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Anotace práce 

     Problematika trestné činnosti nezletilých ve městě Varnsdorfu vykazuje obdobné para-
metry jako situace  v celé ČR. V určitém období byl dokumentován vzestupný trend bez 
ohledu na důvody a motivy páchaných trestných činů, zejména pak v oblasti krádeží. Poté 
následovala období poklesu páchání trestné činnosti nezletilými.   Neopomenutelným fak-
tem je pak klesající trend populace města Varnsdorfu ve věkové kategorii 0 - 15 let  u 
mužů i žen v letech 1998 – 2007. Cílem práce je přesně definovat motivy, druhy a lokality  
trestné činnosti  u nezletilých ve městě Varnsdorfu a na základě podrobného rozboru na-
vrhnout možné metody a  cesty ke snížení tohoto konkrétního druhu trestné činnosti. 

 

Klíčová slova: analýza, nezletilí pachatelé, trestná činnost nezletilých, krádeže vloupáním, 
krádeže prosté, nepřípustnost trestního stíhání, soud pro mládež 

 

 

Annotation 

Problems concerning criminal acts of youngsters in the City of Varnsdorf follows simillar 
parameters as the situation in the Czech republic as a whole. A rising trend of criminality 
with no classification of reasons and motives was documented in a defined time period - 
this holds good esp. in the field of thefts. Next was a time period of decrease of youth cri-
minality. Important fact is a decreasing population trend of people 0 – 15 years old in 
Varnsdorf, both male and female, in 1998 – 2007. The aim of the paper is to define preci-
sely motives, categories and location of criminal acts of youngsters in Varnsdorf and on 
the basis of a detailed analysis suggest possible methods and ways of decreasing the in-
tensity of this specified kind of criminality. 

 

 

Keywords: Analysis, Under age offenders, Criminality of underaged offenders, 

Burglary thefts, Simple thefts, Impermissibility of criminal prosecution, court for teenagers 
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1. ÚVOD 

Trestná činnost nezletilých je chápána v celé šíři spáchaných činů jako zvláštní 

kategorie. Není to způsobeno spácháním, motivy, vzniklou škodou, či případnými 

následky. Rozhodujícím faktorem je zde vždy věk pachatele. Nezletilec je ve věku 0 – 15 

let, neboť po patnáctém věku je mladistvý. Proto nazývejme nezletilce dětmi a podívejme 

se obecně na jejich trestnou činnost „dětskýma očima“. Jsou ve věku, kdy jsou 

obklopovány pohádkami, představami o bezstarostném životě, kde dobro vítězí nad zlem, 

každý chce být hrdinou atp. V pohádkách loupežníci okrádali pocestné a získávali tím 

např. prostředky k obživě, ale dětskýma očima nedělali nic špatného. Ve škole pak třeba 

kamarádovi ukradne dítě velice drahý mobilní telefon a vůbec si neuvědomí, že svým 

jednáním spáchalo trestný čin krádeže. Je to touha se vyrovnat svým vrstevníkům? Je to 

touha být lepší než rodiče, když na to nemají? Ale stále jsou to děti, které vnímají svět 

svýma „dětskýma očima“. Vzorem dítěte jsou rodiče, starší vrstevníci, kamarádi a ono 

chce zaujmout v určitém prostředí rozhodující postavení.      

Motivem k páchání trestné činnosti mohou být majetkové poměry v rodině, 

negativní ovlivňování v rodině a v partě, nebo také nedostatek morálních zábran a rozumu. 

Děti nedovedou důkladně promyslet a naplánovat kvalifikovanou, případně závažnou 

trestnou činnost. Jejich jednání je v podstatě odrazem světa, ve kterém žijí.  

Určitě kromě rodiny ke zlepšení situace přispěl velkou měrou i Městský úřad ve 

Varnsdorfu a jeho konkrétní odbory ve spolupráci s Obvodním oddělením policie ČR a 

Městské policie ve Varnsdorfu, jejichž cílem je snížení trestné činnosti nezletilých. Nelze 

opomenout ani další důležitý faktor, tím jsou volnočasové aktivity, především sportovní, 

kulturní (bazén, kino, hřiště) a zájmové kroužky pořádané školami a podporované městem. 

      Hlavním cílem práce je zjistit příčiny a rysy páchání trestných činů nezletilými ve 

městě Varnsdorfu, analyzovat vývoj, určit místa se zvýšenou kriminalitou a na základě 

provedeného rozboru a zjištěných výsledků zjistit metody a postup, které výrazným způso-

bem ovlivní tento pro společnost negativní jev. 
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2. Legislativa související s trestnou činností nezletilých 

Tato kapitola se bude věnovat základním pojmům, které přímo souvisejí s trestnou 

činností nezletilých a bude se hovořit o pojmu trestný čin, trestní řízení proti nezletilému, 

nepřípustnost trestního stíhání, postup ve zvláštním případě za využití trestního zákona čís. 

160/1961 Sb. a dalších předpisů a norem. 

2.1 Pojem trestný čin 

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

v trestním zákoně.  

 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 tento zákon 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. 

Trestným činem se rovněž rozumí pokus, příprava, organizování, návod a pomoc 

k trestnému činu[1].   

2.2 Postup v případě trestního řízení proti nezletilému 

 Trestný čin jak je shora uvedeno, je vymezován především trestním zákonem jako 

obecnou formou.  V českém právu však máme i normu speciální, kterou je upraven postup 

orgánů činných v trestním řízení pro trestní případy nezletilých a mladistvých osob. Jedná 

se o Zákon čís. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže. Zde již není fakticky spáchaný trestný čin nazýván trestným činem, ale 

v případě mladistvého (věková hranice 15-18 let) se jedná o provinění a v případě námi 

popisovaných nezletilců (děti mladší 15 let) se jedná o čin jinak trestný. 
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2.3 Nepřípustnost trestního stíhání 

Nezletilý je chráněn různými ustanoveními zákonů nejenom z důvodů svého 

rozumového pochopení dění ve společnosti, kde v tomto pro něj složitém prostředí 

nerozumí všem vztahům, souvislostem, problémům a hlavně si nepřipouští to, že každá 

společnost se řídí různými zákony, které by měl nezletilý dodržovat. Proto podle § 11, 

odst. 1, písm. „d“ zák. čís. 141/1961 Sb. (o trestním řízení soudním - trestní řád) nelze 

trestní stíhání zahájit a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, 

jde-li o osobu, která pro nedostatek věku není trestné odpovědná. V současném trestním 

zákoně je hranice trestní odpovědnosti stanovena na 15 let. Po bouřlivé debatě 

v politických kruzích byl schválen nový trestní zákoník, účinný od 1. ledna 2010 (z.č. 

40/2009 Sb.), kterým se hranice trestní odpovědnosti snižuje na 14 let. 

2.4 Postup ve zvláštním případě 

Přestože nelze nezletilého za čin jinak trestný postihnout podle trestního zákona a 

mohlo by se zdát, že si mohou páchat trestnou činnost jak se jim zlíbí, není česká justice až 

tak bezzubá. Samotný skutek nezletilého musí policejní orgán, případně státní zástupce, 

odložit dle § 159a/2 trestního řádu. V tu chvíli však přichází na řadu již zmiňovaný zákon 

čís. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů. Tento zákon nemá punc zákona čistě represivního, 

ale je pojat jako preventivní, respektive o nápravě do předešlého stavu. Jeho účelem není 

trestat, ale zabránit dalšímu páchání trestné činnosti a v případě, že byl již trestný čin 

spáchán, má se pokusit mladistvého přimět k nápravě vzniklého následku.  Má být užito 

takových opatření a postupů, aby si nezletilý uvědomil svůj čin, aby se nadále 

protiprávního jednání zdržel, našel si společenské uplatnění, které odpovídá jeho 

rozumovým schopnostem. Opatření ukládána podle tohoto zákona musí přihlížet 

k osobnosti nezletilého, jeho rozumové a mravní vyspělosti, zdravotnímu stavu, jeho 

osobním, rodinným a sociálním poměrům[2].  

Každý nezletilý nestanoví-li zákon čís. 218/2003 Sb. jinak, má právo na to, aby 

jeho čin byl bez zbytečného odkladu a v přiměřené lhůtě soudem pro mládež projednán. 
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Pro případ, že se nezletilý dopustí činu jinak trestného, jsou v tomto zákoně uvedeny 

rovněž možné způsoby opatření, které jsou popsány dále: 

 

 Ochranná výchova 

V případě, že dítě spáchalo čin, za který může mít uložen výjimečný trest a v době 

spáchání činu dovršilo dvanáctý rok svého věku a je mladší patnácti let, ukládá mu soud 

ochrannou výchovu. Shodně pak soud postupuje v případě, kdy dítě mladší patnáctého 

věku spáchá čin jinak trestný, avšak uložení ochranné výchovy je nutné k zabezpečení jeho 

řádné výchovy. Ochranná výchova potrvá, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do 

dovršení osmnáctého roku věku dítěte. Vyžaduje-li to důležitý zájem dítěte, může 

prodloužit soud pro mládež ochrannou výchovu až do devatenáctého věku dítěte. 

 

 Dohled probačního úředníka 

Dohledem probačního úředníka rozumíme sledování dítěte v rodině, jak rodina 

pracuje na jeho převýchově a dodržuje stanovený harmonogram výchovných povinností a 

také dodržování stanovených omezení. Probační a mediační služba funguje jako 

organizační součást Ministerstva spravedlnosti. Slovo probace (pocházející z latiny) lze 

vnímat jako kontrolu, zkoušku, pomoc. Latinský výraz mediace pak přeneseně označujeme 

jako střed, přičemž v přeneseném slova smyslu vyznačuje zprostředkování. 

 

 Zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného 

programu ve středisku výchovné péče. 

Ve smyslu Zákona čís. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních je 

zde dětem věnována preventivně výchovná péče, děti se vzdělávají, získávají základní 

dovednosti, učí se žít v komunitě, prosazovat své názory, učí se tvořit, pracovat, přemýšlet. 

Přirozenou cestou pod vedením zkušených pedagogických pracovníků získávají potřebné 

návyky a hledá se společná cesta k vyřešení vzniklých problémů u dítěte. Účelem těchto 

zařízení je předcházet vzniku a rozvoji negativních postojů a chování dítěte či narušení 

jeho zdravého osobnostního vývoje[3].    
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V momentě, kdy soud uložil jako opatření ochrannou výchovu a dohled probačního 

úředníka, pečlivě sleduje preventivní účinky stanovených opatření a kontroluje výchovné 

působení na dítě.  Dítěti může být současně uloženo i více opatření, je-li to potřebné 

k dosažení účelu zákona čís. 218/2003 Sb. Soud také může upustit od uložení opatření, 

postačí-li k dosažení účelu tohoto zákona projednání činu dítěte státním zástupcem nebo 

před soudem pro mládež. O uložení opatření soud pro mládež rozhoduje rozsudkem. Státní 

zástupce, který dohlíží nad zákonností policejních orgánů, vždy musí obdržet spisový 

materiál trestní věci vedené proti nezletilému, kdy policejní orgán případ ve smyslu 

trestního řádu odkládá. V případě, že soud pro mládež v konkrétní věci nezletilého zahájil 

řízení ve věcech nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy a nové informace 

k nezletilému nemá, vstupuje do zahájeného řízení státní zástupce na základě zaslaných 

dokumentů od policie ČR a navrhuje soudu opatření podle Občanského soudního řádu[4]. 

Samozřejmě, že i policie ČR je vázána konkrétními předpisy a postupy, kdy při 

vyšetřování trestných činů nezletilých je využíván Závazný pokyn policejního prezidenta 

čís. 130/2007, který řeší jejich trestní věci. A v případech, kdy se nezletilý dopustil činu 

jinak trestného, musí policie událost za přítomnosti rodičů či orgánu sociálně-právní 

ochrany pečlivě zdokumentovat a informovat o tom bez odkladu státního zástupce. Po 

došetření celého případu zasílá policejní orgán veškeré písemnosti státnímu zástupci a ten 

pak rozhodne, zda jsou dány podmínky k zahájení řízení před soudem pro mládež.  

Rodičům nebo zákonným zástupcům jsou na jejich žádost podávány informace o stavu 

prověřování a podstaty jednání jejich dítěte. Z úřední povinnosti jsou veškeré informace 

o případu nezletilého podávány k orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kdy policejní orgán 

navrhuje umístění nezletilého do zařízení pro výkon ústavní výchovy. V případě, že 

nezletilý spáchá čin jinak trestný, za který zákon umožňuje výjimečný trest, návrh na 

umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy podává vždy[5]. 

3. Analýza trestné činnosti nezletilých 

V této kapitole bude věnována pozornost příčinám páchání trestné činnosti 

nezletilými  ve městě Varnsdorfu, vývoji  a zhodnocení trestné činnosti, včetně vytipování 

míst s největším podílem trestné činnosti. Další pozornost bude věnována příčinám a 

vývoji spáchaných přestupků nezletilými a určením souvislostí ke spáchaným trestným 
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činům. Analýza se bude rovněž věnovat problematice změny zákona čís. 200/90 Sb. o 

přestupcích v případech změn hranice způsobené škody, stavu populace osob ve věku 0 -14 

let a problematice nezaměstnanosti. 

3.1 Demografické prostředí města Varnsdorf 

Město Varnsdorf je druhým největším městem děčínského okresu, leží v sousedství 

Lužických hor v kotlině řeky Mandavy. K Varnsdorfu je od roku 1980 administrativně 

připojena i obec Studánka. Patří mezi nejseverněji položená města České republiky 

v průměrné nadmořské výšce 332 m n. m. Katastrální území, do kterého město spadá, má 

rozlohu 26,21 km2. Území se skládá ze tří částí (Studánka, Světliny a Varnsdorf) a zároveň 

je členěno na 24 urbanistických obvodů[6,7].  

3.2 Místa s největším podílem kriminality 

Analýzou spisů trestných činů spáchaných nezletilými v období let 1998 – 2007 

byla určena místa s největším podílem kriminality ve městě Varnsdorfu. V prodejnách -

Hypernova, Lídl, Plus, Penny Market, nezletilí odcizují potraviny, alkohol, cigarety, 

elektroniku. Na parkovištích u těchto prodejen jsou registrovány případy vloupání do 

motorových vozidel a krádeže jízdních kol.  
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Obrázek 1 ‐  Pohled na prodejny ve městě Varnsdorfu 

Objekt čís. 1 - prodejna Plus naproti ul. Karoliny Světlé  

Objekt čís. 2 - prodejna Lídl v sousedství ul. Karoliny Světlé a ul. Lesní 

Objekt čís. 3 - prodejna Hypernova v sousedství ul. Národní a Otáhalova 

Objekt čís. 4 - prodejna Billa poblíže ul. Otáhalova a Legií 

Dalšími místy se zvýšenou kriminalitou ve městě Varnsdorfu byly na základě 

analýzy spisů trestných činů spáchaných nezletilými vybrány ulice Legií, Pražská, Západní 

a Národní. Z obrázku čís. 2 je zřejmé, tato místa se nacházejí poblíže popisovaných 

prodejen. V těchto hustě osídlených místech se nezletilí zaměřují na krádeže vloupáním do 

prodejen, restaurací, stánků, rodinných domů, motorových vozidel. Až na některé výjimky 

nebyli nezletilí napojeni na organizované skupiny či gang a trestnou činnost prováděli 

samostatně. Poblíže ulic Legií a Západní se nachází Základní školy ve Varnsdorfu. 

Provedeným studiem trestních spisů nezletilých se v prostorách školy nezletilí dopouštějí 

krádeží mobilních telefonů, finančních prostředků, oblečení. Před školami odcizují volně 

odložená jízdní kola. Ve všech těchto případech motivem trestné činnosti nezletilých je 

získání věci nebo finančních prostředků. 
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Obrázek 2 ‐ Další místa se zvýšenou kriminalitou 

Jiná zjištěná místa se zvýšenou kriminalitou ve městě Varnsdorfu jsou v ulici 

Žitavská prodejna Penny Market, kde nezletilí uvnitř v prodejně odcizují potraviny, 

alkohol, cigarety. Na parkovišti se dopouštějí krádeží vloupáním do motorových vozidel a 

krádeží jízdních kol. V těchto případech hlavním rysem je jejich samostatné jednání, 

nejsou napojeni na gang dospělých, nepracují ve skupinách a hlavním důvodem je získání 

samotné věci či finančních prostředků. Trestnou činnost si neplánují, nepřipravují, jednají 

okamžitě, většinou se chlubí tím, co udělali. Všichni pachatelé pocházejí z města 

Varnsdorfu, navštěvují zde i školu, mají dobrou místní a osobní znalost okolí.  
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Obrázek 3 ‐ prodejna Penny Market v ul. Žitavská 

 

  Objekt čís. 5 – prodejna Billa     

V obci Studánka se nezletilí dopouštějí krádeží vloupáním do rekreačních chalup a 

vloupání do motorových vozidel. Na obrázku čís. 4 je žlutou čarou označena hlavní silnice 

vedoucí z města Rumburk do České Lípy, kdy po její levé a pravé straně se nacházejí 

rekreační chalupy.  

 



 

Trestná činnost nezletilých ve městě Varnsdorfu: Ladislav Androvič 

2009               10 

 
Obrázek 4 ‐ rekreační oblast obce Studánka 

 

3.3  Skladba trestné činnosti 
Veškerá získaná data k trestné činnosti a přestupkům nezletilých pocházejí 

z policejních statistik, zejména z evidence PČR – Obvodní oddělení Varnsdorf v letech 

1998 – 2007. Jsou zde uváděné veškeré zjištěné trestné činy a přestupky spáchané 

nezletilými za toto období. Analýzou bude zjišťován největší podíl konkrétních trestných 

činů a přestupků. Za období let 1998 - 2007 ve městě Varnsdorfu nám přibližuje níže 

uvedený graf veškerou spáchanou trestnou činnost nezletilými, která je rozdělená do 

jednotlivých statistických tříd, začínající kódem 101 - vraždy loupežné a v závěru 

statistickým  kódem 902 - trestné činy proti ústavnímu zřízení. 
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Graf 1 ‐ Celkově spáchaná trestná činnost nezletilými 

Tento graf nám za období let 1998 – 2007 ukazuje všechny spáchané trestné činy    

nezletilými muži a ženami.  Nezletilé ženy mají podíl na všech spáchaných trestných 

činech minimální. Nárůst  spáchaných trestných činů je u mužů zjišťován v roce 1999, 

2001, 2005, 2006. U nezletilých žen je nárůst zjištěn pouze v roce 1999. Hodnotit celkově 

spáchanou trestnou činnost u nezletilých žen nepřináší efektivní výsledky a získaná data 

nemají vypovídací hodnotu. U nezletilých mužů je evidován klesající trend v letech 2000, 

2002, 2003, 2004, 2007[8]. 
Graf 2 ‐ Případy krádeže vloupáním 
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U případů krádeží vloupáním zjišťujeme, že se nejvíce těchto trestných činů 

dopustili nezletilí muži, přičemž podíl nezletilých žen je opět minimální. Nárůst případů 

krádeží vloupáním u nezletilých mužů je patrný v roce 1999, 2000, 2002, 2005. Klesající 

tendence je zjišťována v roce 2001, 2003, 2004, 2006, 2007. U nezletilých žen došlo 

k nárůstu krádeží vloupáním jen v roce 2000 a těchto dat nebude využíváno k analýze, 

neboť neovlivní celkové výsledky[8]. 
 

Graf 3 ‐ Případy krádeží prostých 

 
 

U případů krádeží prostých zjišťujeme, že i v těchto případech mají největší podíl 

nezletilí muži, konkrétně pak v roce 1999, 2001, 2005, 2006. Klesající tendenci této trestné 

činnosti u mužů registrujeme v roce 2000, 2002, 2003, 2004, 2007. U nezletilých žen byl 

zjištěn nárůst tohoto trestného činu pouze v roce 2001. I v tomto případě zjištěná data u 

nezletilých žen neovlivní celkově zjištěné výsledky prováděnou analýzou. Tento druh 

trestné činnosti je u nezletilých pachatelů frekventovanější oproti krádežím vloupáním, 

neboť před ně nestaví žádné překážky a zábrany a rozhodujícím kritériem vyhodnocení 

činu nezletilého je způsobená škoda a v případech, kdy tato je nižší než 5 000 Kč, 

hovoříme o přestupku ve smyslu Zák. čís. 200/90 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších 

změn a předpisů[8]. 
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Graf 4 ‐ Násilná trestná činnost 

 

Další analýzou a prostudováním spisů nezletilých osob za období let 1998 – 2007 

zjišťujeme, že se nezletilí pachatelé nedopustili žádného mravnostního trestného činu. 

Násilné trestné činy v tomto období spáchali pouze nezletilí muži, což nám ukazuje výše 

uvedený graf. Zjištěná data u mravnostních trestných činů v tomto období vykazují 

minimální hodnoty a je jich použito ke srovnání s ostatními druhy spáchaných trestných 

činů[8].  
Graf 5 ‐ Přestupky proti majetku 
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3.4 Stav populace ve městě Varnsdorfu, míra nezaměstnanosti 
Stav populace nezletilých ve městě je dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje 

páchání trestné činnosti. Dle evidence Českého statistického úřadu bude vyhodnocen 

celkový stav obyvatelstva ve městě za období let 1998 – 2007. Níže uvedená tabulka tuto 

situaci dokumentuje. Stav obyvatelstva bude porovnáván s městem Rumburk, kde jsou 

podmínky obdobné[9]. 
Tabulka 1 ‐ Stav obyvatelstva města Varnsdorfu v období let 1998 ‐ 2007 

Rok 
Stav obyvatel  Muži  Ženy 

Celkem  0‐14 let  Celkem  0‐14 let  Celkem  0‐14 let 

1998  20858  3828  10081  1976  10777  1852 

1999  20799  3751  10052  1937  10747  1814 

2000  20730  3658  10013  1893  10717  1765 

2001  20675  3572  10025  1840  10650  1732 

2002  20608  3555  10027  1825  10581  1730 

2003  20589  30504  10024  1794  10565  1710 

2004  20585  3442  10053  1784  10532  1658 

2005  20599  3355  10066  1740  10533  1615 

2006  20567  3319  10070  1729  10497  1590 

2007  20598  3341  10083  1728  10515  1613 

Tato tabulka ukazuje na stav obyvatelstva ve městě Varnsdorfu od roku 1998 do 

roku 2007 a je rozdělen na celkový stav, muže, ženy a osoby ve věku  0 - 14 let. Je patrný 

klesající stav obyvatelstva nezletilých.  
Tabulka 2 ‐ Stav obyvatel města Rumburku v období let 1998 ‐ 2007 

Rok  Stav obyvatel  0‐14 let 

1998  11056  2049 
1999  11081  2016 
2000  11037  1971 
2001  11018  1912 
2002  11047  1839 
2003  11101  1839 
2004  11129  1814 
2005  11181  1796 
2006  11200  1781 

2007  11328  1748 
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 Tabulka čís. 2 nám přibližuje stav obyvatel ve městě Rumburku, kde je použito 

srovnání vzhledem k rozloze města a i v tomto regionu je patrný pokles populace osob ve 

věku 0 – 14 let. 
Graf 6 ‐ Stav populace nezletilých ve městě Varnsdorf 

 

Graf 7 – Stav populace nezletilých ve městě Rumburku 

 

Graf čís. 6 a 7 nám přibližuje situaci stavu nezletilých ve městech Varnsdorf a 

Rumburk. 
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Ve městě Varnsdorfu se postupně mění věkové složení obyvatel. V průběhu deseti 

let klesá počet dětí ve věku do 14 let a současně tak klesá jejich podíl na celkovém úhrnu 

obyvatel. Na začátku roku 1999 žilo ve městě o 535 dětí méně než v roce 1991. Děti tak 

představují 18,3 % z celkového počtu obyvatel. Pro srovnání v roce 1991 to bylo 21,5 %. 

Dětská složka populace zaznamenává změny, resp. úbytek, které výrazně po roce 2005 

ovlivnily kapacity školských zařízení[6]. 

Míra nezaměstnanosti ovlivňuje kriminalitu nezletilých osob ve Varnsdorfu a 

konkrétní údaje přibližuje níže uvedený graf[9]. 
Graf 8 – Míra nezaměstnanosti v % ve městě Varnsdorfu v období let 1998 ‐ 2007 
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uschování předmětu zájmu, nevyužívání pomůcek k zakrytí stop na místě činu, náhodný 

výběr doby spáchání trestného činu. U nezletilých je mnohdy samozřejmé, že mají sklony 

se chlubit se svými skutky svým kamarádům, spolužákům, příp. sourozencům. Toto je 

situace, která vede v některých případech k jejich odhalení či dopadení. Nezletilí 

v momentě páchání trestného činu nedovedou pojmenovat konkrétní nebezpečí, svede je 

nastalá situace, chtějí nejenom sobě, ale i svým vrstevníkům dokázat svoje umění, sílu, 

dovednosti.  Nezletilí nemají vzhledem ke svému věku v době páchání trestné činnosti 

dostatek morálních, životních zkušeností a neuvědomují si nebo dokonce si nepřipouštějí 

to, že překračují hranici společenských hodnot, norem, zákonů. Je to v dané chvíli pro ně 

dobrodružné a důležité k dosažení konkrétního cíle. Mnohdy aniž by si uvědomovali, 

výrazně překročují hranice společensky chráněných zájmů, tedy svým trestním jednáním 

nedoceňují velikost následků. Nezletilí nedokážou své požadavky či potřeby odložit na 

pozdější dobu, svůj záměr chtějí realizovat mnohdy bezmyšlenkovitě ihned či v nejbližší 

době. Svého záměru se nechtějí vzdát a jen některé vlivy a skutečnosti je od zamýšleného 

záměru odradí. Jejich kriminalita často přináší rysy vývojového stádia mladého člověka, 

předmětem zájmu se stávají hlavně věci v daném prostoru a čase pro mladé lidi atraktivní. 

Velkou roli v konkrétním prostředí nezletilých i negativní mají reklamy, nabídka 

populárního a atraktivního zboží a z důvodů uspokojení svých okamžitých potřeb případný 

trestný čin realizují[10]. 

Problematika dekriminalizace 

Tento problém se týká zvýšení hranice minimálních škod u přestupků Proti majetku 

dle § 50, odst. 1 zák. čís. 200/90 Sb., kdy do 1. 7. 1990 byla hranice minimální škody u 

přestupku určená částkou 200 Kč, do roku 1993 částkou 1 000 Kč, do roku 2001 částkou 

2 000 Kč. V současné době je hranice minimální škody u přestupku stanovena částkou   

5 000 Kč. O přestupek se u nezletilého jedná v případě, kdy jeho jednání nevykazuje znaky 

trestného činu a minimální škoda nepřesáhne částku 5000 Kč[11].  

Motivy a delikventní chování 

Prostudováním  spisů nezletilých pachatelů u PČR – Obvodní oddělení Varnsdorf 

jsou nejčastějšími motivy páchání trestné činnosti: 

1. Odcizení věcí k vlastnímu užívání. 
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2. Získání finančního prospěchu prodejem odcizených věcí. 

3. Vyrovnat se majetkem u svých vrstevníků, např. spolužáku či kamarádů. 

V případech krádeží vloupáním se nezletilí zaměřují na motorová vozidla, 

restaurace, stánky, rodinné domy a rekreační chalupy. U krádeží prostých jsou jejich 

předmětem zájmu jízdní kola, mobilní telefony, přehrávače, oblečení, cigarety, alkohol, 

potraviny. Shodný předmět zájmu je u prokázaných majetkových přestupků dle § 50, odst. 

1, písm.a, zák. čís. 200/90 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Páchání trestné 

činnosti nezletilými ve městě je individuální. Svět moderní techniky nabízí nezletilým 

ohromné možnosti proniknout do virtuálního světa, kde se mohou realizovat, avšak 

nedostávají zpětnou společenskou a lidskou vazbu. Jsou v mnohém ovlivňováni 

počítačovými hrami a dalšími projekty, přičemž jejich konkrétní hraný svět postrádá etiku, 

lásku, morálku, právní vědomí, vychází z agrese, ubližování, podvodného jednání, 

bezcitného přístupu k lidem a tak nezletilý vnímá, že tyto hodnoty jsou samozřejmé i 

v běžném životě a často se mu stávají vzorem při páchání trestné činnosti.     

Nezletilí, rodina a zákony 

Vývoj osobnosti dítěte je formován již od útlého věku v rodině, přičemž se v širším 

slova smyslu se na tom všem podílejí i další rodinní příslušníci, jejich známí či kamarádi. 

Dítě si začne ve zdravém prostředí osvojovat správné návyky, vytváří se harmonický 

soulad mezi rodiči a dětmi, začne si utvářet názor na společnost a s pomocí svých 

nejbližších kráčí po té správné cestě. Zde by se dítě mělo naučit zvládat krizové situace, 

různé životní zátěže a problémy bez útoku proti okolí a řešit vše s nadhledem a rozumem.  

Různé negativní jevy projevující se v rodině mohou být mimo tuto komunitu 

spouštěcím faktorem jejich trestné činnosti. Není-li dítě soustavně vedeno správným a 

zdravým směrem může být spouštěcím faktorem mimo jiné i hraní počítačových a jiných 

her, kde program není postaven na pozitivních hodnotách, ale cíle je také dosaženo 

s využitím nestandardních kroků a postupů. Hlavním faktorem působícím na výchovu 

dítěte uvnitř rodiny jsou mnohdy odlišné názory na to, co je při výchově dobré a co ne 

nebo jakým směrem a způsobem tyto metody uplatňovat. Tyto hodnoty jsou pak odlišné 

nejenom v celé společnosti, ale i v jednotlivých rodinách.  
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Rodiče podle Zákona o rodině čís. 94/1963 Sb. (jak vyplývá z pozdějších změn a 

doplnění) mají svá práva, ale i povinnosti, které spočívají v péči o zdraví dítěte, jeho 

tělesný, citový, mravní a rozumový vývoj. Svým chováním, vystupováním, osobním 

životem pak rodiče musí být příkladem svým dětem. Policie ČR využívá oprávnění ve 

smyslu § 26  Zákona o policii ČR čís. 273/2008, kdy je policista povinen zajištěnou 

nezletilou osobu  neprodleně zákonnému zástupci a proto o trestné činnosti svého dítěte se 

rodič dozvídá okamžitě. Orgán sociálně právní ochrany dítěte ve Varnsdorfu zpravidla 

informaci o spáchání kriminálního deliktu dítěte obdrží  až v době odeslání písemné 

informace či spisu policií ČR. Z pohledu OSPOD je tak zásah či preventivní působení ve 

prospěch nezletilého evidentně neúčinný. Jistě je situace jiná, kdy OSPOD přímo a 

soustavně zasahuje, např. ve spolupráci s Městskou policií ve Varnsdorfu a může od 

prvopočátku preventivně působit na nezletilého[12]. 

Spolupráce  Městského úřadu Varnsdorf 

V roce 2001 byla zřízena ve městě další služebna policie ČR za finanční pomoci 

Městského úřadu ve Varnsdorfu a tito policisté mají působiště v budově Městské policie. 

Jedná se o PČR -  oddělení hlídkové služby  a policisté, jelikož nejsou zatíženi spisovou 

agendou, každodenně a operativně působí v terénu. Spolupráce s Městskou policií a 

Oddělením hlídkové služby ve Varnsdorfu byla zajištěna společným výkonem služby po 

celém městě, zejména pak v okolí škol, obchodů, restaurací, prodejen a další výkon služby 

byl směřován do oblasti bezpečnosti silničního provozu.  Přímým výkonem služby v terénu 

policisty České republiky a Městské policie, zejména v lokalitách se zvýšenou 

kriminalitou, je zaznamenáván v konkrétních obdobích pokles kriminality nezletilých. 

Dále se Městský úřad ve Varnsdorfu významnou měrou podílel na výstavbě obchodních 

domů, kdy v roce 1999 byl zpřístupěn občanům Penny Market, v roce 2001 Discont Plus a 

v roce 2006 prodejna Lídl[13]. 

V roce 2006 bylo město Varnsdorf u Ministerstva vnitra navrženo k zařazení do 

programu prevence kriminality na místní úrovni pod názvem „Partnerství v roce 2007“, 

přičemž k vyřešení problému s mládeží ve městě byl navržen projekt pod názvem „Kdo si 

hraje, nezlobí“ s rozšířením městského kamerového systému do míst se zvýšenou 

kriminalitou. V souvislosti s tímto programem bylo také vybudováno dopravní, fotbalové a 

skateboardingové hřiště. 
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Nezletilí a škola 

Další formování osobnosti dítěte probíhá již v jeslích, mateřské či základní škole. 

Velkým přínosem u těchto subjektů jsou psychologičtí pracovníci, kteří přímo 

v konkrétním prostředí pracují a získávají informace jak od dětí samotných i od 

pedagogických pracovníků dítě, kdy mohou ve spolupráci s rodiči přijímat konkrétní 

opatření. Většinou však tito pracovníci dobře znají, z jakého prostředí dítě pochází, a proto 

jejich další rozhodování není složité. Nejenom výchova vedená správným směrem a 

kvalitní spolupráce rodičů se školou zamezí páchání trestné činnosti dětí, ale zejména 

zvyšování právního vědomí na úrovni všech škol, včetně mateřských a jeslí. Ti, kteří 

každodenně pracují s dětmi a svým způsobem formují jejich osobnost, prošli 

pedagogickým vzděláním, ovšem ve svých činnostech si sami neprohlubují a neprosazují 

alespoň v základech právní vědomí. Zcela jistě z mého pohledu tento nedostatek nenahradí 

jedna nebo dvě přednášky či besedy uskutečněné Policií ČR, příp. Městskou policií.  

Nezletilí a volný čas 

Problematika páchání trestné činnosti nezletilých úzce souvisí s jejich vyřešením 

volného času. Ve školách  jsou mnozí organizováni v různých zájmových kroužcích nebo i 

zde realizují obdobné aktivity, ale jinak ve městě  konkrétně pro nezletilé není  připraveno 

místo a zázemí, kde by plnohodnotně trávili svůj volný čas. Většina aktivit pro věkovou 

kategorii nezletilých vyžaduje doprovod rodičů, zákonných zástupců. A tyto důvody 

mnohdy rodičům zabraňují třeba z důvodů zaměstnanosti, vlastních aktivit a zálib, se 

plnohodnotně věnovat svým dětem a pak nezletilý nemá nad sebou dohled a vzhledem 

k jeho nízkému právnímu vědomí, a aniž by si toto mnohdy uvědomoval, spáchá trestný 

čin. 

4.2 Vyhodnocení faktorů páchání kriminality nezletilými 
Na základě provedené analýzy, která se zabývala zkoumáním zákonitostí vývoje 

nezletilé populace ve městě Varnsdorfu s porovnáním stavu ve městě Rumburku, bylo 

prokázáno, že populační křivka v letech 1998 – 2007 má klesající tendenci v obou 
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městech. Ve Varnsdorfu tento stav určitým způsobem ovlivnil kriminalitou nezletilých 

osob. Od roku 2000 – 2007 byla dále věnována pozornost problematice nezaměstnanosti 

ve městě, přičemž období vzestupu páchání kriminality nezletilými byla i obdobím 

vzestupu nezaměstnanosti. Rovněž byla věnována pozornost problematice tzv. 

„dekriminalizace“, kde zákonodárce stanovil minimální hranici způsobené škody a při 

dodržení těchto zákonných norem je nezletilý postihován za spáchání  majetkového 

přestupku dle § 50, odst. 1, písm.“a“ zák. čís. 200/90 Sb., nikoliv za trestný čin. 

 

Rozbor a zhodnocení vývoje kriminality nezletilých 

Rozborem spáchaných trestných činů, přestupků a na základě prostudování spisů 

nezletilých osob v období let 1998 – 2007 zjišťujeme následující: 

1. Nezletilí muži a nezletilé ženy za toto období nespáchali žádný mravnostní trestný 

čin. 

2. Násilnou trestnou činnost spáchali v těchto letech pouze nezletilí muži, tato je 

v porovnání s ostatními druhy trestných činů zanedbatelná.  

3. Vyšší podíl na kriminalitě mají nezletilí muži oproti nezletilým ženám. 

4. Pokles kriminality nezletilých je evidován po roce 2001, kdy byla zřízena ve městě 

Varnsdorfu hlídková služba policie ČR. 

5. Převažují kriminální delikty typu krádeží prostých ve srovnání s ostatními trestnými 

činy. 

6. V obdobích, kdy je evidován pokles spáchaných trestných činů krádeží, vzestupnou 

tendenci mají majetkové přestupky. 

7. Převažují krádeže a majetkové přestupky v obdobích, kdy byly postaveny nové ob-

chodní domy ve městě. 

8. Hlavními rysy a motivy kriminality nezletilých je nedostatečná realizace ve volnoča-

sových aktivitách a získání finančních prostředků či věcí nezákonným způsobem. 

9. Nízké nebo žádné právní vědomí nezletilých osob. 
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Tento rozbor ukázal, že je nutné věnovat zvýšenou pozornost nezletilým mužům, u 

kterých je vyšší podíl kriminality než u nezletilých žen. Za období let 1998 – 2007 nebyl 

spáchán nezletilou ženou jediný mravnostní či násilný trestný čin. U mužů evidujeme 

zanedbatelný podíl násilné kriminality ve srovnání s ostatními typy trestných činů. 

Prokázalo se také to, že v období poklesu trestné činnosti, narůstá kriminalita přestupků 

Proti majetku. Tento negativní jev je také způsoben otevřením nových prodejen ve městě 

Varnsdorfu, kde jsou zaměstnány ve většině případů ženy a nevěnují náležitou pozornost 

nezletilým pachatelům, protože k nim vzhlížejí z pozice matek jako k vlastním dětem. 

V místech, kde je nastaven kamerový systém Městské policie, a hlídkují policisté 

ČR, dochází ke snižování kriminality nezletilých. Z těchto důvodů byl kamerový systém 

instalován i u prodejny Plus a ve směru do ulice Západní, ale tyto systémy chybí u škol, 

parkovišť a prodejen, kterými jsou Penny Market, Billa a Lídl. Dalšími místy, kde není 

instalován kamerový systém, jsou ulice Národní, Pražská, Západní, Žitavská, zejména 

parkoviště s vozidly a odstavnými plochami pro jízdní kola. V těchto konkrétních ulicích 

se také nachází panelová výstavba a v těchto místech mnoho nezletilých bydlí.  Okrajové 

části, zejména ulice mimo střed města Varnsdorfu nebyly cílem působení nezletilých.   

V současné době je duplicitně ovládání kamerového systému městské policie 

instalováno i u Obvodního oddělení PČR ve Varnsdorfu. Bohužel ani na jedné straně není 

určena obsluha kamerového systému a tak monitorování konkrétního místa probíhá až na 

základě nějakého podnětu, oznámení, apod.  Dále bylo zjištěno, že nezletilí ve městě 

Varnsdorfu mají největší podíl kriminality v okolí škol, které navštěvují a tato místa jsou v 

blízkosti náměstí, prodejen a parkovišť. V okolí těchto míst rovněž chybí kamerový 

systém. 

Důležitým rysem kriminality nezletilých je nízké právní vědomí, špatný vzor 

v rodině, vyrovnat se majetkem u svých vrstevníků. Nepracují ve skupinách nebo pro 

dospělé, vše chtějí okamžitě a hlavními motivy kriminality nezletilých je získání 

finančních prostředků a to buď přímo, nebo prodejem odcizených věcí. Nezletilé děti ve 

městě Varnsdorfu nevyužívají stávající možnosti k naplnění volnočasových aktivit 

nabízené Městským úřadem.  
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5. Návrh snížení trestné činnosti nezletilých 

 

      V této kapitole na základě provedené analýzy, rozboru a zhodnocení vývoje kriminality 

ve městě Varnsdorfu, se snažím stanovit postup ke snížení kriminality nezletilých. 

1. Do programu prevence kriminality zpracovaného Městským úřadem ve Varnsdor-

fu, zapojit policisty PČR – Obvodní oddělení, PČR – Oddělení hlídkové služby, 

Městské policie. 

2. Umístit kamerový systém Městské policie u všech obchodních domů a škol ve měs-

tě Varnsdorfu. 

3. Cestou pedagogických pracovníků zvyšovat právní vědomí nezletilých již v mateř-

ských školách. 

4. Využití volného času nezletilými ve školách (zájmové kroužky, kulturní, sportovní 

akce). 

5. Včasné a operativní předávání informací k nezletilému mezi Policií ČR, Městskou 

policií ve Varnsdorfu a Orgánem sociálně-právní ochrany dítěte ve Varnsdorfu, ne-

boť v opačném případě mají pocit beztrestnosti a v trestné činnosti pokračují. 

  

 

6. Závěr 

Zjištěná situace trestné činnosti nezletilých ve městě Varnsdorfu je ve svých 

znacích obdobná jako v celé České republice. Podíl spáchané mravnostní a násilné 

kriminality je v teritoriu města zanedbatelný, u nezletilých pachatelů převládá majetková 

trestná činnost, konkrétně pak krádeže vloupáním a krádeže prosté. V období, kdy byl 

registrován nárůst spáchané majetkové kriminality nezletilými, byl zjištěn i nárůst 

nezaměstnanosti.  Tedy i tento jev ovlivnil určitou měrou zvýšenou kriminalitu nezletilých. 

Bylo prokázáno, že největší měrou se na kriminalitě podílejí nezletilí muži, podíl žen je 

minimální. Není zanedbatelným faktem, že v období, kdy byl zaznamenán pokles 

majetkové kriminality, zvyšuje se páchání majetkových přestupků těmito osobami. Dalším 

faktorem, který ovlivňuje sníženou kriminalitu, je klesající populace osob ve věku 0 – 14 

let. Volnočasové aktivity nezletilých významným způsobem ovlivňují jejich kriminalitu. 
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Hlavními motivy a rysy majetkové trestné činnosti u nezletilých ve Varnsdorfu je získání 

odcizených věcí k vlastnímu užívání nebo finančnímu prospěchu prodejem odcizených 

věcí či vyrovnání se majetkem svým vrstevníkům. Kladným zjištěním je, že nezletilí 

nejsou napojeni na skupinu či gang dospělých osob a trestnou činnost páchají samostatně. 

Ve městě Varnsdorfu existuje při řešení negativních jevů nezletilých spolupráce mezi 

rodinou, policií, Orgánem sociálně právní ochrany dětí, přičemž každý z vyjmenovaných 

subjektů využívá vlastních administrativních programů a evidencí, přičemž chybí včasné, 

operativní a rychlé předávání důležitých informací všem zúčastněným. V praxi to 

znamená, že každý ze zúčastněných subjektů, který je oprávněný vstupovat do problému 

řešení kriminality nezletilých, využívá vlastní administrativy, vlastních programů, 

vlastních formulářů s konkrétními předpisy k vyřízení písemností a lhůtami odeslání 

ostatním k přijetí opatření. V období této administrativní „mašinerie“ mají nezletilí pocit 

beztrestnosti a většinou pokračují v trestné činnosti. 

Je výhodnější předcházet kriminalitě nezletilých, než nadměrně užívat represivních 

opatření. S tím velice úzce souvisí dlouhodobá, efektivní, profesní a koordinovaná 

spolupráce orgánů policie ČR, státní správy, škol, rodiny, nestátních orgánů a organizací a 

fyzických osob. Výchovný proces a formování osobnosti nezletilých musíme vnímat jako 

společenský problém, nikoliv jako soukromou záležitost v rodině. Ve všech směrech a 

všemi zúčastněnými subjekty je pak nutné hledat nové formy prevence a výchovného 

působení na nezletilé. 
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