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Výklad některých pojmů : 

 

mládež -  pro účely této práce budu za mládež označovat fyzické osoby  0 - 18 let, 

dítě -  pro účely této práce budu za dítě označovat fyzické osoby  0 - 15 let ,  

mladistvý - pro účely této práce budu za osobu mladistvou označovat fyzickou osobu 

 15 - 18 let,  

osoba blízká věku mladistvého - pro účely této práce budu za osobu blízkou věku     

mladistvého označovat fyzické osoby  18 - 21 let, 

recidiva - zpětnost, případ, kdy pachatel trestného činu, za který byl již pravomocně  

odsouzen, znovu spáchá další trestný čin, 

anomický syndrom - asociální jednání se vyznačuje vysokým stupněm brutality a  

bezcitnosti, s výraznou absencí norem, pravidel a snížením chápáním 

odpovědnosti za své jednání, 

kriminogenní faktory  - příčiny a okolnosti, které vedou nebo mohou vést k páchání  

trestné činnosti a které ovlivňují vznik a vývoj kriminality nebo ji doprovázejí, 

biopsychologie - procesy, jež jsou základem chování a prožívání, 

prekursor  - výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný  

produkt,   

 

Seznam použitých symbolů a zkratek: 

 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

cca. – circa (přibližně) 

č. – číslo 

čl. – článek 

např. – například 

odst. – odstavec 

resp. – respektive 

Sb. – Sbírka zákonů 

tzv. – takzvaný 
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Při nápravě delikventních jedinců je nutné opírat se o moderní poznatky 

odborníků ze všech oborů, především potom z oboru psychologie, psychiatrie, 

kriminologie, pedagogiky. Je nutno dbát o úspěšný a plnohodnotný návrat provinilců do 

běžného života, nikoliv o jejich distancování.  

Boj s kriminalitou mládeže je dlouhodobá záležitost. Je nutné postupně dosahovat   

reálného cíle, kterým je maximální možná minimalizace delikventního chování 

mládeže. 
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činnosti podílela cca. 8%, z toho děti do 15 let cca. 3%  a mladiství ve věku od 15 do 18 

let cca. 5%.   

Setrvalý pokles počtu evidovaných trestných činů a stagnace počtu pachatelů 

z řad dětí a mladistvých lze vysvětlit jednak změnami, které jsou zaváděny do stylu 

práce Police ČR, ale také dlouhodobě realizovanými preventivními opatřeními, 

především u dětí a mladistvých.  

Nejvýznamnějším prostředkem sociální prevence je výchova dětí v rodinách a 

výchova dětí ve školách. Preventivně mohou působit i nevládní organizace. Vlivným 

nástrojem je také sociální politika státu ovlivňující systém vzdělávání, zaměstnanost, 

stabilitu rodiny, fungování policejního a soudního aparátu a dalších institucí, 

zabývajících se rizikovou mládeží.  

Dobrá prevence musí předcházet všem typům sociálního selhání - kriminalitě, 

abúzu drog, odpadávání ze škol a zaměstnání, předčasným těhotenstvím atd.. Navíc 

cílem prevence nemůže být jen absence sociálně patologických jevů, cílem musí být 

prezence sociálně příznivého chování. 

Současný systém péče o delikventní mládež, ale ještě v mnoha ohledech selhává. 

Umožňuje propad tisíců dětských a mladistvých delikventů mimo něj. Spíše než 

moderních sociálních metod zaměřujících se na posílení klientových schopností 

vyrovnávat se přijatelným způsobem s rizikovými situacemi přetrvává administrativně 

represivní přístup sociální práce. Netvoří ucelený komplex, ale soustavu mezi sebou 

nekomunikujících subjektů. 

Boj s kriminalitou mládeže je tedy nutno vést komplexně, protože jednotlivé dílčí 

zásahy a opatření nikdy nebudou dostatečně účinné. Především je nutno se zaměřit na 

minimalizaci a odstranění příčin, vedoucích k delikventnímu chování mládeže. Nic 

nedovede plně nahradit dobře fungující rodinu. Zde by měl stát vytvářet podmínky pro 

vytváření a fungování úplných rodin a v nutných případech nenásilnou formou pomáhat 

návratu narušených rodin k normálnímu stavu. Zde však nemyslím systém „čím více 

dětí, tím více peněz“, ale spíše podporu státního aparátu, jako jsou školky, dostupná 

psychologicko-pedagogické pracoviště, odborná pomoc a prostor pro žádoucí rozvoj 

každého dítěte. Stát dále musí mít větší zájem na státním školství a to ve všech jeho 

stupních, přičemž sem patří i podpora zájmových činností mládeže. Společnost by měla 

mládeži dávat pozitivní vzory.  

Stát by měl více využít svou represivní moc v boji s eliminací dostupnosti 

rizikových prostředí, jako jsou různé herny, prodej alkoholu apod.. 
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6. Závěr 

 

Delikvence mládeže, neboli trestná činnost dětí a mladistvých se v mnoha 

ohledech liší od trestné činnosti ostatních věkových skupin pachatelů. To je dáno 

stupněm psychického a somatického vývoje, vlastnostmi, zkušenostmi i motivy 

k páchání trestné činnosti. Mládež páchá trestnou činnost častěji se spolupachateli a ve 

skupině. Trestná činnost je ve většině případů páchána živelně pod vlivem momentální 

situace, převládá emotivní motivace oproti rozumové. Impulsem pro trestnou činnost je 

v řadě případů alkohol, případně jiná návyková látka zvyšující agresivitu a nepřiměřené 

reakce. Příprava trestné činnosti je nedokonalá, obvykle schází prvek plánování, častá je 

i nedostatečná příprava vhodných nástrojů ke spáchání trestného činu. Trestná činnost 

se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací, ničením předmětů a 

znehodnocením zařízení. Některé znaky způsobu spáchání trestné činnosti souvisejí se 

somatickými znaky pachatele, např. vyšší rychlostí pohybu, mrštností, obratností, menší 

postavou a nižší váhou. Výběr předmětu útoku je určován jiným hodnotovým systémem 

než u dospělých. Mladí pachatelé často odcizují předměty, které momentálně potřebují, 

nebo které se jim vzhledem k věku líbí, např. automobily, motocykly, videa, televizory, 

oblečení, zbraně, nože, alkohol, cigarety, léky apod.. Věci získané z trestné činnosti 

bývají rozdělovány ve skupině. Finanční prostředky se zpravidla utrácejí společně. Při 

dělení je patrná hierarchie a podíl na spáchané trestné činnosti. Vliv řady negativních 

jevů se nemění - špatně fungující rodina, party vrstevníků, záškoláctví, bydliště a 

trávení volného času. Rovněž motivace je obdobná - touha po dosud nepoznaném, 

získání finančních prostředků k uspokojení svých potřeb apod.. 

Podle četnosti se děti a mladistvý nejčastěji dopouštějí majetkové trestné činnosti. 

Především trestného činu krádeže a to jak krádeže prosté, tak vloupáním. Dále pak 

krádeží věcí z motorových vozidel a krádeží motorových vozidel. U násilné trestné 

činnosti jsou to především loupeže, úmyslná ublížení na zdraví a vydírání, které jsou 

doprovázeny vysokým stupněm brutality. 

Vyhodnocením trestné činnosti mládeže za období od roku 1993 do roku 2007 

v České republice bylo zjištěno, že již od roku 2004 dochází ke snižování počtu 

zjištěných trestných činů. V roce 2006 byl jejich počet nejnižší od roku 1993. Počet 

pachatelů z řad dětí a mladistvých má stagnující charakter. Mládež se na celkové trestné 
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Graf č. 6 – Přehled finančních prostředků uvolněných městům ze státního rozpočtu od 

roku 1996 do roku 2003 
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Připravuje se řada důležitých zákonů, které mohou zásadním způsobem ovlivnit přístup 

ke kriminálně rizikovým i delikventním dětem a mladistvým. Odborníci, kteří se 

problematikou predelikventní a delikventní mládeže zabývají, naléhavě požadují 

systémové řešení současné situace, včetně ofenzivního zavádění moderních 

intervenčních a nápravných metod do sociální práce s delikventní mládeží.  

Aktuálně však lze konstatovat, že zvýšeným počet specializovaných institucí pro 

práci s rizikovými jedinci, se od roku 2004 stabilizoval celkový počet známých 

mladistvých pachatelů zhruba na 6 000 osob a postupně se snižuje počet dětí, kdy v roce 

2007 klesl na 2 710 osob.  

Nejvýznamnějším prostředkem sociální prevence je výchova dětí v rodinách a 

výchova dětí ve školách. Preventivně mohou působit i nevládní organizace. Vlivným 

nástrojem je také sociální politika státu ovlivňující systém vzdělávání, zaměstnanost, 

stabilitu rodiny, fungování policejního a soudního aparátu a dalších institucí, 

zabývajících se rizikovou mládeží. Menší význam mají regionální a lokální programy 

pro úžeji definované skupiny rizikové mládeže. 

Dobrá prevence musí předcházet všem typům sociálního selhání - kriminalitě, 

abúzu, drog, odpadávání ze škol a zaměstnání, předčasným těhotenstvím atd.. Navíc 

cílem prevence nemůže být jen absence sociálně patologických jevů, cílem musí být 

prezence sociálně příznivého chování. [9] 
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Princip rozvoje dovedností, jehož cílem je, aby pachatel opustil systém péče o 

mladistvé, kompetentnější o dovednosti a schopnosti chovat se jako produktivní a 

odpovědný občan. Nejde tedy jen o potlačení asociálního chování a poskytnutí péče či 

léčby, jde o komplexní působení zaměřené na rozvoj pachatelových schopností a 

dovedností v občanském a sociálním životě.  

Princip rovnováhy znamená, že je věnována stejná pozornost komunitě, oběti i 

samotnému pachateli. Všechny tyto strany by měly mít se styku se systémem 

spravedlnosti mladistvých prospěch.  

V přístupech  vycházejících z teorie odplaty a teorie převýchovy je role pachatele 

více méně pasivní - objektem potrestání, izolace a výchovy. V přístupu třetím, 

založeném na syntéze těch předchozích, se jeho role mění. Pachatel v něm totiž přestává 

být pouhým objektem soudního nebo správního řízení, ale stává se subjektem přiměřeně 

odpovědným za svůj čin, za svoji nápravu, za vyrovnání s těmi, jimž svým jednáním 

uškodil a za svoji další životní perspektivu. [9]  
 

5.3 Shrnutí prevence kriminality mládeže 

 
V rámci státního systému péče o delikventní mládež i mimo něj existuje a dále 

vzniká celá řada institucí, zařízení a organizací, které se zabývají kriminálně rizikovou 

mládeží. Terénní sociální pracovníci, kteří se zaměřují na sociální intervenci ve vztahu 

k dětem a k mládeži, pracují při okresních, městských a magistrátních úřadech. Mimo 

systém státní správy a samosprávy působí stovky nevládních a charitativních organizací, 

které také s rizikovými skupinami dětí a mladistvých pracují. Činnost řady nevládních 

organizací je dotována ze státního rozpočtu. V Policii České republiky je na všech 

úrovních - okresní, krajské i celostátní, vytvářena síť kriminalistů specializovaných na 

vyšetřování trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži. Podobní specialisté začínají 

působit i při úřadech vyšetřování. Buduje se systém prevence kriminality, jehož těžiště 

spočívá na místní úrovni. Prioritou preventivních strategií na všech úrovních je 

prevence kriminality dětí a mladistvých. Stát každoročně věnuje na prevenci kriminality 

a dalších sociálně patologických jevů značné finanční prostředky. Ve své práci uvádím 

přehled finančních prostředků uvolněných městům ze státního rozpočtu, tedy na 

prevenci kriminality na místní úrovni od roku 1996 do roku 2003. Finanční prostředky 

od roku 2004 do současnosti zatím nejsou dostupné. 
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spravedlnost. Nastolení spravedlnosti spravedlivou odplatou za vinu má hluboký 

psychologický účinek důležitý i pro uvědomění si odpovědnosti za vlastní jednání. 

Druhý přístup tzv. relativní či preventivní stavěl na předpokladu, že cílem trestu je 

minimálně zabránit pachateli v páchání další trestných činů a v optimálním případě pak 

náprava pachatele, respektive jeho převýchova. Vina je vnímána jako psychicky nebo 

sociálně podmíněné abnormální jednání, které je v podstatě nemocí vyžadující léčení. V 

praxi ovšem bývá efektivita převýchovného působení trestu nízká.  

V současné době se v mnoha zemích prosazuje přístup třetí, tzv. syntetický, který 

v sobě zahrnuje oba dva předchozí přístupy. V tomto případě jde o snahu sloučit 

spravedlivý trest s obecně nebo speciálně preventivním účinkem. Jedná se mimo jiné o 

reakci na prudký nárůst zločinnosti, včetně kriminality mládeže v zahraničí v 70. a 80. 

letech. Dalším  důvody spočívaly v poznatcích, že klasické metody nejsou schopné 

tomuto negativnímu trendu zamezit. Sem spadá jak rozvoj komunitě orientované 

prevence, tak i hledání nových přístupů v trestním soudnictví. V anglosaské literatuře je 

v souvislosti s tímto přístupem užíván termín „Restorative Justice“ - spravedlnost 

nahrazení či narovnání. Jedná se o přístup, který je využíván i u nás v České republice, 

kdy je do soudnictví zapojována mediační a probační služba. Tento přístup  si klade za 

cíl vrátit pachatele do společnosti jako jejího plnohodnotného člena, uplatňuje se 

především u dětských a mladistvých pachatelů.  

K tomu ovšem musí směřovat činnost všech, kteří v procesu spravedlnosti 

mladistvých participují. To nejsou jen orgány činné v trestním řízení, ale v neposlední 

řadě právě pachatel, oběť a komunita - obec. Každý z nich má skutečný zájem  na tom, 

aby mladý pachatel napravil způsobené škody, opětovně se zařadil do společnosti a 

vyhnul se recidivě. Komunita bude bezpečnější, oběť se dočká satisfakce a pachateli se 

vytvoří podmínky pro návrat do řádného společenského života. Pachatel přitom bude 

veden k tomu, aby si byl schopen uvědomit následky svého trestného činu. Tento 

přístup je založen na čtyřech principech: 

Princip odpovědnosti, který spočívá v náhradě škody, veřejně prospěšných 

pracích a v mediaci pachatele s obětí. To jsou nástroje, které pomáhají a zároveň nutí 

mladému pachateli uvědomit si důsledky svého činu, pro oběť i pro něho samého. Oběti 

se přitom stávají plnoprávnými  účastníky procesu. 

Princip ochrany komunity, z něhož vyplývá, že komunita má právo na bezpečí a 

že je tedy nutné všemi prostředky bránit recidivě a škodám, které z ní pro bezpečnost 

komunity vyplývají. K tomu slouží zejména systém dohledu a intervencí vůči pachateli.  
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ústavech a na podporu volno časových aktivit mládeže. Významný je i rozvoj v sociálně 

- právní výchově, vzdělávání a podpoře  nevládních aktivit v rámci grantového systému.  

Prostřednictvím pedagogických center probíhá školení učitelů v oblasti primární a 

sekundární prevence. V oblasti socializačního působení školy a výchovy k občanství je 

zkvalitňováno vzdělávání v právních a etických tématech na všech typech státních 

základních a středních školách. Na základě koncepce nových forem výchovného 

poradenství byla podpořena činnost pedagogicko-psychologického poradenství jako 

např. středisek výchovné péče, speciálně pedagogických center, pedagogicko-

psychologických poraden. V oblasti péče o narušenou mládež byly zřízeny 

specializované výchovné ústavy v nichž jsou umisťováni děti vyžadující náročnou 

výchovnou péči např. Dvůr Králové, Praha, Hrochův Týnec a Žulová.  

Byla zřízena střediska výchovné péče v 25-ti místech České republiky s vyšším 

výskytem sociálně patologických jevů, mimo jiné i v Mostě. V oblasti podpory volno 

časových aktivit mládeže jsou finančně podporovány volno časové aktivity dětí a 

mládeže s důrazem na práci s rizikovými skupinami.  

 

5.1.6 Ministerstvo zdravotnictví 

 

Ministerstvo zdravotnictví ve vztahu k péči o delikventní mládež se zaměřuje na 

léčbu pachatelů trestné činnosti s duševní poruchou a na léčbu drogově závislých, na 

prevenci týrání, zanedbávání a sexuálního zneužívání dětí a pomoc obětem trestného 

činu. Finančně je podporována nevládní organizace Bílý kruh bezpečí, která se zabývá 

pomocí obětem trestných činů a Nadace Naše dítě, která provozuje Linku důvěry 

s celorepublikovou působností. Dále jsou podporovány další nevládní organizace, které 

se zabývají prevencí týrání a zneužívání dětí - viz. příloha č. 3. [9]  

 

5.2 Nové trendy  v zacházení s delikvencí mládeží 

 

Snahy o snížení kriminality reprezentovaly v minulosti zejména dva přístupy.  

• absolutní přístup 

• relativní, či preventivní přístup 

První tzv. absolutní přístup stavěl na teorii odplaty. Cílem trestu bylo odčinit 

trestný čin, prioritní nebylo ani tak zabránit dalším trestným činům, ale demonstrovat 
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intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Snaží se předcházet recidivě 

a prohlubování sociální dezintegrace lidí, kteří již vykazují poruchy sociálních procesů 

a sociálních institutů. Zvláštní důraz je přitom kladen na předcházení recidivy trestné 

činnosti.  

Sociální práce s dětmi a mladými lidmi ohroženými rizikovým prostředím  nebo 

již vykazujícími znaky  delikventního jednání  je jednou z priorit resortu práce a 

sociálních věcí. To se projevuje jak ve zvýšené pozornosti, kterou resort věnuje  

zavádění nových forem metodického vedení sociálních pracovníků místních úřadů, tak 

v dotační politice  resortu. Klíčovou roli v oblasti sociálně-právní ochrany dětí má 

především orgán péče o dítě,jehož hlavními úkoly jsou vyhledávat ohrožené děti, 

výchovně působit na rodiče, vykonávat funkci opatrovník, podávat návrhy u soudu 

s cílem prosazení sociálně - právní ochrany dítěte a organizovat náhradní péči o děti. 

Dalším nástrojem v boji s dětskou kriminalitou jsou kurátoři pro mládež, kteří se 

zabývají sociálně výchovným působením na mládež, poskytují poradenství dětem, 

mladistvým a jejich rodinám,provádějí výchovné pohovory. V případě trestné činnosti 

spolupracují s orgány činnými v trestním řízení a účastní se trestního řízení proti 

mladistvému a podle potřeby zprostředkovávají pomoc odborníků.  

Jako velmi potřební se osvědčili  sociální asistenti  pro práci s ohroženou mládeží 

přímo na ulici, tzv. „ streetwork“, pro něž jsou zřizována nízkoprahová centra pro 

setkávání a společné trávení volného času. Na magistrátních a městských úřadech 

vznikla v rámci referátů sociálních věcí specializovaná pracoviště sociální prevence 

v rámci pomoci nezaměstnaným, jako rizikové sociální skupině. Za tímto účelem byla 

zřízena na úřadech práce informačně poradenská střediska pro volbu povolání a 

zaměstnání. Rozšířen byl projekt Most - pomoc mládeži znevýhodněné na trhu práce do 

dalších okresů. Projekt přináší zcela nové formy práce s rizikovou mládeží a představuje 

nový způsob úzké spolupráce úřadů práce a referátů sociálních věcí, do které byli 

zapojeni  sociální kurátoři, kurátoři pro mládež a sociální asistenti.  

 

5.1.5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

V rámci sociální prevence trestné činnosti a dalších sociálně negativních jevů 

mezi dětmi a mládeží se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaměřilo na 

zkvalitnění výchovného působení školy včetně přípravy učitelů a systému pedagogicko-

psychologického poradenství, na péči o narušenou mládež, zejména ve výchovných  
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poradenskou činnost v oblasti prevence kriminality mládeže prováděnou především na 

základních a středních školách. Novou oblastí pro působení preventivních programů se 

stává prevence diváckého násilí při sportovních utkáních, kde byl vytvořen speciální 

program sociální práce s fanoušky z řad dětí a mládeže.  

 

5.1.3 Ministerstvo spravedlnosti 

 

Ministerstvo spravedlnosti se v oblasti práce s delikventní mládeží zaměřuje na 

zacházení s mladistvými delikventy v oblasti legislativní, výkonné při vytváření 

podmínek pro aplikaci alternativních trestů a odklonu v trestním řízení, dále pak 

v oblasti resocializačního působení vězeňství a v oblasti kriminologického výzkumu. 

Systémové a organizační opatření v oblasti péče o delikventní mládež jsou umožněny 

na základě zákona č. 159/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy byli nově 

konstituováni probační úředníci, kterých je často využíváno právě v případech spáchané 

trestné činnosti mládeží. V rámci vězeňství je realizován systém kontinuálního  

resocializačního působení na mladistvé odsouzené, byly vytvořeny podmínky pro 

zvýšení počtu učebních oborů pro mladistvé odsouzené a pro zvýšení počtu 

specializovaných  oddělení pro odsouzené psychopaty.  

 

5.1.4 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Činnost Ministerstva práce a sociálních věcí  v oblasti péče o delikventní mládež  

se kromě zlepšování a rozšiřování standardní sociální práce orientuje na sociální práci 

v oblasti sekundární i terciární prevence a na práci s nezaměstnanými.  

Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je 

zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na 

sociálně patologické jevy, např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, 

gamblerství, povalečství, vandalismus, dlouhodobá nezaměstnanost atd.. Jsou to 

zejména členové rodin s nízkou sociokulturní úrovní, děti a mladiství trávící svůj čas 

bez dozoru a smysluplné náplně na ulici, členové skupin vyznačujících se 

negativistickým a agresivním přístupem k okolí, experimentátoři s drogami a další.  

Terciární prevence, tzv. prevence následná, spočívá v resocializaci kriminálně 

narušených osob, pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, 

pomoc při získávání bydlení. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích 
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5.1 Působnost resortů v rámci systému péče o delikventní  mládež 
 

Resorty, do jejichž působnosti spadá péče o delikventní mládež jsou Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví. Resorty se zaměřují 

především na zkvalitňování  politiky mládeže, rodinné, vzdělávací, zaměstnanosti, 

trestní a tvorbu příslušné legislativy.  

 

5.1.1  Ministerstvo vnitra 

 

Ministerstvo vnitra se v oblasti práce s delikventní mládeží zaměřuje na projekty 

ke snižování trestné činnosti na místní úrovni, zkvalitňování práce policie na úseku 

odhalování a objasňování trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži, vytváření 

informačního systém v oblasti prevence kriminality. Systémová a organizační opatření 

v oblasti péče o delikventní mládež spočívá především v působnosti Policie České 

republiky a to v oblasti odhalování a vyšetřování trestné činnosti mládeže a páchané na 

mládeži. Na pracovištích služby kriminální policie a vyšetřování stejně jako na útvarech 

pořádkové policie jsou vyčleněni specialisté na problematiku odhalování trestné 

činnosti mládeže a páchané na mládeži, a na preventivní činnost směřující k této 

mládeži. Od roku 1994 nese Ministerstvo vnitra gesci za činnost Republikového výboru 

pro prevenci kriminality a koordinační činnosti v oblasti prevence kriminality a od roku 

1996 je realizována koncepční a metodická činnost ve vztahu ke komplexnímu 

součinnostnímu programu prevence kriminality na místní úrovni ve městech zatížených 

vysokou mírou trestné činnosti a dalších sociálně patologických jevů. Jednou z priorit 

těchto programů je vytváření podmínek pro vznik aktivit zaměřených na prevenci 

kriminality mládeže. Na podporu tohoto programu je realizován dotační systém ze 

státního rozpočtu.  

 

5.1.2  Policie ČR 

 

Preventivní činnost Policie České republiky se zaměřuje především na  

analytickou a informační činnost při organizování preventivních programů na místní 

úrovni, na poradenství pro občany v oblasti předcházení trestné činnosti a prevence 

dopravní nehodovosti. Především se zaměřuje na přednáškovou, výchovnou a 
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Legislativní podmínky péče o delikventní mládež jsou zahrnuty především 

v článku 32 Listiny základních práv a svobod a dále v Úmluvě o právech dítěte, která 

deklaruje právo dítěte na život, zdravý vývoj, rodičovskou péči, život v rodině, vzdělání 

a zaměstnání. Neméně důležité je právo dítěte na ochranu před zanedbáváním, 

zneužíváním a duševním nebo fyzickým násilím. Toto ustanovení zdůrazňuje význam 

sociální prevence, které ve svém důsledku směřuje k ochraně společnosti jako celku. 

Ochrana postavení dítěte a jeho oprávněných zájmů představuje rozsáhlý soubor práv 

dítěte, která jsou upravena v různých právních odvětvích a normách různé právní síly. 

Jde především o předpisy práva rodinného, občanského, sociálního, správního, trestního 

a přestupkového. Základem právního postavení dítěte je právo rodinné, kde jsou 

upraveny zásadní vztahy mezi rodiči a dětmi jak v rovině práv tak v rovině povinností 

jedné strany ke straně druhé Zákon číslo 94/1963 Sb. ve znění zákona  číslo 91/1998 

Sb., nově upravuje pojem rodičovské zodpovědnosti jako soubor  povinností a práv  

rodičů k nezletilým dětem, které spočívají v zajišťování jejich výchovy, výživy, správě 

majetku a vytváření harmonického rodinného prostředí. Tam, kde rodiče nemohou, 

nechtějí nebo dokonce zneužívají své rodičovské zodpovědnosti a ohrožují zájmy dítěte, 

zasahuje do jinak chráněného soukromí rodiny stát, který plní svoji roli opatřeními 

sociálně - právní ochrany dětí. Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může 

orgán sociálně-právní ochrany dětí napomenout vhodným způsobem nezletilého, jeho 

rodiče a osoby, které narušují jeho řádnou výchovu, stanovit nad nezletilým dohled, 

který provádí za součinnosti školy, občanským sdružením v místě bydliště či na 

pracovišti, nebo uložit nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho 

výchovu, zejména zakáže nezletilému návštěvu podniků a zábav pro něho nevhodných. 

Pouze soud poté může, vyžaduje-li to zájem dítěte, svěřit dítě do výchovy jiné fyzické 

osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením 

dítěte souhlasí.  

Jestliže  výchova dítěte je ohrožena nebo narušena a dříve uložená výchovná 

opatření nevedla k nápravě, může soud nařídit ústavní výchovu. Nařízení ústavní 

výchovy představuje závažný zásah do života dítěte a dochází k zásadní změně 

prostředí a životního režimu dítěte. [9]   
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5. Prevence kriminality mládeže                

 Obr.č. 2 logo prevence 
Prevence kriminality se zabývá příčinami trestné činnosti i 

dalších sociálně patologických jevů a omezování příležitostí a 

motivů k jejich páchání zejména nerepresivními prostředky. 

Zahrnuje všechny aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromými subjekty, 

které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek - sociální prostředí, příčiny 

a podmínky kriminality, na potencionální pachatele a na potencionální faktické oběti 

trestné činnosti.  

Cílem preventivní politiky je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a 

zvyšování pocitu bezpečí občanů. [8] 

Během minulých  desetiletí se kriminalita stala v řadě rozvinutých států  masovým 

sociálním jevem. Koncentruje se zejména  do velkých měst a průmyslových aglomerací 

s vysokým počtem anonymních a migrujících osob. Městské obyvatelstvo je 

ohrožováno zejména pouliční kriminalitou, krádežemi vloupáním, krádežemi  

motorových vozidel, předmětů z vozidel a loupežemi. Při trestné činnosti se zvyšuje 

samoúčelná brutalita a bezohlednost. Na významu nabývá trestná činnost spojená 

s drogami a jinými závislostmi a násilná trestná činnost páchaná z rasistických a 

xenofóbních pohnutek. Zvyšuje se podíl prvopachatelů a pachatelů jejichž trestná 

činnost, byť někdy závažná, bývá epizodického charakteru. 

Roste počet osob, pro které se zisk z kriminality stal pravidelným zdrojem přijmu. 

Kriminalita roste především mezi vrstvami obyvatelstva žijícími na hranici chudoby a 

sociálně vyloučenými etnickými menšinami. Mezi pachateli téměř všech druhů 

trestných činů je dlouhodobě registrován zvyšující se podíl  dětských, mladistvých a 

mladých dospělých pachatelů. Problematika delikventní mládeže je řešena v rámci  

sociální a kriminální politiky státu. Sociální politika zahrnuje politiku mládeže, 

nezaměstnanosti, vzdělávání, rodinnou, zdravotní atd.. Dílčími systémy kriminální 

politiky státu jsou politika trestní a politika preventivní. Preventivní politika směřuje 

spíše do budoucnosti, představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, spoléhá 

především na nerepresivní prostředky, zabývá se snižováním pravděpodobnosti páchání 

trestných činů. Systém péče o delikventní mládež tvoří soustava institucí působících 

v rámci sociální i kriminální politiky, jejichž práva a povinnosti určuje příslušná 

legislativa.  
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Graf č. 5 Podíl skupin pachatelů v % na krádežích vloupáním 
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Z výše uvedených údajů je zřejmé, že v České republice již čtvrtým rokem dochází ke 

snižování počtu zjištěných trestných činů. V roce 2006 byl jejich počet nejnižší od roku 

1993. V roce 2006 poklesl počet majetkových, násilných i mravnostních trestných činů.   

Počet pachatelů z řad dětí a mladistvých má stagnující charakter. Mládež se na 

celkové trestné činnosti podílela cca. 8 %, z toho děti do 15 let cca. 3 %  a mladiství ve 

věku od 15 do 18 let cca. 5 %.   

Podle četnosti stále převládají majetkové trestné činy, především krádeže 

vloupáním, krádeže věcí z motorových vozidel a krádeže motorových vozidel. U násilné 

trestné činnosti jsou to především loupeže, úmyslné ublížení na zdraví a vydírání.  

Vliv řady negativních jevů se nemění, špatně fungující rodina, party vrstevníků, 

záškoláctví, dostupnost násilných filmů. Rovněž motivace je obdobná - touha po dosud 

nepoznaném, získání finančních prostředků k uspokojení svých potřeb apod.. 

Setrvalý pokles počtu evidovaných trestných činů a stagnace počtu pachatelů 

z řad dětí a mladistvých lze vysvětlit jednak změnami, které jsou zaváděny do stylu 

práce Police ČR, ale také dlouhodobě realizovanými preventivními opatřeními, 

především u dětí a mladistvých, která byla během minulých dvanácti let uskutečňována 

ve městech České republiky.  
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Graf č. 4 Podíl skupin pachatelů v % na krádežích prostých 
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Tab. č. 7 Krádeže vloupáním – podíl skupin pachatelů v % z celkem stíhaných osob 

Rok Recidivisté Mládež Mladiství Děti 

1994 39,60 30,93 18,65 12,28 

1995 37,32 34,64 18,88 15,76 

1996 36,15 35,54 18,76 16,78 

1997 36,30 34,23 16,38 17,85 

1998 37,18 32,25 15,75 16,50 

1999 35,98 33,06 14,94 18,12 

2000 36,18 35,00 15,06 19,93 

2001 37,87 33,79 15,55 18,24 

2002 46,51 26,29 15,16 11,13 

2003 49,71 26,18 14,36 11,82 

2004 52,40 21,92 12,16 9,76 

2005 51,38 21,59 12,23 9,36 

2006 50,66 21,30 12,98 8,32 

2007 50,80 20,85 13,31 7,54 
 

Zdroj: [8], [11] 

 

 

 



Vyhodnocení trestné činnosti mládeže 

 34 

Graf č. 3 Podíl skupin pachatelů v % na majetkové trestné činnosti 
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Kapesní krádeže, vykrádání aut, krádeže jízdních kol, věcí z balkónů, krádeže 

v obchodech, krádeže v bytech, ve vlastních rodinách, to je doména dětských a 

mladistvých zlodějů - jednotlivců, ale i skupin.  

Podíl mládeže na krádeži prostých pozvolna klesá, opačný trend lze vysledovat u 

krádeží vloupáním, kde se počet mírně zvyšuje či stagnuje. Počet stíhaných mladistvých 

je u krádeží prostých obecně vyšší než u krádeží vloupáním, je přibližně dvojnásobný. 

U krádeží vloupáním je od roku 1997 do roku 2002 trendem, že dětští pachatelé 

převyšují pachatele mladistvé. 

 

Tab. č. 6 Krádeže prosté – podíl skupin pachatelů v % z celkem stíhaných osob 

Rok Recidivisté Mládež Mladiství Děti 
1994 30,38 31,73 23,34 9,39 
1995 31,63 30,92 20,70 10,22 
1996 31,17 31,64 19,06 12,57 
1997 32,55 28,64 17,30 11,35 
1998 33,36 26,11 15,32 10,79 
1999 33,96 25,59 14,72 10,87 
2000 36,90 23,99 13,44 10,55 
2001 39,26 23,99 13,68 10,31 
2002 54,67 16,93 11,18 5,75 
2003 57,91 16,26 10,67 5,59 
2004 60,40 12,86 8,68 4,18 
2005 61,06 12,42 8,24 4,18 
2005 62,24 11,81 7,81 4,00 
2007 62,85 10,35 7,53 2,82 

 

Zdroj: [8], [11] 
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Graf č. 2 Vývoj počtu známých dětských a mladistvých pachatelů v letech 1993 – 2007 
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4.4 Stíhaní mladiství dle typu trestné činnosti 

 
Podíl mládeže do 18 let na majetkové kriminalitě byl nejvyšší v roce 1996, kdy 

tvořil přes jednu třetinu všech pachatelů ze všech sledovaných statistických 

významných skupin. Odhaduje se, že stejně významně se podílejí na neobjasněné 

majetkové trestné činnosti. Počet stíhaných mladistvých za majetkové delikty 

kulminoval v roce 1994. Od roku 1995 se jejich počet snižuje. S klesajícím podílem 

mladistvých se ale v roce 1997 až 2001 vyrovnával podíl dětských pachatelů. V roce 

2000 se dokonce děti podílely na majetkové trestné činnosti více. 

 

Tab. č. 5 Majetková kriminalita – podíl skupin pachatelů v % z celkem stíhaných osob 

Rok Recidivisté Mládež Mladiství Děti 
1994 33,56 29,91 19,19 10,72 
1995 33,17 30,93 18,47 12,46 
1996 32,35 31,44 17,53 13,91 
1997 32,85 28,99 15,49 13,49 
1998 33,00 26,64 14,19 12,44 
1999 32,65 25,77 13,00 12,77 
2000 34,75 25,20 12,41 12,79 
2001 36,59 25,25 12,78 12,49 
2002 49,40 18,57 11,23 7,34 
2003 52,95 18,37 10,86 7,51 
2004 55,49 14,93 9,09 5,84 
2005 56,32 11,95 8,75 3,20 
2006 56,67 13,85 8,70 5,15 
2007 56,60 12,71 8,61 4,10 

 

Zdroj: [8], [11] 
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Tab. č. 2 Zastoupení stíhaných pachatelů podle jednotlivých druhů kriminality, údaje za 

rok 2001, 2002, 2006 a 2007 

Typ trestné činnosti Rok děti mladiství dosp ělí 
majetková kriminalita 2001 6 517 6 676 39 060 
  2002 3 074 4 703 34 102 
  2006 1 830 3 088 30 556 
  2007 1 410 2 914 29 502 
násilná kriminalita 2001 1 218 1 035 14 534 
  2002 1 024 1 157 15 175 
  2006 555 907 12 734 
  2007 537 998 11 762 
mravnostní kriminalita 2001 134 146 1 128 
  2002 112 194 1 148 
  2006 73 151 960 
  2007 80 169 963 
jiná kriminalita 2001 1 163 1 414 54 826 
  2002 975 1 644 60 656 
  2006 365 820 15 138 
  2007 380 774 11 637 

 

Zdroj: [8], [11]  

4.3 Stíhané (vyšetřované) osoby 

 

Od roku 1993 se počet stíhaných osob a počet trestně stíhaných mladistvých 

soustavně navyšoval až do roku 1996, od tohoto roku se až do roku 2007 postupně 

snižuje. Od roku 2004 se počat známých mladistvých pachatelů stabilizoval zhruba na 

úrovni 6 000 osob. 

Tab. č. 4 Trestně stíhané( resp. vyšetřované) osoby, děti a mladiství 1993 – 2007 

ČR 1993 1994 1995 1996 1997 
Stíháno osob 106 874 103 094 114 791 118 456 118 395 
z toho :           
děti 7 468 6 747 8 342 9 747 9 217 
mladiství 11 891 12 547 13 269 13 392 11 125 
 

ČR 1998 1999 2000 2001 2002 
Stíháno osob 129 271 127 887 130 234 127 856 123 964 
z toho :           
děti 8 824 8 832 8 899 9 032 5 185 
mladiství 10 549 9 146 8 905 9 273 7 698 
 

ČR 2003 2004 2005 2006 2007 
Stíháno osob 121393 121531 121511 122753 127718 
z toho :           
děti 5148 3734 3341 3027 2635 
mladiství 7558 6197 5654 5808 6322 
 

Zdroj: [8], [11]  
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U mladistvých docházelo od roku 1993 k pravidelnému nárůstu celkového počtu 

spáchaných trestných činů, který kulminoval v roce 1996. V roce 1997 došlo ke snížení 

o  3 580 trestných činů a v roce 1998 k dalšímu poklesu o  2 409 vzhledem k minulému 

roku. Klesající trend pokračuje do současné doby, kdy pouze v roce 2007 byl mírný 

nárůst a to o 474 trestných činů. U dětí docházelo k postupnému nárůstu až do roku 

1999. V roce 2000 došlo ke snížení o 2 248 trestných činů. Výrazný klesající trend 

pokračuje do současné doby, kdy dokonce v roce 2007 je pouze celková trestná činnost 

evidovaná Policií ČR u  dětí 2 710 činů. 

 V roce 2007 po několika předchozích letech došlo k mírnému kvantitativnímu 

navýšení celkové trestné činnosti evidované Policií ČR, které činí 5,9%, oproti roku 

2006 a bylo způsobeno zejména legislativní změnou zavedenou v roce 2006. Jedná se o 

novelu zákona o silničním provozu, která s sebou přinesla novou skutkovou podstatu 

„ řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění“ a ke změně došlo i u trestného 

činu „ohrožení pod vlivem návykové látky“. 

 

4.2 Struktura trestné činnosti 

 

Z hlediska struktury  kriminality  páchá  převážná  většina mladistvých  pachatelů, 

jak je uvedeno v tabulce č. 2 a tabulce č. 3 - viz. příloha č. 2, delikty v oblasti majetkové 

kriminality. To jsou především krádeže prosté a krádeže vloupáním, dále následuje 

násilná trestná činnost, hlavně loupeže a ublížení na zdraví. 

Na statistiku kriminality v roce 2002 je třeba se dívat s ohledem na úpravu 

trestního práva, kdy s účinností od 1.1.2002 novela trestního řádu č. 265/2001 Sb. 

upravila stanovení výše škod pro účely trestního řízení - došlo ke zvýšení částek, které 

určují hranici trestní odpovědnosti u některých majetkových trestných činů - hranice 

činí 5 000,-Kč, místo původních 2 000,-Kč. 
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4. Vyhodnocení trestné činnosti mládeže 

 

Následující analýza vývoje kriminality v posledních patnácti letech vychází ze 

statistiky trestné činnosti evidované Policií ČR. Je nezbytné zdůraznit, že se jedná o 

evidovanou, tj. zjištěnou trestnou činnost. Kriminologické studie potvrzují, že latentní 

tj. nezjištěná či nenahlášená, trestná činnost může dosahovat stejného rozsahu jako 

kriminalita policií zjištěná. 

Analýza kriminality vztažená k pachatelům je zatížena dalším faktorem, kterým je 

míra objasněnosti jednotlivých druhů kriminality. U kriminality násilné, mravnostní a 

hospodářské je možné, díky tradičně vysoké objasněnosti, považovat zjištěné údaje za 

velmi objektivní. V případě majetkové kriminality, kde se objasněnost pohybuje v relaci 

od 7 % do 50 % lze údaje o struktuře pachatelů považovat spíše za orientační. Výše 

uvedené však nic nemění na faktu, že objem zjištěné trestné činnosti a počet a struktura 

stíhaných osob mají po zohlednění těchto zkreslujících faktorů důležitou vypovídající 

hodnotu. 

 

4.1 Rozbor statistických údajů vztahujících se ke kriminalitě  

      mladistvých 

 

Od roku 1993 byla celková trestná činnost evidovaná Policií ČR nejvyšší v roce 

1999, jak je uvedeno v tabulce č. 1 - viz. příloha č. 1. V tomto roce zaznamenáváme též 

největší absolutní objasněnost trestné činnosti. Relativní četnost objasnění se pak 

pohybuje kolem 10 - 47%. 

Osoby do 18 let věku se na celkové objasněné evidované trestné činnosti, či jinak 

trestné činnosti podílejí v rozsahu 7 - 23%. Je ovšem třeba brát v úvahu, že tato 

statistika vypovídá o všech objasněných skutcích, které posoudily orgány Policie ČR 

jako kriminální delikty. 

Graf č. 1 Vývoj kriminality d ětí a mladistvých v letech 1993 – 2007 
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• zákaz činnosti, vyhoštění,  

• odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu - podmíněné 

odsouzení,  

• nebo na zkušební dobu s dohledem a odnětí svobody nepodmíněné. 

Trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoně se u mladistvých 

snižují na polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a 

dolní hranice jeden rok. V případě, že mladistvý spáchal provinění, za které trestní 

zákon ve zvláštní části dovoluje uložení vyjímečného trestu, a že stupeň nebezpečnosti 

takového provinění pro společnost je vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu 

provedení  činu, nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku mimořádně 

vysoký, může soud pro mládež  uložit mladistvému odnětí svobody na pět až deset let.  

Dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, může soud pro mládež 

uložit, a to zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického 

vyšetření tato opatření:  

• dohled probačního úředníka,  

• zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného 

programu  ve středisku výchovné péče,  

• nebo ochrannou výchovu.  

Ochrannou výchovu soud pro mládež uloží dítěti, které spáchalo čin, za který 

trestní zákon ve své zvláštní části dovoluje uložení výjimečného trestu, a které v době 

spáchání činu dovršilo dvanáctý rok a je mladší patnácti let. Ochranná výchova může 

být uložena též dítěti mladšímu patnácti let, odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu 

jinak trestného a je-li to nezbytně nutné k zajištění jeho řádné výchovy. [4] 
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Mezi výchovné povinnosti, které může soud pro mládež uložit jsou například 

povinnost, aby mladistvý bydlel s rodičem nebo jiným dospělým, který je odpovědný za 

jeho výchovu, jednorázově, nebo ve splátkách zaplatil přiměřenou peněžitou částku, 

kterou zároveň určí, na peněžitou pomoc obětem trestného činu, vykonal bezplatně ve 

volném čase společensky prospěšnou činnost určitého druhu, usiloval o vyrovnání 

s poškozeným, nahradil podle svých sil škodu způsobenou proviněním, podrobil se 

léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením podle trestního 

zákona a podrobil se ve volném čase vhodnému programu sociálního výcviku, 

psychologickému poradenství, terapeutickému programu, vzdělávacímu, 

doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu k rozvíjení 

sociálních dovedností, který ovšem není probačním programem. 

Soud pro mládež může také uložit výchovná omezení, kterými stanoví, aby 

mladistvý nenavštěvoval určité akce, zařízení nebo jiné pro mladistvého nevhodné 

prostředí, nestýkal se s určitými osobami, nezdržoval se na určitém místě, 

nepřechovával předměty, které by mohly sloužit k páchání dalších provinění, neužíval 

návykové látky, neúčastnil se hazardních her, sázek a hraní na výherních hracích 

přístrojích, neměnil bez předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi místo svého 

pobytu a své zaměstnání.  

Ochrannými opatřeními jsou:  

• ochranné léčení,  

• zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

• ochranná výchova.  

Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit 

společnost před pácháním provinění mladistvými.  

Ochranná výchova se ukládá soudem pro mládež  pokud o  výchovu mladistvého 

není náležitě postarán o a nedostatek výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině, nebo 

v rodině, ve které žije, dosavadní výchova mladistvého byla zanedbávána nebo 

prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy. 

Za spáchaná provinění může soud pro mládež uložit tato trestní opatření:  

• obecně prospěšné práce,  

• peněžité opatření,  

• peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu,  

• propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,  
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nejčastěji a někdy i opakovaně. V současné době se mládež nejvíce podílí na 

majetkových a násilných  trestných činech, o tomto však až v další části této práce. 

 

3.6 Druhy trestů u mládeže 

 

Ve věci řízení u mladistvého lze uložit pouze tato opatření:  

• výchovná opatření,  

• ochranná opatření, 

• trestní opatření.  

Při upuštění od trestního opatření nebo podmíněném upuštění od trestního opatření 

mohou být k dosažení účelu [4] uložena mladistvému výchovná opatření. Dovoluje-li to 

jejich povaha, je možné použít vůči mladistvému výchovné opatření i vedle uloženého 

trestního nebo ochranného opatření. Výchovná opatření lze uložit nejdéle na dobu 

současně stanovené zkušební doby u podmíněného odsouzení nebo podmíněného 

odložení peněžitého opatření, jsou-li ukládána samostatně nebo vedle jiného 

ochranného nebo trestního opatření, lze je uložit nejdéle na dobu tří let. Výchovnými 

opatřeními jsou:  

• dohled probačního úředníka,  

• probační program, výchovné povinnosti,  

• výchovná omezení, 

• napomenutí s výstrahou. 

Dohledem probačního úředníka se rozumí pravidelné sledování chování 

mladistvého v jeho rodině a způsobu výchovného působení rodičů na něj, kontrola 

dodržování uloženého probačního programu a výchovných povinností a omezení 

uložených mladistvému soudem pro mládež a v přípravném řízení státním zástupcem.  

Probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, 

psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně 

prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program 

k rozvíjení sociálních dovedností mladistvého, a to s různým režimem omezení 

v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které 

by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí i 

k urovnání  vztahů mezi ním a poškozeným. 
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psychotropní látku, prekursor nebo jed. Vyšší trest hrozí pachateli, který spáchá tento 

čin jako člen organizované skupiny, spáchá jej na osobě mladší osmnácti let, ještě 

přísněji bude posuzováno, získá-li tímto činem značný prospěch, spáchá-li tento čin na 

osobě mladší patnácti let, způsobí-li činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 

Trestného činu šíření toxikomanie dle ustanovení § 188a [4] se dopustí ten, kdo  

svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje 

anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří. 

 

3.5 Trestné činy hrub ě narušující občanské soužití 

 

Trestné činy hrubě narušující občanské soužití  patří opět mezi ty, kterých se 

velmi často dopouštějí děti  a mládež. Vybral jsem ty, ve kterých mají dětští a mladiství 

delikventi nejvyšší podíl účasti na spáchaných skutcích. 

Trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle ustanovení § 197a 

[4] se dopustí ten, kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou  na zdraví nebo 

jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu. 

Trestný čin hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení dle ustanovení § 

198 [4] se dopustí ten, kdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou 

skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, 

vyznání nebo jsou bez vyznání. 

Trestného činu šíření poplašné zprávy dle ustanovení § 199 [4] se dopustí ten, kdo 

úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva  nějakého 

místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá.  

Trestného činu opilství dle ustanovení § 201a [4] se dopustí ten, kdo se požitím 

nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť z nedbalosti, do stavu 

nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má znaky trestného činu.  

Trestného činu výtržnictví dle ustanovení § 202 [4] se dopustí ten, kdo se dopustí 

veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména 

tím, že  napadne jiného, hanobí historickou  nebo kulturní památku, hrob nebo jiné 

pietní místo anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného 

sportovního utkání, shromáždění nebo obřad občanů.  

Trestní zákon obsahuje velké množství trestných činů, různé povahy, já jsem 

ovšem v této práci představil ty trestné činy, kterých se děti a mládež dopouštějí 
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ustanovení nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu 

důraznějším.  

Trestného činu omezování osobní svobody dle ustanovení § 231 [4] se dopustí 

ten, kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody. Vyšší sazba hrozí tomu, 

kdo toto jednání spáchá s úmyslem usnadnit se jiný trestný čin. 

Trestného činu loupeže dle ustanovení § 234 [4] se dopustí ten, kdo proti jinému 

užije násilí, nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se  cizí věci. Vyšší 

sazba hrozí tomu, kdo uvedený čin spáchá jako člen organizované skupiny, nebo 

způsobí takovým jednáním těžkou újmu na zdraví, značnou škodu, nebo škodu velkého 

rozsahu či dokonce smrt. 

Trestného činu vydírání dle ustanovení § 235 [4] se dopustí ten, kdo jiného 

násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, 

opomíjel nebo trpěl. Vyšší sazba hrozí pachateli spáchá-li tento trestný čin jako člen 

organizované skupiny, nejméně se dvěma osobami, spáchá-li takový čin se zbraní,  

způsobí-li tímto činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu, spáchá-li skutek na 

svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, spáchá-li 

takový čin na jiném pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání, nebo 

proto, že je bez vyznání. Nejvyšší sazba hrozí pachateli způsobí-li činem škodu velkého 

rozsahu nebo dokonce smrt.  

Trestného činu porušování domovní svobody dle ustanovení § 238 [4] se dopustí 

ten, kdo neoprávněně vnikne do domu nebo do bytu jiného nebo tam neoprávněně 

setrvá, či užije-li při spáchání činu násilí nebo pohrůžky násilí, nebo překoná překážku, 

jejímž účelem je zabránit vniknutí.  

 

3.4 Trestné činy obecně nebezpečné 

 

Z trestných  činů obecně nebezpečných vybírám skutky, kterých se dopouštějí 

nejčastěji děti a  mládež, především se jedná o trestné činy páchané v souvislosti 

s faktorem nazvaným toxikomanie.   

Trestného činu nedovolené výroby a držení  omamných a psychotropních látek a 

jedů dle ustanovení § 187 [4] se dopustí ten, kdo  neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, 

proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak  jinému opatří  nebo pro jiného 

přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo 
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například zmrzačení, ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení 

údu, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého 

orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy nebo delší 

dobu trvající porucha zdraví, kde zákona ukládá poruchu delší šesti týdnů. [4] 

Trestného činu vraždy dle ustanovení § 219 [4] se dopustí ten, kdo jiného úmyslně 

usmrtí. Výjimečný trest  hrozí tomu, kdo se tohoto jednání dopustí  na dvou nebo více 

osobách, spáchá vraždu zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, spáchá vraždu 

opětovně, nebo na těhotné ženě, osobě mladší  než patnáct let, na veřejném činiteli při 

výkonu  nebo pro výkon jeho pravomoci, či na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické  přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo 

v úmyslu získat majetkový prospěch nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný 

čin, anebo z jiní zvlášť zavrženíhodné pohnutky. 

Trestného činu ublížení na zdraví dle ustanovení § 221 [4] se dopustí ten, kdo 

jinému úmyslně ublíží na zdraví. Vyšší sazba trestu odnětí svobody hrozí tomu, kdo 

tento čin spáchá na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi pro výkon jejich povinnosti, 

spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání, 

nebo proto, že je bez vyznání, nebo způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví. 

Trestného činu rvačky dle ustanovení § 225 [4] se dopustí ten, kdo úmyslně 

ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky. Vyšší sazbou bude potrestán, 

je-li při tomto jednání jinému způsobena těžká újma na zdraví nebo smrt. 

 

3.3 Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti 

 

Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti se řadí do skupiny skutků, u 

kterých je zájem chráněný státem, ochrana svobody a lidské důstojnosti. Z této skupiny 

jsem vybral opět trestné činy, kterých se nejčastěji  dopouštějí děti a mládež. Pro 

správné posouzení právní kvalifikace je nutné u této skupiny trestných činů porozumět 

pojmům jako jsou násilí a  trestný čin spáchán se zbraní. [4] 

Trestný čin je spáchán násilím dle [4], i tehdy, je-li spáchán na osobě, kterou 

pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí. 

Trestný čin je spáchán se zbraní dle [4], jestliže pachatel nebo s jeho vědomím 

některý ze spolupachatelů užije zbraň k útoku, k překonání nebo zamezení odporu 

anebo jestliže ji k tomuto účelu má u sebe; zbraní se tu rozumí, pokud z jednotlivého 
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bezprostředního násilí, čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě, nebo při sobě, nebo 

byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

Trestného činu zpronevěry dle ustanovení § 248 [4] se dopustí ten, kdo si přisvojí 

cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak  na cizím 

majetku škodu nikoliv nepatrnou.  

Trestného činu  neoprávněného užívání cizí věci dle ustanovení §  249 [4] se 

dopustí ten, kdo se zmocní cizí věci nikoliv malé hodnoty nebo motorového vozidla 

v úmyslu jich přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoliv 

malou tím, že neoprávněně takových věcí, které mu byly svěřeny, přechodně užívá. 

Trestného činu podvodu dle ustanovení § 250 [4] se dopustí ten, kdo  ke škodě 

cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího 

omylu, nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv 

nepatrnou. 

Trestného činu podílnictví dle ustanovení § 251 [4] se dopustí ten, kdo ukryje, na 

sebe nebo jiného převede anebo užívá věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla 

získána trestným činem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo 

opatřeno. 

Trestného činu zatajení věci dle ustanovení § 254 [4] se dopustí ten, kdo si 

přisvojí cizí věc nikoliv nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, 

omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné. 

Trestného činu poškozování cizí věci dle ustanovení § 257 [4] se dopustí ten, kdo 

zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku 

škodu nikoliv nepatrnou. 

 

3.2 Trestné činy proti životu a zdraví 

 

Trestné činy proti životu a zdraví se řadí do skupiny skutků, u kterých je zájem 

chráněný státem, ochrana života a zdraví osob. I z  této skupiny trestných činů vybírám 

ty, kterých se nejčastěji dopouštějí děti a mládež. Pro správnou právní kvalifikaci 

jednání u této skupiny je nutné znát délku jednáním vzniklé pracovní neschopnosti u 

poškozeného, tedy přesnou dobu léčení, která odpovídá rozsahu způsobeného zranění. 

Újmou na zdraví se rozumí porucha, jenž má za následek dobu  léčení delší  sedmi  dnů, 

těžkou újmou na zdraví se rozumí  jen vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění 
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právní řád ve věcech mladistvých zásadně vylučuje veřejnost při líčení před soudem. 

Soudy jsou dále vázány zásadou rychlosti řízení, aby trest byl efektivní. Výchovný účel 

vyzdvihuje zásada uspokojení zájmů poškozeného, podle které by provinilci měla být 

dána možnost osobně se podílet na odstranění následků, které svým protiprávním 

jednáním způsobil. [4] 

Trestné činy  jsou členěny dle [4] na: 

• trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci,  

• trestné činy hospodářské, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných,  

• trestné činy obecně nebezpečné,  

• trestné činy hrubě narušující občanské soužití,  

• trestné činy proti rodině a mládeži,  

• trestné činy proti životu a zdraví,  

• trestné činy proti lidské svobodě a lidské důstojnosti,  

• trestné činy proti majetku, trestné činy proti lidskosti,  

• trestné činy proti brannosti,  

• trestné činy vojenské. 

 

3.1 Trestné činy proti majetku 

 

Trestné činy proti majetku představují skupinu skutků, u kterých je chráněným 

zájmem právě majetek osob jak právnických tak fyzických. Z celé skupiny těchto 

skutků představím v této práci  trestné činy, kterých se nejčastěji dopouštějí právě děti a 

mládež. Pro správnou kvalifikaci jednání u majetkových trestných činů je  potřeba znát 

přesnou výši vzniklé škody, tato výše škody se rozděluje na několik skupin a to na 

škodu  nepatrnou, která činí méně než 5000 Kč,  na škodu nikoliv nepatrnou, dosahující 

částky  nejméně 5000 Kč, škodou nikoliv malou se rozumí škoda dosahující částky 

nejméně 25 000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující nejméně částky  50 000 

Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující nejméně 500 000 Kč a škodou velkého 

rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně  částky 5 000 000 Kč,. [4] 

Trestného činu krádeže dle ustanovení § 247 [4] se dopustí ten, kdo  si přisvojí 

cizí věc tím, že se jí zmocní a způsobí tak škodu nikoliv nepatrnou, čin spáchá 

vloupáním, bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou 
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3. Trestná činnost mládeže 
 

Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny 

v zákoně [4] Trestní zákon. Čin jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, 

není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu. K trestnosti činu je 

třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li zákon [4] výslovně, že postačí zavinění 

z nedbalosti. Stupeň  nebezpečnosti činu pro společnost  je určován zejména významem 

chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, 

okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho 

pohnutkou.  

Zákon [4] Odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozeznává tyto 

kategorie deliktů: 

1. trestný čin / provinění, 

2. čin jinak trestný. 

 Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění.  

Činem jinak trestným rozumíme čin, který je v daném případě beztrestný, i když 

v jiném případě a za jiných okolností by trestný byl. Chybí-li formální znaky trestného 

činu jako je věk, příčetnost či rozumová a mravní vyspělost, jedná se o trestný čin jinak 

trestný. Trestný čin jinak trestný je i čin spáchaný za okolnosti vylučující protiprávnost 

nebo čin, u něhož chybí zavinění, což je podmínka trestní odpovědnosti. Pojem mládež 

je nadřazeným pojmem pro dvě věkové skupiny. Pod první skupinu spadají děti mladší 

15 let a pod druhou mladistvý, to jsou osoby, co již dosáhly věku 15 let a jsou mladší 18 

let. V soudní praxi však bývá ještě zohledňován věk 18 až 19 let, nazýváme ho věk 

blízký věku mladistvých. Ten je považován za polehčující okolnost a trest pak může být 

uložen nižší. Výše zmíněný zákon dodržuje zásadu, že trestnost činu se posuzuje a trest 

se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl trestný čin spáchán. Pozdějšího 

zákona se použije pouze tehdy, jestli je to pro pachatele příznivější. Je tedy zabráněno 

retroaktivitě, která by podlamovala naše právní vědomí. Mládeži je věnována zvláštní 

péče, podle zásady zvláštního přístupu. Tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po 

dobu celého nebo části procesu, jestliže to vyžadují zájmy nezletilých. Takto to stanoví 

čl. 6 odst. 1, věty druhé Evropské úmluvy o lidských právech. To koresponduje s další 

zásadou, a to ochranou soukromí mladistvého a povinností utajit jeho identitu. Náš 
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• příležitostné užití, 

• pravidelné užívání, 

• návykové užívání. 

Přitom ne každý musí projít všemi etapami, někteří mohou zůstat v etapě experimentu, 

jiní přejdou až do pravidelného užívání bez návyku, a to i u  nejtvrdší drogy - heroinu.  

Podle mého názoru je boj s alkoholismem a toxikomanií ve značném rozsahu 

bojem s trestnou činností a jinými projevy společenské patologie vyskytujícími se mezi 

mládeží, a opačně. [5] 
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Velice obtížné je přesně analyzovat příčiny a podmínky vzniku a vývoje 

nealkoholové toxikomanie u nás. Důvody, které vedou k tomu, že toxikoman propadne 

požívání drog lze charakterizovat několika faktory: 

• endogenní - osobnostní vlastnosti toxikomana, 

• exogenní - prostředí, situace, podnět - snadná dostupnost návykových látek, 

• smíšený - komplex vlivů sociálního prostředí - rodina, škola, kolektiv. 

Mládež, pokud zneužívání návykových látek přiznává, uvádí jako nejčastější důvod: 

zvědavost, touhu prožít něco zvláštního, neobvyklého, najít nové prožitky, uniknout 

nepříjemným situacím, tvrdé realitě, nepříjemným stavům, dosáhnou dočasné úlevy, 

uniknout samotě do které je uváděna svými problémy, které si nezavinila sama, protest 

proti autoritě.  

Droga je definována jako jakákoliv látka s potenciálně psychotropními 

vlastnostmi, která může vyvolat závislost a být škodlivá jednotlivci i společnosti. Formy 

drogové závislosti mohou být různé a vyvíjejí se obvykle pozvolna jako důsledek 

periodického nebo soustavného používání drogy.  

Světová zdravotnická organizace rozděluje drogy, které nějakým mechanismem 

ovlivňují psychiku člověka, na tyto hlavní typy:  

• typ opiátový - morfin, heroin, kodein aj. 

• typ kokainový  

• typ hašišový  

• typ barbiturátový  

• typ stimulační - amfetamin, pervitin = metamfetamin, efedrin, fenmetrazin 

• typ khatu - výtažky rostliny Catha edulis 

• typ halucinogenů - lysergamid, mezkalin, psylocybin 

• typ alkoholový  

• typ inhalační - organická rozpouštědla 

Z praxe je známo, že vlivem požívání omamných prostředků dochází v současné 

době k velkému množství trestné činnosti páchané zejména mládeží. Nealkoholová 

toxikomanie, podobně jako alkoholová, je přímou živnou půdou pro protispolečenské 

jednání, a tím i malým krůčkem k trestné činnosti. 

Pozornost bývá obvykle orientována na problém prvního kontaktu s drogou. 

Drogová závislost se pak vyvíjí ve čtyřech etapách: 

• experimentace, 
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2. fáze - psychická závislost, preventivně piji, abych neměl-a 

problémy, 

3. fáze - vyhledávání společnosti, kde se pije, dokud nevidí dno lahve, 

vzniká fyzická závislost - potřebuje alkohol, jinak vzniká abstinenční 

syndrom, jedince nezískáme pro léčbu, tvrdí, že to zvládne, 

4. fáze - poškození tělesného a duševního zdraví, klesá tolerance na 

alkohol, pak ho získáme pro léčbu - odpor k alkoholu. 

Podstatu výše uvedeného problému je třeba vidět v takových projevech 

společenské patologie jako je požívání alkoholu nezletilými a trestná činnost 

nezletilých. Dovoluji si s naprostou určitostí tvrdit, že spojitost pití alkoholu a jeho 

zneužívání s trestnou činností obecně a v tom i s trestnou činností nezletilých nelze 

spatřovat v kategorii příčiny skutku. Je třeba vzít v úvahu, že v mnoha případech může 

mít požívání alkoholu a trestná činnost společný základ v podobě syndromu 

osobnostních a společensko-kulturních změn. Obecně lze říct, že trestnou činnost 

nezletilých vyvolávají jednak hlavně negativní činitelé tkvící v mikroprostředích 

pachatele, zejména v prostředí rodiny a rovněž školy, a jednak určité poruchy osobnosti. 

V genezi požívání alkoholu nezletilými vystupují rovněž společenské a 

biopsychologické faktory, tedy procesy, jež jsou základem chování a prožívání. Je 

samozřejmé, že kvalitativní rozdíly jednotlivých analyzovaných jevů nutí sledovat jen 

některé jim vlastní determinanty. Pomocí výzkumů se objasnilo, že u nezletilců má jak 

na požívání alkoholu, tak na jejich trestnou činnost rozhodující vliv kulturně výchovná 

úroveň rodinného prostředí. 

Dosud uvedené úvahy dovolují formulovat obecně platný závěr, že kvalitativně 

stejní činitelé, kteří působí negativně v rodině, vyvolávají i jevy trestné činnosti 

nezletilých a požívání alkoholu nezletilými. Téměř identické jsou i mechanismy 

působení rodiny na vznik trestné činnosti a alkoholismu nezletilých. [7] 

 

2.3.6 Drogová závislost 

 

V podstatě obdobná situace jako u alkoholismu je se zneužíváním omamných 

psychotropních látek, protože i alkohol je považován za drogu. Veškeré souvislosti  

mezi kriminalitou mládeže a požíváním alkoholu lze vztáhnout i na zneužívání ostatních 

drog. U omamných látek je to o to horší, že návyk na ně vzniká mnohem rychleji a je 

mnohem silnější než u alkoholu a jejich užívání je také mnohem finančně náročnější. 
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2.3.4 Bydliště 

 

Značný vliv na případnou budoucí delikvenci mladých lidí má místo, myšleno 

geograficky, jejich pobytu. Je prokázáno, že mnohem rizikovější je mládež z velkých 

měst a jejich aglomerací, než jejich vrstevníci z vesnic. Dostupnost rizikových 

prostředí, kterými jsou různé herny, diskotéky a bary, je na vesnici daleko menší. 

Naopak u městských dětí se často setkáváme se situací, kde jsou oba rodiče 

pracovně vytíženi po celý den, mnohdy až do noci. To je dáno také tím, že ve městech 

mnohem větší procento občanů pracuje v terciální sféře, jsou hnáni tlakem okolí na stále 

vyšší pracovní výkony. Nemají potom tolik času na věnování se svým dětem. Tento 

dluh nahrazují zahrnutím dětí hmotným zabezpečením, což má ovšem v delším 

horizontu za následek degradaci a deformaci základních hodnot a citů, které by právě 

rodina měla vytvářet. Mládež ve městech má více volného času, který bez řádného 

vedení rodiči, popř. školou tráví po ulicích, navštěvováním heren a podobných 

rizikových míst, která jsou přímo ideálním podhoubím pro formování delikventních 

jedinců a celých skupin. 

V užším smyslu lze místní faktor vidět i v jednotlivých městských čtvrtích. Neboť 

i zde, v rámci jednoho velkoměsta, lze pozorovat rozdíly mezi vývojem a chováním 

tamní mládeže. [7] 

 

2.3.5 Alkoholismus 

 

Mezi skutečnostmi, které vytvářejí podmínky pro páchání trestné činnosti zaujímá 

zvláštní místo alkoholismus - nebo též závislost na alkoholu - chronické recidivující 

onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické 

a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Alkoholismus patří mezi 

nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o něm hovořit, dosáhne-li 

závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma. 

Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit. Průběh 

závislosti na alkoholu je různý. Odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol je 

zneužíván. 

Alkoholismus má  4 fáze vniku na závislosti : 

1. fáze - řešení problému alkoholem, 



Delikvence mládeže a faktory které jí ovlivňují 

 16 

podléhá negativním vlivům osobnosti, včetně negativním protispolečenským vlivům. 

Svou roli při integraci do referenční skupiny sehrává i přirozená vlastnost mladého 

člověka vyniknout nad svým okolím, touha být zajímavým, odlišovat se od ostatních, 

upoutat okolí apod.. Za určující kriminogenní faktory můžeme označit tyto : 

• silná vůdčí osobnost referenční skupiny 

• anonymita referenční skupiny, 

• agresivnost referenční skupiny při prosazování své ideologie, 

• sugestivní přebírání názoru, postoje referenční skupiny a zejména 

vedoucího referenční skupiny za vlastní. 

Typickými představiteli kriminogenních seskupení mladých lidí jsou různá 

extrémistická hnutí, prezentovaná zejména hnutí PUNK, SKIENHEAD a anarchisty. [3] 

 

2.3.3 Škola, učiliště 

 

Škola dnes stále méně ví, jak a k čemu má žáky připravovat. Vývoj vědy je tak 

překotný, že s ním tvůrci vzdělávacích programů jednat těžko mohou držet krok, a navíc 

dnes mohou jen nesnadno předvídat, co bude tento vývoj vyžadovat od dětí, až budou 

dospělé. 

Jak slábne vliv některých rodin na děti a jak se mocným socializačním vlivem od 

druhé poloviny minulého století stávají také média a zároveň rostou obavy z neřízeného 

socializačního působení vrstevnických skupin, začíná být škola viděna jako málem 

jediné prostředí schopné garantovat optimální, či dokonce vědecky promyšlené 

působení na dítě, jež je v souladu se zájmy společnosti. Míra učitelovy angažovanosti na 

žákově osudu ovšem může přesahovat míru rodičovského zájmu jen výjimečně.  

Základními kriminogenními faktory ve školské výchově lze označit především 

tyto : 

• nepravidelná školní docházka, 

• špatný prospěch, 

• nevhodné chování k učitelům, žákům, 

• arogantní přístup učitele k žákům, 

• špatná spolupráce rodičů se školou, 

• nedostatečná kontrolní a pedagogická činnost školy. [7] 
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Studie delikventně se chovajících mladistvých založené na jejich popisu 

rodinného prostředí ukazují rodinné prostředí přestupníků zákona jako chladné, 

s minimem rodičovského zájmu o děti. Rodiče jsou dětmi charakterizováni jako pasivní 

či odmítaví, nezainteresovaní na potřebách dítěte. [7] 

Vzorem dětí se stále častěji stávají hrdinové, kteří dovedou zlikvidovat své 

nepřátele, čím více, tím lépe. A to nejen v televizi, ale i v některých počítačových hrách.  

Mocenské nástroje svých hrdinů pak začnou zkoušet v praxi. Přestanou rozlišovat 

hranice, meze jim splynou a míra agresivity tak přeteče. Ale kdo pak chce kritizovat 

jednání dětí, když ony mají za to, že jejich činy jsou správné a morální? Nemohou přece 

za to, že kolem sebe vidí samá negativa, tak proč by se tak nechovaly samy?! Tady ale 

musí zasáhnout především již zmiňovaná rodina. Především rodiče samotní by si měli 

uvědomit, že právě jejich děti budou v brzké době tvořit ten produktivní článek naší 

společnosti. Měli by se zajímat o to, co vlastně dělají jejich děti ve svém volném čase. 

Ono totiž právě nuda, nevědomost a strach vedou mládež, jakožto nejzranitelnější 

skupinu naší společnosti, ke zkratovému jednání. 

Za základní kriminogenní faktory v rodině můžeme označit tyto : 

• rozvrácená rodina, 

• závislost rodičů na alkoholu nebo jiných drogách, 

• kriminalita členů rodiny, 

• nepřiměřená výchova dítěte a mladistvého - přehnaná tvrdost nebo naopak 

přehnaná shovívavost, 

• lhostejnost rodičů k chování dítěte ve škole, k prospěchu, ke způsobu 

trávení volného času apod., 

• pobyt dítěte v dětském domově, 

• preferování podnikatelských aktivit a angažování rodičů v zaměstnání před 

výchovou dětí. 

Vedle rodiny, školy, pracovního kolektivu, které formují harmonický vývoj 

společnosti, hrají neméně vážnou roli ve výchově člověka takové faktory, jako je vliv 

prostředí, ve kterém tráví svůj volný čas, a osoby, se kterými se stýká. Přirozenou 

vlastností člověka je potřeba sdružovat se v kolektivu lidí. Tato vlastnost je ještě 

umocněna u mládeže, která se sdružuje v referenčních skupinách či v jiných 

společenstvích. Mladý člověk, který nemá ještě dostatek zkušeností, je velmi citlivý na 

vliv okolí. Sugestivně vnímá chyby a nedostatky mikrostruktury ve které žije. Snadno 
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2.3.1 Dědičnost 

 

Dědičnost je jedním z mnoha faktorů, která má na delikvenci vliv. Prakticky 

všechny osobnostní vlastnosti i většina lidských postojů, a dokonce i zájmů je dědičná. 

Genetická dispozice může být odpovědná např. za sníženou sebekontrolu či za 

hyperaktivitu. Tyto vlohy však samy o sobě nevedou k vytvoření delikventní referenční 

skupiny, která vyloupí obchod. Genetická vloha pouze zvyšuje pravděpodobnost, že na 

chování budou mít vliv další činitelé, bez nichž by se delikventní chování 

neuskutečnilo. Genetická vloha snižuje, resp. zvyšuje práh pro působení  vlivů 

prostředí. Delikventní chování mladistvého může být jen ojedinělou epizodou, nebo 

začátkem zločinecké kariéry. Dědičnost zločinnosti mládeže je méně výrazná než 

dědičnost zločinnosti dospělé populace. [7] 
 

2.3.2 Rodina a prostředí 

 

Základem boje s trestnou činností mládeže je výchova v rodině. Zejména zde se 

vytvářejí počátky poznání a chápání složitých vztahových otázek jak v samotné rodině, 

tak i ve společnosti. Odtud pramení a utvářejí se názory a morální kvality každého 

jedince.  

Často vzhledem k nesprávnému pochopení cílů metod výchovy rodiče dítě 

obklopují pohodlím, ochraňují jej od elementárních zátěží, snaží se dítěti maximálně 

ulehčit život a plnit mu jakákoliv přání. V důsledku toho vychovávají z dítěte 

samolibého člověka, snažícího se dosáhnout pohodlného života, postrádajícího 

jakékoliv pracovní návyky, neprojevujícího snahu poctivě pracovat a čestně žít, a 

naopak se snahou dosáhnout pohodlného života, a to právě někdy i za cenu porušení 

zákona. 

Proto výchova dětí v rodině především žádá, aby byl v rodině vytvořen 

harmonický soulad mezi rodiči a samozřejmě i mezi rodiči a dětmi. Příklad rodičů je 

totiž nejlepším výchovným prostředkem, který může v každém směru ovlivnit výchovu 

a tím i formování názorů na život v rodině, v kolektivu a společnosti. Jednoznačně 

dokázaným faktem je skutečnost, že drtivé většiny trestných činů se dopustí jedinci, 

pocházející z prostředí nefunkčních rodin, které přestaly mít svou sociální funkci, nebo 

se zcela rozpadly. 
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péče, problémy související se školní docházkou, ztroskotání v povolání, generační 

úpadek, nízký sociální statut, sociální a kulturní vyloučení, nestrukturovaný volný čas 

trávený převážně mimo rodinu a s vrstevníky, poruchy chování a nezvládnutelnost, 

snížený intelekt, drogová a alkoholová závislost, extremistické postoje apod..  

Specifický vliv na šíření sociálně patologických jevů mezi mládeží má 

nepochybně i rychlost kulturních a sociálních změn probíhajících v České republice. 

Tyto změny předstihují přirozený generační posun v řadě životních postojů, zkušeností 

a zvyklostí. Dosavadní sociální hodnoty a standardy jsou odmítány a pro nové chybí 

nejenom podmínky, ale zejména odpovídající diferencované a přístupné vzory s jasnější 

strukturou. Do osobního, rodinného i sociálního života se negativně promítá i 

identifikace s nevhodnými vzory postojů a chování, destabilizace stávajících norem 

a hodnot, a s tím spojený stres a nejistota. Výsledkem je zdání, že všechno je možné, 

případně, že nic není nemožné. Tato situace tak s sebou přináší řadu sociálně 

patologických důsledků - např. netrpělivou snahu rychle se přiblížit novému životnímu 

stylu. Ten je ovšem některými osobnostně nezralými jedinci chápán pouze jako soubor 

hmotných znaků, jichž je třeba dosáhnout, a to i za cenu nelegitimních metod, včetně 

trestné činnosti. 

Děti jsou nejčastěji stíhány za krádeže vloupáním do tzv. ostatních objektů, 

sklepy, půdy, kočárkárny, garáže apod., poškozování cizí věci, často sprejerství, prosté 

krádeže v ostatních objektech a krádeže věcí z automobilů. Z násilné trestné činnosti 

pak za loupežná přepadení. Mladiství jsou nejčastěji stíháni za krádeže motorových 

vozidel, prosté krádeže v ostatních objektech, krádeže vloupáním do ostatních objektů 

a krádeže věcí z automobilů. Z násilné trestné činnosti loupežná přepadení a ublížení na 

zdraví. [7] 

 

2.3 Faktory ovlivňující delikvenci mládeže 

 

K pochopení a vysvětlení problému delikvence mládeže je nejprve nutno určit, 

které faktory mají vliv na samotný vznik tohoto jevu, neboť jakékoliv sebelepší řešení 

spáchaného trestného činu je jenom řešením důsledků a nikoliv příčin. 
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• předmětem zájmu jsou obvykle předměty, které momentálně potřebují, nebo 

které se jim vzhledem k věku líbí např. automobily, motocykly, videa, 

televizory, oblečení, zbraně, nože, alkohol, cigarety, léky apod., 

• rozhodování a jednání je spíše emotivní než racionální, 

• některé znaky způsobu spáchání trestné činnosti souvisejí se somatickými 

znaky pachatele, např. vyšší rychlostí pohybu, mrštností, obratností, menší 

postavou a nižší váhou, 

• věci získané z trestné činnosti bývají rozdělovány ve skupině. Finanční 

prostředky se zpravidla utrácejí společně. Při dělení je patrná hierarchie 

a podíl na spáchané trestné činnosti.  

Dětští delikventi, tedy děti do 15 let, se dopouštějí ve větší míře majetkové trestné 

činnosti, méně poté mravnostní a násilné trestné činnosti, ovšem je nutné uvést, že 

přesto, že násilné trestné činnosti je pácháno méně, je zarážející a  alarmující, že vzrůstá 

agresivita a následky těchto činů. Je zajímavostí, že v souvislosti se spácháním trestné 

činnosti ve spolupachatelství či ve skupinách byl zjištěn výskyt nejen tzv. gangů 

chlapců ale existují i  gangy dívek, kdy můžeme hovořit o projevu feminizace. Lze se 

setkat se skupinami specializujících se na vykrádání či zcizování motorových vozidel 

složených jen z dívek, přičemž vloupání do aut provádějí specializovaným způsobem. 

Také skupiny dívek specializujících se na loupežná přepadení jsou sice zatím 

výjimečnou ale  již existující skutečností. 

Velice typickým znakem  protiprávního jednání dětí, je vědomí  o skutečnosti 

jejich trestní nepostižitelnosti v rámci současného trestního řízení a zneužívání  tohoto 

faktu, zvyšující jejich pocit beztrestnosti pocit moci vůči celé společnosti. Tato 

skutečnost vede velmi často k recidivě při páchání trestné činnosti u dětí a mládeže a po 

dovršení 15 či 18 let vede k umístění delikventních dětí a mladistvých do nápravně 

výchovných ústavů, kde poprvé zjišťují, že existuje určitá právní odpovědnost. [2] 

 

2.2. Příčiny delikvence mládeže 

 

Pachatelé trestné činnosti mají celou řadu společných sociálních charakteristik, 

kombinaci tzv. znaků do anomických syndromů a společných zkušeností, které do 

značné míry předurčují jejich asociální vývoj. K nejtypičtějším patří disfunkční rodina, 

změna opatrovnických vztahů v dětství a dospívání, např. umístění do ústavní výchovné 
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2.1  Charakteristické znaky delikvence mládeže 

 

Trestná činnost dětí a mladistvých se v mnoha ohledech liší od trestné činnosti 

ostatních věkových skupin pachatelů. Tyto odlišnosti jsou dány převážně věkem 

mládeže a dalšími kriminogenními faktory. Zvláštnosti způsobu páchání trestné činnosti 

lze charakterizovat takto: 

• výběr předmětu útoku je určován rozdílným hodnotným systémem mládeže, 

• trestná činnost je obvykle páchána skupinově s nízkou úrovní organizace, 

• obvykle schází příprava ke spáchání trestné činnosti, pokukuj je trestná 

činnost připravovávána, úroveň přípravy je povrchní, nedokonalá, 

• chování mladistvích delikventů se vyznačuje neúměrnou brutalitou, 

projevující se např. zbytečnou devastací okolí a předmětů, 

• nevýhoda mladistvého pachatele spočívá v nedostatku věku, fyzické síly 

apod. je nahrazován neúměrnými prostředky k překonání překážky a cíle, 

• kriminální delikty jsou často páchány pod vlivem alkoholu, pivo, víno, či 

destiláty,  

• nebo jiných návykových látek,  

o buď nitrožilně aplikovaných - Heroin, Pervitin,  

o nebo aplikovány tzv. suchou cestou, vdechováním nosními dírkami - 

kokain,  

o nebo inhalováním za pomoci igelitového pytlíku - toluen, benzen atd., 

které posilují odvahu i agresivitu, 

které posilují odvahu i agresivitu, 

• při recidivě trestné činnosti mladiství volí stejný způsob páchání a své konání 

z předchozí trestné činnosti opakují. Vzniká tak charakteristický soubor 

opakovaného konání, 

• alibi si zajišťují u svých kamarádů, nebo v partě, obvykle však až po spáchání 

trestné činnosti, 

• o připravované trestné činnosti se obvykle svěřují svým kamarádům nebo 

členům referenční skupiny, 

• obvykle schází snaha utajovat spáchání trestného činu, 
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obr.č. 1 Pyramida proviňování 

 

 PYRAMIDA PROVI ŇOVÁNÍ 

 

terorismus, 

pogromy, bestiální  zločiny, 

organizované zločiny, mučení, znásilnění 

únosy, vyděračství, žhářství,  nájemné  

vraždy, vraždy loupeže se zbraní, rabování 

omezování osobní svobody, riskování zdraví a 

 životů jiných, ekoterorismus, sexuální deviace, 

 sexuální zneužívání, pasáctví, neplacení výživného, 

 využívání cizí otrocké práce, mafiánství, 

 úplatkářství, zneužívání pravomoci a informací 

falšování dokumentů a peněz, nesplácení úvěrů, 

bezohlednost vůči přírodě a zvířatům, zneužívání cizí nouze, 

 rozbíjení rodiny,rasistické projevy,vloupání, krádeže, úmyslné 

 ubližování na zdraví,neomalené přání zla, vyhrožování,  

zneužívání fyzické převahy, příživnictví, vandalismus, podílnictví, 

podvody, práce na černo, lichva, spekulace, simulantství 

návykové opilství, drogování, gamblerství, donašečství, anonymní 

 udavačství nerespektování dopravních předpisů, školských a  

obecních vyhlášek,rozhodnutí úřadů a soudních výnosů, lhostejnost a 

 neúcta vůči  slabším, starším bezmocným a potřebným, šikanování a  

zneužívání slabých, nevědomých a bezmocných, kariérismus,  

nerespektování cizího názoru, cizího vlastnictví a cizích práv, zlomyslnost, 

pomlouvání, lakota, chtivost, zištnost, 

 lstivost, nedbalost,neodůvodněná agresivita, lhavost, bezcitnost, 

 sebepoškozování, sociální neintegrovanost, nekooperativnost, neodpovědnost, 

nevěrnost, sudičství, nesmiřitelnost,nemravnost, verbální sprostota, bezohlednost, 

nespolehlivost, vnější zanedbanost,nevychovanost, nezdvořilost, neomalenost, 

nevděčnost, neposlušnost, nedochvilnost atd… [6] 
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2. Delikvence mládeže a faktory které jí ovlivňují 

 

Latinské slovo delinquere  znamená provinit se, delikvent je tedy proviňující se 

člověk – delinques. [2] Delikvence ( delinquenci ) - je činnost porušující zákonné nebo 

jiné normy chování a způsobující společnosti nebo jednotlivci újmu. Obvykle se bere 

jako širší pojem než kriminalita. [6] 

Nejčastěji je používán pro označení trestných činů mládeže, které souvisí s 

nedokončeným procesem biologického, mentálního a sociálního zrání.  

Kriminalita mladistvých, též juvenilní delikvence, se týká věkové kategorie 15 - 

18 let. V tomto období dospívání, které je považováno za kritické, se formují hlavní 

rysy osobnosti. Vliv vrstevníků je velmi silný, vytváří se referenční skupiny. Vytrhnout 

mladého člověka z takové referenční skupiny je často velmi nesnadné až nemožné. 

Nejčastější delikty mladistvých jsou: 

• násilí proti jednotlivci či skupině  

• opilství a výtržnictví  

• neoprávněné užívání motorového vozidla  

• rozkrádání, vandalismus  

• toxikomanie  

• prostituce  

• gamblerství  

Dětská kriminalita, též dětská delikvence, predelikvence, prekriminalita, se týká 

věkové kategorie dětí do 15 let. Typickým znakem dětské delikvence je skupinovost, 

malá připravenost i promyšlenost. Jde o činy páchané převážně spontánně, méně často 

jde o plánované a předem připravené akce. Nežádoucí aktivity těchto jedinců, skupin 

jsou směřovány převážně proti majetku, jde i o nežádoucí jednání ve spojení s drogovou 

závislostí, méně často se pak setkáváme s násilnými činy. [6] 

Na delikvenci mládeže má velký vliv dědičnost, rodina, škola, pracoviště, dále 

pak neformální skupiny a způsob trávení volného času. O tom však až v další části 

práce. 
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Praktická část práce je zaměřena na analýzu trestné činnosti mládeže od roku 

1993 do roku 2007.  

Prevenci kriminality mládeže, působnost resortů v rámci systému péče o 

delikventní mládež a nové trendy v zacházení s delikventní mládeží uzavírá sledovanou 

problematiku. 
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1. Úvod 

 

Jedním z nejzávažnějších problémů ve vývoji kriminality je trestná činnost 

mládeže. Motivy, pohnutky a příčiny, které vedou mládež k takovéto činnosti, 

protispolečenskému chování, jsou různorodé. Trvalá pozornost příčinám a podmínkám 

vzniku a rozvoje kriminality mladých lidí je odůvodněna řadou důvodu, z nichž je asi 

nejdůležitější ten, který poukazuje na reálný předpoklad možné pozitivní změny 

osobnosti mladistvých. Na druhé straně je však období mládí obdobím nejen možnosti 

pozitivní formace, ale i obdobím, kdy muže docházet k psychickým, sociálním a 

mravním deformitám, které mohou předznačit budoucí delikventní dráhu jedince. 

Mladí lidé se dnes rodí do světa, který se překotně mění, který klade na mladou 

generaci nebývalé požadavky a který před ně zároveň rozprostírá rozsáhlé menu 

možností, ale i omezení. Na trhu existuje spousta věcí, reklama je navíc představuje 

jako nepostradatelné pro život, a mladí je tak často za nepostradatelné skutečně 

považují. A jestliže navíc odvozují svou lidskou hodnotu pouze ze systému „mít“ a ne 

ze skrytějšího a lidsky hodnotnějšího „být“, pak z jejich úhlu pohledu jim nic jiného 

nezbývá, než se přičinit o přerozdělení materiálních statků. K tomuto způsobu zvládnutí 

situace je často vede rodinná - asociální či přímo kriminální tradice, degradující tlak 

společensky aprobovaného sociálního okolí a vlastní, pozitivní výchovou neregulované 

osobnostní vybavení. Kriminalita mladých lidí je často nezralá, romantizující, často 

naplněná dobrodružstvím a neschopná odolat inspiraci okamžiku.  

Vzhledem ke skutečnosti, že již řadu let pracuji u Policie České republiky v 

Mostě, kde se mám možnost setkávat s mladými delikventy, rozhodl jsem se tomuto 

tématu věnovat. Cíle práce je analýza a vyhodnocení situace v oblasti trestné činnosti 

mládeže se zaměřením na preventivní opatření a jejich účinnost.  

Po úvodu bakalářské práce bude objasněn pojem delikvence mládeže, její 

charakteristické znaky, příčiny a faktory, které jí ovlivňují. Cílem je podat podstatné 

informace k zasvěcení do oblasti tématu. 

Třetí část práce bude zaměřena na kategorizaci nejčastěji spáchaných forem 

trestné činnosti mládeže, kde jsou specifikované trestné činy proti majetku, proti životu 

a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti a činy obecně nebezpečné. Dále se zde budu 

věnovat jaké druhy trestů - opatření lze u mládeže uložit.  
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Anotace bakalářské práce 

 

Delikvence mládeže je jedním z nejzávažnějších společenských problémů a je 

klíčovým slovem této bakalářské práce. Práce se zabývá její charakteristikou, faktory 

které jí ovlivňují, příčinami, nejčastějšími druhy kriminality, důsledky pro společnost, 

analýzou a v konečné řadě také prevencí, jakožto jedním z nejdůležitějším faktorů 

v boji proti ní. 

 

Annotation of thesis 

 

 Youth delinquency is one of the most severe social problems and it is the keyword 

of my thesis. The thesis mentions its characteristics, affecting factors, its reasons, the 

most frequent kinds of criminality, its effects on society and analysis. Finally it is also 

about prevention  which is the most important factor in the fight against  criminality. 
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