100 000 (

. 10 000)4

Z těchto statistických údajů lze vyvodit stav kriminality, který je základní
kvantitativní

charakteristikou

uváděnou

v absolutních

hodnotách.

Kvalitativní

charakteristikou vyjadřující rozdělení celkové kriminality, jejich pachatelů, obětí, forem
jejího páchání apod. do speciálních skupin je pak struktura kriminality. Dynamikou

1

ZOUBKOVÁ, I. Kontrola kriminality mládeže. 1. vydání, Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002, s. 11
KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání, Praha: C. H. Beck,
2012, s. 321
3
NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. Vydání. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 51
4
ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Díl I. Obecná část. 3. vydání. Praha: Policejní akademie České
republiky, 2001, s. 18
2
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kriminality se rozumí „změny v rozsahu, intenzitě a struktuře kriminality během delšího
časového období.“5
Dále bych se ráda zabývala pojmy, které kriminologie či teorie trestního práva
používají k označování osob nedospělých. Některé z těchto pojmů jsou vymezeny přímo
zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o soudnictví ve věcech
mládeže nebo „ZSVM“.) Tak je tomu u mládeže, jíž se rozumí dle § 2 písm. b) zákona
„děti mladší patnácti let a mladiství.“ Dle § 2 písm. c) se za dítě považuje „ten, kdo
v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku.“ A nakonec
mladistvým je dle § 2 písm. d) „ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok
věku a nepřekročil osmnáctý rok věku.“ Počátkem vzniku trestní odpovědnosti je den,
který následuje po dni patnáctých narozenin.
Některé z pojmů jsou jinými právními odvětvími vykládány odlišně. Tak dítě je
dle čl. 1 Úmluvy o právech dítěte (rezoluce OSN 44/25, přijatá 20. 11. 19896)
definováno jako „každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu,
jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.“ Terminologie trestního práva
někdy používá pojmu „dítě mladší patnácti let“ jako např. u trestného činu vraždy
v § 140 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník (dále jen Trestní
zákoník.). Pokud naopak Trestní zákoník používá termínu „dítě“ jako např. v případě
trestného činu ohrožování výchovy dítěte dle § 201 Trestního zákoníku, rozumí jím
ve shodě s Úmluvou o právech dítěte osobu mladší 18 let.
Ve své práci však budu vycházet z kriminologické terminologie, která dítětem
rozumí osobu mladší 15 let. Pro osoby od patnáctého do osmnáctého roku budu
používat, pokud neuvedu jinak, označení mladiství.
Kriminologická literatura dále používá pojmu „mladý dospělý“, který není uveden
v Trestním zákoníku. Zpravidla se za něj považuje „osoba, která spáchala trestný čin
mezi 18. a 21. rokem věku a která má v systému trestního práva zásadně postavení
dospělého, přičemž zde existují možnosti zmírnění jejího postavení zejména v oblasti
sankcí a za určitých okolností na ni může být aplikována speciální úprava

5

KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání, Praha: C. H. Beck,
2012, s 133
6
Československá federativní republika ji ratifikovala v roce 1991 jako 104/1991 Sb. Česká republika je jí
vázaná jako nástupnický stát od 1. 1. 1993.

7

pro mladistvé.“7 Horní hranice tohoto pojmu však není používaná jednotně. Současné
české trestní právo tento pojem nezná vůbec. Termínem vlastním trestnímu právu je
„osoba blízká věku mladistvého.“ Spáchání trestného činu ve věku blízkém věku
mladistvých může být dle § 41 písm. f) Trestního zákoníku bráno jako polehčující
okolnost. Tento zákon blíže neuvádí, o kolik let může pachatel překročit hranici
osmnácti let, a to zejména z toho důvodu, že „proces dospívání, proces dosažení
sociální zralosti, je individuální.“8 Je tedy na úvaze soudu, zda bude takto pachatele
posuzovat. Soudní praxe vykládá termín poměrně restriktivně, „konkrétně jako osobu,
která příliš nepřekročila 18. rok věku.“9

7

KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání, Praha: C. H. Beck,
2012, s. 322
8
JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 197
9
ŠÁMAL, P., PŮRY, F., RIZMAN, S. Trestní zákon, Komentář, 6. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2004
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HISTORIE

2.1

Počátky vývoje trestní politiky nad mládeží
K delikventnímu jednání mládeže bylo v průběhu historie přistupováno rozdílně,

a to od právního stavu charakteristického pro starověkou společnost, kdy bylo
s dětskými delikventy zacházeno stejně jako s dospělými, přes vnímání dětství jako
období nedostatečné rozumové vyspělosti spojené s mírnější formou trestání
až po reformní snahy, které přinesly zcela odlišný přístup, chápající specifika dětské
delikvence.
První snahy o odlišné zacházení s delikventní mládeží se objevují v Americe
v první polovině 19. století. Toto reformní úsilí vychází z myšlenky „parens patriae“,
podle níž odpovědnost za selhání dítěte nese rodič a v případě, že i ten selže, musí jeho
roli zastat stát. Vnějším projevem této teorie bylo zakládání útulků, odborných
a řemeslných škol pro mladistvé, později i specializovaného soudnictví pro mládež.
Prvotním cílem tedy nemá být potrestání dítěte, ale snaha o zjištění jeho objektivních
potřeb a zajištění řádné výchovy.
Obdobné reformní tendence založené na odlišném vnímání dospělých můžeme
sledovat i v Evropě na přelomu 19. a 20. století. Dochází k formování prvních
speciálních úprav pro zacházení s delikventní mládeží, mezi něž patří např. německý
Zákon o soudnictví nad mládeží z roku 1923, rakouský Zákon o soudnictví nad mládeží
z roku 1928. Rovněž jsou zřizovány speciální soudy nad mládeží: v roce 1908
v Německu, o rok později v tehdejším Rakousko Uhersku, v roce 1912 ve Francii
a Belgii, ve Španělsku v roce 1918, v Holandsku 1921 a v Československu v roce
1931.10
Odlišný přístup v zacházení s delikventní mládeží byl postupně zaváděn
v jednotlivých státech a to buď ve formě samostatných zákonů, nebo v rámci speciálních
ustanovení

v obecných

trestních

zákonech.

V přístupu

k delikventní

mládeži

se vycházelo ze dvou základních modelů, jež jsou používány dodnes. „Prvním z nich je
justiční model, vycházející z myšlenky, že pachatel se na základě svobodné vůle
rozhodne pro spáchání trestného činu a je na místě, aby za ni nesl odpovědnost.
Zároveň je zde kladen důraz na řádné projednání trestného činu v trestním řízení.
Druhý sociálně opatrovnický model je zaměřen především na zajištění blaha dítěte.
10

SCHELLEOVÁ, I. a kol. Právní postavení mladistvých, 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 36
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Vychází z toho, že kriminalita mládeže je ovlivněna sociálními, ekonomickými
a psychickými faktory, uložení trestu nic neřeší a problémy mládeže, které mohou
ohrozit jejich zdárný vývoj, je potřeba analyzovat a „léčit“ bez ohledu na to, zda byl
jedinec uznán vinným z trestného činu či nikoliv.“11 Oba modely však předpokládají
odlišný

přístup

k trestání

mládeže a dospělých

pachatelů,

včetně

zřízení

specializovaného soudnictví pro mládež.
Zároveň se nejprve ve vyspělých zemích Evropy, Severní Ameriky a Austrálie
začal prosazovat vliv koncepce restorativní justice. Od 90. let je tato teorie uplatňována
i v ČR a dalších zemích východní Evropy. Trestný čin je zde pojímám jako „konflikt
mezi dvěma či více subjekty – tj. pachatelem, obětí a společností (community.) Cílem je
obnovení narušeného systému sociálních vztahů prostřednictvím napravení či alespoň
zmírnění škody způsobené trestným činem.“12 Řada odborníků se domnívá, že tento
model je vhodný uplatňovat zejména na pachatele z řad delikventní mládeže. Typickým
příkladem tohoto přístupu je tzv. narovnání
K tomu Z. Karabec uvádí: „Na cestě vývoje trestní spravedlnosti mládeže, tedy
prvním krokem, bylo uznání v rozdílu trestní odpovědnosti (včetně stanovení počátku
trestní odpovědnosti), druhým zavedení rozdílu v zacházení a třetím ustanovení
speciálního soudnictví.“13
2.2

Vývoj na našem území po roce 1918
Po vzniku samostatné Československé republiky došlo k recepci předcházející

rakousko-uherské právní úpravy, čímž došlo jednak k zachování právní kontinuity,
ale zároveň i vytvoření stavu dvojkolejnosti. Na území českých zemí nadále platil
rakouský trestní zákon O zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852. Kdežto
na území Slovenska a Podkarpatské Rusi platilo uherské zákonodárství. Původní
uherská úprava byla mnohem modernější, neboť zřídila organizační soustavu soudů
mládeže a specificky upravovala i řízení proti nim.

11

KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání, Praha: C. H. Beck,
2012, s. 320
12

KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání, Praha: C. H. Beck,
2012, s.321
13

KARABEC, Z. Účel trestání. Kriminalistika, 2000, č. 2, s. 108-117
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Ke sjednocení a zároveň specializaci právní úpravy v oblasti trestání mládeže
došlo zákonem ze dne 11. března 1931 č. 48 Sb. z. a n., o trestním soudnictví
nad mládeží (dále jen Zákon o trestním soudnictví nad mládeží), který nabyl účinnosti
dne 1. října 1931. Tento zákon byl na tehdejší dobu velmi pokrokový. Již v důvodové
zprávě se uvádí: „Je již obecným míněním celého kulturního světa, že zločinnosti
mládeže nestačí čeliti trestem, nýbrž že je potřebí zjišťovati a potírati ono skryté zlo,
z něhož trestný čin vytryskl... Čeliti tomuto zlu zavčas a to nejen trestem, který je tu
často prostředníkem neúčinným, nespravedlivým, ba i nebezpečným, nýbrž opatřeními
výchovnými, směřujícími k mravní záchraně a k polepšení mladistvého, je tu příkazem
humanity a rozumné kriminální politiky“14 Zákon tedy preferoval především používání
výchovných prostředků, před trestními opatřeními. Pokud už mělo být trestu použito,
pak s cílem převýchovy a nápravy mladého delikventa.
Zákon komplexně upravoval trestní odpovědnost mladistvých ve věku 14 až 18
let. Minimální hranice trestní odpovědnosti byla stanovena od 14 let. Druhou
podmínkou vzniku trestní odpovědnosti byla skutečnost, že mladistvý byl schopen
rozpoznat protiprávnost svého činu nebo tomuto svému jednání čelit. Pokud nebyly
současně naplněny obě podmínky, osoba byla trestně neodpovědná. Zákon o trestním
soudnictví nad mládeží používal dvě kategorie mládeže, osoby nedospělé (do 14 let)
a mladistvé (do 18 let). Zletilosti v té době jedinec dosahoval až v jednadvaceti letech.
Trestné činy spáchané mladistvými se podobně jako dnes nazývaly proviněními.
Za jejich spáchání se preferovalo uložení ochranného opatření, bylo možné i uložení
trestní sankce nebo zcela upustit od potrestání.
I v rámci trestního řízení proti mladistvým se používalo Zákona o trestním
soudnictví nad mládeží, který byl speciální úpravou vůči obecným trestněprávním
předpisům, jichž se používalo jen, pokud Zákon o trestním soudnictví nad mládeží
speciální úpravu neobsahoval. O proviněních mládeže rozhodovaly specializované
soudy a soudci. Upřednostňováni byli soudci s odborným pedagogickým vzděláním.
Celý soudní proces byl značně zjednodušen. V rámci řízení se přikládal velký význam
zjišťování osobních a rodinným poměrů mladistvého. K tomu sloužil především institut
vyžádaných zpráv od okresních úřadoven pro péči o mládež, tzv. pomocných zařízení
pro soudní péči o mládež, a poručenského soudu. Používaly se i alternativy vazebního
stíhání, odchylky hlavního líčení a řada jiných progresivních opatření.
14

MIŘIČKA, A., SCHOLZ, O. O trestním soudnictví nad mládeží. Praha: Československý kompas, 1932, s. 1,
citováno dle ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H. SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ M. Zákon o soudnictví ve věcech
mládeže. Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 11
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V období Protektorátu Čechy a Morava Zákon o trestním soudnictví nad mládeží
nadále platil pro mladistvé příslušníky Protektorátu. Pro německé státní příslušníky,
kteří se stali říšskými občany, platily německé právní předpisy.
Po únorovém komunistickém převratu byly zahájeny práce na novém trestním
zákonu. Jím se nakonec stal zákon č. 86/1950 Sb., kterým byl zákon z roku 1931
k 1. 8. 1950 bez náhrady zrušen. Tím přestalo existovat i samotné trestní právo mládeže.
Trestní kodexy z let 1950, 1956 a 1961 přesto zohledňovaly některá specifika
dospívajících delikventů. Ta se projevovala např. v mírnějších trestních sazbách
a ve vyloučení možnosti uložit mladistvým některé tresty. Výkon trestu odnětí svobody
se pak prováděl ve zvláštních výchovně nápravných ústavech a později i ve věznicích
pro mladistvé.
Novelizace trestního práva, která nastala po revoluci v roce 1989, se úpravy
ve věcech mladistvých významněji nedotkla. V aplikační praxi se však začalo využívat
některých nových trestněprávních a trestně procesních institutů, jako např. podmíněného
upuštění od potrestání nebo nového alternativního trestu obecně prospěšných prací.
Teprve až přijetím zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
a soudnictví ve věcech mládeže, došlo opět návratu ke speciální úpravě ve věci
delikvence mládeže. Tomuto zákonu se budu blíže věnovat v páté kapitole mojí
diplomové práce.
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3

CHARAKTERISTIKA KRIMINALITY MLÁDEŽE

3.1

Prameny informací o kriminalitě

K podrobnější analýze stavu, struktury a dynamiky kriminality mládeže je třeba
se nejprve seznámit se zdroji, které nám poskytují informace o kriminalitě. Tyto
prameny musíme rozdělit na dvě základní skupiny. Na zdroje poskytující informace
o kriminalitě registrované a na ty, které informují o kriminalitě latentní. Registrovaná
kriminalita je částí skutečné kriminality, která byla zaznamenána státními institucemi,
jako jsou policejní orgány, státní zastupitelství a soudy. Jak už jsem však uváděla dříve,
předpokládá se, že celková úroveň kriminality (zejména v případě mládeže) je vyšší než
ta, které byla oficiálně registrována. Latentní kriminalitu vymezujeme rozdílem mezi
kriminalitou skutečnou a kriminalitou registrovanou.
Nejprve přistoupím k popisu zdrojů o kriminalitě registrované. V rámci této
skupiny jsou nejčastějším zdrojem informací tzv. policejní statistiky. To znamená
kriminální statistiky zpracovávané Ministerstvem vnitra České republiky, respektive
Policejním prezidiem České republiky. Tyto poskytují informace nejenom o trestných
činech, které byly orgány policie registrovány v určitém období, ale i o pachatelích.
„Při zpracování údajů o registrovaných trestných činech je nutné vzít v úvahu,
že se v českých policejních statistikách při evidenci vychází z počtu spáchaných skutků,
kdy jeden skutek je evidován jako jeden trestný čin, což platí zejména v případech
pokračujících trestných činů přitom či v případech jednočinného souběhu, u kterého je
evidován pouze nejzávažnější ze sbíhajících se trestných činů.“15 Je třeba si uvědomit,
že jeden pachatel může spáchat více trestných činů nebo naopak více pachatelů se může
dopustit jednoho trestného činu.
Policejní statistiky používají kategorizaci odlišnou než statistiky zpracovávané
Ministerstvem spravedlnosti. Policejní statistiky nám umožňují získat lepší přehled
o struktuře kriminality. Dobře si to můžeme ukázat na trestném činu vraždy, kdy vedle
informace o celkovém počtu spáchaných vražd za určité období, můžeme zjistit i počty
spáchaných vražd loupežných, sexuálních, na objednávku, motivovaných osobními
vztahy apod. Údaje jsou zpracovávány za příslušné časové období, které představuje

15

KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání, Praha: C. H. Beck,
2012, s. 141
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zpravidla kalendářní měsíc v daném roce. Tyto informace nalezneme na oficiálních
webových stránkách Policie České republiky.16
Dalším významným pramenem jsou tzv. justiční statistiky zpracovávané
Ministerstvem spravedlnosti České republiky, které vychází z údajů poskytovaných
státními zastupitelstvími a soudy. Statistiky jsou uváděny na republikové i krajské
úrovni. Údaje obsahují poznatky o počtu stíhaných, obžalovaných a pravomocně
odsouzených osob, evidovány jsou i druhy uložených trestů a ochranných opatření. Tyto
statistické ročenky jsou dostupné na oficiálním serveru české justice.17
Vedle těchto základních zdrojů o registrované kriminalitě můžeme při zkoumání
kriminality vycházet i ze zdrojů doplňkových, které jsou zpracovávány pomocnými
orgány pro trestní řízení, institucemi zajišťujícími výkon trestů apod. Mezi uvedené
instituce patří:
Probační a mediační služba ČR18 - nalezneme zde informace o činnosti této
organizace podle jednotlivých stádií trestního řízení. Můžeme zde čerpat údaje o podílu
delikventní mládeže na celkové kriminalitě, o počtu případů souvisejících s drogovou
kriminalitou apod.
Vězeňská služba ČR19 - zpracovává údaje o osobách ve výkonu vazby a výkonu
trestu odnětí svobody, včetně jejich klasifikace na mladistvé, cizí státní příslušníky,
rozložení osob podle jejich pohlaví, věku, informací, zda se jedná o prvně odsouzené
či recidivisty. Dále jsou vykazovány údaje o délce trestu a zařazení do typu věznice.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR20 - poskytuje informace o činnosti orgánů
sociálně-právní ochrany dětí, které aktivně spolupracují s dětmi, jež se dopustily
delikventního jednání.
Při zkoumání kriminality je rovněž vhodné využívat údajů zpracovávaných
Institutem pro kriminologii a sociální prevenci. Ten vydává oficiální ročenky, které
neobsahují jen statistický přehled o páchané kriminalitě, ale i odborný komentář.
Ročenky můžeme naleznout na oficiálních webových stránkách Institutu.21

16

http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
http:// http://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html
18
https://www.pmscr.cz/statistika/
19
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/statistickerocenky-1218/
20
http://www.mpsv.cz/cs/7260
21
http://www.ok.cz/iksp/cinnost.html
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Jednotlivé

instituce

nejsou

při

zpracovávání

statistických

údajů

nijak

koordinovány. Není vypracována žádná jednotná metodika, kterou by se mohly řídit.
„Tato nejednotnost do určité míry znesnadňuje možnost jejich vzájemné komparace.“22
Uvedené statistiky nám poskytují informace pouze o činnosti orgánů podílejících
se více či méně na trestním řízení. Při jejich hodnocení je však třeba brát v úvahu
faktory, které mohou ovlivňovat jejich interpretaci. Patří mezi ně demografické změny,
výrazné politické a společenské změny, legislativní novinky v oblasti trestního práva,
amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky apod.
Jak jsem již uváděla výše, kriminalitu můžeme dělit na registrovanou a latentní.
Alespoň přibližné informace o rozsahu latentní kriminality můžeme čerpat z různých
výzkumů prováděných mezi běžnou populací. Nejtypičtějšími jsou výzkumy obětí
(tzv. viktimizační

výzkumy)

a

výzkumy

pachatelů,

prováděné

na

základě

tzv. selfreportů.
Viktimizační výzkumy jsou založeny na metodě dotazování, kdy respondent
odpovídá na otázku, zdali byl někdy v minulosti obětí trestného činu. Pokud odpoví
kladně, jsou mu kladeny doplňující otázky týkající se osoby pachatele, místa a času
spáchání trestného činu, způsobené škody atd. Selfreporty zjišťují, zdali se dotazovaný
někdy dopustil delikventního jednání. Dále odpovídá na otázky týkající se osobní
charakteristiky. Vypovídací hodnota takto získaných informací je však značně
problematická. Je třeba počítat s nepravdivostí údajů poskytovaných respondenty.
V České republice neprobíhá žádný kontinuální výzkum, který by nám poskytoval
ucelené informace o obětech či pachatelích trestných činů. Na našem území byly
v minulosti

provedeny

dílčí

průzkumy,

zejména

ty

prováděné

Institutem

pro kriminologii a sociální prevenci, týkající se prvopachatelů, cizích státních
příslušníků v českých věznicích atd.
3.2

Charakteristika kriminality mládeže
O definici delikvence mládeže se pokusil Neumann, který tvrdí, že „delikvence

mládeže je multidimenzionální, vysoce dynamický, sociálně patologický jev zahrnující
činy (jednání) osob určitého věkového vymezení v daném čase i teritoriálním rámci,
jež byly (tj. zjevná delikvence) nebo by mohly být (tj. latentní delikvence) procedurálně
22
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posouzeny speciálními státními orgány jako delikventní, tj. neslučitelné s kodifikovanými
normami trestního práva.“23
Při posuzování delikvence mládeže je třeba vycházet z faktu, že velká většina
deliktů spáchaných mládeží není oficiálně registrovaná, to znamená, že nebyla vůbec
zjištěna nebo oznámena orgánům činným v trestním řízení. Hovoříme o tzv. latentní
kriminalitě. „Na základě výzkumů mladistvých pachatelů, tzv. selfreportů, prováděných
např. v USA, je odhadováno, že kriminalita mezi mládeží je 4x – 10x větší, než je
zaznamenáno v oficiálních statistikách.“24 Vysoká míra latence platí především
pro méně závažné, bagatelní delikty. Pravděpodobně to souvisí s vyšší tolerancí
společnosti vůči pachatelům těchto trestných činů, respektive přečinů nebo činů jinak
trestných, neboť protiprávní jednání mládeže bývá chápáno jako vývojově podmíněný
jev, který odezní. Lze předpokládat, že i na území České republiky se tento úkaz
vyskytuje.
Podobně

jako

v případě

trestné

činnosti páchané dospělými

pachateli,

se i na delikvenci mládeže podílejí dívky ve výrazně menší míře než chlapci. Dívky
obvykle páchají i méně závažná provinění než chlapci.
Páchání kriminality mezi mladými není ani stejně věkově rozptýleno. Nejvíce
se delikventního jednání dopouštějí osoby ve věku od 14 do 16 let. „Rané páchání
deliktů pak naznačuje opakování trestných činů i v pozdějším věku.“25 Delikvence
mladých pachatelů má však většinou epizodický charakter a bývá spojena
se specifickým obdobím psychického a sociálního vývoje jedince. Dle výzkumů pak
dochází k poklesu kriminality kolem 25. roku věku. Pro tento jev se používá označení
„desistance – ustávání v kriminalitě.“26 Přestože stále není kriminology uspokojivě
vysvětlen, bývá spojován s významnými životními změnami v období pozdní
adolescence. Dochází k proměnám v sociálních rolích, ze studenta se stává pracující,
který si buduje rodinné zázemí, s čímž souvisí i ztráta volného času. Rozumový
a sociální vývoj bývá zpravidla dokončen.

23

NEUMANN, J. K problematice osobnosti pubescentního delikventa, Aktuální problémy kriminologie II.
Sborník statí pracovníků Výzkumného ústavu kriminologického při GP ČSSR Praha, Výzkumný ústav
kriminologický při GP ČSSR, 1981, s. 17 – 23, citováno dle SVATOŠ, R. Kriminologie. 1. Vydání, Aleš Čeněk,
2012, s. 217
24
KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání, Praha: C. H. Beck,
2012, s. 324
25
KAISER, G. Kriminologie. 1. Vydání. Praha: C.H.Beck, 1994, s. 195
26
KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání, Praha: C. H. Beck,
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Pro mladé pachatele je typická jejich impulzivnost, která se projevuje
nedostatečnou plánovitostí přípravy trestného činu. Deliktní jednání mládeže ovlivňuje
jejich nezkušenost a nedostatečná zralost, která vede často ke zvolení nevhodného místa
a času spáchání daného skutku, špatnému výběru nástroje k jeho provedení. Tyto
okolnosti zpravidla zjednodušují vyšetřování protiprávních činů spáchaných mladými
delikventy. Tomu nahrává i skutečnost, že se mladý pachatel mívá obvykle potřebu
se svým jednáním pochlubit okolí, nejčastěji vrstevníkům.
Mladí lidé často nejsou schopni odložit uspokojení svých potřeb na dobu pozdější
nebo se jich zcela vzdát. V honbě za dosažením svého cíle nedbají možnosti využití
legálních prostředků, protože ty mohou být spjaty s vyšším úsilím, ale volí cestu
jednodušší, často za hranicí zákonnosti. Mohou použít dokonce i zcela neadekvátní
prostředky.
Charakteristickým rysem kriminality mládeže je používáni násilí a neúměrné
tvrdosti. Trestná činnost bývá často páchaná pod vlivem alkoholu a drog, které toto
mohou umocňovat. V posledních letech se v médiích stále častěji objevují případy,
kdy mladistvý spáchal své provinění za použití brutálního násilí. Rozhořčená veřejnost
hovoří o vzrůstající agresivitě mládeže. Na to zdali lze tento předpoklad potvrdit,
se pokusím zodpovědět v následujících kapitolách této práce.
Mezi další charakteristický rys kriminality mládeže patří páchání protiprávní
činnosti ve skupinách. Skupina nejčastěji vrstevníků může mladého jedince velmi
ovlivnit a to i negativním způsobem. Zejména v případě, kdy přímo iniciuje kriminální
chování

svých

členů.

Mezi

trestnou

činnost

páchanou

ve

skupině

patří

např. vandalismus nebo v poslední době velmi rozšířené provinění sprejerství.
Typickým případem jednání, v němž skupina hraje důležitou roli, je šikanování.
Skupina, jíž je třeba školní třída, se může v různé míře připojit k šikanování oběti
či obětí. Šikana se samozřejmě objevuje i v kolektivu dospělých, ale u mladých je
spojena s nižší intenzitou brutality, vzniká obvykle z náhlého popudu, je méně
propracovaná.
Specifickými referenčními skupinami, které mohou mít negativní vliv na vývoj
jedince, jsou různá extremistická hnutí, mezi něž patří anarchisté, skinheadi, příslušníci
náboženských sekt atd. Členové takovýchto skupin se chtějí vymezit vůči zavedeným
společenským normám, odmítají autority, mají touhu ovlivňovat společenskou situaci
ve společnosti. Snaží se odlišit od svého okolí i svým vzhledem. Používají
charakteristického oblečení, účesů, různých odznaků, aby bylo na první pohled zřejmé,
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k jakému názorovému proudu náležejí. Řada extrémistických hnutí je pro společnost
velmi nebezpečná. Dopouštějí se násilného jednání, jež je často motivováno nenávistí
k určité národnosti či etniku.
3.3 Příčiny kriminality mládeže
Při hledání faktorů ovlivňujících kriminalitu mládeže lze vycházet z teorií, které
se zaobírají příčinami kriminality obecně. Přesto jsou některé příčiny pro období
dospívání specifické a pro pozdější etapy vývoje již nejsou tak významné.
Příčiny ovlivňující kriminalitu mládeže můžeme rozdělit do dvou skupin,
na endogenní (vnitřní) a exogenní (vnější.) G. Dianiška řadí mezi nejvýznamnější
exogenní kriminogenní faktory:27
-

Negativní jevy v rodině

-

Problematické školní prostředí

-

Nevhodné působení referenční skupiny

-

Nevhodný způsob využití volného času

-

Negativní působení společnosti

-

Nevhodné ovlivňování médii
Nevhodné rodinné prostředí je jedním ze základních kriminogenních faktorů.

V důsledku selhání rodiny může nastat porucha socializace. „Dle Langmeierovy
a Matějíčkovy Pražské školy dětské a vývojové psychologie existuje 5 psychických
potřeb dítěte – potřeba stimulace, potřeba smysluplného světa, potřeba životní jistoty,
potřeba identity a potřeba životní perspektivy. Jejich dlouhodobé či nedostatečně
uspokojování vede k psychickému strádání, které může vést od zaostávání až k psychické
plochosti a vážným poruchám sociální adaptace. Opakované frustrace vedou
k psychické deprivaci a patologickému vývoji osobnosti, přitom rodina je základním
zdrojem uspokojování těchto potřeb.“28
Rodina má nezanedbatelný vliv i na pachatele násilné kriminality. „Hlavní
příčinou vzniku nejzávažnějších forem násilného chování je kombinace faktorů

27
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dědičnosti a učení.“29 Učení můžeme chápat jako soubor sociálních jevů působících
na jedince od narození. Negativní vlivy prostředí přitom působí na děti více než
na dospělé. Z toho vyplývá, že násilné chování v rodinách může podnítit násilí páchané
mládeží. „V této souvislosti se hovoří o tzv. cyklu násilí či mezigeneračním přenosu
násilí.“30 Neznamená to však, že z týraného dítěte automaticky vyroste delikventní
dospělý.
Školní třída se významně podílí na socializaci jedince, osvojuje si zde základní
pravidla fungování společnosti, učí se disciplíně a řádu. Období psychického zrání je
spojeno u dospívajícího s krizí identity. Mezi typické projevy patří vymezování se vůči
autoritám, které pro mladého jedince může představovat rodič či učitel ve škole.
Dospívající se chce osamostatnit, chce být respektován jako dospělý. Nedospělý jedinec
se může dostávat do konfliktů se svým okolím, což může být provázeno negativním
chováním. Teprve v období adolescence dochází k postupné stabilizaci postojů.
Jak jsem uváděla výše, skupina vrstevníků představuje nejvýznamnější referenční
skupinu. U chlapců pak bývá tento vliv ještě větší než u dívek, patrně z těch důvodů,
že chlapci nepodléhají takové kontrole ze strany rodičů a nezapojují se tolik
do domácích prací jako dívky. Mládež pak má obecně více volného času než dospělí.
Způsob využití tohoto volného času pak může být z hlediska možné kriminality mládeže
rozhodující. Dítě, které nemá dostatečně zábavně naplněno svůj volný čas, se může záhy
uchylovat k bezcílnému chození ven s partou, navštěvování restauračních zařízení,
konzumaci alkoholu, drog a kouření. Rizikem tohoto problematického chování je fakt,
že dítěti mohou na takový život přestat stačit finanční prostředky, které by si mohlo
začít opatřovat nelegální cestou. Někdy se v souvislosti s tímto jevem hovoří o dvojím
životě mládeže. Řada mladistvých na jedné straně úspěšně plní své povinnosti, pracuje
na svém vzdělání i budoucí kariéře, na druhé straně zejména o víkendech žije
nevázaným životem, dokonce se dopouští i trestné činnosti.
Mládež můžeme z hlediska kriminality rozdělit do několika skupin. V první
se setkáváme s jedinci, pro něž je páchání trestné činnosti jevem spíše ojedinělým.
Delikventního jednání se dopouštějí ze zvědavosti, aby se předvedli. Nejčastěji
se dopouštějí bagatelních trestných činů, zejména drobných krádeží, různých forem
vandalismu. Zpravidla mívají dobré rodinné zázemí.
29
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Další skupinu představují tzv. intenzivní pachatelé, kteří se delikventního chování
dopouštějí opakovaně. Mohou páchat i závažnější formy trestné činnosti. Tato skupina,
ač není velká, odpovídá za podstatnou část kriminality páchané mládeží.
Přesto i u těchto

pachatelů

můžeme

v dospělosti

pozorovat

podobné

ustávání

v kriminalitě, jak bylo popsáno výše.
Mladého jedince také velmi ovlivňují média, internet a jiné formy virtuální
komunikace, které jsou dnes takřka všudypřítomné, díky snadné dostupnosti internetu.
Zejména televizní zpravodajství nám ve snaze zvýšit svoji sledovanost předkládá
brutálně násilné trestné činy, které jsou z hlediska celkové kriminality spíše výjimečné.
Běžný konzument však podléhá iluzi, že se jedná o činnost zcela běžnou. Tím je
oslabována citlivost jedince na násilí.
Vedle vnějších faktorů se na kriminalitě mládeže podílejí i faktory vnitřní. Patří
sem: 31
-

Poruchy související s dospíváním

-

Geneticky podmíněné poruchy osobnosti
Jak už jsem uváděla výše, tak je kombinace faktorů dědičnosti a učení hlavní

příčinou vzniku nejzávažnějších forem násilného chování. „Existují tři základní příčiny
násilného chování: 1. dědičnost, 2. úraz nebo jiné onemocnění mozku, případně
poškození mozku v důsledku porodních komplikací, 3. Učení (soubor sociálních
a kulturních vlivů působících na jedince od narození)“32 Řada studií prokázala,
že genetická vloha zvyšuje možnost působení exogenních vlivů, které přispívají
k delikventnímu jednání. Vedle toho dispozice ke kriminálnímu chování mohou být
způsobeny i nejrůznějšími poruchami mozku, způsobenými např. porodními
komplikacemi nebo úrazy.
V současnosti jsou v kriminologii akcentovány zejména multifaktoriální směry,
které vycházejí z myšlenky, že existuje více příčin vedoucích k delikventnímu chování.
Tyto faktory se u osobnosti vzájemně ovlivňují a podmiňují.

31
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4

ROZSAH, STRUKTURA a DYNAMIKA KRIMINALITY MLÁDEŽE
V ČR

4.1. Celkový stav kriminality a její vývoj v ČR
K tomu, abychom mohli co nejlépe popsat celkový stav a vývoj kriminality
mládeže na našem území, bude vhodné nejprve získat přehled o celkové kriminalitě
v České republice a jejím vývoji v posledních desetiletích. Jedině tak můžeme získat
lepší představu o tom, jak velkou výseč z celkového počtu představuje delikvence
mládeže.
Než přejdu k vývoji kriminality po roce 1989, chtěla bych se krátce zastavit
u předrevolučního období. Vývoj registrované kriminality na našem území je možné
členit dle účinnosti jednotlivých trestních zákoníků, které svoji podobou značně
ovlivnily dobu svého vzniku a působnosti. Výsledkem tzv. právnické dvouletky byl
mimo jiné zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon. Tento zákon byl nástrojem sílící trestní
represe vůči oponentům totalitního režimu, což se projevilo v poměrně vysoké míře
kriminality v období 50. až 60 let minulého století. Nezanedbatelnou skupinu trestných
činů tvořily trestné činy proti republice (8%.)
Šedesátá léta jsou i ve vývoji kriminality dobou poměrně stabilní. Dochází
k přijetí nové trestního zákona č. 140/1960 Sb. Další nárůst kriminality můžeme
zaznamenat až v období tzv. normalizace, tedy v 70. a 80. letech. Tento růst je
zapříčiněn mj. postihem trestného činu opuštění republiky, který v roce 1970 tvořil
11,5% a v roce 1971 12,5% z celkového počtu stíhaných skutků.33
Při hodnocení kriminality v totalitním období je však nutné přihlédnout
ke skutečnosti, že zpracovávané informace byly často zkreslovány tak, aby posílily
vládnoucí ideologii. Pokud došlo k navýšení celkového stavu kriminality na našem
území, bylo to interpretováno jako zvýšení efektivity práce orgánů činných v trestním
řízení, naopak snížení znamenalo obrodu společnosti díky cílevědomému působení
státních institucí.
Relevantnějším zdrojem informací o vývoji kriminality na území České republiky
jsou statistické údaje zveřejňované po roce 1989. Změna společenské situace s sebou
přinesla i prudký nárůst počtu registrovaných trestných činů. Toto navýšení bylo
33
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způsobeno i změnami v oblasti trestní politiky a celkové činnosti orgánů činných
v trestním řízení i dalších státních institucí. V roce 1990 došlo ke zrušení kategorie
přečinů, podle nichž byla postihovaná podstatná část delikventního jednání. „Značná
část společensky méně závažných skutků byla přesunuta do kategorie přestupků, a tím
z trestního řízení do mimosoudního řízení správního. Přesto se tato dekriminalizace
snížením registrované kriminality neprojevila. Rovněž se neprojevilo zvýšení hranice
majetkové škody odlišující trestný čin od korespondujícího přestupku z 1000 Kč na 2000
Kč, ke kterému došlo v roce 1994 (k dalšímu zvýšení na 5000 Kč došlo od 1. 1. 2002.)“
34

Podrobnějšímu hodnocení těchto společenských a právních změn se budu věnovat

dále.
Tabulka č. 1 Vývoj počtu pachatelů v celkové kriminalitě v ČR
Roky
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Všichni
pachatelé
103 094
114 791
118 456
118 395
129 271
127 887
130 243
127 856
123 954
121 393
121 531
121 511
122 753
127 718
122 053
123 235
112 477
114 975
113 024
117 670

Z toho
nezletilí
6 747
8 342
9 747
9 217
8 824
8 832
8 899
9 032
5 185
5 148
3 734
3 341
3 027
2 635
2 723
2 094
1 606
1 568
1 371
1 251

Z toho
mladiství
12 547
13 269
13 392
11 125
10 549
9 149
8 905
9 273
7 698
7 558
6 197
5 654
5 808
6 322
6 014
5 339
4 010
4 038
3 486
2 939

Zdroj: Statistický přehled Policie ČR za roky 1994 - 2013 (vlastní zpracování)
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Po revoluci v roce 1989 se prudce navýšil počet registrovaných trestných činů,
a to z původních 120 768 evidovaných činů v roce 1989 na 216 852 v roce 1990. Tato
vzrůstající tendence přetrvávala i nadále. V roce 1993 se počet registrovaných trestných
činů celkem ztrojnásobil. V dalších letech můžeme sledovat i mírný pokles, který však
byl vzápětí vystřídán opět nárůstem, jenž dosáhl svého vrcholu v roce 1999, kdy bylo
registrováno celkem 426 626 skutků. Poté počaly počty evidovaných trestných činů opět
pozvolna klesat. Mezi léty 2004-2009 počet evidovaných trestných činů stagnuje,
s výjimkou let 2007 – 2008. Tento jev vyplývá ze skutečnosti, že v těchto letech byl
součástí trestního zákona trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění, který do té doby byl považován za přestupek. Do nového Trestního zákoníku
č. 40/2009 Sb. toto jednání již zařazeno nebylo. Tato změna se mimo jiné promítla
i do skutečnosti, že v roce 2010 opět došlo k rapidnímu snížení počtu pachatelů.
V roce 2014 bylo na našem území zjištěno celkem 288 660 trestných činů, z nichž
bylo objasněno 126 237 činů, tedy asi 43,7% z celkového počtu. Nejvíce byla
zastoupena majetková kriminalita, a to 173 611 skutky, jenž představují 60,1% celkové
kriminality. Až s velkým odstupem následuje zbývající kriminalita (35 431 skutků)
a kriminalita hospodářská (30 731 skutků.) Co se týká celkové struktury trestné činnosti,
tak nejvíce se pachatelé dopouštěli krádeží prostých (103 708) a z nich pak nejčastěji
krádeží věcí z automobilů (22 976 skutků.) Hojně zastoupenou skupinou představují
i krádeže vloupáním, a to 49 304 skutků.
4.2 Rozsah a dynamika registrované kriminality mládeže v ČR
Podobně jako u dospělých pachatelů dochází i v případě delikventní mládeže,
v roce 1990 k výraznému nárůstu evidovaných trestných činů, respektive činů jinak
trestných či přečinů. Při hodnocení statistik je u delikventní mládeže vždy třeba brát
do úvahy vysoký podíl tzv. latentní kriminality, o níž již jsem se zmiňovala dříve.
Faktory, které ovlivnily tento trend ve vývoji kriminality mládeže, jsou do jisté míry
shodné s těmi, jež přispěly k nárůstu celkové kriminality.
Zásadní vliv měla především změna společenské situace, rozumějme přechod
od totalitního režimu k demokracii. Ta s sebou nepřinesla nejenom vyšší míru svobody
a posílení základních lidských práv, ale i vyšší míru zodpovědnosti kladenou
na jednotlivce a zároveň snížení možnosti kontroly ze strany státních institucí.
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Tržní ekonomika, která vystřídala systém centrálního plánování, s sebou přinesla
větší diferenciaci na bohaté a chudé. Zároveň však dochází ke zvýšení životní úrovně
všech vrstev obyvatelstva, což se paradoxně odráží ve zvýšené majetkové kriminalitě.
V souvislosti s tímto jevem se někdy hovoří o tzv. kriminalitě blahobytu. Mění
se hodnotová orientace společnosti i nároky obyvatelstva, jež nemohou být vždy
uspokojovány legální cestou.
Výrazným faktorem, který ovlivnil vývoj kriminality mládeže v pozitivním
i negativním smyslu, je demografická struktura společnosti. V 90. letech „dochází
k nástupu silných populačních ročníků do věku mladistvých a mladých dospělých
v důsledku tzv. baby boomu v 70. letech 20. století (někdy se používá označení
„Husákovy děti“)“35
Jak jsem již výše naznačovala, oficiální statistiky vytvářené před rokem 1989 byly
často poplatné režimu. Evidovaná kriminalita nemusela být tak nízká, jak byla
prezentovaná. Proto je poměrně složité srovnávat statistiky vytvářené v předrevoluční
době a nyní.
Svůj vliv na zvýšení kriminality mládeže mohlo mít i „zvýšené zaměření orgánů
činných v trestním řízení“ na pachatele z řad mládeže. Vždy je třeba brát v úvahu, jaký
je podíl objasněných trestných činů na celkovém počtu spáchaných trestných činů.
„Objasňování trestných činů páchaných mládeží, s ohledem na specifika této věkové
kategorie, je totiž většinou méně náročné než u dospělých, neboť způsob páchání trestné
činnosti mládeží zpravidla vykazuje na rozdíl od dospělých pachatelů určité, již výše
zmíněné zvláštnosti, které usnadňují práci orgánů činných v trestním řízení“36 Tím
může docházet ke zvýšení celkového počtu objasněných trestních činů s vynaložením
menší námahy. Tato tendence se ještě výrazněji projevuje u dětských pachatelů,
kteří jsou pro nedostatek věku trestně neodpovědní. To znamená, že ještě
před zahájením trestního stíhání může být věc odložena.
Svého vrcholu dosáhla delikvence mladistvých pachatelů v roce 1996, kdy došlo
ke zdvojnásobení počtu registrovaných provinění oproti stavu v roce 1990 (z 11 407
provinění na 22 719 provinění za rok.) Poté však dochází k postupnému poklesu celkové
kriminality mladistvých. Největšího rozdílu mezi jednotlivými lety bylo dosaženo hned

35
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v roce 1997, kdy bylo zaznamenáno pouze 19 139 provinění. Společensko-právní změny
nadcházejících let, které výrazně ovlivnily kriminalitu dětských pachatelů, se v případě
mladistvých pachatelů neprojevily tak intenzivně. Minima v počtu provinění
spáchaných mladistvými pachateli bylo dosaženo v roce 2006 (7 605 provinění.) Poté
dochází opět k drobnému nárůstu kriminality, aby později opět poklesla. V roce 2011
dochází k opětovnému mírnému nárůstu počtu spáchaných provinění za rok, jenž je
v následujících letech vystřídán opět poklesem. Výkyvy ve vývoji delikvence
mladistvých však nejsou nikterak skokové, a tak můžeme hovořit o určité stabilizaci
kriminality.
Obdobný vývoj můžeme zaznamenat i v případě dětí mladších 15 let. Kriminalita
dětských pachatelů se neustále od roku 1993 zvyšovala. Svého vrcholu dosáhla v roce
1999, kdy bylo dětskými pachateli spácháno 12 464 činů jinak trestných, což znamená
nárůst o jednu třetinu oproti původnímu stavu. Poté začíná počet činů jinak trestných
spáchaných dětskými delikventy postupně klesat. Prudký pokles nastává od roku 2002,
což bylo patrně způsobeno legislativními změnami u trestného činu krádeže, u něhož
byla zvýšena škoda z původních 2000 Kč na 5000 Kč. Již dříve jsem uváděla, že děti
se dopouštějí zejména majetkové trestné činnosti a to té nejméně kvalifikované (časté
bývají drobné krádeže peněz, mobilů apod.) Další výraznější pokles v počtu spáchaných
činů jinak trestných nastává v roce 2004 a opět jej můžeme spojovat se změnou
legislativy. Tento vývojový trend jsem již zachytila v předchozí kapitole. K 1. 1. 2004
nabyl účinnosti poměrně liberální zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech
mládeže. „K zásadnímu snížení kriminality dochází naposledy v roce 2010. Tato
skutečnost je mimo jiné připisována novému trestnímu zákoníku, který nabyl účinnosti
k 1. 1. 2010 a z kterého byly vyňaty některé trestné činy, které byly páchány
i nezletilými. V roce 2011 však pokles účasti nezletilých na kriminalitě klesá, a to
bez jakéhokoliv vlivu právních změn žádné neproběhly). Je to jistě pozitivní zjištění.“37
Jedním z faktorů, který výrazně ovlivnil pokles kriminality od konce 90. let, byly
legislativní změny, o nichž jsem již hovořila výše. Dále se poněkud paradoxně na tomto
trendu podepsalo demografické rozložení obyvatelstva, jemuž jsme naopak výše
připisovali zvýšení kriminality mládeže v 90. letech, „… u mladistvých lze sledovat
od roku 1993 stálý pozvolný pokles podílu této věkové kategorie vzhledem k celkovému
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počtu obyvatel na území ČR a u věkové kategorie dětí mladších 15 let je možné
zaznamenat tento pokles již od roku 1989.“38
Také bychom mohli uvažovat o tom, zda za snížením kriminality mládeže nestojí
neochota a snížená aktivita policie při zjišťování trestné činnosti u této věkové kategorie
osob a dále např. amnestie v roce 1998.39 Často se totiž jedná o dosud neevidované
pachatele, což znesnadňuje činnost orgánů činných v trestním řízení při odhalování
těchto delikventů.
Svůj podíl na poklesu kriminality mládeže může mít i celkový pokles objasněnosti
trestných činů – koncem 80. let minulého století byla objasněnost trestných činů
poměrně stabilní, pohybovala se v průměru okolo 82%. Po roce 1989 došlo
k výraznému poklesu, přičemž svého minima (31,4 %) dosáhla v roce 1992.
V následujících letech dochází k pozvolnému nárůstu a v letech 1995 – 2001
se objasněnost trestných činů pohybuje stabilně nad hranicí 40%. Svého maxima (46%)
dosáhla v roce 2001. V roce 2002 dochází v porovnání s rokem 2001 k poklesu
objasněnosti téměř o 6%.40 Později se opět míra objasněnosti přiblížila k hranici 40%.
Zároveň je třeba podotknout, že se míra objasněnosti u jednotlivých druhů kriminality
liší.
V roce 2014 bylo Policií ČR evidováno celkem 3 367 provinění spáchaných
mladistvými pachateli a 1350 činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let.
Mladiství pachatelé se nejvíce dopouštěli krádeže vloupáním do ostatních objektů (tedy
nikoliv do bytů, rodinných domů, škol, restaurací atd.), celkem 353 skutků. S odstupem
následuje úmyslné ublížení na zdraví, 225 skutků a krádeže v jiných objektech (206
skutků.) Mezi dětmi mladšími 15 let vévodil trestný čin sprejerství (128 skutků.) Dále
pak celkem 88krát spáchali trestný čin loupeže. Trestného činu úmyslného ublížení
na zdraví se dopustili celkem v 80 případech.
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Graf č. 1 Objasněná provinění a činy jinak trestné spáchané mládeží na území ČR
v letech 1990 - 2014
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Zdroj: Statistický přehled Policie ČR za roky 1990 - 2014 (vlastní zpracování)
4.3 Vývoj počtu stíhaných, obžalovaných a odsouzených mladistvých

Než přistoupím k vlastnímu výkladu, nejprve bych chtěla krátce osvětlit jednotlivé
použité pojmy. Za osobu stíhanou považuji toho, vůči němuž bylo zahájeno trestní
stíhání dle § 160 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen Trestní
řád), které bylo ve sledovaném roce ukončeno. Obžalovanými jsou osoby, vůči nimž
podal státní zástupce obžalobu dle § 176 Trestního řádu. Za odsouzené považujeme
osoby, které byly pravomocně odsouzeny v rámci soudního řízení.
Podobně jako vývoj celkové kriminality mládeže, je i vývoj počtu stíhaných,
obžalovaných a odsouzených ovlivněn legislativními změnami. Nejdůležitější je
pravděpodobně novela Trestního zákona č. 265/2001, účinná od 1. 1. 2002,
která zavedla zcela nový institut zkráceného přípravného řízení a na něj navazující
možnost podání návrhu na potrestání namísto obžaloby. Z toho důvodu je od roku 2002
nutné k celkovému počtu stíhaných osob, respektive mladistvých, přičítat ty, které byly
podrobeny zkrácenému přípravnému řízení. A stejně tak navyšovat počet obžalovaných
osob o ty, na něž byl podán návrh na potrestání. V opačném případě bychom mohli
nabýt dojmu, že počet stíhaných a obžalovaných osob od roku 2002 výrazně klesá.
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Jak jsem již v předchozí kapitole uváděla, informace o těchto skupinách osob
získáváme především ze statistických ročenek státních zastupitelství a soudů,
které shromažďuje Ministerstvo spravedlnosti. Na tomto místě by bylo vhodné uvést,
že při komparaci statistik vedených Ministerstvem spravedlnosti a Policií ČR můžeme
sledovat drobné odchylky v počtech stíhaných osob, respektive stíhaných mladistvých.
Tato nuance je způsobena odlišným způsobem zpracování statistických dat. Policie ČR,
potažmo Ministerstvo vnitra používá odlišnou klasifikaci pro jednotlivé trestné činy,
než justiční orgány, které vycházejí z členění Trestního zákoníku, respektive Trestního
řádu.
U policejních statistik se tolik neprojevuje tzv. „proces filtrace, ke kterému
dochází v průběhu celého trestního řízení.“ Někdy jej také označujeme jako tzv. „model
trychtýře.“41 Tím se rozumí fakt, že policejní statistiky podávají nejúplnější
a nejpřesnější obraz o celkové kriminalitě, jelikož jsou zpracovávány co nejblíže době
spáchání trestného činu, respektive provinění či činu jinak trestného. Statistické ročenky
státních zastupitelství a soudů pak zaznamenávají počty osob stíhaných, obžalovaných
či odsouzených, evidované počty osob se v průběhu trestního řízení postupně snižují.
Při bližším pohledu na vývoj trestní politiky nad mladistvými pachateli na našem
území, můžeme zaznamenat, že do roku 1989 byl nad touto skupinou delikventů
uplatňován značně represivní přístup, jenž se odrážel ve zvýšeném ukládání
nepodmíněných trestů odnětí svobody. Tato situace se změnila až s nástupem
alternativního přístupu k trestání nejenom mladistvých pachatelů. Novelami trestního
zákona byl zaveden trest obecně prospěšných prací, dále množnost uložení
podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem.
Ze statistických údajů jednoznačně vyplývá, že po roce 1989 strmě rostl počet
trestně stíhaných mladistvých pachatelů, který dosáhl svého maxima v roce 1995,
kdy bylo trestně stíháno celkem 14 385 mladistvých. Toto číslo představuje nárůst
o 8764 trestně stíhaných oproti stavu v roce 1989. Podíl mladistvých na celkovém počtu
stíhaných osob (108 680 trestně stíhaných) je v tomto roce absolutně nejvyšší
a představuje 13,2%. V následujícím desetiletí dochází k postupnému poklesu počtu
stíhaných mladistvých pachatelů až na hodnotu 5 248 v roce 2005, který je
v následujících dvou letech vystřídán opět mírným vzrůstem (o 832 stíhaných v roce
2007.) K vzrůstu dochází i v podílu mladistvých na celkovém počtu stíhaných osob
41
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(113 813 trestně stíhaných), tj. 5,3%. Od roku 2008 však opět můžeme sledovat
postupný pokles v počtu stíhaných mladistvých pachatelů. V roce 2009 se hodnoty
dostaly pod hranici z roku 1989 a tento trend byl i nadále zachován.
Zatímco se do celkového počtu obžalovaných, ale i trestně stíhaných osob
pozitivně promítla výše zmiňovaná novela, která do trestního řízení zavedla nové
instituty zkráceného přípravného řízení a návrhu na potrestání, tak u mladistvých
pachatelů nejsou tyto instituty nijak hojně využívány. A tak na jedné straně vrůstá
celkový počet obžalovaných osob, kdežto na druhé dochází k poklesu obžalovaných
mladistvých, což znamená i pokles podílu mladistvých pachatelů na celkovém počtu
obžalovaných osob. V roce 2005 dosáhl celkový počet obžalovaných osob hodnoty
95 767, z čehož mladistvých bylo obžalováno jen 4 191 osob, což představuje pouhé
4,4%. Vývoj počtu obžalovaných mladistvých do jisté míry kopíruje naznačený trend
v počtu trestně stíhaných mladistvých pachatelů. S výjimkou roku 1990 dochází
po revoluci k postupnému nárůstu počtu obžalovaných mladistvých, který svého
maxima dosáhl v roce 1995, kdy bylo obžalováno celkem 11 213 mladistvých z 14 385
trestně stíhaných mladistvých pachatelů (tedy necelých 78 %.)

Poté můžeme

zaznamenat postupný pokles ve vývoji počtu obžalovaných osob s dvěma mírnými
vzrůsty v letech 2003 a 2007.
Podobně jako u obžalovaných osob je i vývoj odsouzených osob celkem
a odsouzených

mladistvých

rozdílný.

U

odsouzených

osob

celkem

dochází

k postupnému nárůstu počtu, zatímco u mladistvých odsouzených můžeme pozorovat
po prvotním nárůstu na počátku 90. let postupný pokles, který se promítl i do podílu
mladistvých na celkovém počtu odsouzených osob. V roce 2007 tento podíl představuje
pouhých 3,9 %, tedy 2 939 odsouzených mladistvých z celkového počtu 75 728
odsouzených osob. Na počátku sledovaného období v roce 1989 je počet odsouzených
mladistvých dokonce vyšší než počet obžalovaných mladistvých (5 378 odsouzených
oproti 4 582 obžalovaným mladistvým.) Tento jev je vystřídán v následujícím roce
poklesem o více jak 58% v počtu odsouzených mladistvých. Poté následuje růst vyjma
roku 1994, který přetrvává až do roku 1997, kdy počet odsouzených mladistvých dosáhl
svého maxima (6 438 odsouzených z 9 980 obžalovaných mladistvých, tedy 64,5 %.)
V následujícím roce již dosáhl počet odsouzených mladistvých takřka 74% z celkového
počtu obžalovaných mladistvých.) Nicméně od roku 1998 již pozorujeme pozvolný
pokles ve vývoji počtu odsouzených mladistvých, jenž se v roce 2006 dostal pod hranici
3000 osob. Tento trend zůstal zachován i v následujících letech.
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Graf č. 2 Vývoj trestní politiky uplatňované nad mladistvými v letech 1989-2013
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Zdroj: Statistický přehled Policie ČR a Ministerstva spravedlnosti 1989 - 2014 (vlastní
zpracování)
4.4

Struktura kriminality mládeže
Jak už jsem naznačovala výše, trestná činnost páchaná mládeží se vyznačuje

určitými specifickými rysy, jejichž odhalení může vést k hypotéze, že se protiprávního
jednání

dopustila

nedospělá

osoba.

Mezi

tyto

charakteristické

rysy

patří

např. nedokonalá příprava trestného činu, neúměrná brutalita, neadekvátní prostředky,
skupinové páchání atd. Při zkoumání věku pachatele můžeme zaznamenat určitý posun
v předmětu zájmu delikventního jednání, přechod k náročnějším způsobům páchání,
který souvisí i s přechodem i k závažnějším formám trestné činnosti. „Je patrný posun
od nahodile páchané trestné činnosti k typování objektů napadení i ve výběru předmětu
zájmu, posun od trestné činnosti páchané jednotlivci ke skupinové páchané trestné
činnosti.“42
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Mládež se nejčastěji dopouští majetkové trestné činnosti, zejména prostých
krádeží. Tento fakt ještě více vynikne při komparaci majetkové kriminality páchané
dospělými pachateli a osobami mladšími 18 let. Děti mladší 15 let vzhledem ke své
nezkušenosti páchají především kapesní krádeže a to velmi jednoduchým způsobem.
Mladiství pachatelé se často zaměřují na krádeže motorových vozidel a věcí,
které se v nich nacházejí. Motivem této činnosti nemusí být jen zisk. Řada mladých
pachatelů pochází i z dobře situovaných rodin, a tak je ke kriminalitě vede spíše pouhá
nuda či snaha o začlenění do nějaké referenční skupiny. V této souvislosti se někdy
hovoří o tzv. kriminalitě blahobytu.
V rámci analyzování majetkové kriminality je třeba si uvědomit, že vzniklá škoda
často nepřesahuje částku 5000 Kč a spadá tak do kategorie přestupků, které sice mohou
být evidovány, ale nejsou statisticky zpracovávány a vyhodnocovány jako v případě
trestných činů či provinění. Lze předpokládat, že delikventní chování jedinců v této
oblasti je ještě mnohem rozšířenější.
Majetková trestná činnost páchaná mládeží bývá organizovaná i dospělými
profesionálními zločinci. Často se jedná o cizince, kteří mohou vytvářet organizovanou
skupinu, jež zneužívá dětí k páchání drobných kapesních krádeží. Děti pocházející
z velmi chudých poměrů jsou skupinou najímány od jejich rodičů. Ti této možnosti
využívají, protože podíl, který obdrží za nelegální činnost svých dětí, představuje
výraznou část rodinného příjmu. Organizované skupiny zase využívají beztrestnosti
dětských pachatelů, kterým při dopadení nehrozí žádný významnější postih.
Tabulka č. 2 Podíl majetkové kriminality páchané mládeží na celkové kriminalitě
Celková kriminalita

Majetková
kriminalita

Celkem

126 237

40 994

Nezletilý 1-14

1350

515

Mladiství 15-17

3367

1702

Zdroj: Statistický přehled Policie ČR za rok 2014 (vlastní zpracování)
Z uvedené tabulky č. 2 vyplývá, že podíl majetkové kriminality osob nezletilých
na celkové kriminalitě páchané touto skupinou představuje asi 38,1%, u mladistvých je
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to 50,5%, kdežto u dospělých osob představuje podíl jimi páchané majetkové
kriminality na celkové kriminalitě pouze 32,5%.
Vedle majetkové kriminality převažuje mezi mládeží kriminalita násilná, jež je
často páchaná za použití brutálního násilí, někdy i pod vlivem alkoholu a omamných
látek. Zároveň platí, že pachatelé bývají agresivnější, pokud se delikventního jednání
dopouštějí ve skupinách. Skupinové násilí může vést až k hromadnému ničení majetku,
vandalismu a obtěžování kolemjdoucích.
Závažným problémem posledních let je narůstající drogová kriminalita. Mládež
se dopouští zejména nedovolené výroby návykových látek a jejich šíření. Tato činnost
souvisí i se samotnou zvýšenou konzumací alkoholu, tabákových výrobků a drog mezi
mládeží. Česká republika zaujímá přední místa v žebříčku konzumace těchto
návykových látek mezi osobami mladšími 18 let, jak ukazují četné studie,
např. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD)43, která je největší
celoevropskou studií zaměřenou na užívání návykových látek mezi respondenty ve věku
16 let. Její výsledky z roku 2011 prokázaly, že nejčastější zkušenost mají mladiství
s konzumací konopných látek (42,3%), na dalších místech se umístilo užívání léků
se sedativním účinkem (10,1%), čichání rozpouštědel (7,8%) a užívání halucinogenních
hub (6,9%.) Podíl denních kuřáků se pohybuje kolem 25%, přičemž nejsou prakticky
žádné rozdíly mezi pohlavími oproti užívání konopných látek, kde lze pozorovat
zvýšenou konzumaci u chlapců. Nejzávažnějším problémem pak zůstává pití alkoholu
mezi dospívajícími, kdy u chlapců ještě vzrostl výskyt pravidelného pití piva a destilátů,
u dívek pak vína a destilátů. Je možné polemizovat, proč tomu tak je. Patrně se na tom
podílí relativní otevřenost celé společnosti zejména ke konzumaci alkoholu a užívání
tabákových výrobků. Nicméně je třeba konstatovat, že alkohol a drogy mohou mít vliv
na páchání delikventního jednání nejenom osobami z řad mládeže.
4.4.1 Struktura kriminality dětí mladších 15 let a mladistvých v roce 2014
s přihlédnutím k její rozdílnosti
Pro děti mladší 15 let je charakteristické, že se často dopouštějí delikventního
jednání, aniž by dokázaly objasnit svoji motivaci. Z jejich nezralosti plyne i to,
že se páchají spíše méně závažné formy kriminality a bývají snadněji odhaleni.
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http://www.drogyinfo.cz/index.php/info/press_centrum/vysledky_evropske_skolni_studie_o_alkoholu_a_jinych_drogach_
espad_v_cr_v_r_2011_tiskova_zprava
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Oproti tomu mladiství páchají i závažnější formy kriminality, na rozdíl
od dětských pachatelů se častěji dopouštějí krádeží vloupáním, krádeží motorových
vozidel i násilných trestných činů. Může to být způsobeno i jejich lepšími fyzickými
dispozicemi a většími zkušenostmi i možnostmi. Mladiství pachatelé pak bývají
nejčastěji motivováni touhou po rychlém zisku, který jim umožní hýřivý způsob života.
Chtějí se vyrovnat svým bohatším vrstevníkům. Navíc ještě nemají vybudovaný vztah k
majetku, neznají hodnotu peněz.
Je možné sledovat i konkrétní trestné činy, respektive provinění či činy jinak
trestné, které jsou charakteristické právě pro mládež. Mezi typické trestné činy patří
sprejerství. V roce 2014 bylo celkem stíháno, vyšetřováno 670 osob, z toho 107
v kategorii nezletilých (dle policejních statistik tedy osoby od 1-14 let) a 95 mezi
mladistvými (15-17 let). Převážnou část zbývajících pachatelů budou pravděpodobně
tvořit osoby sice již zletilé, ale blízké věku mladistvých. Mládež se této kriminality
dopouští především z důvodu zanechání vlastního otisku – identity ve vnějším prostoru,
dále kvůli pocitu dobrodružství, i potřeby se vyhranit vůči ostatní populaci. Tato trestná
činnost je zároveň často páchaná ve skupinách, tzv. crew, které mívají vlastní označení.
Stejně tak každý sprejer má svůj vlastní podpis, tzv. tag, který umisťuje ve volném
prostoru.
Charakteristickým trestným činem je i šíření poplašné zprávy. Nejčastěji se jedná
o případy, kdy mladí lidé zneužívají tísňové linky a ohlašují výskyt bomby na určitém
místě, často ve škole, aby se tak vyhnuli výuce. Dalším motivem může být i pouhá
„legrace“ pramenící z pocitu nudy či dokonce úmysl páchat jinou trestnou činnost,
např. nahlásit výskyt bomby v prodejně a nastalého zmatku pak využít k odcizování
věcí. Mládež se na tomto trestném činu podílela takřka 19,5%. Z celkového počtu 128
případů nezletilý spáchali 14 skutků a mladiství 11.
Častým jevem je i zakládání požárů. Tohoto činu jinak trestného se dokonce
výrazně více dopouštějí nezletilí. V roce 2014 to bylo 41 osob, kdežto mladistvých
pouze 13 osob. Celkově bylo vyšetřováno či stíháno 156 osob. U nezletilých představuje
jejich podíl na celkovém počtu 26,3%, přičemž je třeba si uvědomit, že jejich podíl na
celkové kriminalitě za uplynulý rok byl 1,19%. Vyšší výskyt dětí u tohoto delikventního
jednání je způsobem především tím, že k založení požárů nejčastěji dochází při hrách
ve stodolách, na půdách apod. Dětští pachatelé také bývají snadněji dopadeni.
Pro mládež je typickým činem i pohlavní zneužití. Na uvedeném trestném činu
se mládež v roce 2014 podílela v 37,67% případů. Z celkového počtu 523 osob spadalo
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do kategorie nezletilých 61 osob a do kategorie mladistvých 136 osob. K tomuto
trestnému činu mezi mládeží dochází obvykle při získávání prvních sexuálních
zkušeností, kdy je jednomu z účastníků méně než 15 let. Často je čin pouze důsledek
vztahu dvou mladých lidí. V tomto případě se tedy nejedná o tak závažnou trestnou
činnost.
Graf č. 3 Podíl pachatelů podle věku na celkové kriminalitě v ČR v roce 2014
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Zdroj: Statistický přehled Policie ČR za rok 2014 (vlastní zpracování)
Uvedený graf č. 3 názorně zobrazuje podíl mládeže na celkové kriminalitě
za uplynulý rok. Z celkového počtu 114 608 stíhaných a vyšetřovaných osob bylo 1369
osob z řad nezletilých (tj. 1,19 %) a 2593 osob z řad mladistvých pachatelů (tj. 2,26%).
Při analýze struktury a vývoje kriminality mládeže je nutné si uvědomit,
že k 1. 1. 2010 nabyl účinnosti nový Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), který mimo
jiné přinesl novou kategorizaci trestných činů na přečiny a zločiny. Vedle toho zvýšil
některé trestní sazby, zavedl nové trestné činy a tím zpřísnil trestní represi. K tomu,
jakým způsobem se tato změna odrazila ve vývoji kriminality na našem území, se budu
věnovat v následující podkapitole.
Tato změna se promítla i do zpracování policejních statistik předkládaných
Policejním prezidiem Policie ČR. Nebylo již možné sledovat pouze spáchané trestné
činy, ale rozlišit nápad trestné činnosti do 3 kategorií, tj. na přečiny, zločiny a trestné
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činy páchané podle předchozího zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákoník. Nyní jsou tedy
poskytovány 4 různé přehledy trestné činnosti, tj. přehled trestné činnosti celkem,
přehled trestné činnosti – pouze přečiny, přehled trestné činnosti – pouze zločiny
a přehled trestné činnosti – trestné činy kvalifikované podle starého zákona.
Graf č. 4 Struktura kriminality dětí mladších 15 let v roce 2014
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Zdroj: Statistický přehled Policie ČR za rok 2014 (vlastní zpracování)
Uvedený graf č. 4 nám poskytuje přehled o spáchaných činech jinak trestných
osobami mladšími 15 let dle kategorií. Jednotlivá činnost je rozlišena podle kategorií
používaných v policejních statistikách.44 Z uvedeného přehledu vyplývá, že děti mladší
15 let se nejvíce dopouštěly majetkové kriminality, jež představuje necelých 40% jimi
spáchaných činů jinak trestných. Konkrétně se dětští pachatelé dopustili 515 těchto činů
z celkového počtu 1350 spáchaných skutků. Ve větším odstupu pak zůstává násilná
a ostatní kriminalita. Nejméně se pak dětští pachatelé dopouštějí hospodářské
kriminality, což je pochopitelné vzhledem k jejich nezralosti.

44

Do kategorie označované jako ostatní činy spadají trestné činy jako sprejerství, výtržnictví, požáry
apod. Kategorie zbývajících činů zahrnuje mimo jiné šíření poplašné zprávy, týrání zvířat, podporu a
propagaci hnutí.

35

Graf č. 5 Struktura objasněných činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími
15 let v roce 2014
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Zdroj: Statistický přehled Policie ČR za rok 2014 (vlastní zpracování)
Předchozí graf č. 5 blíže specifikuje kriminální činnost, které se dopustili dětští
pachatelé v uplynulém roce. Z uvedeného výběru činů jinak trestných vyplývá, že děti
nejčastěji páchají méně závažnou trestnou činnost, zejména krádeže prosté. Dále
se dopouštějí krádeží vloupáním či loupeží. Poměrně četnou skupinu ještě představují
činy sprejerství a výtržnictví. Naopak vůbec se nedopouštějí závažných trestných činů,
jako jsou vraždy.
Následující graf č. 6 nám poskytuje přehled o proviněních spáchaných mladistvými
pachateli. Kategorizace zůstává zachována jako u dětí. Rovněž v případě mladistvých
delikventů převažuje majetková trestná činnost. Mladiství spáchali 1702 těchto skutků
z celkového počtu 3367 skutků. I v tomto případě je majetková kriminalita následována
násilnou a ostatní činností. Oproti dětským pachatelům se ale mladiství více dopouštějí
hospodářské kriminality, konkrétně 125 skutků spáchaným mladistvými oproti 56
skutkům spáchaným dětmi.
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Graf č. 6 Struktura kriminality mladistvých v roce 2014
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Zdroj: Statistický přehled Policie ČR za rok 2014 (vlastní zpracování)
Graf č. 7 Struktura objasněných provinění spáchaných mladistvými v roce 2014
Šíření poplašné
neoprávněné
zprávy, 9
držení plateb.
0%
Karty, 66
Výtržnictví,
3%
151
Sprejerství,
121
Ned.výr. a 6%5%

Graf č. 7
vraždy, 3
0%

úmyslné ublížení
na zdraví, 225
10%

d.psych.l. a jedů,
103
4%

loupeže, 167
7%

krádeže vloupáním,
710
30%

krádeže prosté,
820
35%

Zdroj: Statistický přehled Policie ČR za rok 2014 (vlastní zpracování)
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I v případě mladistvých pachatelů lze konstatovat, jak ukazuje graf č. 7, že se i oni
nejvíce dopouštějí krádeží prostých či krádeží vloupáním. Dále se mladiství dopustili
celkem 225 provinění úmyslného ublížení na zdraví a 167 loupeží. Mladiství se také
dopustili i vražd oproti dětským pachatelům, konkrétně tří.
4.4.2 Faktory ovlivňující strukturu kriminality mládeže
Struktura kriminality mládeže může být ovlivněna řadou faktorů. Typickým
vnějším faktorem, jenž působí na strukturu kriminality nejenom mládeže, je legislativní
vývoj v oblasti trestního práva. V posledních letech můžeme zaznamenat dva důležité
zákony z této oblasti. Prvním je zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,
který nabyl účinnosti k 1. 1. 2004. Druhým je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
účinný od 1. 1. 2010. Následující grafy č. 8 a 9 názorně ukazují, jakým způsobem došlo
ke změně v počtu spáchaných trestných činů, respektive činů jinak trestných (graf č. 8)
a přečinů (graf č. 9) v letech 2004 a 2010 ve srovnání s uplynulým rokem 2014.
Především došlo k poklesu celkové kriminality páchané mládeží. Z původního počtu
3319 činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let v roce 2004, můžeme
v roce 2010 zaznamenat pouhých 1584 těchto činů (tedy pokles o více jak 52%)
a nakonec v roce 2014 už jen 1350 činů jinak trestných, což představuje pouhých 40,
67% z původního počtu činů spáchaných v roce 2004.
Podobnou proměnou prošla i kriminalita páchaná mladistvými pachateli. V roce
2004 bylo mladistvými delikventy spácháno celkem 7886 provinění. V druhé sledované
etapě v roce 2010 došlo k poklesu těchto činů na 5339 (tedy o více jak 32%.) V roce
2014 bylo zaznamenáno 3367 provinění. Celkově tedy došlo k poklesu o méně než 45%
z celkového počtu činů spáchaných mladistvými pachateli v roce 2004.
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Graf č. 8 Struktura kriminality dětí mladších 15 let v letech 2004, 2010 a 2014
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Zdroj: Statistický přehled Policie ČR za roky 2004, 2010 a 2014 (vlastní zpracování)
Navíc došlo k poklesu zaznamenaných činů i u jednotlivých skupin činů jinak
trestných či přečinů. Výjimku z tohoto zjištění představuje skupina mravnostních činů,
kde naopak došlo k navýšení těchto činů a to jak mezi dětskými pachateli, tak mezi
mladistvými. V případě mladistvých delikventů je tento nárůst výraznější. Oproti roku
2004, kdy bylo mladistvými spácháno celkem 161 mravnostních přečinů, došlo v roce
2014 celkem k 198 těmto proviněním. Nárůst je tedy o více jak 18,7 %. U dětských
pachatelů takřka o 23,3%. U mravnostních činů jsou mezi mládeží nejvíce zastoupeny
trestné činy znásilnění a pohlavního zneužívání. Ostatní činy z této oblasti kriminality
se objevují spíše výjimečně. K největšímu nárůstu skutků spáchaných mladistvými
pachateli došlo u provinění pohlavního zneužívání, kde se počet 125 spáchaných skutků
z roku 2004 navýšil na 148 v roce 2014. Můžeme se jen dohadovat, co stojí za tímto
navýšením, když v případě ostatních deliktů dochází s postupem let k jejich postupnému
snižování.
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Graf č. 9 Struktura kriminality mladistvých v letech 2004, 2010 a 2014
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Zdroj: Statistický přehled Policie ČR za roky 2004, 2010 a 2014 (vlastní zpracování)
K největšímu poklesu mezi jednotlivými skupinami deliktů došlo u majetkových
činů, které paradoxně patří k těm, jež jsou mládeží páchány nejčastěji. Jak můžeme
vidět v grafu č. 8, poklesl celkový počet majetkových činů u dětí mladších 15 let z 1953
skutků spáchaných v roce 2004 na 748 v roce 2010 (tedy o více jak 61 %.) V roce 2014
bylo zaznamenáno 515 těchto skutků, které představují jen 26,37 % z původního počtu
zaznamenaných skutků z roku 2004. Obdobnou situaci můžeme opět zaznamenat i mezi
mladistvými pachateli. V roce 2014 bylo ve skupině mladistvých zaznamenáno 1702
majetkových činů, což znamená snížení počtu těchto činů o více jak 63% oproti roku
2004, kdy bylo zaznamenáno 4701 těchto skutků.
Podrobněji můžeme tuto tendenci zachytit i u konkrétního trestného činu z této
skupiny, u kapesní krádeže, která je z hlediska četnosti spáchaných skutků poměrně
oblíbená zvláště mezi dětskými pachateli.
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Graf č. 10 Vývoj počtu pachatelů kapesní krádeže od roku 2004 do roku 2014
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Zdroj: Statistický přehled Policie ČR za roky 2004 - 2014 (vlastní zpracování)
I vývoj tohoto konkrétního trestného činu potvrzuje závěry učiněné výše.
Všeobecně lze říci, že v průběhu let dochází k postupnému snižování počtu spáchaných
skutků a to jak mezi mladistvými pachateli, tak mezi dětmi. Výjimku z tohoto
konstatování představují především roky 2005, respektive rok 2006, kdy dětští
delikventi spáchali dokonce více skutků než mladiství. U dětí pak ještě došlo k navýšení
počtu skutků oproti minulému stavu v letech 2011 a 2012. V roce 2014 pak došlo
k opětovnému snížení evidovaného počtu spáchaných skutků, konkrétně pak 26 skutků
spáchaných dětmi, který znamená snížení o více jak 90% oproti roku 2006, kdy bylo
zaznamenáno nejvíce skutků spáchaných dětmi za sledované období. V případě
mladistvých pachatelů představuje tento pokles méně jak 67%.
4.5

Rozsah a intenzita kriminality mládeže
K tomu, abychom mohli správně analyzovat stav kriminality na daném území,

v našem případě na území České republiky, potřebujeme zaznamenat vedle rozsahu
kriminality i jej intenzitu. Jak už jsem uváděla v první kapitole, z rozsahu kriminality
můžeme vyčíst počet trestných činů, respektive provinění či činů jinak trestných,
které byly páchány v daném čase na daném území. Tato veličina však neodráží
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demografické vlivy, tedy počet obyvatel žijících na daném území. Při komparaci
jednotlivých časových období či různých území by mohlo snadno dojít ke zkreslení
informací. V předchozím textu jsem dospěla k závěru, že v posledních letech dochází
k postupnému snižování kriminality a to jak u dětí mladších 15 let, ta i u mladistvých.
K tomu abych mohla tento závěr potvrdit, budu v následujících grafech užívat i index
kriminality, který je počítán na 10 000 obyvatel. Vedle údajů, které nám poskytují
statistiky Policie České republiky, budu pracovat i s daty zveřejňovanými Českým
statistickým úřadem o počtu obyvatel na našem území.45
Tabulka č. 3 Intenzita kriminality dětí mladších 15 let v ČR v letech 2007 – 2013
Počet dětí

Počet činů

Index

2007

1 476 923

2710

18,35

2008

1 480 007

2783

18,8

2009

1 494 370

2333

15,61

2010

1 518 142

1584

10,43

2011

1 541 241

1636

10,61

2012

1 560 296

1463

9,38

2013

1 577 455

1286

8,15

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, Statistický přehled Policie ČR ( vlastní zpracování)
Z uvedené tabulky č. 3 vyplývá, že ačkoliv dochází k postupnému nárůstu počtu
dětí mladších 15 let na území České republiky, dochází i přesto k postupnému poklesu
počtu spáchaných činů jinak trestných touto skupinou obyvatel. Výjimku z tohoto
tvrzení přestavuje pouze rok 2011, kdy došlo k mírnému navýšení počtu spáchaných
skutků (a tedy i ke zvýšení indexu na 10,61.) Hodnota indexu pak od roku 2007, kdy byl
zaznamenán index 18,35, poklesla o více jak 10 jednotek ke stavu 8,15, který byl
zaznamenán v roce 2013.
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Tabulka č. 4 Intenzita kriminality mladistvých v ČR v letech 2007 – 2013
Počet mladistvých

Počet činů

Index

2007

382 195

8079

211,38

2008

373 973

7728

206,65

2009

352 641

7123

202

2010

327 548

5339

163

2011

295 435

5427

183,7

2012

278 934

4713

168,96

2013

272 818

3845

140,94

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, Statistický přehled Policie ČR ( vlastní zpracování)
Na první pohled je patrné, že hodnoty indexu u dětí mladších 15 let a mladistvých
jsou diametrálně odlišné. Je to způsobeno především tím, že v případě dětí je zahrnuto
širší věkové spektrum od 0 do 14 let, tudíž počet obyvatel v této skupině je podstatně
vyšší. Lze však předpokládat, že delikventního jednání se dopouštějí spíše starší
zástupci této skupiny. I v případě mladistvých si však můžeme povšimnout trvalého
poklesu počtu spáchaných provinění i hodnoty indexu. (V tomto případě je tento jev
podpořen i trvalým poklesem počtu osob spadajících do této věkové skupiny.) V roce
2007 dosahoval index hodnoty 211,38, kdežto v roce 2013 již jen necelých 141. Došlo
tedy k poklesu o více jak 70 jednotek.
Následující tabulka č. 5 zachycuje strukturu kriminality dětí mladších 15 let
v letech 2007–2013 dle klasifikace, kterou používají policejní statistiky. I s přihlédnutím
k další veličině, jíž je intenzita kriminality, dospějeme k závěru, že dochází
k postupnému poklesu počtu spáchaných skutků v jednotlivých kategoriích činů jinak
trestných.

Výjimku z tohoto

konstatování představuje kriminalita

mravnostní,

jenž od roku 2007, kdy byla hodnota indexu 0,58, mírně rostla a to až do roku 2009
(0,67), poté opět následuje mírný pokles, který je v roce 2012 vystřídán nárůstem
na hodnotu 0,78. Tento jev byl rovněž zachycen grafem č. 8. Nejvyšší hodnotu indexů
můžeme shodně s předchozími závěry zaznamenat u skupiny majetkových deliktů.
U této skupiny rovněž došlo k nejvýraznějšímu poklesu hodnoty indexu a to z 9, 87
zaznamenaného v roce 2007 na hodnotu 3,74 v roce 2013.
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Tabulka č. 5 Struktura kriminality dětí mladších 15 let v ČR v letech 2007 – 2013
Násilné Mravnostní Majetkové Ostatní Zbývající Hospodář.
2007 3,37
(498)
2008 3,37
(499)
2009 3,04
(455)
2010 2,3
(349)
2011 2,15
(331)
2012 2.35

0,58

9,87

2,61

1,53

0,39

(86)

(1457)

(386)

(226)

(57)

0,62

9,52

3,37

1,47

0,44

(93)

(1409)

(500)

(217)

(65)

0,67

7,66

2,91

0,87

0,45

(100)

(1145)

(436)

(130)

(67)

0,64

4,93

1,87

0,35

0,35

(97)

(748)

(284)

(53)

(53)

0,55

5,5 (848)

1,75

0,26 (40)

0,41 (63)

0,31 (49)

0,29 (45)

0,2 (31)

0,19 (30)

(84)
0,78 (122)

(270)
4,16 (649)

1,49

(366)
2013 1,74

(232)
0,64 (101)

3,74 (590)

1,65

(274)

(260)

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, Statistický přehled Policie ČR ( vlastní zpracování)
I tabulka č. 6 zachycující strukturu kriminality mladistvých v letech 2007 – 2013
s přihlédnutím k počtu obyvatel ve věku 15-17 let žijících na území České republiky
potvrzuje závěry učiněné již dříve. Ve všech skupinách provinění dochází k poklesu
spáchaných skutků s výjimkou těch spadajících do skupiny mravnostních provinění.
Nárůst počtu spáchaných provinění je v případě mladistvých delikventů ještě
markantnější, než tomu bylo u dětských pachatelů. V roce 2007 dosahoval index
hodnoty 4,8, kdežto v roce 2013 již 7,92. Určité výkyvy můžeme zaznamenat
i u ostatních trestných činů, u nichž byla hodnota indexu v roce 2007 25,7, v roce již
33,83, poté následuje opět pokles, v roce 2011 návrat k hodnotám nad 33,8 jednotek,
aby byl vystřídán opět poklesem. Hodnota indexu v roce 2013 byla 24,15. K největšímu
poklesu hodnot došlo u zbývajících trestných činů, kde v roce 2007 byl zaznamenán
index 43,25, kdežto v roce 2013 již jen 4, 47.
S přihlédnutím k demografickému vývoji mládeže můžeme konstatovat,
že dochází k postupnému snižování kriminality páchané mládeží s výjimkou kriminality
mravnostní, která v posledních letech mírně stoupá.
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Tabulka č. 6 Struktura kriminality mladistvých v ČR v letech 2007 – 2013
Násilné Mravnostní Majetkové Ostatní Zbývající Hospodář.
2007 28,3
(1082)
2008 25,61
(958)
2009 27,48
(969)
2010 24,73
(810)
2011 27,74
(819)
2012 29,72

4,8

103,77

25,7

43,25

5,55

(184)

(3966)

(982)

(1653)

(212)

4,14

102,79

29

41,05

4,09

(155)

(3844)

(1083)

(1535)

(153)

4,93

98,46

33,83

31,02

6,27

(174)

(3472)

(1193)

(1094)

(221)

5,07

92,6

27,6

5,9

7,11

(166)

(3033)

(904)

(193)

(233)

6,26

104,35

33,81

6,57

4,98

(185)

(3083)

(999)

(194)

(147)

7,1 (198)

93,39

26,28

5,38

7,1 (198)

(2605)

(733)

(150)

75,21

24,15

4,47

4,36

(2052)

(659)

(122)

(119)

(829)
2013 24,7
(674)

7,92 (216)

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, Statistický přehled Policie ČR ( vlastní zpracování)
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5 KONTROLA KRIMINALITY MLÁDEŽE
5.1

Obecně
Je velmi složité zvolit vhodný přístup k delikventnímu jednání ve společnosti

obecně a možná ještě těžší je volba vhodné reakce na kriminalitu páchanou mládeží.
Snahou společnosti je především zabránit dalšímu páchání trestné činnosti či jinému
asociálnímu chování a zároveň zajistit ochranu veřejnosti před delikventními jedinci.
„Přitom neadekvátní užití formální sociální intervence může působit dokonce jako
faktor přispívající k rozvoji budoucí kriminální kariéry jedince.“46 V následující
kapitole bych se pokusila vymezit rozdílné přístupy k delikventní mládeži a dále bych
v krátkosti zachytila vývoj trestně politických přístupů k těmto jedincům.
Kontrolu kriminality můžeme v zásadě rozdělit na dvě skupiny, na formální
a neformální kontrolu kriminality. Formální kontrola kriminality klade důraz
na represivní přístup k pachatelům trestné činnosti. Soustřeďuje se tedy na potlačování
trestné činnosti a je uskutečňovaná zejména v rámci právní kontroly. Provádějí ji
především státní instituce jako orgány činné v trestním řízení, tedy soudy, státní
zastupitelství, jednotlivé útvary policie a dále pak orgány vězeňské služby. Tyto orgány
aplikují existující právní normy svojí každodenní činností, přispívají k jejich interpretaci
a díky tomu mají nejlepší přehled o účinnosti používané legislativy. Svými
doporučeními

vycházejícími

z praktických

zkušeností mohou

výrazně

přispět

ke zkvalitnění právních předpisů, které mohou následně ovlivnit i stav kriminality
na našem území.
Neformální kontrolou kriminality pak rozumíme především preventivní činnost
směřující k předcházení trestné činnosti, tedy osvojení takových strategií, které zabrání
tomu, aby nějaká trestná činnost byla vůbec páchaná. Kriminální prevence není
prováděna jenom orgány podílejícími se na trestním řízení, ale i zájmovými sdruženími,
školami, médii apod.
K delikventní mládeži je možné přistupovat rozdílně, volit různé prostředky
vedoucí k potlačení jejich nežádoucího chování. Jeden z možných přístupů bývá někdy
označován jako get tough – být tvrdý, přísný vůči kriminalitě. Tato metoda stojí
na represivním přístupu, podle něhož je účelem trestu především odstrašení společnosti.
46
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Spočívá ve zvyšování sazeb trestu odnětí svobody, zostřování dohledu u trestů
nespojených s odnětím svobody, tvrdým postihem recidivistů. Její zastánci vycházejí
z názoru, že pouze včasné uplatnění intervence může být účinné. Domnívají
se, že pokud nebude přísně trestána bagatelní delikvence mládeže, může to vést u těchto
jedinců až k pocitu beztrestnosti.47
Tento přístup se snaží vyvracet některé výzkumy, jejichž tématem je kriminalita
mládeže ve vztahu k jejímu budoucímu vývoji. Autoři publikace Základy kriminologie
a trestní politiky zmiňují výzkum provedený Hamburskou univerzitou. První etapa
výzkumu mimo jiné naznačila, že u dětí, u nichž došlo k použití formální sociální
intervence (zejména přísných trestů), byl zaznamenán častější výskyt delikventního
jednání i v budoucnu. Druhá etapa výzkumu, která se blíže zaměřila na vztah mezi
juvenilní kriminalitou a trestnou činností páchanou v dospělosti, předchozí závěry
jenom potvrdila. Mladiství, kteří se dopustili pouze jednou trestné činnosti a jimž nebyl
uložen trest odnětí svobody, měli jen v omezeném počtu případů záznam v rejstříku
trestů i v budoucnosti. Mladiství, kteří byli odsouzeni více než jednou, ale i tak jim
nebyl uložen trest odnětí svobody, byli v dospělosti odsouzeni ve 31% případů. Osoby,
které se v dětství dopustily delikventního chování, ale neměly jako mladiství záznam
v rejstříku trestů, nebyly většinou registrování ani v dospělosti.48
Přesně opačným trendem v přístupu k delikventní mládeži je koncepce
tzv. radikální non-intervence. Tato teorie vychází z toho, že určité negativní chování,
jež bývá spojováno právě s mládeží, jako je např. konzumace alkoholu, užívání drog,
vandalismus, záškoláctví, by mělo být společností ignorováno. Represivní postup
v těchto případech by naopak mohl působit jako kriminogenní faktor. Stoupenci tohoto
přístupu vycházejí z tzv. teorie nálepkování (Labeling approach), podle které mladiství
delikventi, kteří budou tvrdě potrestáni za spáchání určitého provinění, mohou být
do budoucna nepřiměřeně stigmatizováni. To v nich může vyvolat nechtěný efekt,
kdy namísto snahy po nápravě přijmou fakt, že se od zbytku společnosti odlišují,
ztotožní se se statusem delikventa, což může vést k dalšímu kriminálnímu chování.49
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Ve vývoji trestně politických přístupů k otázce kriminality mládeže, můžeme
pozorovat jakési cykly, v nichž liberálnější přístup střídá radikálnější. Bývá to
způsobeno především tím, že do té doby uplatňovaný přístup již není tak účinný
nejčastěji z důvodů změn ve společenské situaci, jako jsou ekonomická stagnace
či útlum, zvýšení nezaměstnanosti, migrace obyvatelstva, deziluze společnosti atd.
Sedmdesátá léta jsou spojená s tzv. rehabilitativní spravedlností, kdy je kladen
důraz na odlišný přístup ke kriminalitě mládeže, uplatňování neformálního přístupu
mimo systém trestního práva, který má vést k následné integraci mladistvého pachatele
zpět do společnosti. Následující desetiletí provází odlišný přístup. Propagovaná represe
spočívala především v možnosti využívání některých institutů trestního práva na dětské
delikventy, uplatňování tvrdších postihů, snižování hranice trestní odpovědnosti.
Ani jeden z uvedených přístupů však nebyl efektivní v zamezení recidivního
chování. Buď byl jedinec pouze pasivním objektem ozdravných nástrojů uplatňovaných
ze strany státních institucí, nebo byl přehnaně trestán, což jej poznamenalo
do budoucnosti. Určitým východiskem se tak stala koncepce restorativní justice, o níž
již jsem se zmiňovala v úvodní kapitole mojí práce. Tento systém vychází z představy
aktivně jednajícího delikventa, jenž je schopen přebrat odpovědnost za následky svého
jednání především tím, že se snaží odčinit vzniklou škodu či nemajetkovou újmu
a případně navázat vztah s obětí- „Příkladem je narovnání představující takovou reakci
na kriminalitu mládeže, protože přispívá k převzetí odpovědnosti dítěte za delikventní
jednání a jeho následky a je příkladem sankce, která jej integruje zpět do společnosti.“50
I na našem území můžeme zaznamenat oba protichůdné přístupy ke kriminalitě
mládeže. Do roku 1989 je nejenom v oblasti delikvence mládeže uplatňován silně
represivní přístup, kdy převažuje ukládání trestů odnětí svobody. Možnost většího
využití alternativních trestů i různých odklonů od trestního řízení se objevuje až v 90.
letech. Hojně využívaným se stává trest, respektive trestní opatření obecně prospěšných
prací, který je ukládán zhruba 20% odsouzených. Stále však můžeme pozorovat střet
dvou odlišných přístupů ke kriminalitě mládeže. Na jedné straně se prosadila poměrně
liberální úprava Zákona o soudnictví ve věcech mládeže, která akcentuje prvky
restorativní justice a na druhé straně se opakovaně ozývá volání po snížení hranice
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trestní odpovědnosti a tvrdším postihování mladých pachatelů, kteří se dopustili některé
ze závažných forem kriminality.
5.2

Právní kontrola
Platná legislativa nejlépe odráží státem uplatňovaný trestně politický přístup

ke kriminalitě mládeže. Podobně jako v jiných odvětvích je i v této oblasti základem
Listina základních práv a svobod, tedy ústavní zákon 2/1993 Sb., jenž je součástí
ústavního pořádku České republiky. V čl. 32 Listiny je zakotvena zásada, že zvláštní
ochrana dětí a mladistvých je zaručena, dále že péče o děti a jejich výchova je právem
rodičů a naopak že děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.
Dalším právním předpisem upravujícím mimo jiné rodinné vztahy je nový
občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který nahradil zákon o rodině č. 94/1963 Sb.
a který stanovuje zodpovědnost rodičů za řádnou výchovu svých dětí. Rodiče mohou být
své zodpovědnosti zbaveni jenom soudem, který také může svěřit dítě do péče jiné
fyzické osoby, do pěstounské péče nebo může nařídit ústavní výchovu.
I když trestní právo je chápáno jako obor práva, který je ve výlučné pravomoci
jednotlivých států, tak i v této oblasti dochází k ovlivňování ze strany mezinárodních
institucí, zejména pak OSN a Rady Evropy. Mezi nejvýznamnější dokumenty patří
především Úmluva o právech dítěte (rezoluce OSN 44/25, přijatá 20. 11. 1989),
kterou ratifikovala ještě ČSFR v roce 1991 a kterou je vázaná i Česká republika jako
nástupnický stát od 1. 1. 1993. Dále se jedná o Minimální standardní pravidla pro výkon
soudnictví nad mládeží – Pekingská pravidla, která byla přijata Valným shromážděním
OSN 29. 11. 1985 jako rezoluce 40/33. Jejich význam spočívá zejména ve formulování
základních zásad pro zacházení nejenom s delikventní mládeží, ale i s delikvencí
ohrožených dětí. Mezi důležitá doporučení patří zejména:
-

Vhodnost zavedení a rozvíjení samostatného trestního práva mládeže, včetně

kategorie mladých dospělých, specializovaného soudnictví nad mládeží, dalších institucí
zabývajících se delikventní mládeží a celoživotního vzdělávání pracovníků těchto
institucí
-

Důraz na výchovný a neintegrující účel použitých sankcí a opatření, přičemž

sankcí či jiným opatřením spojením s odnětím svobody dítěte by mělo být užito
skutečně jen jako posledního prostředku
49

-

Rozšiřování možnosti reagovat na kriminalitu mládeže tak, aby nedocházelo

ke stigmatizaci a přetrhávání pozitivních sociálních vazeb dítěte
-

Zaměření se na prevenci kriminality mládeže jako významnou součást sociální

politiky státu51
Tyto mezinárodní závazky byly naplněny až přijetím zákona o soudnictví
ve věcech mládeže. Proces přijímání tohoto právního předpisu nebyl jednoduchý. Již
v roce

1997

byla

pověřena

skupina

odborníků,

pracující

v rámci

Komise

pro rekodifikaci trestního práva hmotného a procesního, k vypracování návrhu zákona
o soudnictví ve věcech mládeže. Ministr spravedlnosti byl na základě usnesení vlády
č. 687/1999 pověřen připravit návrh nového zákona upravující tuto oblast. Mezi léty
1997-1999 bylo vypracováno celkem 6 analýz a na počátku roku 2000 byla dokončena
prvá neoficiální struktura zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Počátkem roku 2001
bylo vládě předloženo paragrafované znění zákona pod názvem – Zákon o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Vláda tento návrh
schválila v červnu roku 2001 a v prosinci tohoto roku byl návrh zákona projednán
v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Politická vůle k přijetí tohoto zákona však v té
době ještě chyběla. Příznivější se stala situace po červnových volbách do Poslanecké
sněmovny v roce 2002, kdy se nově ustanovená vláda rozhodla návrh zákona znovu
projednat a pozměnit. Z tohoto návrhu byl vypuštěn institut ochranné rodinné výchovy
a kategorie mladých dospělých spadajících rovněž do působnosti tohoto zákona. Zákon
o soudnictví ve věcech mládeže byl v průběhu roku 2003 schválen oběma komorami
Parlamentu a nabyl účinnosti k 1. 1. 2004.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže se vztahuje na děti i mladistvé, kteří
se dopustili protiprávního jednání. „Velký důraz klade na nápravu mládeže a její
integraci do společnosti. Sleduje, aby na toho, kdo se dopustil protiprávního činu, bylo
užito opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu
zdržel a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému
vývoji a podle svých sil a schopností přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním
činem.“52 Pojetí zákona vychází z principu restorativní justice. Předpokladem je,
že spácháním trestného činu, v tomto případě provinění nebo činu jinak trestného,
vzniká vztah mezi pachatelem a obětí trestného činu, které je třeba poskytnout morální
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a materiální zadostiučinění. Převažuje snaha o rychlé odstranění škody a následků
se škodou spojených za aktivní účasti pachatele. „Pachatel může v rámci probačního
a mediačního procesu aktivně vnímat všechny okolnosti jednání, kterého se dopustil,
a nikoliv pouze hrozící trest. Úspěšná mediace mu umožní navracet se do minulosti
a vyhnout se pobytu ve vězení, kde zpravidla začíná opravdová kriminální kariéra.“53
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v § 1 odst. 1 stanovuje, že „zákon upravuje
podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku,
opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví
ve věcech mládeže.“ Tento zákon je speciálním vůči obecným předpisům, jimiž
se rozumí zejména Trestní zákoník a Trestní řád aj, což vyplývá z § 1 odst. 3 ZSVM,
„Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době spáchání činu
nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních předpisů.“ Tak ZSVM nestanovuje
vlastní výčet provinění, jichž se může mladistvý pachatel dopustit, ale vychází z úpravy
Zvláštní části Trestního zákoníku.
Jak už jsem naznačila výše, zákon o soudnictví ve věcech mládeže se vztahuje
na dvě kategorie osob, na děti a mladistvé. Dětmi rozumí osoby mladší 15 let,
které nejsou z pohledu trestního práva trestně odpovědné. Mladistvými jsou pak osoby,
které v době spáchám trestného činu, respektive provinění, dovršili 15 let,
ale nepřekročili 18 let věku.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže zavádí nový institut tzv. soudů pro mládež,
kterými se dle § 2 odst. 2 písm. d) rozumí: „zvláštní senát anebo v zákonem stanovených
případech předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního,
krajského, vrchního a Nejvyššího soudu.“
Na rozdíl od dualismu sankcí stanovených Trestním zákoníkem vychází ZSVM
z monismu sankcí, což znamená, že za spáchané provinění lze uložit pouze opatření.
Nabízená škála opatření je však poměrně široká a měla by směřovat především integraci
jedince do společnosti, vytvoření podmínek pro jeho další rozvoj a zamezení možnosti
pokračování v páchání trestné činnosti dle zásad restorativní justice.
Při ukládání opatření je třeba dle zásad stanovených v § 3 odst. 3 ZSVM „přihlížet
k osobnosti toho, komu je ukládáno, včetně jeho věku a rozumové a mravní vyspělosti,
zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným a sociálním poměrům, a musí být
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přiměřené povaze a závažnosti spáchaného činu.“ Za spáchané provinění lze
mladistvému uložit výchovná, ochranná či trestní opatření dle § 10 ZSVM.
Výchovné opatření lze mladistvému s jeho souhlasem uložit již během řízení,
jež je proti němu vedeno. Lze jej uložit samostatně nebo vedle opatření ochranného
či trestního. Výchovnými opatřeními dle § 15 odst. 2 ZSVM jsou dohled probačního
úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení a napomenutí
s výstrahou. Jejich hlavním cílem je usměrnění života mladistvého.
Druhem ochranného opatření, který je vlastní ZSVM je ochranná výchova,
jenž může být při splnění podmínek přeměněna na výchovu ústavní. Dále může být
nařízeno ochranné léčení, zabezpečovací detence a zabrání věci nebo jiné majetkové
hodnoty, které jsou ukládány dle Trestního zákoníku. Účelem ochranných opatření je
„kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit společnost před
pácháním provinění mladistvými,“ jak je uvedeno v § 21 odst. 1 ZSVM.
Trestními opatřeními, jež mají být ukládány v návaznosti na Trestní zákoník, jsou
dle § 24 odst. 1 obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření
s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz
činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu a podmíněně
odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně. Za podmínek
stanovených tímto zákonem je možné upuštění od uložení trestního opatření nebo
podmíněné upuštění od uložení trestního opatření.
Důležitou podmínkou trestní odpovědnosti mladistvého, na rozdíl od dospělého
pachatele, je dosažení určitého stupně mravní a rozumové vyspělosti, které mu umožní
rozpoznat protiprávnost svého činu nebo ovládat své jednání. Hranice 15 let je hranicí
obecnou vyplývající z vývoje běžného jedince, který je v tomto věku schopen převzít
trestní odpovědnost za spáchané protiprávní jednání. Proces dospívání však
neprobíhá u každého jedince stejně a je třeba přihlédnout k individuálnímu vývoji, který
může být opožděný oproti vrstevníkům. Taková osoba nebude trestně odpovědná a lze
na ni uplatnit postup dle § 5 odst. 2 ZSVM.
Dítě mladší 15 let může spáchat pouze čin jinak trestný. Pokud se však takového
jednání dopustí, je nezbytné věc projednat a učinit vhodná opatření potřebná k jeho
nápravě uvedená v § 93 odst. 1 ZSVM. Opatření jsou ukládaná zpravidla po provedení
pedagogicko-psychologického vyšetření. Jsou jimi výchovná povinnost, výchovné
omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického, psychologického, nebo
52

jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, dohled probačního
úředníka, ochranná výchova nebo ochranné léčení.
5.3

Prevence
Prevence zločinnosti je neodmyslitelnou součástí předmětu kriminologie. „Je

zpravidla chápaná jako řízená činnost vybraných subjektů zaměřená na omezování
a překonávání procesů a jevů, které jsou v rozporu s občanským způsobem života.
Vzhledem ke specifickým rysům kriminality mládeže se stává prevence v této oblasti
jedním ze základních prostředků uplatňovaných trestní politikou.“54 Ukazuje se, že je
účinnější a také levnější snažit se kriminalitě předcházet než pak řešit následky
delikventního jednání. Na rozdíl od Slovenské republiky nebyl dosud na našem území
přijat samostatný zákon o prevenci kriminality, který by tyto postupy formalizoval.
A tak jsou přijímaná pouze dílčí preventivní opatření, které lze členit podle různých
hledisek. Nejvíce používaným členěním je dělení na primární, sekundární a terciální
prevenci.
Primární prevence zahrnuje celou skupinu aktivit, jež zajišťují především
smysluplné naplnění volného času. Zaměřuje se na široké spektrum osob od nejútlejšího
věku do dospělosti. Z průzkumů vyplývá, že delikvencí ohrožená mládež přistupuje
k trávení volného času poměrně pasivně – sledováním televize, povídáním s přáteli,
vysedáváním po hospodách. Proto je vhodné její pozornost zaměřit i jiným směrem
prostřednictvím kulturních zařízení, sportovišť, různých vzdělávacích programů,
jež mohou být pořádány i v rámci školy.
Sekundární preventivní opatření směřují již k sociálně rizikové mládeži. V této
prevenci by měla důležitou úlohu hrát škola, jež by měla upozorňovat na rizikové
chování svých žáků, kázeňské přestupky, záškoláctví, studijní neúspěchy. Činnost
by měla být zaměřena na pozitivní stimulaci takové mládeže především volnočasovými
aktivitami.
Na jedince, kteří se již dopustili delikventního jednání, jsou zaměřena opatření
terciální prevence. Jejich snahou je především zamezit recidivnímu chování. Součástí
těchto opatření je nejenom zvolení vhodného trestu, který povede k nápravě pachatele,
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ale i nalezení účinné pomoci, jež přispěje k jeho pozitivnímu rozvoji, např.
prostřednictvím

různých

vzdělávacích

programů,

terapeutických

výcviků,

rekvalifikačních kurzů, které mohou zajistit mladistvému vhodné zaměstnání. Důležitou
roli mají zejména úředníci Probační a mediační služby.
Ve třetí kapitole, kde jsem se mimo jiné věnovala příčinám kriminality, jsem
uváděla, že jedinec je silně ovlivňován prostředím, ve kterém žije. Prevence by tedy
neměla být zaměřena jenom na mládež, která kriminalitu páchá nebo by ji páchat mohla,
ale i na skupinu dětí a mladistvých, na nichž je kriminalita páchaná. Důležitou činnost
z tohoto hlediska vykonává především Orgán sociálně právní ochrany dětí. Ten
by při podezření, že je dítě týráno, zneužíváno nebo že nejsou dostatečně zajišťovány
jeho životní potřeby v rodině, měl přistoupit k rychlému a účinnému řešení. Především
jde o rozhodnutí, zda dítě odebrat rodičům Dále by dítěti měla být poskytnuta vhodná
terapie zaměřená na zamezení vzniklé újmy. Případní pachatelé z řad rodiny by měli být
s přihlédnutím k okolnostem daného případu tvrdě potrestáni.
Preventivní opatření dále můžeme členit dle způsobu zaměření na pachatele,
situaci či oběť. Prevenci pak členíme na sociální, situační a viktimologickou. Sociální
prevence se zaměřuje na vývoj potencionálního pachatele. Především se snaží o to,
aby správně proběhl proces socializace a integrace do společnosti, aby nedocházelo
k vyčlenění daného jedince, který pak může být více ohrožen kriminogenními faktory.
Situační prevence vychází z předpokladu, že mládež se delikventního jednání
dopouští na určitých místech v určitém čase. Snížením počtu takových míst, respektive
změnou okolností lze dosáhnout snížení možnosti páchat trestnou činnost a tím snížit
samotnou kriminalitu. Autoři publikace Základy kriminologie a trestní politiky v této
souvislosti zmiňují tzv. teorii rozbitých oken (Broken Windows Theory). Její tvůrci
vycházejí z myšlenky, že zanedbaná chátrající místa působí jako kriminogenní faktory,
neboť se na nich často odehrávají nějaká společensky nežádoucí chování či méně
závažné formy kriminality. V souvislosti s tím poukazují na skutečnost, že toto asociální
chování připívá k rozvoji závažnější kriminality. 55
Prevence zaměřená na oběti trestného činu směřuje především k poskytnutí
vhodných rad pro případ, že by se jedinec octnul v nějaké nebezpečné situaci, respektive
jakým způsobem má těmto nebezpečím předcházet. Osvěta může být zajišťována
i prostřednictvím masmédií, zejména televize. Ve spolupráci s útvary Policie ČR může
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např. informovat majitele bytů a domů o vhodných opatřeních sloužících k zabezpečení
jejich nemovitostí. K větší bezpečnosti přispívají i kamerové systémy, jež jsou
instalovány na vybraných místech ve městech a obcích. Často bývají umístěny
před hernami či diskotékami, kde je předpoklad vzniku kriminogenní situace.
„Základem úspěchu prevence kriminality mládeže je její včasné a dlouhodobé
působení. Vychází z předpokladu, že prevence kriminality mládeže je proces, který je
nutné nezanedbat, neodkládat a začít s ním od nejútlejšího věku dítěte.“56 Přestože
se nedá říci, že by prevence na našem území nefungovala, je zde ještě řada nedostatků,
jež by bylo dobré odstranit. Především je to vytvoření zákonného rámce preventivní
činnosti, který by přispěl k její větší systematizaci. Používaná opatření často postrádají
potřebnou koordinaci a tak se míjí nějakým trvalejším výsledkem. Vhodným opatřením
by bylo vytvoření vzájemně propojené sítě orgánů a organizací na úrovni obcí, krajů
a státu. Nezanedbatelným problémem rovněž zůstává i nedostatek finančních
prostředků. Jak jsem již uváděla výše, preventivní činnost má dlouhodobý charakter,
vyžaduje kvalifikované odborníky, a tudíž je nákladná. Řešením by bylo provedení
systémovějších změn ve financování této činnosti ze strany státu.
Preventivní činnost je často provozovaná v různých komunitních centrech,
klubovnách, jež se často vyskytují v některých sociálně problematických oblastech
a jsou tak v dosahu svým potencionálním klientům. Uvedená místa se vyznačují
otevřeností širokému spektru osob, tzv. nízkoprahovostí. V těchto místech se může
mládež věnovat různým zájmovým či sportovním aktivitám. Těmto se samozřejmě
může věnovat i v rámci tradičních organizací jako jsou škola, různé sportovní oddíly
apod. Problémem však může být nedostatek finančních prostředků a také to,
že predelikvent se není schopen podřizovat určitému řádu vlastnímu těmto organizacím.
Není zvyklý se orientovat na úspěch, dodržovat stanovená pravidla apod. Centrum
se speciálně vyškolenými pracovníky může takovému jedinci lépe pomoci a zaujmout
jej.
Důležitou skupinu pracovníků v této oblasti představují tzv. streetworkeři, kteří
se jak už název napovídá, pohybují přímo na ulicích, aktivně vyhledávají mladé jedince
ohrožené asociálním chováním a snaží se získat jejich důvěru. Mohou být pro takového
jedince určitou oporou, kterou mu nezajišťuje rodina či škola. Je třeba si uvědomit,
že přestože jsou pedagogové školeni v oblasti dětské psychologie, jejich hlavní činnost
směřuje k poskytnutí vzdělání v rámci zvoleného oboru. Nejsou zpravidla zvyklí nějak
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účinněji pracovat s delikventní mládeží, a proto pro ně střet s takto ohroženým jedincem
může být složitý. Oproti tomu streetworker či vyškolený pracovník sociálních služeb
by měl být schopen takové osobě pomoci, samozřejmě za předpokladu že ona sama
bude chtít. Nízké finanční ohodnocení, které bývá s těmito profesemi spojeno, však
může do budoucna představovat závažný problém spojený s úbytkem kvalifikovaných
osob.
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6

K OTÁZCE HRANICE TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI MLÁDEŽE A

DALŠÍM MOŽNÝM OPATŘETNÍM

V předchozích kapitolách jsem se pokusila analyzovat stav a vývoj kriminality
mládeže na území České republiky. Z použité literatury a uváděných statistických údajů
vyplývá, že na našem území dochází k dlouhodobému poklesu kriminality mládeže.
Při hodnocení celkových čísel je však třeba brát v úvahu fakt, že statistiky zachycují
pouze provinění a činy jinak trestné, které byly odhaleny a zaregistrovány orgány
činnými v trestním řízení. Předpokládaná kriminalita mládeže je však nepochybně vyšší
a skutečný stav se může od toho evidovaného podstatně odlišovat. Jedná se o rys
charakteristický pro kriminalitu mládeže, který ovlivňuje její celkový stav v celém jejím
vývoji, nikoliv pouze v posledních letech.
Při zpracovávání statistických údajů je třeba mít na paměti, že uváděné
hodnoty o celkovém stavu kriminality na našem území jsou do jisté míry zkreslovány
řadou faktorů, o nichž jsem již hovořila dříve. Patří mezi ně zejména změny
v demografické

struktuře

obyvatelstva,

legislativní

vývoj

v oblasti

trestní

politiky i samotná činnost orgánů činných v trestním řízení, která může být
ovlivněna i politickou situací v zemi. Statistiky zpracovávané zejména orgány činnými
v trestním řízení představují důležitý infomační zdroj o trestné činnosti páchané
na našem území. Jejich problémem je však určitá nejednotnost jednotlivých
orgánů v metodě vykazování. To podstatně stěžuje možnost vzájemné komparace.
Dalším dílčím problémem je určitá složitost a nepřehlednost zveřejňovaných
statistických údajů zejména pro laickou veřejnost. Vhodným opatřením by tedy bylo
zveřejňování komplexních zpráv, které by poskytovaly určité shrnutí uváděných
statistických údajů včetně jejich analýzy. Zájemci by tak měli možnost získat poměrně
jednoduchým způsobem informace nejenom o stavu kriminality na našem území,
ale i o faktorech, které ji ovlivňují.
Přestože lze celkem s jistotou tvrdit, že skutečně došlo k poklesu kriminality
mládeže oproti stavu na počátku 90. let, tak veřejné mínění o stavu kriminality mládeže
bude patrně jiné. Je tedy nutné položit si otázku, čím je to způsobeno. Podstatnou roli
v tomto negativním obrazu sehrávají zejména média, nejčastěji pak televize. V honbě
za senzací někdy velmi barvitým způsobem líčí závažnou trestnou činnost, jíž
se dopustili pachatelé z řad mládeže. Média si dobře uvědomují, že takové zprávy budou
divácky velmi vděčné a zajistí jim potřebnou sledovanost. Faktem ovšem je, že počet
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násilných trestných činů spáchaných mládeží rapidně poklesl, jak vyplývá z uvedených
statistik. Vražd, které jsou nejzávažnějším případem násilné kriminality, se mládež
dopouští pouze v několika případech za rok. Mladiství pak častěji než dětští pachatelé.
Nebezpečím tedy není vzrůstající počet spáchaných násilných činů, ale stoupající
brutalita, se kterou jsou páchány. Obecně je neúměrné násilí a použitá brutalita jedním
z charakteristických rysů kriminality mládeže. Některé z mediálně známých případů
však ukazují, že přehnané násilí je průvodním jevem řady spáchaných skutků. Můžeme
se jen domnívat, co stojí za touto stupňující se agresivitou. Často se uvádí, že na vině
jsou násilné počítačové hry, které jsou mezi mladými velmi oblíbené. Alarmující je
zejména fakt, že se těmito hrami baví i velmi malé děti, které ještě nemají vytvořený
reálný obraz o vnějším světě a mohou pak tento virtuální svět považovat za skutečný.
Neexistují však relevantní studie, které by tuto domněnku spolehlivě prokázaly.
Přestože došlo k celkovému poklesu kriminality mládeže, neznamená to,
že můžeme být s jejím celkovým stavem spokojeni. Proto je důležité diskutovat
o možných opatřeních, která by mohla vést k jejímu dalšímu snižování. V rámci procesu
přijímání nového Trestního zákoníku bylo jednou z probíraných otázek snížení hranice
trestní odpovědnosti. Osobně se nedomnívám, že by toto opatření nějak výrazně přispělo
v boji s kriminalitou. Stanovení hranice trestní odpovědnosti na 15 let má svoji logiku.
V 15 letech obvykle jedinec končí povinnou školní docházku a přechází na střední
školu. Postupně se osamostatňuje, socializuje a je schopen ovládat své jednání.
Protiargumentem by mohlo být, že díky společenskému pokroku dnešní děti dospívají
dříve než předchozí generace. Otázkou je, zda se jedná pouze o vnější projevy
dospělosti týkající se např. oblékání a vnější prezentace nebo zda je psychika dnešních
dětí skutečně vyvinutější než dříve.
V ostatních evropských zemích je hranice trestní odpovědnosti stanovena různě.
Stejná věková hranice je v některých skandinávských zemích, jako jsou Finsko, Norsko,
Švédsko. U našich nejbližších sousedů je hranice trestní odpovědnosti stanovena na 14
let. Výrazně nižší je v zemích Velké Británie. V Anglii a Walesu je stanovena na 10 let,
ve Skotsku pak dokonce na 8 let. Je však nutné podotknout, že je zde možné stíhat děti
mezi 8. a 16. rokem pouze na zvláštní povolení. Specifickým případem je Švýcarsko,
kde se výrazně uplatňuje sociálně-opatrovnický model. Je zde sice možné vést řízení
proti dětem od 7 do 15 let, ale pouze prostřednictvím jejich právních zástupců.
Vytvořené právní prostředí v těchto zemích počítá s tím, že na delikventní jedince z řad
dětí bude možné aplikovat celou řadu opatření, spolupracovat s pedagogy, psychology,
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sociálními pracovníky a účinně tak působit na takového jedince. Pokud by tedy došlo
ke snížení hranice trestní odpovědnosti, nemělo by se tak stát bez další reflexe
v trestním právu, především v činnosti orgánů podílejících se nápravě pachatele.
Za systémové řešení legislativy týkající se trestné činnosti mládeže bych naopak
považovala zavedení kategorie mladých dospělých, s nímž počítal návrh zákona
o soudnictví ve věcech mládeže. Tento návrh předpokládal zavedení kategorie osob
ve věku od 18 do 21 let, na něž by se rovněž vztahovala působnost tohoto zákona,
který byl koncipován jako komplexní norma určená pro mládež. Návrh zákona vycházel
z předpokladu, že přestože osoba dosáhne zletilosti, nemusí to nutně znamenat, že u ní
byl dokončen proces dospívání, a tak jeho autoři považovali za vhodnější řešení
kriminálního jednání použití specifických opatření uplatňovaných u mladistvých
pachatelů, než prostředků z Trestního zákoníku.
Tento institut se však do konečné podoby zákona nedostal. Zvítězily argumenty
odpůrců, kteří považovali takové řešení delikvence mladých pachatelů za příliš mírné.
Některé specifické postupy zacházení s osobami blízkými věku mladistvých se nakonec
promítly do novely Trestního zákona. Osobě blízké věku mladistvých je možné uložit
v určitých případech trest odnětí svobody v rámci stanovené trestní sazby snížené
o jednu čtvrtinu nebo uložit některá výchovná opatření ze Zákona o soudnictví
ve věcech mládeže za podmínek stanovených pro mladistvé pachatele. Této možnosti
však není možné využít, pokud se taková osoba dopustí zvlášť závažného trestného
činu. Osoba blízká věku mladistvého je pojmem trestního práva a soudní praxí ji
aplikuje na ty, kteří výrazně nepřekročili hranici zletilosti.57 Osobně se však spíše
přikláním k názoru, že je vhodné k osobám, jež teprve překročily práh zletilosti,
přistupovat s přihlédnutím k jejich nedostatečné zralosti a nezkušenosti. Ukazuje
se, že z hlediska zamezení recidivy je lepší volit spíše výchovné nástroje než represivní.
Již v předchozí kapitole jsem uváděla, jak je důležité mít vybudovaný kvalitní
systém prevence kriminality. Z tohoto hlediska by bylo vhodným opatřením zejména
přijetí samostatného zákona o prevenci, na jehož podkladě by pak mohly být
organizovány jednotlivé preventivní programy. Dále by bylo vhodné nějak formalizovat
činnost sociálních pracovníků a tzv. streetworkerů, zejména pak s ohledem na jejich
finanční ohodnocení. Bez kvalifikovaných pracovníků nikdy nebude možné dosáhnout
účinné prevence. „Dosavadní preventivní práce, která je uskutečňována v ČR má
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nejednou tendenci zaměňovat faktickou osobní sociální práci s klienty a jejich rodinami
za vytváření podmínek pro práci s nimi, sebelepší vybavení klubů, hřišť, dílen apod.,
sebelépe organizovaná přednášková činnost, sebehodnotnější volnočasová aktivita sama
o sobě, sebelépe organizovaná situační prevence nenahradí potřebu důsledné
a chápající přátelské intervence pracovníkův roli sociálních asistentů.“58 Ke kvalitní
preventivní činnosti přispěje i důsledné hodnocení zaváděných preventivních programů.
Bez náležité zpětné vazby není možné odhalit případné chyby. Zároveň je takové
zhodnocení důležité nejenom pro odbornou veřejnost, ale i pro tu laickou, jež tak často
volá po účinnějších nástrojích v boji s kriminalitou nejenom mládeže.
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ZÁVĚR
Ústředním tématem této diplomové práce byla struktura a vývoj kriminality
mládeže na území České republiky. Popsala jsem specifické příčiny delikvence
mládeže, charakteristické rysy, kterými se vyznačuje trestná činnost mládeže. V otázce
vývoje jsem se zaměřila především na období od počátku 90. let do roku 2014.
Následující text bude patřit shrnutí poznatků, ke kterým jsem dospěla.
Důležitými informačními zdroji o stavu kriminality na našem území jsou
především statistiky zpracovávané orgány činnými v trestním řízení, tedy především
Policií ČR, státními zastupitelství a soudy. Určitým problémem je nejednotná metodika
zpracování statistických dat uvedenými orgány, což znesnadňuje jejich vzájemnou
komparaci. K lepší orientaci by rovněž přispělo určité shrnutí uveřejňovaných
statistických dat.
Při hodnocení statistických dat je třeba si vždy uvědomit, že poskytují přehled
pouze o registrované kriminalitě, tedy té, která byla zjištěna orgány činnými v trestním
řízení. Skutečná trestná činnost mládeže však bude mnohem vyšší, neboť je pro mládež
charakteristická tzv. latentní, tedy skrytá, kriminalita. Stav kriminality na našem území
bývá

ovlivněn

celou

řadou

faktorů,

od

demografických

vlivů,

přes společenské a legislativní změny i činnost orgánů činných v trestním řízení.
Delikventní jednání mládeže se často vyznačuje charakteristickými rysy, podle
nichž je možné učinit hypotézu, že zjištěný čin byl spáchán nedospělou osobou. Mladí
pachatelé svoji trestnou činnost obvykle příliš neplánují, nebývají na ni připraveni, a tak
často volí nevhodné nástroje k jejímu spáchání. Mají tendenci se se svými skutky
chlubit svému okolí, což značně usnadňuje vyšetřování. Často se uchylují k násilnému
až brutálnímu způsobu provedení. To bývá ještě znásobeno v případě, kdy se trestné
činnosti dopouštějí ve skupinách. Nevhodná referenční skupina, ke které mladý jedinec
inklinuje, může být výrazným kriminogenním faktorem.
Příčiny kriminality mládeže můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. Přestože je jich
celá řada, ukazuje se, že rozhodující roli má především rodinné prostředí, ve kterém
jedinec vyrůstá. Mladí delikventi často pochází z dysfunkčních rodin, které se vyznačují
asociálními formami chování. Časté bývá nepřiměřené užívání alkoholu a drog, hádky
mezi rodiči, nezaměstnanost a s ní spojená nízká ekonomická úroveň rodiny, výjimkou
nebývá ani násilné chování, které může být aplikováno i vůči dětem. Mladý jedinec

61

z takovéhoto prostředí přebírá nevhodné vzorce chování, které si nese do budoucího
života. Z rodiny může získat jedinec i negativní genetické dispozice.
Porevoluční období bylo provázeno výrazným nárůstem kriminality nejenom
mládeže. Tento stav byl zapříčiněn celou řadou faktorů, zejména pak výraznými
společenskými změnami, demografickou strukturou obyvatelstva i činností orgánů
činných v trestním řízení. V novém tisíciletí však můžeme sledovat postupný pokles
kriminality mládeže, který byl jistě ovlivněn i výraznými legislativními změnami
v oblasti trestního práva, zejména pak přijetím Zákona o soudnictví ve věcech mládeže
a nového Trestního zákoníku. Pokud bychom přihlédli k tomu, že celková kriminalita
mládeže může být podstatně větší než ta registrovaná, můžeme s jistotou tvrdit, že vývoj
v posledních letech je poměrně stabilní. Z hlediska budoucnosti je možné mít určité
obavy z předpokládaného demografického vývoje. V 90. letech, které byly spojené
s nárůstem kriminality, byla na našem území zaznamenána zvýšená porodnost. Tento
jev lze předpokládat i v následujících letech.
Pro mládež je typická především majetková kriminalita. Obvyklým trestným
činem pak bývá krádež. Mladiství pachatelé se oproti dětem do 15 let dopouštějí častěji
závažnější kriminality, jejich způsob provedení bývá propracovanější, zpravidla také
přesně ví, proč se trestné činnosti dopouštějí.
Negativním faktorem ovlivňujícím trestnou činnost mládeže pak bývá poměrně
hojné užívání alkoholu a jiných návykových látek osobami mladšími 18 let. Tolerance
společnosti vůči tomuto asociálnímu chování je poměrně vysoká, což se projevuje tím,
že není výraznějším problémem, aby si tyto látky mladistvý pachatel opatřil. Mládež
mívá umožněn vstup na diskotéky, do barů či heren, což s sebou přináší určitá úskalí.
Mladý jedinec, který bude shánět prostředky na tuto zábavu, se může snadněji uchýlit
k delikventnímu jednání.
Poměrně kvalitní legislativní rámec pro boj s kriminalitou představuje Zákon
o soudnictví ve věcech mládeže, který zavedl do našeho právního prostředí prvky
restorativní justice. Určité nedostatky však můžeme spatřovat v oblasti prevence
kriminality. Vhodným opatřením by mohlo být především přijetí samostatného zákona
o prevenci, který by tuto činnost více formalizoval. Důraz by měl být kladem zejména
na kvalifikované sociální pracovníky a asistenty, kteří budou za svoji činnost dostatečně
finančně ohodnoceni. Tyto osoby mohou vhodně působit na ohroženou mládež, získat
si její přirozenou důvěru a pokusit se ji motivovat.
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Není možné najít takové řešení, které by kriminalitu z naší společnosti zcela
vymýtilo. Nikdy však nesmíme tento boj vzdávat. Nemůžeme se spoléhat pouze na stát,
že zavede účinná opatření vůči kriminalitě. Je důležité, aby celá společnost vštěpovala
svým členům zásady a hodnoty, které přispějí k jejímu lepšímu fungování. Hlavní roli
v tomto procesu by měla hrát určitě rodina. Proto je nezbytné, aby stát vytvářel
co nejlepší prostředí pro rodiny, které pak budou moci vychovávat jedince dodržující
normy a principy stanovené společností.
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ABSTRAKT
Ústředním tématem mojí diplomové práce byla struktura a vývoj kriminality
mládeže na území České republiky. Kriminalita obecně představuje závažný
společenský problém. Je důležité, abychom nepodceňovali ani kriminalitu mládeže,
neboť z mladých delikventů často vyrostou staří recidivisté.
Diplomová práce se skládá z úvodu, 6 samostatných kapitol a závěrečného
shrnutí. Je opatřena seznamem použité literatury a internetových zdrojů a také
seznamem grafů a tabulek, které jsou součástí práce. Každá kapitola se zabývá jiným
aspektem kriminality mládeže.
V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy, se kterými se setkáváme
v kriminologii, trestním právu i konkrétně v rámci problematiky kriminality mládeže.
Druhá kapitola přináší historický exkurz do kriminality mládeže. První část je
zaměřena spíše na vývoj přístupu ke kriminalitě mládeže ve světě, kdežto ve druhé
se seznamujeme s legislativním vývojem na území Československé republiky, od vzniku
samostatné Československé republiky do dnešních dnů.
Třetí kapitola je zaměřena na strukturu kriminality mládeže. První podkapitola
přináší přehled o informačních zdrojích o kriminalitě nejenom mládeže. Druhá
podkapitola se zabývá charakteristickými rysy kriminality mládeže. Ve třetí
se seznamujeme s typickými příčinami jejího vzniku.
Čtvrtá kapitola se zabývá vývojem kriminality mládeže na našem území. Nejprve
je v první podkapitole popsán celkový stav kriminality na tomto území. Druhá
podkapitola popisuje rozsah a dynamiku registrované kriminality mládeže v ČR.
A ve třetí podkapitole je zachycen vývoj počtu stíhaných, obžalovaných a odsouzených
mladistvých. Samotná struktura kriminality mládeže je popsána ve čtvrté podkapitole.
Tématem páté kapitoly je kontrola kriminality. První část je zaměřena na právní
způsob kontroly kriminality. Druhá část pak popisuje možná preventivní opatření, která
mají kriminalitě předcházet.
V šesté kapitole jsem se pokusila vymezit některá opatření a doporučení pro boj
s kriminalitou mládeže.
Poslední část patří závěrečnému shrnutí. Pozitivním zjištěním je fakt,
že v posledním desetiletí dochází k postupnému snižování kriminality mládeže.
V současnosti je stav kriminality mládeže poměrně stabilní.
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ABSTRACT

The central theme of my thesis is the framework and development of juvenile
delinquency on the territory of the Czech Republic. Crime in general is a serious social
problem. It is important not to underestimate juvenile delinquency due to the fact that
young offenders often become repeat offenders.
The thesis consists of an introduction, six separate chapters and a final summary.
The thesis provides a list of the used Literature and Internet resources, and a list
of graphs and tables. Each chapter deals with a different aspect of juvenile delinquency.
The basic terms encountered in Criminology, criminal law and specifically
in context of juvenile delinquency are defined in the first chapter.
The second chapter provides an overview of juvenile delinquency. The first part
is

focused on the development

of the approach to juvenile delinquency, while

the second part describes the legislation development on the territory of the Czech
Republic from the establishment of the independent Czech Republic to the present time.
The third chapter is focused on the framework of juvenile delinquency. The first
subchapter provides an overview of information sources not only about juvenile
delinquency. The second subchapter deals with characteristics of juvenile delinquency
. The typical causes of its origin are presented in the third subchapter.
The fourth chapter deals with the development of juvenile delinquency on our
territory. The overall crime situation on our territory is described in the first subchapter.
The second subchapter describes the extent and dynamics of registered juvenile
delinquency in the Czech Republic. The evolution of the number of prosecuted,
charged and sentenced juveniles is provided in the third subchapter. The framework
of juvenile delinquency is described in the fourth subchapter.
The topic of the fifth chapter is crime control. The
on the legal method

of

first part

is focused

crime control. Possible preventive measures aimed

at preventing crime are described in the second part.
My attempt to define some measures and recommendations aimed at fighting
(combating) crime can be found in the sixth chapter.
The last part of my thesis includes a final summary. The positive fact is that
in the last decade juvenile delinquency has gradually decreased. Currently, the state of
juvenile delinquency is relatively stable.
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