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Anotace 

Cílem této práce je rozbor a uvedení do problematiky trestní odpovědnosti a to jak 

z hlediska historie, tak i současnosti. Chtěl bych zodpovědět otázku, zda sníţit, zachovat 

nebo popřípadě zvýšit trestní odpovědnost. Poukázat na moţné následky takového 

rozhodnutí. S pomocí průzkumu laické, ale i odborné veřejnosti navrhnout moţná 

řešení. 

Klíčová slova: trestní odpovědnost, mladiství a děti, rodina, trestní právo, kriminalita 

Summary 

Aim those work is analysis and presentation to the problems criminal 

responsibility namely how in light of story, so and presents. I would like make out at the 

question whether reduce to, conserve or eventually heighten criminal responsibility. 

Refer to possible aftermath doodad decision. With the aid of inquiry lay, but also 

special public suggest perhaps solving. 

Keywords: criminal responsibility, boyish and children, family, crown – law, 

criminality
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Úvod 

V dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě je jedním z problémů 

kriminalita mládeţe. Jako jeden z moţných nástrojů k potlačení kriminality mladistvých 

a dětí se jeví sníţení trestné odpovědnosti. Ve společnosti toto téma vţdy vzbudí 

vášnivé diskuse a není lehké najít jednoznačnou odpověď. 

Děti dnešní od dětí z doby, kdy trestní právo uzákonilo věk 15 let pro trestní 

odpovědnost, jsou značně odlišné. Mladí se dnes rodí do multimediálního světa, který 

jim nabízí velmi velký výběr moţností, ale zároveň na ně klade velmi vysoké nároky. 

Mezi dětmi je mnohem vyšší informovanost o tom, co je ţádoucí a co nikoli. Díky 

této informovanosti dobře ví, ţe jsou v mnoha případech beztrestné. Pocit beztrestnosti 

zcela jistě nepovede k potlačení neţádoucího chování u dětí, spíše naopak. Mnoho 

delikventů z řad dětí má špatné rodinné zázemí. A společnost jakoby na všechno 

rezignovala. Media často popisují trestný čin, spáchaný dětmi do 15 let s důrazem na 

brutalitu. V ţádné z reportáţí není uvedeno, jak je toto chování neţádoucí. Prevence 

v soukromých televizích je prakticky nulová. 

Alarmující je neustále se sniţující věková hranice pachatelů kriminálních deliktů a 

trestných činů a jejich vzrůstající agresivita. 

Jak řeší tuto otázku zbytek Evropy, jsem uvedl několik případů z ostatních států 

evropského kontinentu. V tabulce je uvedeno 32 států včetně České republiky a jejich 

věková hranice počátku trestní odpovědnosti. 

Je potřeba dát šanci nejen těm, kdo páchají trestné činy, ale i těm poškozeným. Ti 

jako kdyby neexistovali, o právech obětí se nediskutuje. Televizní společnosti jen 

okrajově zmiňují poškozené a důraz ve většině případů kladou na senzace spojené 

s případem. 

Není od věci nahlíţet na celý problém očima laické veřejnosti. Z tohoto důvodu 

jsem do své bakalářské práce zahrnul výzkum, který porovná dva pohledy na danou 

problematiku. V rámci tohoto výzkumu jsem rozeslal dotazník jak odborné, tak laické 

veřejnosti. Data získaná průzkumem mne značně ovlivnili v navrhování moţných řešení 

příčin kriminality mládeţe. 



František Piwowarski:Sníţení trestní odpovědnosti 

2009  2 

2. Trestní odpovědnost a statistika v České republice 

Trestní odpovědnosti se v této kapitole budu věnovat nejprve z pohledu historie a 

následně právním úpravám současnosti. 

2.1 Pohled do historie trestního řízení s mladistvými 

Výklad práva na historickém území Čech, Moravy a Slezska nebyl dlouhou dobu 

jednotný. Ve středověku existovali dvě skupiny tzv. nedospělost a dospělost. Dospělost 

se odvozovala od vyspělosti tělesné, která se zjišťovala ohledáním. Později se jiţ 

dospělost rozlišovala podle věku, ale nejednotně pro dívky a chlapce. V této době stále 

ještě nemůţeme hovořit o jednotné právní úpravě, týkající se mladistvých. Uţ v této 

době byla v některých případech nedospělost jako polehčující okolnost. 

První zmínka o písemné úpravě trestní odpovědnosti je v Koldínových městských 

právech. Vynikající právník Pavel Kristián z Koldína stanul v čele komise, která roku 

1558 dokončuje spis ucházející se o uznání jako zákoníku městského práva. Roku 1579 

byl spis vydán tiskem a přijat zemským sněmem jako závazná kodifikace českého 

městského práva. Na to následovalo potvrzení zákoníku českým králem Rudolfem II. a 

roku 1580 ho apelační soud v osobě rady apelačního soudu Gabriela Svěchina z 

Paumberka prohlásil za závazný pro soudní praxi. 

Samotný Koldínův zákoník je psán česky. Pokud se měl na osoby zákoník v plné 

míře vztahovat, musely dosáhnout plné právní odpovědnosti. Ta byla v zákoníku určena 

pro chlapce 18 let a pro dívky 15 let „K mladšímu osmnácti let mužského pohlaví a k 

děvečce patnácti let. Útrpným právem přikračovati se nemá,…“ viz [3]. Zákoník sám o 

sobě upravuje v podstatě veškerý ţivot obyvatel města, správu města i jeho soudnictví  

Obnovené zřízení zemské z roku 1627 pro Čechy a z roku 1628 pro Moravu 

neobsahovalo ustanovení týkající se mladistvých. 

V roce 1707 byl vyhlášen hrdelní řád Josefa I. (Constituo criminalis Josephina), 

podle něhoţ měli působit jen hrdelní soudy dosud vykonávající činnost na základě 

zvláštního privilegia, léna či starého obyčeje. Tyto soudy zatýkaly a vyšetřovaly 

podezřelé, vyhlašovaly rozsudky apelačního soudu a staraly se o výkon trestu.  Soud 

měl předsedu a aspoň devět přísedících, příseţného písaře a kata. Hrdelní řád Josefa I. 
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měl jen podpůrný charakter, starší právní normy nenahradil. Uţívá se mírnější 

posuzování trestných činů osob mladistvých, tedy jako polehčující okolnosti. 

Na konci 60. let 18. století byl vydán hrdelní zákoník Marie Terezie. Byl však 

zastaralý, zachoval kruté tresty i útrpné výslechy a také přinesl rozdělení tortury do 

několika stupňů. Přesto nám tento řád přinesl pohled na odpovědnost z hlediska věku. 

Rozlišuje: 

 dětství – do 7. roku (vylučovalo trestní odpovědnost) 

 nedospělost – do 14. roku (zmenšená trestní odpovědnost) 

 mladiství – do 16. roku věku (ale moţno aţ do 20. roku) 

Na přelomu 19. a 20. století bylo vydáno oficiální znění důvodové zprávy 

vládního návrhu nového rakouského trestního zákona vypracovaného v roce 1910, ve 

kterém je uvedeno následující: „Ustanovení trestního zákona o zacházení s dětmi a 

mladistvými dle práva trestního tvoří jednu z nejzanedbanějších a nejškodlivějších částí 

zákona trestního.“ viz [3] Tyto změny vyvolali snahu o vypracování samostatného 

zákonu o zacházení s mladistvými. Završením této snahy byla osnova Zákona o trestání 

a trestní ochraně osob mladistvých (dále jen Osnova). 

Osnova vsunula mezi dětství a dospělost přechodný stupeň mladistvých, věk od 

14 do 18 let byl prohlášen za věk pochybné příčetnosti. To znamenalo, ţe u pachatelů 

v tomto věku musel soud v kaţdém jednotlivém případě zkoumat, zda duševní vývoj 

mladistvého dosáhl takového stupně, ţe jej lze pokládat za příčetného. 

Osnova přijala v otázce trestní odpovědnosti mladistvých zásadu školy klasické a 

v otázce trestání názor školy pozitivistické. Zásada školy klasické znamenala posuzovat 

věkové meze trestní odpovědnosti a zásada školy pozitivistické zaváděla řadu opatření 

jako například upuštění od trestu, odkázání do ochranné výchovy místo trestu, 

podmínečné odsouzení. Osnova hlavně chtěla zdůraznit, ţe trestání osob mladistvých 

mělo být podstatně odlišné od trestání osob dospělých. Je to první případ snahy v našich 

dějinách vydělit ustanovení o zacházení s osobami mladistvými z obecných ustanovení 

trestního zákona a upravit tuto otázku zákonem samostatným. Návrh zákona o trestání a 

trestní ochraně mladistvých byl ještě několikrát přepracován, ale zákonem se nikdy 

nestal. 
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V roce 1918 vznikla Úřadovna pro péči o mládeţ. Hlavním iniciátorem byl 

profesor Univerzity Karlovy v Praze August Miřička. Hlavním úkolem bylo zjištění 

poměrů mladistvého, intervence u hlavního líčení konaného ve věci mladistvého. Po 

skončení trestního řízení Úřadovna zabezpečovala výkon výchovných a ochranných 

opatření. 

Později byla zřízena další instituce – útulna Dobrý pastýř. Sem byli přechodně 

umísťováni mladiství delikventi. Jednalo se hlavně o dospívající chlapce. V roce 1928 

došlo ke sloučení obou instituci. 

Další sloţku veřejné péče o mládeţ tvořily okresní péče o mládeţ, které 

prostřednictvím svých důvěrníků vykonávaly šetření poměrů mladistvého, přebíraly 

ochranný dozor či podávaly zprávy o chování mladistvého. 

Zákon o trestním soudnictví nad mládeţí č. 48/1931 Sb. unifikoval právní 

předpisy o trestání mládeţe. Zákon sám byl ve své době pokládán za progresivní a 

zdařilý. 

Postupem doby však došlo k tomu, ţe zákon o trestním soudnictví nad mládeţí č. 

48/1931 Sb. byl bez náhrady zrušen trestním zákonem č. 86/1950 Sb. Trestněprávní 

ustanovení upravující problematiku mladistvých byla v tomto zákoně vsunuta zpět do 

obecných ustanovení. Následovalo zrušení soudů pro mládeţ a úřadoven pro péči o 

mládeţ. Problematika mladistvých se shrnula do osmi ustanovení. 

Zákon odpovídal tehdejší době a odráţela se v něm ideologie socialismu a tzv. 

lidově demokratické republiky. 

Současně se změnou ústavy při vzniku ČSSR, nabyly platnost Trestní zákon č. 

140/1961 Sb. a Trestní řád č. 141/1961 Sb. Trestní odpovědnost a trestání mladistvých 

osob byly obsaţeny v hlavě VII. V § 74 – 78 trestního zákona. 

Trestní odpovědnost mladistvého je hodnocena dle stupně společenské 

nebezpečnosti jako materiálního znaku trestného činu. Tedy musí být splněn vyšší neţ 

malý stupeň nebezpečnosti činu pro společnost. Zákon vymezoval tresty, které bylo 

moţno mladistvému uloţit. Jednalo se o odnětí svobody, obecně prospěšné práce, 

propadnutí věci, vyhoštění, peněţitý trest a trest zákazu činnosti. Přičemţ trestní sazby 

odnětí svobody se u těchto osob sniţovaly na polovinu. Z důvodu důkladného zajištění 

obhajoby ve smyslu ustanovení § 291 tr. řádu,  musel mít mladistvý jiţ od sdělení 

obvinění obhájce. 
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Dnem 1.1.2004 nabil účinnost Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za 

protiprávní činy a o soudnictví mládeţe, ale o tom uţ v následující kapitole. 

2.2. Právní úprava současnosti 

Od 1. ledna 2004 nabil účinnosti nový zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe a o změně některých 

zákonů, (dále jen „ZSVM“), který nově upravuje problematiku delikvence mládeţe. 

Smyslem nové právní úpravy v samostatném kodexu je komplexně upravit hmotně-

právní i procesně-právní aspekty trestání mladistvých, nově konstituovat systém 

speciálních soudů mládeţe a jasně vymezit účel reakce státu na trestnou činnost 

mládeţe. 

Dítětem se podle ZSVM rozumí osoba, která v době spáchání trestného činu 

nedovršila patnáctý rok svého věku, a nebude podle zákona trestně odpovědná. Důleţité 

je, ţe vůči dítěti, které spáchalo čin jinak trestný, zákon umoţňuje pouţít vhodné reakce 

v podobě opatření směřujících k nápravě i ochraně. Soud bude ukládat takováto opatření 

v občanském soudním řízení. 

Podle platného § 93 ZSVM je tak sice umoţněno dětem mladším patnácti let, 

které se dopustí činu jinak trestného, uloţit některá opatření (dohled probačního 

úředníka, zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného 

výchovného programu ve středisku výchovné péče a ochranou výchovu), ale jejich 

účinnost není zcela dostačující. 

2.2.1 Trestní odpovědnost mladistvých 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeţe ještě nesníţil věkovou hranici trestní 

odpovědnosti. Tato hranice zůstala na patnácti letech ţivota. Zákon se opíral o to, ţe od 

tohoto věku je mladistvý dostatečně rozumově a mravně vyspělý, aby nesl trestněprávní 

odpovědnost za své jednání. 

Rozumovou a mravní vyspělost tvoří dvě sloţky: tzv. rozumový a mravní vývoj. 

Tyto sloţky se z hlediska vývoje mladistvého vzájemně ovlivňují. Obecně je sloţka 

rozumového vývoje charakterizována tak, ţe zahrnuje postupné individuální nabývání 

schopností pojmového myšlení, přičemţ stupeň takového vývoje není určován 
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dosaţenou úrovní tohoto myšlení. Za mravní vývoj osobnosti mladistvého se pak 

povaţuje proces, v němţ si v průběhu individuálního rozvoje své osobnosti osvojuje 

normy chování, které platí v daném období rozvoje společnosti. Tyto přeměňuje na 

osobní a morální kvality. V závislosti na biologickém a psychickém zrání získává 

rozumová a mravní vyspělost trvalejší ráz. Pojem rozumové a mravní vyspělosti je třeba 

vykládat ve vztahu k obvyklému vývoji mladistvých ve věku patnácti aţ osmnácti let. 

Jakékoli odlišnosti nejsou rozhodně projevem chorobného stavu, ale pouze 

důsledkem toho, ţe dospívání dítěte je proces, který neprobíhá u kaţdého mladistvého 

ve stejném časovém období jinak. Jde spíše o otázku vývojové opoţděnosti, kterou 

v případě pochybností o rozumovém a mravním vývoji konkrétního mladistvého musí 

řešit znalci z oboru psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii, případně i za 

pomoci znalce psychologa. 

2.2.2. Relativní a absolutní trestní odpovědnost 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeţe přinesl změnu v tom smyslu, ţe podle 

současné právní úpravy hovoříme tzv. relativní trestní odpovědnosti. Ta je chápána jako 

podmíněná způsobilost jedince být pachatelem trestného činu. V konkrétním případě 

musí být obligatorním předmětem pozornosti (kromě věku a příčetnosti) rozumová a 

mravní vyspělost jednajícího. Zjednodušeně řečeno to znamená, ţe děti mladší patnácti 

let, jsou vţdy trestně neodpovědné a osoby starší osmnácti let jsou trestně odpovědné 

vţdy. Z toho vyplívá, ţe mladiství jsou odpovědni relativně (podmíněně), kdy 

podmínkou je rozumová a mravní vyspělost vztahující se ke konkrétnímu trestnému 

činu. 

Koncepce tzv. relativní (podmíněné) trestní odpovědnosti se uplatňuje zejména 

v případech méně závaţných deliktů (např. drobných případů neoprávněného uţívání 

cizí věci, omezování osobní svobody, výtrţnictví apod.), které sice překročily meze 

stanovené trestním zákonem, avšak ne vţdy přitom musí být mladistvému vzhledem ke 

stupni jeho duševní zralosti jasné, ţe tyto hranice svým jednáním překročil. Tato 

nezralost přitom musí být podstatná. Musí být zřejmé, ţe mladistvý v době činu ještě 

nedosáhl po stránce intelektuální nebo mravní takového stupně vývoje, jakého dosahují 

jeho vrstevníci. 
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Absolutní trestní odpovědnost je charakterizována pevnou dolní věkovou hranicí 

určující její počátek bez ohledu na vyspělost jedince, a to dovršením patnáctého roku. 

Má se za to, ţe od uvedeného věku je mladistvý rozumově a mravně vyspělý, a za své 

jednání nese odpovědnost. 

2.3. Trestní řízení ve věcech mladistvých 

Trestné činy mladistvých se nazývají provinění. Aby se jednalo o provinění, za 

které by měl být mladistvý stíhán, případně souzen, musí toto provinění vykazovat míru 

společenské nebezpečnosti vyšší neţ malou. Mladistvý musí mít vţdy obhájce a do 

vazby jej lze vzít jen v opravdu výjimečných případech. V trestním řízení ve věcech 

mladistvých musejí všichni účastníci dodrţovat pravidla ochrany osobních údajů 

mladistvých. Zveřejňovat lze pouze takové informace, které nemohou vést k odhalení 

totoţnosti mladistvého. Všechny zúčastněné orgány, policie, státní zástupce, soudci, 

úředníci mediační a probační sluţby, či sociální pracovníci, musejí mít zvláštní 

průpravu pro zacházení mládeţí. 

Je-li mladistvý soudem shledán vinným, neukládá se mu trest, ale tzv. opatření. 

Zákon zná tři druhy opatření: výchovná, ochranná a trestní opatření. Soud můţe rovněţ 

upustit (případně podmíněně upustit) od uloţení opatření. 

Výchovná opatření: 

Dohled probačního úředníka – pravidelně sleduje chování odsouzeného 

mladistvého v jeho prostředí 

Probační program – jedná se o programy sociálního výcviku, psychologického 

poradenství, vzdělávací či rekvalifikační programy 

Výchovné povinnosti – povinnosti směřující k zajištění řádného ţivota, např. 

povinnost bydlet s rodičem, nahradit způsobenou škodu, vykonat společensky 

prospěšnou činnost, podrobit se léčení ze závislosti apod. 

Výchovná omezení – např. zákaz návštěv určitých akcí, zákaz styku 

s konkrétními osobnostmi, zákaz uţívání návykových látek apod. 
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Napomenutí s výstrahou- mladistvému je důkladně vytknuta protiprávnost jeho 

činu a jsou mu zdůrazněny důsledky, které mu hrozí, pokud by se v budoucnu dopouštěl 

další trestné činnosti 

Ochranná opatření 

Ochranné léčení – např. psychiatrické, protialkoholní, protitoxikomanické nebo 

sexuologické 

Ochranná výchova – ukládá se v případech, kdy o výchovu mladistvého není 

dostatečně postaráno, dosavadní výchova byla zanedbána nebo prostředí, v němţ 

mladistvý ţije, neskýtá záruku řádné výchovy 

Zabrání věci či jiné majetkové hodnoty – týká se věcí, které byly získány 

trestným činem nebo věcí, které ohroţují bezpečnost, či věcí, které náleţí mladistvému, 

kterého nelze odsoudit nebo u něhoţ bylo upuštěno od uloţení opatření 

Trestní opatření 

Obecně prospěšné práce – horní hranice je poloviční oproti trestu obecně 

prospěšných prací ukládanému dospělým pachatelům, musí se také přihlédnout 

k moţnostem mladistvého a jeho poměrům 

Peněţité opatření – je-li mladistvý výdělečně činný nebo to umoţňují jeho 

majetkové poměry 

Peněţité opatření s podmíněným odkladem výkonu – mladistvému se stanoví 

zkušební doba. Pokud v ní nepovede řádný ţivot, musí peněţité opatření uhradit 

Propadnutí věci – pokud se jedná o věc, která byla pouţita ke spáchání provinění 

Zákaz činnosti – uloţený zákaz nesmí být překáţkou v přípravě na budoucí 

povolání mladistvého 

Vyhoštění – soud musí přihlédnout také k rodinným a osobním poměrům 

mladistvého a musí dbát na to, aby nebyl vydán nebezpečí zpustnutí (např. měl-li by být 

mladistvý vyhoštěn do země, jejíţ politické či sociální poměry by ohrozily jeho vývoj). 

Vyhoštění je ukládáno v rozmezí od jednoho roku do pěti let. 

Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem – soud musí stanovit 

nad mladistvým dohled, pokud jiţ nebyl uloţen a uloţit další výchovné opatření 

směřující k tomu, aby mladistvý vedl řádný ţivot. 
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Nepodmíněné odnětí svobody – u mladistvých pachatelů jednoznačně 

subsidiární sankcí 

2.4. Sníţení věkové hranice trestní odpovědnosti 

Sníţení trestní odpovědnosti je stále aktuální a diskutované téma, které v řadách 

odborníků i laické veřejnosti vyvolá řadu diskuzí a emocí. 

Odborníci z řad psychologie stále varují před zdánlivě jednoduchým řešením 

dětské kriminality a to právě sníţení věkové hranice trestní odpovědnosti. Část 

zákonodárců nepodporuje sníţení hranice trestní odpovědnosti mladistvých na čtrnáct 

let a důvodem jsou právě názory odborníků, kteří před tímto krokem varují. Dalším 

důvodem je i nedostatek argumentů, ţe sníţením věkové hranice poklesne i kriminalita 

dětí a mládeţe. 

Dosavadní věková hranice počátku trestní odpovědnosti je obhajována zejména 

tím, ţe věk 15 let odpovídá počátku odpovědnosti v pracovněprávní oblasti, a taktéţ 

systému základního vzdělávání mládeţe. Zastánci, volající po sníţení této hranice, 

poukazovali na nárůst kriminality páchané dětmi po dosaţení 15 let, s tím související 

zvyšující se brutalita a závaţnost. Podle důvodové zprávy k návrhu zákona o soudnictví 

ve věcech mládeţe však řešení těchto neţádoucích jevů namísto sniţování věkové 

hranice trestní odpovědnosti mnohem lépe zajistí celková reforma trestního soudnictví 

ve věcech mládeţe, která umoţní pouţít některých specifických výchovných a 

ochranných opatření stanovených zákonem. A to i vůči kategorii trestně neodpovědných 

dětí, které se dopustily činu jinak trestného, aniţ je vystaví riziku kriminální 

stigmatizace. 

Z pohledu srovnávacího můţeme dodat, ţe ve většině evropských zemí se 

pohybuje věk počátku trestní odpovědnosti mezi 14 – 16 lety. V těch zemích, kde je 

počátek trestní odpovědnosti (konstruované zpravidla jako odpovědnost relativní) niţší, 

je příslušnou právní úpravou vytvořen větší prostor pro rozhodování a výchovné 

působení specializovaných sociálních pracovníků, pedagogů, psychologů a k tomu 

účelu proškolených dobrovolníků z řad laické veřejnosti neţ v zemích, kde je sice 

počátek trestní odpovědnosti posunut výše, avšak rejstřík neformálních opatření 

pouţívaných vůči dospívajícím není tak bohatý. 
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2.5. Připravovaná novela trestního zákoníku 

Připravovaná a jiţ schválená novela trestního zákoníku, která sniţuje věkovou 

hranici trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. O této otázce se vedly odborné debaty i 

polemiky v průběhu celé přípravy této kodifikace. Konečné rozhodnutí Poslanecké 

sněmovny bylo ovlivněno především stále rostoucí brutalitou čtrnáctiletých dětských 

pachatelů na straně jedné a jejich fyzickou vyspělostí na straně druhé. Moţnosti postihu 

dětských pachatelů, které dává zákon o soudnictví ve věcech mládeţe, se v praxi 

ukázaly jako nedostatečně odrazující, takţe jejich postih trestním soudem bude mít lepší 

výchovný efekt. Sníţení hranice trestní odpovědnosti se promítá i do jednotlivých 

skutkových podstat a do souvisejících zákonů. Vychází se z předpokladu, ţe jestliţe je 

dítě ve věku 14 let jiţ vyspělé natolik, aby obecně pochopilo a uneslo tíţi trestní 

odpovědnosti za své jednání v plném rozsahu (výjimky se samozřejmě připouští na 

základě znaleckého posudku k rozumové a mravní vyspělosti mladistvého), nelze 

současně tvrdit, ţe pro jiné oblasti ţivota není takový jedinec ještě dostatečně vyspělý, a 

ţe je proto nutno věkovou hranici 15 let, pro tyto jiné oblasti práva, zachovat. Nejvíce 

diskuzí vyvolalo související sníţení hranice pro zahájení legálního sexuálního ţivota. 

Z vyjádření některých odborníků z řad psychiatrů a sexuologů vyplývá, ţe na 

základě jejich zkušeností a zkušeností z jiných států, kde platí hranice 14 let jiţ delší 

dobu, není důvod k nadměrným obavám. Předmětem zájmu pedofilů jsou podle 

odborníků děti ve výrazně niţším věku, neţ je 14 let. Sníţení hranice pro legální 

sexuální ţivot je logickým důsledkem sníţení hranice trestní odpovědnosti. Je-li 

společnost přesvědčena, ţe dospívající jedinec starší 14 let je schopen rozlišit přijatelné 

od nepřijatelného a být trestně odpovědný za všechny skutkové podstaty trestního 

zákoníku, není důvod se domnívat, ţe by téhoţ úsudku a rozhodování neměl být 

schopen ve sféře sexuální. Daleko více neţ stanovení hranice počátku sexuálního ţivota 

má, podle výše jmenovaných odborníků, na změnu sexuálního chování a postojů vliv 

kvalitní, dlouhodobá a soustavná sexuální výchova. Z hlediska sexuální výchovy 

obyvatelstva je vhodné zdůraznit, ţe sníţení věkové hranice neznamená návod k 

předčasnému zahájení sexuálních styků, neboť ani dnes není dán průměrný věk zahájení 

sexuálního ţivota hranicí 15 let dle trestního práva. Trestní zákoník bude i po sníţení 

věkové hranice na 14 let obsahovat dostatek účinných nástrojů k ochraně dětí v sexuální 

oblasti. 
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2.6. Statistika činů spáchaných mladistvými a dětmi 

Stav kriminality mládeţe a dětí České republiky názorně ukazuje obrázek č. 1, 

kde jsou uvedeny trestné činy dětí a mladistvých v porovnání s celkovou kriminalitou 

v letech 1900 aţ 2008. Dále je pro zajímavost uvedena objasněnost celkové kriminality. 

Ze statistických údajů Policie ČR v rozmezí let 1990 aţ 2008 je patrné, ţe 

kriminalita dětí a mladistvých neustále klesá. Kriminalita dětí za 18 let klesla o cca 38 

% a u mladistvých o cca 37 % . 

Obr. č. 1: Tabulka znázorňující kriminalitu mládeže a dětí v letech 1900-2008 

ČR Krim.celkem Objasněno Objasněnost v  % Z toho 

Děti Mladiství 

1990 216852 83257 38,4 4146 11407 

1991 282998 94115 33,3 5939 15952 

1992 345205 108380 31,4 7093 15952 

1993 398505 126442 31,7 8280 21074 

1994 372427 129540 34,8 8053 22160 

1995 375630 151842 40,4 10322 22310 

1996 394267 162929 41,3 12059 22719 

1997 403654 169177 41,9 12086 19139 

1998 425930 185093 43,5 11999 16730 

1999 426626 193354 45,3 12464 14920 

2000 391469 172245 44,0 10216 13507 

2001 358577 166827 46,5 9926 12913 

2002 372341 151492 40,69 5541 10901 

2003 357740 135581 37,9 4692 9779 

2004 351629 134444 38,2 3319 7886 

2005 344060 135281 39,3 3086 7614 

2006 336446 133695 39,7 3090 7605 

2007 357391 138852 38,9 2710 8079 

2008 318066 117664 36,9 2564 7134 

Jako jedno z moţných vysvětlení výrazného poklesu registrované kriminality 

mládeţe se nabízí demografický vývoj v České republice. U dětí do 15 let se dá 

sledovat stálý pokles obyvatel této věkové kategorie. Od počátku devadesátých let a u 

mladistvých přibliţně od roku 1993/1994, kdy dosahují dospělosti silné, „Husákovy“ 

ročníky z poloviny sedmdesátých let. Nicméně dlouhodobý a poměrně výrazný pokles 

stíhaných mladistvých a delikventních dětí mladších 15 let nelze zcela demografickým 

vývojem vysvětlit, neboť zůstává zachován i tehdy, kdyţ vycházíme z koeficientů, tedy 

z přepočtu na 100 000 obyvatel příslušné věkové kategorie. 
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Pokles registrované kriminality mládeţe v letech 2002 a 2003 můţe být také 

částečně způsoben dekriminalizací provedenou novelou trestního zákona č. 265/2001 

Sb., která zvýšila škodu rozhodnou pro kvalifikaci majetkového deliktu jako trestného 

činu z původních 2 000 korun na 5 000 korun. To by mohlo mít vliv zejména u tzv. 

dětské kriminality, kterou převáţně tvoří majetkové činy jinak trestné a s nízkou výší 

způsobené škody spáchané dětmi mladšími 15 let. Ani toto vysvětlení však samo o sobě 

neobstojí, neboť jak počty registrovaných činů jinak trestných, tak počty dětí mladších 

15 let, které se dopustily činu jinak trestného, klesají i v letech následujících po uvedené 

dekriminalizaci. 

Ani přijetí nového zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe, tj. 

změna legislativy, nám pokles kriminality páchané mládeţí v ČR v posledním desetiletí 

přesvědčivě nevysvětluje, neboť tato začala klesat jiţ před nabytím účinnosti této normy 

v roce 2004. Nejvýše by tak nový zákon mohl přispívat ke stabilizaci pozitivního 

poklesu kriminality, ale nemůţe být jeho hlavní příčinou. I k ověření této hypotézy však 

chybějí poznatky podloţené odborným kriminologickým výzkumem. 

2.7. Moţné příčiny kriminality mládeţe 

V této kapitole se zaměřím na moţné příčiny, které vedou nebo by mohli vést 

mladé k páchání trestných činů. Hlavní moţné příčiny vidím v rodinném zázemí, 

narůstajícím násilí v počítačových hrách a médiích, vrstevnických partách a s ní 

spojenou šikanu a v neposlední řadě spoustou volného času. 

2.7.1. Špatné rodinné zázemí 

Není snadné připravit děti tak, aby z nich vyrostly zralé a charakterní osoby. 

Rodiče jim v dnešní hektické době věnují méně času i pozornosti. Děti jsou často 

agresivní a projevuje se u nich zpupnost a podráţděnost, která nakonec vyvrcholí jejich 

agresivitou. Psychologové, vychovatelé, učitelé i lékaři se shodují v tom, ţe 

prvopočátek nalezneme právě v rodině. Rodiče jsou po celodenním shonu často 

podráţděni, coţ se přenáší i na jejich děti. A ti si stěţují, ţe rodiče neberou na zřetel 

jejich problémy. Z těchto tzv. malicherností pak mohou u dítěte nastat komplexy 

méněcennosti, které vyústí aţ třeba v násilí proti jejich okolí. 
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Vztah rodičů k sobě navzájem je velmi často příčinou negativního chování 

k dítěti. Rodiče si přes dítě řeší své vlastní problémy, zvláště výrazné je to v souvislosti 

s rozvodem. Dítě je vtahováno do jejich sporů, stává se terčem, na kterém si rodiče 

vylévají svou nevraţivost na partnera. 

Okolnosti, za nichţ došlo k početí a narození dítěte, velice podstatně ovlivňují 

vztah a tím i chování rodičů k němu. Fakt, ţe dítě bylo příčinou uzavření manţelství, 

z něj můţe učinit terč nevraţivosti ze strany jednoho z rodičů (zvláště toho, který byl 

takto ke sňatku přinucen). Roli zde hraje i to, jestli narození dítěte bylo či nebylo 

chtěné, případně vítané. Nechtěné děti velmi často svou existencí připomínají rodiči 

závazek, který byl nucen na sebe vzít a který ve skutečnosti neakceptoval. 

Ovšem dítě se můţe stát středem agresivního chování, protoţe je bezmocné, 

závislé a slabší. Rodiče nemusí být sadisté, přesto v bezmoci své oběti nacházejí 

uspokojení. Stačí, ţe je dítě po ruce v případě, kdy jeden z rodičů hledá náhradní cíl 

přenesené agresivity, kterou nemůţe z nějakého důvodu zaměřit k tomu, kdo ji vyvolal 

(partner, kolega v zaměstnání apod.). 

Zvláštní kategorii tvoří děti, které rodinné prostředí vůbec nepoznaly. Byly 

vychovávány v kolektivních institučních zařízeních; obvykle prošly celou sérií 

náhradních domovů. Mají nejen oslabenou schopnost navazovat vztahy a nalézat v nich 

uspokojení, ale mají i oslabený smysl pro neústavní realitu. Jejich delikventní chování 

během dospívání můţe být projevem naivity a vidění světa, které neměl moţnost 

korigovat ve vztahu k respektovanému dospělému a také ve vztahu k mimoústavním 

institucím. Jejich adaptace na ústav je samozřejmě lepší neţ adaptace na samostatný 

ţivot mimo ústav a proto pro ně můţe být vazba i vězení vlastně známým prostředím, 

které nevědomky upřednostňují před náročnou samostatností a ţivotem mimo bezpečí 

ústavu.
 

Rizikovým faktorem pro dítě je nepochybně i nepřítomnost rodičovské postavy 

v rodině. V rodině delikventně se chovajících mladých lidí chybí nejčastěji otec, a to 

vinou rozvodu nebo proto, ţe s matkou nikdy nezačal ţít. Chlapec pak postrádá vzor, 

s nímţ by se mohl identifikovat, dívka postrádá model muţského chování. Také matka 

dětí je více zatíţena nároky výchovy neţ matka, která děti vychovává společně 

s manţelem. 
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2.7.2 Agresivita v médiích a počítačových hrách 

Sociologové a psychologové pátrají, jak je moţné, ţe mezi námi ţijí vraţdící děti, 

kde se to v nich bere. Někdo za tím vidí agresivitu v médiích a nejraději by reguloval 

program především soukromých televizí. A na tom nic nezmění výsledky uţ před lety 

prováděných průzkumů, podle kterých se zvedla zločinnost nejen nezletilých, ale prostě 

obecně mladých v zemích, do nichţ vstoupily privátní televize. A samozřejmě, víme 

velmi dobře, ţe zobrazování násilností ve filmech nabralo v posledních desetiletích 

nevídaných obrátek, stačí se jen podívat na snímky z padesátých či šedesátých let. 

Experti uţ dlouho upozorňují, ţe do jisté míry vlastně jakousi naivní agresivitu 

dětí budí některé počítačové hry. Stávají se totiţ případy, při kterých si dítě myslelo, ţe 

kdyţ stále dokonaleji animovaná zastřelená či brutálně rozsekaná postavička na 

obrazovce obţivne a znovu bojuje, bude tomu tak i s kamarádem, na kterého vystřelí 

pistolí, jeţ třeba sebralo ze zásuvky neopatrných rodičů. To všechno můţe samozřejmě 

v jednotlivých případech hrát roli. Ale omezit moţnosti setkat se s agresivitou budou 

jen těţko fungovat. Uţ proto, jak obtíţné je definovat co ještě nebezpečnou agresivitou 

ve filmech a počítačových hrách není a co uţ ano. Přesto si myslím, ţe by to stálo za 

námahu. 

2.7.3 Vrstevnické party a šikana 

Děti na základních školách se stále častěji seznamují se slovem šikana. Pro ty 

menší je toto slovo mnohdy neznámé. Děti na druhém stupni uţ vědí a dovedou tento 

pojem vysvětlit. Některé z nich se dokonce staly jiţ obětí. Ti, kteří se situovali do role 

šikanujícího, o sobě raději mlčí. Působení šikany spočívá v závaţnosti, dlouhodobosti a 

nezřídka v celoţivotních následcích na duševním a tělesném zdraví. V dnešní době však 

ţádná třída ani škola není proti šikaně imunní. Všechny školy a školská zařízení mají 

proto povinnost předcházet všem náznakům agresivity a všem způsobům šikanování 

mezi ţáky a svěřenci. Na problematiku šikanování se nyní pohlíţí jako na něco, čemu 

musí věnovat pozornost kaţdá škola, aby chránila bezpečný a klidný vývoj dětí. 

Děti samy jsou vůči šikaně většinou bezmocné, ale pomoc dospělého hledají aţ v 

krajních případech. Odhalení šikany bývá někdy velmi obtíţné i pro zkušeného 

pedagoga. Nejzávaţnější negativní roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach 
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oběti, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach také vytváří obvykle prostředí 

solidarity mezi agresory i postiţenými. 

Je velmi důleţité s dětmi o této problematice hovořit, dodávat jim sebevědomí, 

pěstovat u nich solidaritu se slabými a všímat si jakýchkoliv dětských projevů. Pokud je 

dítě o přestávce bez kamarádů, vyhledává blízkost učitelů, je nejisté a ustrašené, působí 

smutně a stísněně, jeho prospěch se zhoršuje, má poškozené věci, na těle odřeniny, 

modřiny a škrábance, které nedovede vysvětlit, tyto všechny nepřímé známky šikany 

jsou pro nás vykřičníkem, kterým nás - dospělé, dítě upozorňuje na svůj problém. 

2.7.4 Volný čas a sport 

Kritizovaným znakem dnešní doby je jiţ zmiňováno málo času na straně rodičů, 

nedostatek komunikace mezi rodičem a dítětem, svalování zodpovědnosti za rozvoj 

dítěte na školu, pasivní trávení volného času dětí před televizí nebo u počítače. Děti jsou 

tak ve svém volnu mnohdy ponechány napospas. Odtud bývá někdy jen krůček 

k experimentům s alkoholem, kouřením, drogami, chytání se problémových partiček, 

dětské kriminalitě. Ze svého okolí vím, ţe celkový zájem o kulturu a sport ze strany dětí 

a mládeţe neustále klesá. Tento fakt mimo jiné dokazují nezaplněné sportovní a 

hudební třídy. Tento stav je velmi alarmující. 

2.7.5. Institucionální péče o děti 

Z více neţ poloviny dětí, které stráví dětství v ústavu nebo dětském domově, 

vyrostou lidé, kteří mají problémy se zákonem. Jedenapadesát procent (8866 dětí) se 

přitom do konfliktu se zákonem dostalo aţ poté, co opustilo výchovné zařízení. 

Co je velmi alarmující, ţe u dívek je toto číslo ještě výraznější. Devadesát procent 

dívek spáchá první trestný čin aţ po propuštění. 

Toto zjištění jednoznačně vypovídá o tom, ţe umístění dítěte do institucionální 

péče v mnoha případech znamená jen jeho detenci a pouhé přerušení sociálně 

patologického vývoje, který po opuštění ústavu buď dále pokračuje, nebo se díky 

nevhodným podmínkám, do nichţ se vrací, teprve nastartuje. 
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a) Trestné činy u dětí z ústavů 

Děti, které jsou umísťovány do institucionální péče, lze rozdělit do čtyř skupin. 

První skupinu dětí tvoří děti osamělé (oboustranní sirotci, jejichţ počet je 

zanedbatelný). Další skupinou jsou děti ohroţené, které pocházejí ze sociálně slabého a 

neuspořádaného rodinného prostředí, jejichţ výchova je ve zvýšené míře ohroţena 

sociálně patologickými jevy. Třetí skupinu tvoří děti rizikové, tzn. děti s výchovnými 

problémy, špatnou školní docházkou, experimentující s drogami atp. Do čtvrté skupiny 

lze zařadit děti, které jiţ mají zkušenosti s kriminalitou a u nichţ je odůvodněná obava, 

ţe budou v trestné činnosti dále pokračovat. Z poznatků pracovníků zařízení pro výkon 

institucionální péče vyplývá, ţe se zhoršuje klientela zařízení. Zvyšuje se počet dětí s 

diagnostikovanou psychiatrickou diagnózou, dětí s dědičnou dispozicí k asociálnímu 

jednání a dětí s neurologickým poškozením mozku: 

„Institut pro kriminologii a sociální prevenci prováděl v posledních letech několik 

výzkumných akcí zaměřených na problematiku asociálního jednání dětí a mladistvých. 

Cílem těchto výzkumů bylo, mimo jiné, popsat i sociální charakteristiky prostředí, z 

něhoţ pocházely děti, které byly ve zkoumaném období umístěny v institucionální péči. 

V zásadě lze shrnout, ţe nezletilí klienti ze souboru dětí s nařízenou ústavní nebo 

ochrannou výchovou jiţ v předškolním věku ţili téměř ze 40 % v neúplné rodině. Tento 

trend se v dalších ţivotních etapách zvýrazňuje a v době výzkumu měl jen kaţdý třetí 

klient úplnou vlastní rodinu. O většinu sledovaných jedinců se starala sama matka, otec 

bývá mnohdy pouze formálním vychovatelem. Ukazuje se, ţe rodiny klientů jsou 

kurátory pro mládeţ z výchovného hlediska hodnoceny dosti kriticky, přičemţ 

výchovné klima se v průběhu ţivota dítěte zhoršuje – v době výzkumu jen 6 % z nich 

ţilo v kvalitním výchovném prostředí. Rodiny klientů měly často zkušenost se 

sociálními sluţbami ještě před propuknutím výchovných poruch u klienta, někdy jiţ 

před jeho narozením. Ekonomická situace sledovaných rodin koresponduje s profesním 

profilem a častou nezaměstnaností rodičů." viz [4] 

Taková fakta plynou z průzkumu, který udělalo ministerstvo vnitra. Jeho 

pracovníci sledovali osudy 17 454 dospělých i dětí, kteří opustili nějakou ze státních 

výchovných institucí. "V roce 1999 bylo v České republice umístěno v 185 zařízeních 

6901 dětí, v roce 2005 to bylo 7300 dětí a v roce 2007 již je ve 225 zařízeních umístěno 

7600 dětí" píše se ve zprávě nazvané Hodnocení systému péče o ohroţené děti viz [4], 

kterou ministerstvo předloţilo vládě. Zmíněný průzkum byl její součástí. 
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Ministerstvo kritizuje chování soudů i sociálních pracovníků. "Formální přístup k 

rozhodování ze strany některých soudců o umístění dítěte v ústavu bez toho, ţe by měli 

představu o dítěti i o zařízení, kam jej svým rozhodnutím posílají, vede ke zbytečným 

průtahům a ke zbytečně dlouhému pobytu dítěte v institucionální péči" tvrdí ministerští 

odborníci viz [4]. Sociálních pracovníků je podle zprávy mnohem méně, neţ by bylo 

potřeba. Ti, kteří tuto funkci plní, nevyuţívají moţností, které jim zákony dávají. 

Nesnaţí se situaci citlivě řešit a upadají do úřednických stereotypů. "Důsledkem tohoto 

stavu je nemoţnost zajištění systémové práce v prevenci selhání rodiny, nepromyšlené 

umísťování dětí do ústavní péče (někdy předčasné, někdy pozdní), absence práce s 

rodinou po odejmutí dítěte v rámci její revitalizace ve jménu vytvoření moţnosti 

rychlého návratu dítěte z ústavu zpět do původní rodiny" uvádí ministerská zpráva, viz 

[4]. 

b) Útěky dětí z ústavů 

Útěky dětí z institucionální péče jsou dalším velkým problémem. Děti se na útěku 

nezřídka dopouštějí opakované trestné činnosti, parazitují na příbuzných či kamarádech, 

provozují prostituci, zneuţívají drogy a hrají na hracích automatech. V mnoha 

případech se dostávají do kriminálního prostředí nebo se z nich stávají bezdomovci, 

kteří končí aţ na samém dně společnosti. Mnohé z nich se samy stávají oběťmi trestné 

činnosti. 

Ani Policie ČR, i kdyţ zjistí, kde se dítě nachází, dítě zpět do ústavu ve většině 

případů nevrací. Pokud to přeci jen udělá, tak se zejména u notorických útěkářů hrozí, 

ţe dítě je v krátké době opět na útěku. Celý proces se opakuje a je po něm opět 

vyhlášeno nové pátrání. Formálně se k útěkovosti dětí staví i orgán sociálně právní 

ochrany dětí. Proto počet dětí-svěřenců v institucionální péči, po nichţ je vyhlášeno 

celostátní pátrání, trvale narůstá. Přehledný pohled o tomto fenoménu viz obrázek č. 2 

o vyhlášeném celostátním pátrání po svěřencích v institucionální péči. 
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Obr. č. 2: Tabulka o vyhlášeném celostátním pátrání po svěřencích v institucionální péči. 

 

Postoje i nevyjasněné kompetence ústavních zařízení, OSPOD i Policie ČR k 

problematice útěkovosti svěřenců z institucionální péče vedou k trvalému nárůstu počtu 

vyhlášených pátrání po těchto dětech. Útěky popírají smysl umístění dítěte v 

institucionální péči, tedy ochranu, pomoc a podporu zdravého vývoje, a naopak vedou k 

pokračování sociálně patologického vývoje a kriminální kariéře dítěte. Situace je 

paradoxně horší, neţ byla před umístěním dítěte do institucionální péče. Děti, které jsou 

dlouhodobě (i několik let) na útěku, se ocitají v naprostém vakuu, mimo dosah systému 

sociální péče, a tedy i mimo moţnost uspokojovat své základní ţivotní potřeby legálním 

způsobem. 

  

Rok Počet vyhlášených pátrání na svěřence v 

institucionální péči 

Aktivní pátrání ke konci 

roku 

2000 2953 1 

2001 2830 5 

2002 2834 13 

2003 4474 54 

2004 5154 232 

2005 5705 464 

2006 6074 103 
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3. Průzkum týkající se sníţení trestní odpovědnosti 

V rámci svého výzkumu, jsem provedl pilotní studii, ve které jsem se zaměřil na 

tolik diskutovanou otázku sníţení hranice trestní odpovědnosti. Pouţil jsem metodu 

kvantitativního výzkumu 

Kvantitativní výzkum je metoda standardizovaného vědeckého výzkumu, který 

popisuje jevy pomocí proměnných (znaků), které jsou sestrojeny tak, aby měřily určité 

vlastnosti. Výsledky takových měření jsou pak zpracovány a interpretovány, například s 

vyuţitím statistiky. Kvantitativní výzkum se oproti kvalitativnímu výzkumu zaměřuje 

na rozsáhlejší společenské otázky a zkoumá tedy větší okruh informací. 

Cílem výzkumu bylo zjistit pohled osob na navrhované sníţení hranice trestní 

odpovědnosti mladistvých z 15 na 14 let a dále jejich názor na jiná moţná řešení v boji 

s dětskou kriminalitou. 

Výběr osob byl zaměřen na pracovní profese, které s danou problematikou 

přicházejí denně do styku a dále širokou veřejnost v okolí mého bydliště. Dotazované 

osoby jsem rozdělil do těchto skupin: 

a) odborná veřejnost- soudci, státní zástupci, úředníci sociální péče, pracovníky 

probační a mediační sluţby, učitelé druhého stupně základních škol, vychovatelé 

výchovného ústavu a policisté 

b) laická veřejnost – děti druhého stupně základní školy, studenti, rodiče a 

důchodci 

3.1. Dotazník 

Jak jiţ bylo uvedeno, pro získání potřebných dat, jsem pouţil dotazník viz 

přílohová část - příloha č. 2. 

U odborné veřejnosti jsem vyuţil styků z mé pracovní profese a dotazníky 

rozeslal na uvedené úřady: Okresní soud Chomutov; Okresní státní zastupitelství 

Chomutov; Odbor sociální péče o mládeţ OÚ Chomutov; Probační a mediační sluţba 

středisko Chomutov, ZŠ v ul. Na příkopech a ZŠ v ul. Kadaňská v Chomutově, 

výchovný ústav Místo a Policie české republiky-Územní odbor vnější sluţby Chomutov 
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U laické veřejnosti jsem provedl průzkum osobně v městech Chomutov a Jirkov. 

Vyplněné dotazníky jsem roztřídil podle uvedených skupin. Osoby, které splňují více 

kategorií, jsem zařadil podle stupně důleţitosti. Na prvním místě je odbornost profese 

k danému tématu, poté společenské postavení a konečným ukazatelem je věk. 

3.2. Vyhodnocení průzkumu mezi laickou veřejností 

Z výzkumu provedeného mezi laickou veřejností, jsem došel k závěrům, které 

jsou názorně ukázány v obrázcích č.3, č.4 a č.5.  
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Obr.3: Graf znázorňující kolik procent dotázaných laiků je pro a kolik proti snížení 
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Z uvedených grafů lze vyčíst, ţe proti sníţení jsou hlavně děti. Důchodci, rodiče a 

část studentů, je spíše pro sníţení věkové hranice trestní odpovědnosti. Z těchto dat 

vyplívá, ţe laická veřejnost v okolí mého bydliště, se přiklání ke sníţení věkové hranice 

trestní odpovědnosti. 

3.3 Vyhodnocení průzkumu mezi odbornou veřejností 

Z výzkumu provedeného mezi odbornou veřejností jsem došel k datům, které 

nejlépe vystihuje následující obrázek č. 6: 

 

Z uvedeného grafu lze vyčíst, ţe soudci jsou zásadně proti sníţení, ale učitelé a 

policisté jsou naopak pro sníţení věkové hranice trestní odpovědnosti. St. zástupci jsou 

spíše nakloněni k zachování a sociální pracovníci a vychovatelé pro sníţení věkové 
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hranice trestní odpovědnosti. Z těchto dat vyplívá, ţe odborná veřejnost v okolí mého 

bydliště se spíše přiklání ke sníţení uvedené hranice. Jednotlivá procentuelní sloţení 

uvedených skupin jsou ukázány v obrázcích č.7 a č.8: 
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Obr. 7: Graf procentuelní složení zastánců zachování trestní odpovědnosti z 

kategorie odborné veřejnosti
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4. Návrh řešení kriminality dětí a mládeţí 

Jak s kriminalitou mládeţe bojovat, by měla osvětlit následující kapitola. Moţná 

řešení chci ukázat s pomocí několika příčin, které dle mého názoru vedou mladé 

k páchání trestné činnosti. V několika bodech přiblíţím můj pohled na řešení vzniklých 

konfliktů mladistvých a dětí se zákonem. 

4.1. Rodina a škola 

Ve škole jsem se učil, ţe rodina je základ společnosti. Pokud chceme, aby 

společnost dobře fungovala, musíme se zaměřit na správné fungováni tohoto základu. 

Jedním z řešení je prevence a odhalení problému uţ v prvopočátku a navrhování 

moţných řešení v co nejkratším čase. Naučit rodiče vychovávat své děti není lehký 

úkol, ale máme dost institucí, které jsou pro toto vytvořené. Stálo by za zváţení, zda 

tyto instituce nespecializovat pouze na daný problém. V praxi toto moc nefunguje, 

pracovníku sociální péče je málo a jsou zahrnuti spoustou okrajových povinností. 

4.2 Volný čas a sport 

Kvalitní a smysluplná náplň volného času dětí hraje nesmírně důleţitou roli 

v jejich vývoji a to nejen jako prevence výše zmíněných nástrah. Zájmové krouţky, 

oddíly a sdruţení by měly být přirozenou součástí mimoškolních aktivit dítěte. Dítě 

získává v kolektivu stejně starých dětí s podobnými zájmy takové ţivotní zkušenosti a 

návyky, které nikde jinde nemůţe získat. 

Zájmový krouţek rozvíjí dovednosti a talent dítěte, ale můţe být i jakousi 

kompenzací při slabším prospěchu ve škole, nebo můţe pomoci dítěti překlenout sloţité 

ţivotní období (rozvod rodičů, úmrtí v rodině). Jak by se měli rodiče ke svým dětem 

chovat a jak rozvíjet jejich zájmy ukazuje: Desatero pro rodiče viz přílohová část - 

příloha č. 3. 

Dalším řešením je např. projekt Není nám to jedno. Tento projekt vytvořila ve 

spolupráci s odborníky na problematiku volného času dětí – dětskými psychology a 
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pedagogy z dětských volnočasových sdruţení firma Henkel ČR. Záštitu nad projektem 

převzalo Ministerstva vnitra ČR a jeho sekce prevence kriminality. 

Celorepublikový projekt chce oslovit nejen školní děti a jejich rodiče, ale 

všechny, kteří se pohybují v prostředí, kde děti získávají nové znalosti a zkušenosti, 

nebo zdokonalují své schopnosti. Tedy školy, školní krouţky, zájmová sdruţení, 

kulturní instituce zaměřené na děti apod. 

Henkel ČR podpoří ústřední myšlenku projektu i charitativním finančním darem 

určeným na rozvoj zájmových oddílů a organizací. Dar převezme partner projektu, 

Česká rada dětí a mládeţe (ČRDM), zastřešující téměř stovku volnočasových sdruţení 

po celé republice. ČRDM darovanou částku rozdělí podle potřeby mezi svá sdruţení. 

4.3. Institucionální péči o děti 

Další moţné řešení se můţe skrývat v institucionální péči o děti. Moţná zlepšení 

jsem shrnul do následujících bodů: 

V oblasti péče o ohroţené děti působí v České republice řada státních, 

samosprávných a nestátních subjektů a institucí. Mezi těmito subjekty přetrvává více či 

méně malá spolupráce a koordinace aktivit. Tato situace se projevuje nejčastěji v 

kooperaci státních a samosprávných subjektů na straně jedné a nestátních na straně 

druhé. 

Nestátní subjekty jsou často vnímány jako nedůvěryhodné a neprofesionální. 

Tento pohled je zčásti dán negativními praktickými zkušenostmi pracovníků státních a 

samosprávných institucí, kteří si stěţují na nahodilost aktivit a nízkou efektivitu práce 

nestátních subjektů, na absenci kontroly jejich činností a nedostatečnou informovanost o 

tom, co skutečně dělají a na základě čeho se rozhodly realizovat svoje aktivity. 

Zejména v souvislosti s reformou veřejné správy došlo k roztříštění jiţ tak 

nefunkčního systému péče o ohroţené děti, takţe v současnosti lze, spíše neţ o systému, 

hovořit o změti aktivit státních, veřejnoprávních i nestátních institucí, jejichţ pracovníci 

spolu nekomunikují, nespolupracují a pokud přece jen ano, tak nikoliv proto, ţe by jim 

to bylo systémově určeno, ale spíše díky zaujetí jednotlivých lidí a neformálním 

kontaktům a vazbám mezi nimi. 
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Dalším problémem je přetrvávající resortismus, který se neomezuje jen na resorty, 

ale i na úseky v rámci jednotlivých resortů. Důsledkem tohoto stavu je špatná kooperace 

a koordinace meziresortních i vnitroresortních aktivit, formální plnění úkolů, které 

formuloval někdo jiný, a nekritické hodnocení vlastní práce ve snaze prezentovat svoji 

práci jako bezvadnou a jako nedostatečnou hodnotit práci jiného útvaru nebo jiného 

resortu. 

Sloţky justice (s výjimkou Probační a mediační sluţby ČR) nejsou zvyklé 

rozhodovat operativně, případně uţívat alternativních nástrojů, metod a přístupů. 

Policie ČR nezřídka vystupuje nejistě a formálně, a to zejména ve specifických 

oblastech (zadrţování dětí na útěku z ústavů, spolupráce s ostatními institucemi). 

Policisté se problematice trestné činnosti dětí a mladistvých věnují buď okrajově, nebo 

nesystematicky, jsou zatíţeni mnoţstvím formálních úkonů a pověřováni jinými 

problematikami. 

Policisté neumějí komunikovat na partnerské úrovni se sociálními pracovníky, 

školami i nevládními organizacemi, nejsou zvyklí preventivně pracovat a spolupracovat 

na komunitní úrovni (Community policing). 

Samostatnou kapitolou je systém institucionální péče o děti, které mají z různých 

důvodů nařízenou ústavní nebo uloţenou ochrannou výchovu. Vznikají nová, finančně 

(z hlediska vybudování i provozu) velmi nákladná zařízení, jejichţ efektivita je s 

ohledem na perspektivu jejich svěřenců problematická. 

Institucionální péče široce pojímá děti, které jsou odebírány z ekonomických nebo 

bytových důvodů, děti se závadovým jednáním a děti delikventní včetně těch 

s nejzávaţnějšími poruchami chování. Tyto děti zpravidla nemají šanci se vrátit do 

původní rodiny nebo přejít do jiné formy náhradní péče (např. pěstounské péče) a 

dlouhodobě zůstávají v zařízeních kolektivní výchovy, coţ má negativní efekty na jejich 

pozdější vývoj. Naprosto nedostatečná je nabídka sluţeb sociální prevence, které by 

usnadňovaly dětem a mladým lidem bezkonfliktní integraci do samostatného dospělého 

ţivota. 

Navzdory tomu, ţe během minulých let byla přijata řada zákonů, např. zákon č. 

218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeţe, vznikly nové sluţby (např. Probační a mediační sluţba) a zařízení (např. nové 

ústavy pro výkon ústavní a ochranné výchovy), rozšířil se počet nestátních neziskových 
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nebo charitativních organizací, které v oblasti péče s ohroţenými a delikventními dětmi 

vyvíjejí své aktivity, vláda přijala řadu opatření k eliminaci specifických problémů 

(např. komerčního sexuálního vykořisťování dětí) a na tyto aktivity jsou vynakládány 

značné finanční prostředky ze státního rozpočtu, nedošlo k podstatnému zlepšení 

fungování systému péče o ohroţené děti. 

Na praktické úrovni je klíčovým problémem zásadní nedostatek pracovníků 

sociálně-právní ochrany dětí, který ve svých důsledcích vede k jejich demotivaci, 

formalizaci činností a přetíţení administrativními úkony. Důsledkem tohoto stavu je 

rezignace na hlavní poslání orgánů sociálně-právní ochrany dětí – na terénní sociální 

práci s ohroţenými dětmi a jejich rodinami. 

Obdobné problémy provázejí i činnost Probační a mediační sluţby ČR. Další 

problémy se vztahují k nástrojům umoţňujícím efektivní práci s ohroţenými dětmi a 

jejich rodinami. Sem zejména patří nedostatečné vyuţívání jiţ tak chudé škály 

ukládaných opatření směřujících k nápravě ohroţující situace, absence efektivní včasné 

intervence a státem garantované následné péče o děti poté, co opustí institucionální 

péči. 

Výsledkem je stav, který je sice poměrně dobře ošetřený po legislativní stránce, 

ale který v praxi vykazuje řadu nedostatků, chyb a rezerv. Stav, v němţ neexistuje 

smysluplný systém, jehoţ cílem je odklon dítěte od kriminální kariéry a rehabilitace 

jeho rodinného prostředí. Tato situace je nadále neudrţitelná, a to nejen proto, ţe 

existující systém neslouţí účelu, pro který je vytvořen (k nápravě, podpoře, pomoci 

ohroţeným dětem a jejich rodinám, k prevenci sociálně patologických jevů). I proto 

současná situace v řadě případů paradoxně vede k porušování lidských práv dětí a k 

oslabování jejich schopnosti uspět v běţném občanském ţivotě. 

Situaci by mohlo řešit vytvoření národního koordinačního mechanismu, jehoţ 

analogická obdoba by měla být vytvořena na úrovni krajů a obcí s rozšířenou 

působností. Koordinační mechanismus by umoţňoval nejen lepší přenos informací a 

spolupráci participujících subjektů, ale i objektivní vyhodnocování práce jednotlivých 

sloţek systému a kontrolu jejich činností. 
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5. Závěr 

V teoretické části je rozebrána problematika trestní odpovědnosti, jak z hlediska 

historie, tak z pohledu doby nedávno minulé a současné. Je přiblíţena problematika 

příčin kriminality mládeţe, která je ovšem velmi rozsáhlá, proto je zaměřena pouze na 

příčiny nejvíce diskutované a veřejností viděné. Dle posouzení zainteresovaných a 

nezainteresovaných osob jsou mezi delikventní mládeţí především jedinci pocházející 

z nefunkčních rodin. Rodin neúplných, doplněných, či sociálně slabších. 

Nezanedbatelný podíl viny leţí na současném sociálním systému a taktéţ na 

fungování školské politiky. Protoţe jim v rodině nebyly předány vzorce chování, neumí 

se přizpůsobit ani poţadavkům školy a nejsou u nich vytvořeny potřeby smysluplně 

proţitého volného času. 

Negativně působí taktéţ vrstevnické skupiny. V neposlední řadě svůj podíl viny 

nesou nástrahy multimediálního světa. Mezi tyto nástrahy řadím hlavně násilí v televizi 

a počítačových hrách. 

Vlastním průzkumem laické a odborné veřejnosti jsem došel k výsledkům, které 

velmi ovlivnili pohled na problematiku trestní odpovědnosti. Z výzkumu vyplívá fakt, 

ţe tato problematika je veřejností dosti sledovaná. Z šetření mezi laickou veřejností 

vyplývá, ţe u mladistvých vzniká dojem, ţe jsou beztrestní a ţe právo patří aţ do světa 

dospělých, a to ještě spíše výběrově. Není pochyb o tom, ţe současná mladá generace 

dospívá daleko dříve. A to jak po fyzické, tak po psychické stránce. 

Při posuzování minimální věkové hranice trestní odpovědnosti je nutné si 

uvědomit, ţe nezáleţí ani tak na konkrétním určení počátku trestní odpovědnosti 

mladistvých, ale spíše na následných reakcích společnosti na řešení a postihu 

delikventního jednání dospívajícího jedince. 

Sníţení hranice trestní odpovědnosti u těchto mladistvých pachatelů zcela jistě 

nevyřeší všechny problémy s dospívající mládeţí. Uţ dnes máme širokou škálu 

nápravných prostředků, kterými by mohla být jejich trestná činnost řešena. Ţe v praxi 

orgány činné v trestním řízení tyto nástroje nepouţívají, je otázka jiná. 
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Přílohová část 

Příloha č. 1: Tabulka věkové hranice trestní odpovědnosti v evropských zemích 

Počátek trestní odpovědnosti 

 

STÁT VĚK STÁT VĚK 

Severní Irsko 7 Rumunsko 14 

Švýcarsko 7 (15) 
* Rusko 14 (16) 

*** 

Velká Británie (Skotsko) 8 (16) 
** 

Slovinsko 14 

Velká Británie (Anglie,Wales) 10 Německo 14 

Turecko 11 Ukrajina 14 (16) 
*** 

Nizozemí 12 Česká republika 15 

Estonsko 13 (16) 
*** 

Dánsko 15 

Francie 13 Finsko 15 

Řecko 13 Norsko 15 

Bělorusko 14 (16) 
*** 

Slovensko 15 

Bulharsko 14 Švédsko 15 

Itálie 14 Belgie 16 (18) 
**** 

Litva 14 (16) 
*** 

Polsko 16 

Lotyšsko 14 (16) 
*** 

Portugalsko 16 

Maďarsko 14 Španělsko 16 

Rakousko 14 

 

* ve Švýcarsku je výrazně uplatněn sociálně-opatrovnický model. Proti dítěti ve věku 7 

– 15 let lze vést řízení pouze prostřednictvím opatrovníků mládeţe. Aţ po dovršení 15. 

roku je moţné vést trestní řízení před soudními orgány pro mládeţ. 

** ve Skotsku lze stíhat děti ve věku 8 – 16 let výjimečně – na zvláštní povolení. 

*** v nástupnických státech bývalého Sovětského svazu lze stíhat osoby od 14 let za 

spáchání nejzávaţnějších trestních činů (vraţda, loupeţ, znásilnění…). Aţ po dovršení 

16. roku je moţné stíhání pro všechny trestné činy. 

**** v Belgii lze stíhat mladistvé mezi 16. – 18. rokem pouze pro dopravní delikty. 

Zdroj: viz [9] 
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Příloha č. 2: Dotazník k pilotní studii týkající se trestní odpovědnosti 

DOTAZNÍK 

 

Dobrý den jmenuji se František Piwowarski a jsem studentem VŠB Ostrava, obor 

EMIOS a data získané z tohoto dotazníku budou pouţita v mé bakalářské práci na téma 

Sníţení trestní odpovědnosti. Dotazník je zcela anonymní. Děkuji Vám za spolupráci. 

 

1.  Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 

 základní 

 středoškolské bez maturity 

 středoškolské s maturitou 

 vysokoškolské vzdělání  

 

2. Pohlaví? 

 

 muţ 

 ţena 

 

3. Váš věk? 

 

 15-18 

 19-25 

 26-30 

 31-40 

 41 a více 

 

4. Konkrétní zaměstnání? 

 …………………………………………………………………………….. 

 

 

5. Délka praxe v uvedeném zaměstnání? 

 

 0-5 let 

 6-10 

 11-20 

 21 a více 

 

6. Současná právní úprava trestní odpovědnosti mi  

 

 vyhovuje  

 nevyhovuje - otázku č. 7 zodpoví, pouze ten komu současná 

právní úprava nevyhovuje  

 nevím 
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7. Věkovou hranici trestní odpovědnosti bych  

 

 sníţil a proč………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 zvýšil a proč……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………….……. 

 

  neměnil, ale za určitých podmínek a jakých ……………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci, st. František Piwowarski 
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Příloha č. 3: Desatero rad pro rodiče jak rozvíjet osobnost jedince aktivním 

přístupem ke kolektivním činnostem 

Desatero pro rodiče 

1. S krouţky je vhodné začít ve školním věku. Pokud dítě navštěvuje zájmový 

krouţek jiţ v předškolním věku (např. kvůli výraznému talentu), doporučuje se 

podpora a dohled rodičů. 

2. Neexistuje univerzální rada, návod, jak vybrat dítěti vhodný krouţek. 

Samozřejmě je nutné přihlédnout k moţnostem dítěte, jeho zdravotnímu stavu, 

psychické vyspělosti. Dítě s astmatem asi nebude hrát vrcholově tenis, stejně 

jako dysgrafik se pravděpodobně nestane spisovatelem. 

3. Výběr krouţku by měl být otázkou vzájemné dohody mezi dítětem a rodičem. 

Rodič se můţe poradit s učitelem, na co je dítě šikovné, k čemu má vlohy. 

Pomoci mohou i pedagogicko-psychologické poradny. 

4. Velkou roli při výběru zájmových činností hrají kamarádi. Proto by rodiče měli 

znát kamarády svých dětí a vědět, co dělají ve volném čase. 

5. Není neobvyklé, kdyţ dítě v raném věku vyzkouší několik krouţků. Nelze mu 

proto vyčítat nestálost. Proměna zájmů dítěte je přirozená a souvisí s jeho 

vývojem. 

6. Dítě by se, navzdory prokazatelnému talentu, nemělo do krouţků vysloveně 

nutit. Pravdou je, ţe talentované dítě musí, pokud chce dosáhnout úspěchů, 

hodně obětovat. Rodič by měl dítě spíše citlivě motivovat, pěstovat v něm zájem 

o danou aktivitu. Je rozhodně lepší mít zdravé tzv. normální dítě, neţ 

stresovaného, labilního génia. 

7. Rodiče si často přejí, aby dítě dosáhlo toho, čeho oni sami nedosáhli a promítají 

do svých dětí své nenaplněné sny a ambice. Pokud přitom nerespektují 

individualitu dítěte, jeho nadání a zájem, málokdy to vede ke skutečnému 

úspěchu. 

8. Není dobré počtem krouţků dítě přetěţovat, ani kdyţ ono samo chce stíhat 

všechny. Je dobré s dítětem probrat všechna pro a proti, stanovit priority. 

9. Na druhé straně, nezájem ze strany rodiče o to, co dělá jeho potomek ve volném 

čase, můţe mít váţné důsledky. 

10. Zájmy chlapců a dívek bývají odlišné. Na druhou stranu, hraje-li např. dívka 

fotbal, je nesmysl ji od aktivity, kterou má ráda, odrazovat. 


