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Anotace  

 Bakalářskou práci jsem v souladu s námětem rozvrhl do několika hlavních částí. 

V první části jsem obecným způsobem definoval kriminalitu a její základní příčiny.  

Podrobněji se v této části věnuji faktorům, které v zásadě kriminalitu ovlivňují. Druhá část 

je věnována rozdělení trestných činů a dále následuje podrobnější popis zásadních 

trestných činů, které jsou z hlediska četnosti páchány v ČR nejčastěji.  Již samotný název 

další části – „Vyhodnocení kriminality“ naznačuje, že jsem se zde pokusil o souhrnné 

informace vztahující se ke kriminalitě a její vlivy na společnost. V následující části jsem se 

snažil vyjádřit vlastní názor na možnosti přeměny, které by nejspíš snížily počty 

páchaných trestných činů. V závěru práce se zabývám prevencí kriminality resp. 

prostředky, které mají za účel potlačovat zločinnost.     

Klí čová slova: kriminalita, trestný čin, policie, delikvence, kriminologie 

Summary 

On the basis of my  topic I have divided my final work into several parts.  In the 

first part I have  theoretically described  criminality and  its primary  reasons. In this part I 

particularly pay attention to  factors that influence criminality. Second part of my final 

work  deals with crime itself, its division and detailed description of  the most frequent 

crimes in the Czech republic.  The name of the next part of my final work „ evaluation of 

criminality“ indicates that I have tried to conclude information relating to criminality and 

its influences on society. In the following part of the final work I have tried to express my 

opinion about  the possibility of change which would decrease number  of commited 

crimes. Finally, I deal with prevention, particularly by means which purpose is to keep 

down criminality.  

Key words: criminality, crime, police, deliquency, criminology 
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1. Úvod 

Během mé dlouholeté praxe u Policie České republiky, kde se každodenně 

setkávám s různými druhy kriminality, jsem získal mnoho cenných zkušeností z oblasti 

trestné činnosti, o pachatelích a sociálním prostředí, ve kterém se pohybují. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodl zvolenému tématu věnovat a představit jej v mé bakalářské práci.  

Boj s kriminalitou je v součastné době jeden z největších problémů naší 

společnosti. Kriminalita má mnoho forem. Motivy či pohnutky, které jsou příčinou 

protiprávního jednání ve společnosti, jsou odlišné.  Je to dáno tím, že tento sociálně – 

patologický jev často mění své formy. Druhy kriminality se často rychle přizpůsobují 

změnám v prostředí, ve kterém se nachází, tyto aspekty jsou společenské i osobnostní. Na 

všechny tyto změny vnějších projevů je potřeba okamžité reakce ze stran zainteresovaných 

subjektů, které se na boji proti kriminalitě podílejí. Jednu z nejvýznamnějších subjektů 

v boji proti kriminalitě je bezesporu policie, která má k její eliminaci dostatečné množství 

prostředků a k této činnosti je vybavena potřebnými pravomocemi a kompetencemi.  

Kriminalitou se zabývá vědní obor kriminologie. Kriminologie zkoumá kriminalitu 

jako reálný jev a řadí se mezi vědy empirické. Snaží se získávat poznatky o kriminalitě a 

jejich souvislostech, které jsou následně využity v boji proti kriminalitě, při vytváření 

legislativních norem a pro další subjekty, které se touto problematikou zabývají. 

Ve své bakalářské práci na téma kriminalita a její vlivy na společnost se chci 

v teoretické části věnovat charakteristice kriminality a poodhalit příčiny i faktory, které ji 

ovlivňují. Rád bych zde předeslal, že na zločince respektive pachatele trestných činů 

nepůsobí pouze výchovné faktory v rodině, ale podílí se na tom další vlivy, kterými každý 

jedinec ve svém životě prochází. Rozvoj jedince je celoživotním procesem vymezeným 

danými faktory. V následující části se budu zabývat konkrétními trestnými činy. 

Vyjmenuji zde základní trestné činy a ty z nich, které jsou ve společnosti nejčetněji 

páchány, uvedu podrobnější charakteristikou. V praktické části představím činnost policie 

a řešení stávající situace problematiky kriminality. Následující částí mé práce přiblížím 

ještě další nezbytný obor a tím je prevence kriminality. V prevenci sehrává významnou roli 

policie, jejíž samotná přítomnost působí preventivně. V závěrečné části se pokusím 

vyjádřit vlastní názor na vylepšení prevence kriminality a v tomto smyslu uvedu vlastní 

prognózu vývoje kriminality.   
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2. Kriminalita, p říčiny a faktory, které ji ovliv ňují 

Pojem kriminalita (odvozeno z latinského slova crimen – zločin) tedy zločinnost, je 

souhrn činů neschválených trestním právem. Jde o porušení práva spojeného se zvláštním 

difamujícím odsudkem. [1] Lze ji vyjádřit, jako trestní nebo kriminální jednání, přičemž 

platí, že tento pojem je vymezen platným trestním právem.  Z toho vyplývá, že kriminální 

chování lze chápat jako jednání překračující zákonné, nebo jiné platné právní normy. 

 Kriminalitu je také možno definovat, jako souhrn spáchaných trestných činů na 

určitém území za určité období. V obecném slova smyslu jde o souhrn trestné činnosti, 

tedy zločinnosti.   

Dalším pojmem, který se vztahuje ke kriminalitě, je delikvence, který se používá 

spíše ve vztahu ke kriminalitě mládeže, tedy zahrnuje i činy, které nejsou jinak trestné, 

např. činy spáchané osobami mladšími 15 ti let. Delikvence zahrnuje porušení nejen 

právních, ale i společenských norem. 

 Kriminalitu rozlišujeme na zjevnou, což je ta, která je statisticky registrovaná a na 

skrytou, která je neregistrovaná. V součastné době, se objevují nové kriminální jevy, u 

kterých se sleduje prudký nárůst, mezi nejznámější patří zločiny drogové, terorismus, 

organizovaný zločin, počítačová kriminalita, trestné činy proti životnímu prostředí a 

podobně. Nedílnou součástí kriminality, je kriminální politika státu, která má za úkol 

přijmou opatření, které vedou ke snížení páchání trestných činů. 

Věda o kriminalitě se nazývá kriminologie. Jako multidisciplinární empirická věda 

se přiklání spíše ke zkušenostem než k teorii, i když teorie je jejím základem. Kriminologie 

zkoumá:  

• kriminalitu - páchání trestných činů 

• pachatele 

• oběť 

• kontrolu kriminality 
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2.1 Příčiny kriminality 

Příčin a podmínek, tedy okolností, které ovlivňují kriminalitu, je mnoho. Tyto dva 

vlivy na sebe vzájemně působí, jsou na sebe vázány a mají mezi sebou vzájemně 

zaměnitelný vztah. To znamená, že například špatně nastavený trest, který je zjevně 

neúčelný je schopen následně vyvolat recidivní chování.  

Je třeba vycházet z dlouholetých poznatků, že spáchaný trestný čin, je výsledkem 

mezi člověkem na straně subjektu a objektem, čímž může být prostředí, nebo různé vnější 

vlivy. Proto je analýza těchto příčin kriminality základem pro činnost jednotlivých orgánů 

usilujících o omezování a předcházení negativních společenských vlivů. Dle těchto analýz 

lze předem odhadnout možný vývoj kriminality, volit efektivní nástroje a prostředky 

k omezování kriminality a tím jí i předcházet.  

K nejtypičtějším příčinám kriminality je sociální a výchovné působení na jedince, 

což je například rodina, škola, okolí. Je důležité, aby jedinec přijal hodnoty a normy, které 

uznává celá společnost a tyto si osvojil. Základem pro získání základních společenských 

návyků a hodnot je výchovné prostředí rodiny a vzdělání. Toto ovlivňuje životní styl, 

bydlení, zaměstnanost. Často se do tohoto prostředí promítá i ekonomický a společenský 

život.  

Obr. 1: Graf příčin delikventního chování 
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2.2 Faktory ovlivňující kriminalitu 

Kriminogenní faktory, jsou určité rizikové činitele, které vyvolávají či podporují 

páchání trestných činů.  U každého trestného činu, je možné pozorovat kriminogenní 

faktory individuálně, ale jsou také faktory společné pro některé skupiny trestných činů, 

nebo obecné, které postihují kriminalitu hromadně.  

Mezi kriminogenní faktory řadíme oblasti: 

• Sociální: mezi sociální faktory řadíme působení výchovného prostředí na jedince 

zejména ve škole, v rodině a na pracovišti. Výchovou v takovém prostředí si 

jedinec osvojuje návyky a vědomosti a hodnoty, nezbytné pro další život. Výchova 

ve společnosti mu dá takové návyky, a bude uznávat hodnoty, jako své okolí. 

Základním pilířem je rodina, vrstevníci, spolupracovníci ale i jiné instituce. Další 

velkou úlohu hraje škola, která jedince znalostně i morálně připraví na další život.  

• Kulturní : tato oblast úzce souvisí s výchovou, je to uznávání určitých životních 

hodnot a jejich preference. 

• Politické a ekonomické: růst kriminality může zapříčinit negativní působení 

politiky, dále může vést k terorismu, násilné a majetkové kriminalitě.  

• Právní: jedná se hlavně o budování právního řádu státu. Časté mezery v legislativě 

mohu zapříčinit porušování zákona. 

• Viktimologické : jedná se o lehkomyslnost, provokaci a neopatrnost poškozených, 

jako například dávat najevo svou finanční situaci, nebo vyzývavé ženy se mohou 

často stát obětí sexuálně motivovaného trestného činu. 

• Psychologické: jedná se o postižení nějakou formou poruch, ať už vrozenou nebo 

získanou, tyto poruchy jsou nejčastěji spojené s násilnou trestnou činností, je zde 

snížená schopnost sebeovládání a zkratové jednání.  

2.3 Sociální faktory 

Této skupině faktorů, bych věnoval větší pozornost, jelikož jde o základní sociální 

aspekty, se kterými se lze setkat v nejbližším okolí, a při páchání trestných činů hrají 

zásadní roli. Mezi kriminogenní faktory sociální spadá především výchovné prostředí, jako 

je rodina, škola, zaměstnání, okolí, dále ekonomické problémy, bydlení, zaměstnanost, 

drogová závislost, alkoholismus. 
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2.3.1 Výchovné prostředí rodiny 

Prostředí rodiny, jako jeden ze sociálních aspektů je základem výchovy jedince a na 

tomto základním pilíři se rozvíjí a utváří osobnost a morální kvality. Špatná výchova 

jedince v dětství se odráží v jeho celém životě, zejména tím, že si vytvoří milné návyky a 

nedokáže se kladně přizpůsobit právním společenským normám. Rodiče svým dětem 

poskytují komfort, plní jim veškerá přání a nenutí je k zodpovědnosti a tak v nich utváří 

milnou představu o životě. Neuznávají základní návyky a pokouší si usnadnit život právě i 

za cenu porušení zákona. Také výchova v neúplné rodině, či v rodině, kde není harmonické 

soužití mezi rodiči a dětmi, či kde panuje domácí násilí a alkohol, negativně působí na 

výchovu jedince. [4] 

2.3.2 Vzdělání, škola 

Vzdělání je důležitou složkou ve vývoji společnosti. Vzdělaná společnost má jiné 

morální hodnoty, než nevzdělaná společnost. Je zřejmé, že i vzdělaní lidé páchají trestnou 

činnost, tak jako ti nevzdělaní. Vzdělaní lidé mají daleko větší uplatnění na trhu práce a 

nemusejí svou finanční situaci řešit nezákonnými způsoby na rozdíl od jedinců, kteří jsou 

nevzdělaní. U lidí ze slabších společenských vrstev, národnostních menšin či 

nepřizpůsobivých občanů, představuje vzdělání pouze nepatrný stupeň jejich hodnotového 

žebříčku. Z tohoto důvodu se často vyskytují ve školské výchově s těmito jedinci 

problémy, protože nejsou ochotni spolupracovat s učiteli, škola je nebaví a situaci řeší 

záškoláctvím, konflikty s učiteli, arogantním jednáním či dokonce napadáním učitelů. [4] 

2.3.3 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost přímo souvisí s úrovní a kvalitou dosaženého vzdělání. Účelem mé 

práce není rozbor nezaměstnanosti a její příčiny, ale spíše poukázat na příčinnou souvislost 

mezi nezaměstnaností a kriminalitou. Sociální skupina obyvatel často řeší svou finanční 

situaci především majetkovou trestnou činností, jako jsou drobné krádeže, úvěrové 

podvody apod. Velkou část trestných činů spáchají osoby bez pracovního poměru, které to 

berou jako součást své obživy. Zároveň s tím je velká část trestných činů páchána i na této 

skupině obyvatel, jelikož s nezaměstnaností vznikají ekonomické problémy, které tito lidé 

řeší zadlužováním, a to buď od bankovních či nebankovních subjektů (lichvářů), jsou 
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nuceni k prostituci, k uzavírání úvěrový smluv podvodným způsobem a k jiným 

majetkovým deliktům. 

2.3.4 Bydlení 

 Důležitou roli delikventního chování jedinců je právě spojeno s místem kde žijí. 

Lidé žijící ve velkých městech a na sídlištích, které jsou do jisté míry anonymní, jsou 

mnohem rizikovější než osoby žijící na venkově. Prostředí sídlišť, kde se na malé ploše 

kumuluje velké množství lidí, přináší značná rizika a to právě pro protiprávní jednání. 

Velké množství lidí různých národních menšin a sociální skladba obyvatelstva dané 

lokality má za následek vzniku řady problémů, zejména již zmíněného delikventního 

chování. Mládež na sídlišti často nemá žádné naplnění volného času a ten tráví na ulici. 

Vznikají malé skupinky, které si svůj volný čas mnohdy krátí pácháním trestné činnosti. 

Značný problém jsou také izolované lokality mimo města, nebo na jejich perifériích, 

sloužící často pro sestěhování nepřizpůsobivých občanů, kde jsou mnohem hlubší sociální 

problémy, než v samotných městech. [4] 

2.3.5 Toxikomanie a alkoholismus 

Je známo, že Česká republika se v posledních letech zařadila mezi země, ve kterých 

alarmujícím způsobem roste nabídka ilegálních drog. Do konce 80. let u nás existovala 

nepříliš rozsáhlá, sociálně izolovaná drogová subkultura, mezi jejímiž členy převládalo 

zneužívání podomácku vyráběných drog, především pervitinu. Po roce 1989 dochází na 

drogové scéně k výrazným změnám. Jednalo se o trvalý vzestup užívání omamných a 

psychotropních látek. Příčinou nárůstu je dostupnost drog a větší nabídka. Z České 

republiky, jako tranzitní zemí se najednou stává země cílová.  

Drogová závislost je častým příčinným faktorem páchání trestné činnosti. Vlivem 

užívání omamných a psychotropních látek dochází k omezení rozpoznání skutečného 

světa, tedy tím i všech zákonných a společenských norem. Osoby pod vlivem drog jednají 

často bez rozmyšlení a nepředvídatelně.  Drogově závislé osoby si často opatřují finanční 

prostředky právě trestnou činností, zejména krádežemi. Na druhé straně jsou osoby, které 

si vydělávají distribucí drog nebo jejich výrobou. Výroba drog je tak individuální a to 

zejména v malém množství, nebo se jedná o větší skupiny osob, což je forma 

organizovaného zločinu.  
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 Alkohol je jednou z dalších návykových látek. Závislost na alkoholu je 

onemocnění, postihující nejen celou osobnost jedince, jak po psychické a fyzické stránce, 

ale také i své okolí. Tato závislost je jedna z nejrozšířenějších, je dána tím, že k alkoholu 

má v součastné době přístup každý. Páchání trestné činnosti pod vlivem alkoholu je spíše 

v rovině násilí.  
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3. Rozdělní trestných činů 

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

trestním zákoně č. 140/1961 Sb. Čin, jeho stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, 

není trestným činem přesto, že vykazuje znaky některého trestného činu. K trestnosti, je 

třeba úmyslného zavinění, pokud není v zákoně výslovně uvedeno, že postačí zavinění 

nedbalostní. Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost se určuje zejména významem 

chráněného zájmu, který byl dotčen, způsobem jeho provedení, následky a okolnostmi, za 

kterých byl čin spáchán. [2] 

      Trestné činy jsou členěny na: 

• Trestné činy proti republice,  

• Trestné činy hospodářské 

• Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

• Trestné činy obecně nebezpečné 

• Trestné činy hrubě narušující občanské soužití 

• Trestné činy proti rodině a mládeži 

• Trestné činy proti životu a zdraví 

• Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti 

• Trestné činy proti majetku  

• Trestné činy proti lidskosti 

• Trestné činy proti brannosti a proti civilní službě 

• Trestné činy vojenské [2] 

3.1 Trestné činy dle významnosti 

Trestní zákona č. 140/1961 Sb. obsahuje celou řadu trestných činů, ale z hlediska 

nejčetnějšího výskytu páchaných trestných činů budu ve své práci popisovat pouze 

vybrané trestné činy dle trestního zákona, které z hlediska statistických dat a praktických 

zkušeností jsou páchány nejčastěji. 
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3.1.1 Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

Tato skupina trestných činů chrání veřejný zájem a mezi tyto trestné činy patří 

nejčastěji Útok na veřejného činitele dle § 155, tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo 

užije násilí v úmyslu působit na výkon nebo pro výkon pravomoci veřejného činitele. [2] 

Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí dle ustanovení § 171 spáchá ten, 

kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu. [2] 

3.1.2 Trestné činy obecně nebezpečné 

Tato skupina trestných činů obecně nebezpečných má několik skutků, které jsou 

v současnosti nejvíce v popředí, jedná se zejména o trestný čin řízení motorového vozidla 

bez řidičského oprávnění dle ustanovení § 180d, který je jeden z nejrozšířenějších 

trestných činů a tohoto se dopustí ten, kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem 

příslušného řidičského oprávnění dle zvláštního zákona. [2] 

Trestného činu nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a 

jedů dle ustanovení § 187 se dopustí ten, kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, 

proveze, jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku 

nebo jed. [2] 

3.1.3 Trestné činy hrub ě narušující občanské soužití 

Jedná se o trestné činy, které ohrožují zájem společnosti, zejména tím, že jsou 

konány veřejně, jejich cílem je ochrana morálních hodnot společnosti. S této skupiny 

trestných činů, bych zejména představil ty, které jsou pro společnost nejvíce nebezpečné. 

Trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle § 197a uvádí, že 

kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou 

takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu. [2] 

Trestného činu hanobení národa, rasy a přesvědčení dle § 198 se dopouští ten, kdo 

veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk nebo některou rasu. [2] 

Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 201 se dopustí ten, kdo i 

z nedbalosti, vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem 
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návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo 

zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. [2] 

Trestného činu výtržnictví dle § 202 se dopustí ten, kdo se na místě veřejně 

přístupném nebo na veřejnosti dopustí hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že 

napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo 

anebo hrubím způsobem ruší shromáždění nebo obřad občanů. [2]  

3.1.4 Trestné činy proti rodin ě a mládeži 

Tato část trestního zákona chrání rodinu a mládež před ohrožením mravnostními 

delikty, nebo zaopatřovací povinností. Nejčastěji používané trestné delikty jsou: 

Zanedbání povinné výživy dle § 213 se dopustí ten, kdo neplní byť z nedbalosti 

svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného, nebo kdo takto činí úmyslně, 

vyšší sazba trestu hrozí tomu, kdo vydá oprávněnou osobu nebezpečí nouze. [2] 

Trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže dle § 217 uvádí, že kdo vydá, byť 

z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že umožní její 

zahálčivý nebo nemravný život nebo ji k takovému životu svádí. [2]  

3.1.5 Trestné činy proti životu a zdraví 

Trestné činy proti životu a zdraví chrání společnost před trestnými činy toho 

nejzávažnějšího charakteru, jako vražda či jiné újmy na zdraví. 

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

usmrtí. Vyšší tresty hrozí, pokud pachatel tak učiní na dvou nebo více osobách, zvlášť 

surovým nebo trýznivým způsobem, opětovně, na těhotné ženě, na osobě mladší patnáct 

let. [2] 

Trestného činu ublížení na zdraví dle ustanovení § 221 se dopustí ten, kdo jinému 

úmyslně ublíží na zdraví, spáchá tak čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi, spáchá čin 

na jiném pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez 

vyznání, nebo způsobí takovým činem těžkou újmu, nebo smrt. Ustanovení § 224 stejného 

názvu uvádí, že ten kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt, 

nebo pokud porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení 

nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. [2] 
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3.1.6 Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti 

Jedná se o skupinu trestných činů, jejichž účelem je chránit různé druhy svobody a 

vyznání nebo lidské důstojnosti, kam patří zejména tyto nejvíce používané trestné činy. 

Trestného činu omezování osobní svobody dle ustanovení § 231 se dopustí ten, kdo 

jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, vyšší trestní sazba hrozí tomu, kdo 

tento čin spáchá v úmyslu usnadnit si jiný trestný čin, nebo je členem organizované 

skupiny, či způsobí tak těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek. [2] 

Trestného činu loupeže dle ustanovení § 234 se dopustí ten, kdo proti jinému užije 

násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Pokud tento čin 

spáchá jako člen organizované skupiny, nebo způsobí li takto těžkou újmu na zdraví nebo 

značnou škodu popřípadě způsobí škodu velkého rozsahu nebo smrt, bude potrestán vyšší 

trestní sazbou. [2] 

Trestného činu vydírání dle ustanovení § 235 se dopustí ten, kdo jiného násilím, 

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

trpěl. [2] 

Trestného činu porušování domovní svobody dle ustanovení § 238 se dopustí ten, 

kdo neoprávněně vnikne do domu nebo bytu jiného nebo tam neoprávněně setrvá, vyšší 

trestní sazba za tento čin bude uplatněna, pokud užije při činu násilí nebo pohrůžky 

bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí. [2] 

Trestného činu znásilnění dle ustanovení § 241 se dopustí ten, kdo násilím nebo 

pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému 

pohlavnímu styku nebo kdo takového činu zneužije bezbrannosti jiného. [2]  

3.1.7 Trestné činy proti majetku 

Trestné činy proti majetku jsou nejčastěji páchané delikty ve společnosti, 

majetková trestná činnost je nejrozsáhlejší, jelikož díky ní si pachatel opatřuje finanční 

prostředky pro svoji potřebu. Při majetkové trestné činnosti je důležitá výše škody, která je 

jednáním způsobena. Pro trestní řízení rozděluje škodu nikoli nepatrnou, kterou se rozumí 

škoda dosahující nejméně částky 5 000,- Kč, škoda nikoli malá je škoda dosahující částky 

nejméně 25 000,- Kč, větší škodou znamená škoda dosahující částky nejméně 50 000,- Kč, 
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značnou škodou je škoda dosahující částky nejméně 500 000,- Kč a škodou velkého 

rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5 000 000,- Kč. 

Trestného činu krádeže dle § 247 se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí 

zmocní a způsobí tak škodu nikoli nepatrnou, čin spáchá vloupáním, bezprostředně po činu 

se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, čin spáchá na 

věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo byl za takový čin posledních třech letech 

odsouzen nebo potrestán. [2] 

Trestného činu zpronevěra dle § 248 se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc, která 

mu byla svěřena a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou, vyšší trest hrozí 

tomu, kdo způsobí tak činem škodu nikoli malou, spáchá-li čin jako osoba, která má zvlášť 

uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, jako člen organizované skupiny, nebo 

způsobí tak značnou škodu a škodu velkého rozsahu. [2] 

Trestného činu neoprávněné užívání cizí věci dle § 249 se dopustí ten, kdo se 

zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu jich přechodně 

užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně 

takových věcí, které mu byly svěřeny, přechodně užívá. [2] 

Trestný čin neoprávněné držení platební karty dle § 249b se dopustí ten, kdo si 

neoprávněně opatří nepřenosnou platební kartu jiného, identifikovatelnou podle jména 

nebo čísla, nebo předmět způsobilý plnit její funkci. [2] 

Trestného činu podvodu dle § 250 se dopustí ten, kdo ke škodě cizího majetku sebe 

nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí 

podstatné skutečnosti a způsobí tak škodu nikoli nepatrnou. [2] 

Trestný čin poškozování cizí věci dle § 257 spáchá ten, kdo zničí, poškodí nebo 

učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 

Vyšší trestní sazba je uložena v případě, že je čin spáchán na věci svědka, znalce nebo 

tlumočníka pro výkon jejich povinnosti, pro rasu, národnost, politické přesvědčení, způsobí 

činem značnou škodu. [2] 
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3.2 Pachatelé trestných činů 

Pachatelem trestného činu je osoba, která jedná v rozporu s trestním zákonem a 

naplňuje svým jednání skutkovou podstatu některého z paragrafových znění trestního 

zákona. Zavinění pachatele je buď úmyslné, tedy chtěl a věděl, že způsobem uvedeným 

v zákoně poruší nebo ohrozí zájem chráněný trestním zákonem nebo tak činil z nedbalosti, 

což znamená, že pachatel věděl, že může porušit nebo ohrozit chráněný zájem, ale bez 

přiměřených důvodů spoléhal, že tak nezpůsobí nebo nevěděl, že svým jednáním může 

takové porušení nebo ohrožení způsobit ačkoliv o tom vědět měl nebo mohl. 

Pachatelem trestného činu může být buď osoba mladší patnácti let (nezletilý), 

osoba mladší osmnácti let (mladistvý), dohromady spadají pod skupinu mládeže, dospělá 

osoba a dále se jedná o skupinu recidivní a drogově závislé osoby. Tyto skupiny budu 

následně představovat v dalších kapitolách. 

3.2.1 Mládež 

Trestné činy mládeže se dělí na dvě skupiny podle věku pachatele. Z trestního 

hlediska se dělí takové delikty na:  

• provinění 

• čin jinak trestný 

Provinění je trestný čin spáchaný mladistvým tedy osobou ve věku od 15-ti let do 

18-ti let. Při spáchání provinění je postupováno dle zvláštního zákona č. 218/2003 Sb. o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Výše trestů u 

mladistvých je právě kvůli věku snížena na polovinu.  

Čin jinak trestný spáchá osoba mladší patnácti let a jedná se o čin, který by v jiném 

případě  trestný byl, ale vzhledem k okolnostem a věku pachatele trestný není a to 

z důvodu toho, že jsou postrádány formální znaky trestného činu což je právě věk, 

rozumová a mravní vyspělost, příčetnost či zavinění.  

Příčinou páchání trestné činnosti mládeže je nejčastěji drogová závislost, nebo 

alkohol protože tyto látky velice snadno snižují rozpoznávací schopnosti. Dochází také 

k tzv. delikvenci z nudy. U takového jednání nejde o úmysl něco ničit, spíše se předvádět 

před svým okolím a něco si dokazovat. Mladiství se často dopouštějí trestných činů ve 

skupině, jen několik málo případů takto činí samostatně. Skupiny těchto pachatelů, nejsou 
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nějak zvláštně organizované, nelze to srovnávat s organizovanou strukturou páchání trestné 

činnosti u dospělých osob, nicméně je třeba podotknout, že již v těchto skupinách si 

dovedou rozdělit své činnosti (např. hlídání atd.). U mládeže se jedná o tzv. party, které 

uznávají společné hodnoty, nebo zájmy, často ale je s tím spojen i alkohol a drogy.  Více 

jak 90% mladistvých delikventů tvoří muži, čtyři z pěti mladistvých se dopustili majetkové 

trestné činnosti, zejména krádeže. 

3.2.2 Recidivisté 

Recidivisté (od latinského pojmu recidivus - opakující se) jsou osoby, které se 

opakovaně dostanou do nějaké nežádoucí situace, tedy zločinu. V takové situaci se častěji 

ocitnou lidé, kteří již jednou v obdobné situaci byli a již jednou ji zažili. Osoby, které 

takovými negativními situacemi prošly, představují rizikové skupiny, vyžadující zvláštní 

péči.  

Recidivní chování pachatelů, je jedním přitěžujících okolností při určování výše 

trestu u soudu. Tyto osoby jsou pro svou opakující trestnou činnost pro společnost 

nebezpeční, a proto jim jsou zvyšovány sazby odnětí svobody, které často doplňují různá 

ochranná opatření, či nařízená ústavní léčba.  

Jako příklad uvádím jeden z nejběžnějších trestných činů, jako je krádež. Pokud 

pachatel odcizí věc v hodnotě vyšší než 5 000,- Kč je potrestána za tento trestný čin a je 

odsouzen. Pokud, ale v době tří let po pravomocném odsouzení, nebo potrestání odcizí věc 

volně loženou v hodnotě třeba jen 500,- Kč, bude se na takový čin pohlížet jako recidivní 

jednání trestného činu krádeže dle § 247, odstavec 1, písmeno e) trestního zákona a to bez 

ohledu na to, že hranice pro trestný čin činí 5 000,- Kč. 

V případě, že se jedná o násilnou trestnou činnost, je recidivní chování pachatele 

velice nebezpečné, jelikož často stupňují agresivitu svého jednání. Tyto osoby vyžadují 

speciální péči, ať už lékařů či jiných sociálních subjektů, aby poté co budou zpět zařazení 

do společnosti, bylo riziko jejich recidivního chování minimální. 

3.2.3 Drogově závislé osoby 

Drogou je myšlena jakákoliv látka s psychotropními účinky, která může vyvolat 

závislost a tím škodit zdraví a ovlivňovat psychiku. Drogově závislé osoby pod vlivem 
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omamných a psychotropních látek v součastné době mají velký podíl na páchání trestné 

činnosti. Jedná se zejména o méně závažnou kriminalitu majetkového charakteru, kterou 

tvoří pachatelé, kteří jsou často bez příjmů a tímto řeší svou finanční situaci. V praxi to 

znamená, že drogově závislé osoby spáchají nějaký trestný čin, nejčastěji krádež a 

odcizenou věc prodají za minimální částku, za kterou si poté koupí drogu. Pachatel pod 

vlivem drog je velice nebezpečný pro své okolí, jelikož není schopen ovlivnit své chování 

a k dokonání svého jednání může užít i násilí.  

3.3 Druhy trestů  

Náš součastný právní řád rozeznává několik druhů trestů, které soud může za 

spáchané trestné činy uložit. Při uložení a stanovení trestu soud přihlíží ke stupni 

nebezpečnosti činu pro společnost, dalším kritériem je možnost nápravy pachatele a k jeho 

poměrům. Soud přihlíží také k tomu, jakou měrou jednání ve formě spolupachatelství 

přispěl každý z nich ke spáchání činu, jakou roli a význam hráli při účasti na trestném činu. 

Ke stanovení druhu a délky trestu soud přihlíží i ke zdravotnímu stavu, nebo příčetnosti. 

 Za spáchané trestné činy lze uložit tyto tresty: 

1. odnětí svobody 

2. obecně prospěšné práce 

3. ztrátu čestných titulů a vyznamenání 

4. ztrátu vojenské hodnosti 

5. zákaz činnosti 

6. propadnutí majetku 

7. peněžitý trest 

8. propadnutí věci 

9. vyhoštění 

10. zákaz pobytu [2] 

ad 1) Odnětí svobody 

V české republice je trest odnětí svobody nejvýše v délce trvání patnácti let, pouze 

při výjimečném trestu může být uložen trest odnětí svobody dvacet pět let nebo doživotí. 

Trest odnětí svobody se vykonává ve věznicích: 
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• s dohledem 

• s dozorem 

• s ostrahou 

• se zvýšenou ostrahou 

Soud s přihlédnutím ke spáchanému trestnému činu a jeho závažnosti a nebezpečnosti 

pro společnost určí, do jakého typu věznice bude pachatel zařazen.  

ad 2) Obecně prospěšné práce 

 U trestných činů, kde horní hranice nepřevyšuje pět let, může soud uložit obecně 

prospěšné práce a to za předpokladu, že výkon takového trestu, bude mít stejný účel na 

nápravu pachatele, jako trest odnětí svobody. Časová výměra činí v rozmezí 50 až 400 

hodin. [2]. 

ad 3) Ztráta čestných titulů a vyznamenání 

 Ztráta čestných titulů a vyznamenání spočívá v tom, že odsouzený ztrácí svá 

vyznamenání, čestná uznání, vědecké a umělecké hodnosti a jiné čestné tituly. [2] 

ad 4) Ztráta vojenské hodnosti 

 Tento trest lze uložit vedle uloženého jiného trestu, jestliže to vyžaduje kázeň a 

pořádek v ozbrojených silách nebo ozbrojeném sboru. [2] 

ad 5) Zákaz činnosti 

 Zákaz činnosti spočívá v uložení samostatného trestu v době trvání od jednoho roku 

do deseti let, pokud se pachatel dopustí trestného činu v souvislosti s činností, která mu je 

zakázaná. [2] 

ad 6) Propadnutí majetku 

Tento trest může soud uložit, pokud pachatel získá svou činností majetkový 

prospěch. Propadnutí majetku se vztahuje na celý majetek odsouzeného, nebo jen na část, 

kterou soud určí. [2] 
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ad 7) Peněžitý trest 

 Tento trest se ukládá v případě, že pachatel svou činností získal nebo se snažil 

získat majetkový prospěch. Trest je možno vyměřit od 2 000,- Kč do 5 000 000,- Kč. [2] 

ad 8) Propadnutí věci 

 Tohoto trestu může užít soud k věci, která byla užita ke spáchání trestného činu, 

která byla určena k takovému jednání, kterou pachatel získal trestným činem. [2]  

ad 9) Vyhoštění 

 Tohoto trestu soud může užít tehdy, je-li pachatelem cizí státní příslušník, nebo 

kterému nebyl přiznán status uprchlíka. [2] 

ad 10) Zákaz pobytu 

 Tohoto trestu soud může využít jako samostatného, ukládá se na jeden až pět let za 

úmyslný trestný čin, zejména vyžaduje-li to ochrana veřejného pořádku, rodiny, zdraví, 

mravnosti nebo majetku. [2] 
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4. Vyhodnocení kriminality 

Vývoj kriminality v České republice v období od roku 2004 do roku 2008 

vycházející ze zjištěných trestných činů dle statistických informací Policejního prezídia [5] 

obrázek č. 2. Jedná se pouze o zjištěnou tedy vykázanou trestnou činnost. Je zřejmé, že 

tyto statistiky Policie ČR neobsahují nezjištěnou trestnou činnost, která je neoznámená a ta 

může být dle odhadů ve stejné výši jako ta odhalená. Z uvedeného obrázek č. 2 je zřejmé, 

že celkový počet zjištěných trestných činů v jednotlivých letech má rozdílnou hodnotu. 

V roce 2004 byla kriminalita ve srovnání s dalšími roky na nejvyšší úrovni, bylo zjištěno 

celkem 351 629 trestných činů. V dalších letech docházelo k poklesu trestné činnosti na 

344 060 trestných činů v roce 2005, což je pokles o 7 569 trestných činů proti roku 2004. 

V roce 2006 byla vykázána hodnota zjištěných trestných činů 336 440 a v roce 2007, 

336 446 trestných činů. V roce 2006 a 2007 došlo k poklesu o proti roku 2004 o 15 177 

(respektive o 15 183) trestných činů což znamená dosti velký pokles.  K dalšímu nárůstu 

došlo v roce 2008, kdy byl celkový počet zjištěných trestných činů v hodnotě 343 799. To 

znamená nárůst oproti roku 2007 o 7 333 trestných činů. Z uvedeného grafu lze vycházet, 

že v posledních letech dochází k opětovnému nárůstu trestné činnosti v České republice a 

toto může být zapříčiněno mnoha faktory. Vývoj kriminality nelze předpovídat, ale jsme 

schopni trestné činnosti předcházet a činit opatření k její eliminaci. 

325 000

330 000

335 000

340 000

345 000

350 000

355 000

2004 2005 2006 2007 2008

celková
kriminalita

 

Obr. 2: Graf vývoje kriminality v ČR v letech 2004-2008 
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4.1 Vývoj kriminality ve vybraných okresech severočeského kraje 

Severočeský region má své zvláštnosti oproti jiným krajům v České republice. Je to 

do jisté míry dáno skladbou obyvatelstva, která se zde vyskytuje, jde zejména o méně 

vzdělané obyvatelstvo, které do tohoto regionu v minulosti přišlo za zaměstnáním do 

těžebních společností a do dalších odvětví průmyslu. Z důvodu snižování stavů v těchto 

společnostech se velká část obyvatel dostala na okraj společnosti a využívají pouze sociální 

dávky od státu. Pro tuto skupinu obyvatel se stal výnos z kriminality jedním ze zdrojů 

obživy. Každý okres severočeského kraje je jinak zatížený z pohledu nápadu trestných 

činů. Jako nejvíce zatížené okresy patří Ústí nad Labem, Most, Teplice. Každý okres má 

svá specifika daná svou polohou, průmyslem, nezaměstnaností a skladnou obyvatelstva. 

V tabulce č. 1, [5] poskytuji přehled o kriminalitě ve vybraných okresech Severočeského 

kraje za rok 2007, zaměřené na nejčastěji páchané trestné činy. Analýzou jednotlivých 

okresů můžeme dospět k závěru, že nejméně zatížené z pohledu kriminality vybraných 

trestných činů je okres Louny. Toto je dáno svou polohou, množstvím obyvatel a jejich 

rozložení do menších obcí. Ostatní čtyři uvedené okresy jsou téměř na stejné úrovni, pouze 

s odlišnostmi v různých trestných činech. Nelze tedy přesně určit, který okres má nejvyšší 

zatíženost z pohledu nápadu trestné činnosti.  

Označení trestného 
činu 

 
Počty případů  trestných činů v členění podle  okresů 

Ústeckého kraje 
Ústí nad 
Labem Most Teplice Chomutov Louny 

Vraždy 7 4 2 5 1 
Loupeže 69 120 162 95 31 
Ublížení na zdraví 60 164 99 117 38 
Porušování dom. svobody 53 54 26 52 26 
Znásilnění 2 9 9 18 6 
Krádeže vloupáním 915 1027 842 1138 622 
Krádeže prosté 2259 1913 2505 2525 845 
Podvod 83 35 57 71 37 
Zpronevěra 23 10 13 21 5 
Poškozování cizí věci 137 174 114 184 47 
Výtržnictví 23 96 30 41 19 
Maření výkonu rozhodnutí 27 117 79 70 120 
Ohrožení pod vl. náv. lát. 34 74 147 118 51 
Zanedbání povinné výživy 216 90 191 416 80 

Tab. 1: Přehled kriminality ve vybraných okresech Severočeského kraje v roce 2007 
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4.2 Kriminogenní faktory v okrese Most  

 V okrese Most lze konstatovat, že tento region má vysoké rizikové faktory 

zvyšující kriminalitu regionu. Jedná se zejména o faktory demografické, ekonomické, 

sociologické a sociální. Zajisté tomu napomáhají i skutečnosti, že je zde evidováno několik 

stovek členů sympatizujících k extremistickému hnutí. Dalším rizikovým faktorem je 

vysoké procento nezaměstnanosti. K nezaměstnaným se řadí i absolventi učilišť a středních 

škol, kteří ihned inklinují k problémovému prostředí a jako východisko často volí trestnou 

činnost. Na negativním vývoji nezaměstnanosti se podílí především společnosti, které 

permanentně masivně snižují stavy zaměstnanců. Všechny tyto faktory se značnou měrou 

promítají do nárůstu kriminality v mosteckém regionu. V návaznosti na uvedené se 

v dalších oddílech budu věnovat porovnání majetkové a násilné kriminality v okrese Most 

v období let 2006 a 2007. 

4.2.1 Majetková kriminalita 

 Majetková kriminalita patří mezi nejčastěji páchanou trestnou činnost v mosteckém 

regionu. Pokud budeme porovnávat meziroční nápad majetkové trestné činnosti mezi roky 

2006 a 2007, je v roce 2007 nápad trestné činnosti, resp. počet zjištěných evidovaných 

skutků policií oproti roku 2006 o 60 případů vyšší. Co se týká objasněných trestných činů 

jde v roce 2007 o snížení 134 případů. Procentuelně to lze vyjádřit, že objasněnost 

majetkové trestné činnosti byla v roce 2007 o 5,2 % nižší než v roce 2006.  V rámci 

Ústeckého kraje představuje celkový počet majetkových trestných činů ve výši 2 940 jako 

čtvrtý nejvyšší nápad v kraji. 

V porovnání s rokem 2006, kdy byl celkový počet 2 840 majetkových deliktů lze 

hodnotit, že v roce 2007 došlo k nárůstu majetkových deliktů v okrese Most, zejména pak 

krádeží vloupání do motorových vozidel, krádeží vloupání do restaurací, jak je uvedeno 

v tabulce č. 2. Pozitivně lze hodnotit z hlediska objasněnosti dosažené výsledky při 

odhalování pachatelů. K rizikovým oblastem bezpečnosti z hlediska majetkové kriminality 

a nejčastěji páchanou trestnou činností v okrese Most jsou trestné činy krádeží věcí z 

motorových vozidel, na kterých se podílejí, zejména osoby drogově závislé.  

 

 



David Matějka: Problematika kriminality a její vlivy na společnost 

2009  21 
 

Název 
Nápad Objasněno % Rozdíl 

v % 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Vloupání do bytů 130 141 51 47 39,2 33,3 -5,9 

Vloupání do prodejen 52 61 13 17 25,0 27,9 +2,9 

Vloupání do restaurací 26 40 5 6 19,2 15,0 -4,2 

Krádeže motorových vozidel 264 243 78 73 29,5 30,0 +0,5 

Krádež věcí z mot. vozidel 522 645 114 101 21,8 15,7 -6,2 
 

Tab. 2: Přehled majetkové trestné činnosti v regionu Most (roky: 2006 a 2007) 

4.2.2 Násilná kriminalita 

 Porovnání násilné kriminality mezi roky 2006 a 2007, jak je uvedeno v tabulce č. 3 

lze kladně hodnotit, jelikož v okrese Most došlo k poklesu násilných deliktů a to o 27 

případů.  I přes toto číslo je nápad násilné trestné činnosti v rámci severočeského kraje na 

druhém nejvyšším místě, což tedy znamená, že region Most je jeden z nejvíce zatížených 

regionů násilnou trestnou činností v rámci kraje a z tohoto důvodu nelze i přes klesající 

tendenci těchto činů podceňovat bezpečnostní situaci.   

Název 
Nápad Objasněno % Rozdíl 

v %  2006 2007 2006 2007 2006 2007 

celkem 450 423 365 344 81,1 81,3 +0,2 

loupeže 105 97 55 50 52,4 51,5 -0,8 

vydírání 16 17 13 17 81,3 100 +18,8 
 

Tab.  3: Přehled násilné trestné činnosti v regionu Most (roky: 2006 a 2007) 

4.3 Vlivy kriminality na společnost 

4.3.1 Majetkové vlivy 

Pácháním terestné činnosti ročně vznikají obětem těchto činů značné finanční 

škody na majetku. Majetková trestná činnost je nejrozsáhlejší a proto škody způsobené 

touto činností jsou obrovské. Škody jsou způsobeny jak fyzickým, tak právnickým 

osobám. Náhrada vzniklé škody pachatelem je z velké části mizivá, jelikož pachatelé jsou 

často nemajetní, bez zaměstnání a i přes skutečnost, že soud jim v rozsudku nařídí uhradit 

způsobenou škodu, často tak nečiní. Velká část majetkových trestných činů zůstává 

neobjasněná a plnění poté přechází na jednotlivé pojišťovny, kterým tímto způsobem 
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vznikají nemalé škody. Je tedy zcela zřejmé, že zvyšující tendencí majetkové trestné 

činnosti se zvyšují i škody a náklady na odstranění následků těchto činů. V České 

republice, byla za rok 2007 způsobena škoda majetkovou trestnou činností ve výši 

10 078 031 000 Kč. [5]  a to je pouze zjištěná trestná činnost. Musíme také brát v potaz 

škody vzniklé trestnou činností, kterou poškozené subjekty neoznámí a tak výsledná škoda 

může být daleko vyšší.  

4.3.2 Morální vlivy 

Společnost zřetelně vnímá práci orgánů činných v trestním řízení, korupční 

prostředí ve státní správě, policii a vládě. Takto informovaná společnost, si dokáže vytvořit 

mylný obraz na morální hodnoty a vnímá, jak se mnoho lidí beztrestně pohybuje za hranicí 

zákona. Místo spořádaného života začnou vést kriminální život, pod vidinou rychlého 

zisku i přes ryziko odhalení a následného trestu. Bohužel, téma korupce v ČR je velice 

aktuální, a tak se nemůžeme divit, že si často občané vytvoří vlastní názor a domnívají se, 

že pojem korupce v „širším slova smyslu“ zahrnuje veškeré chování veřejných osob, které 

se odchyluje od formálně stanovených povinností za účelem dosažení soukromého 

finančního nebo statusového zisku. Projevy korupce ohrožují důvěru v právní stát. 

„Příklady táhnou“ a korupce může porušovat zásadu rovného a správného výkonu 

spravedlnosti. 

4.3.3 Pocit bezpečí 

Pocit bezpečí  je subjektivní pocit, který je vnímán vývojem bezpečnostní situace 

v okolí každého občana. Pocit bezpečí by měl být co nejvyšší, aby lidé neměli obavy o svůj 

život, zdraví nebo majetek. Bezpečnostní situace je podmíněna různými faktory, které se 

navzájem ovlivňují. Jedná se o demografické, sociální, ekonomické faktory. Úkolem 

Policie ČR je  zajistit pro obyvatele co nejbezpečněnjší  společenské prostředí, ve kterých 

mohou bezstarostně vychovát své potomky, mohou chodit bezpečně do zaměstnání, do 

škol a trávit svůj volný čas. Vliv kriminality na pocit bezpečí se liší dle regionu. V případě 

vysoké koncentrace kriminogeních faktorů se ve společnosti snižuje pocit bezpečí a 

naopak. Snad nejpodstatnějším opatřením pro posílení pocitu bezpečí je však fyzická 

přítomnost policistů na ulicích.  Tomuto tématu se budu také věnovat v dalším oddíle.   
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4.4 Návrh na řešení stávající situace 

Řešení stávající situace problematiky kriminality je dle mého názoru v důsledné 

práci orgánů činných v trestním řízení což je Policie, Státní zastupitelství, Soudy, Mediační 

a probační služba a další subjekty, které se podílejí na prevenci či sociálně prvání ochraně 

osob. Jako jedním ze zásadních problémů osobně vidím neúčinnost trestů a jejich 

vykonavatelnost. Předpokládám, že tato záležitost bude řešena novelou trestního zákona, 

kde již dojde k úpravám  trestní sazby odnění svobody  a také k úpravě věkové hranice ve 

vztahu k trestní odpovědnosti. Podle mého názoru ovšem novela trestního zákona není 

dokonalým a jediným  prostředkem v zájmu snížení kriminality. K potlačení kriminality 

spatřuji jako prospěšný prostředek více se zaměřit na prevenci a to především v oblasti 

výchovy mládeže a ve zdokonalení výchovy již potrestaných osob. U některých 

odsouzených osob místo cílené nápravy dojde k opačnému efektu. V těchto případech 

odsouzená osoba pod vlivem prostředí opouští  nápravné zařízení ještě více zdokonalená 

k páchání trestů. V tomto smyslu by bylo prospěšné změnit podmínky v nápravných 

zřízeních, více dohlédnout na odsouzené osoby, které by své jednání byly nuceny 

odpracovat, či svou činností nahradit způsobenou škodu poškozeným subjektům a to jak ve 

výkonu trestu odnětí svobody, tak i formou alternativních trestů. Dle mého názoru je nutné 

se zaměřit na výchovu mládeže, kterou by bylo zajištěno předcházení páchání trestné 

činnosti než na samotné tresty. Zavedení přísných trestů, by bylo zcela na místě při 

spáchání závažného trestného činu proti životu nezletilým. V takovém případě musí být 

zřízena speciální výchovná zařízení, s takovým režimem, aby byla zajištěna ochrana 

společnosti před takovými mladými delikventy. 

Bezesporu základním pilířem ke snížení kriminality je činnost Policie ČR, jako 

represivní složky, která má za úkol potlačovat kriminalitu všemi dostupnými prostředky. 

Podstatná je činnost policie v obchůzkové a hlídkové činnosti, respektive policisté 

v ulicích, kteří jsou občanům na blízku mohou jistě lépe reagovat na kriminogenní faktory 

v daných lokalitách. Zásadním navrhovaným opatřením je změna činnosti policistů na 

jedné straně zvýšit jejich počet v ulicích a na druhé starně omezit jejich administrativní 

práci, která je často neúnosná. V součastné době je několik projektů jak snížit 

adminstrativní zatíženost policistů, ale veškeré systémy které tomu mají být nápomocny 

nefungují na takové úrovni, které by zatíženost snížily. Zvýšený počet policistů „v terénu“ 

samo o sobě působí preventivně a v součinnosti s nejmodernější monitorovací technikou se 
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jeví jako správná cesta ke snížení kriminality. Z vlastní profesní zkušenosti vím, že pokud 

bude pachatel vědět, že je snímán kamerovým systémem, omezí to jeho možnosti zůstat 

nepotrestaný za spáchané protiprávní jednání. Jako další prvek, který vede ke snížení 

kriminality jsou různé projekty a systémy, které mají za úkol snížit určitý druh kriminality. 

Např. se jedná o projekt blokace mobilních telefonů, který sám o sobě působí preventivně. 

Pachtel je omezen tím, že odcizený mobilní telefon nemůže dále prodat, protože je 

zablokovaný policií. S takto blokovaným telefonem se není možné přihlásit k žádnému 

českému telefonnímu operátorovi. Uvedený systém je velice dobře nastaven, ale toto 

opatření by mělo daleko větší efekt, kdyby měla veřejnost o této možnosti blokace více 

informací. Potažmo s tímto opatřením je možné snížit poptávku po tomto druhu  

odcizených předmětů a ve svém důsledku se sníží krádeže mobilních telefonů.  

Současnost je ve znamení změn a tím pádem se klade velký tlak na aktualizaci 

legislativních norem, které budou účinné nynějším podmínkám a jejich prostřednictvím se 

zvýší pravomoce policistům zejména těch, které by vedli ke zvýšení autority a respektu. 

Významný přínos bych viděl v tom, a to nejen z pohledu policisty, že by se do trestním 

zákona měl vhodnou formou zakomponovat trestní postih za verbální útok na policistu, 

který by byl v důsledku  posuzován jako trestný čin. K prevenci zločiných problémů je 

nutné nastavit takové tresty za porušení pravidel, které budou větší měrou výchovně a 

preventivně působit a pokusit se tento systém jednak propojit s výkonem policistů i 

s ochranou společnosti. Při současných podmínkách již nelze tolerovat nízké tresty za 

nejzávažnější trestnou činnost. V tomto systému je nutná vůle zákonodárců k provedení a 

prosazení změn a jejich urychlenému schvalování, zejména těch právních norem, které 

chrání společnost před nežádoucími vlivy. Pro efektivní změnu celé společnosti je nutné se 

zaměřit na výchovu nastupující generace, zvyšovat společensky uznávané morální hodnoty 

a pokusit se obnovit ty ztracené. Základním principem by mělo být morální uvědomění 

politiků a všech státních úředníků, které by vedlo ke snížení možného korupčního prostředí 

a jako základní článek by měl být dán zřetel na výchovu v rodině a ve školách. 

Při řešení otázky snížení kriminality nemohu opomenout chování poškozené strany. 

Z praktických zkušeností je nutnost změnit chování poškozené strany, která často svou 

liknavostí a neochotou chránit svůj majetek proti krádeži přímo vyzývá pachatele, aby věc 

odcizil. Na druhé straně je pravdou, že mnoho občanů již rezignovalo na opakované 

zabezpečování svého majetku, který byl mnohokrát napaden pachateli. Po těchto 
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nepíjemných zkušenostech se paradoxně snaží snížit náklady z vzniklé vlivem krádeže, tím 

způsobem, že již nerealizují tak razantní opatření na zajištění svého majetku a v některých 

případech ho nechají volně přístupný. Jedná se například o sklepní kóje, zahradní chatky 

apod., které jsou neustálým terčem pachatelů majetkové krádeže. Velká část majetkové 

trestné činnosti není ani poškozenými oznamována buď již z výše uvedených důvodů, nebo 

i proto, že věci, prostory nebo vozidla nejsou pojištěná a nemá význam se zdržovat 

šetřením policejních orgánů, která jsou často vzhledem k četnosti případů zdlouhavá. 

Jako jeden z nejefektivnějších technických opatření proti potlačování kriminality 

bych doporučoval zvýšení počtu kamer, které by měly být instalovány v hustě obydlených 

částech města a na místech, kde nejčastěji dochází k páchání trestné činnosti, kterou 

představuje pouliční kriminalita. Tento preventivní systém má velký význam na snížení 

kriminality a její odhalování či přímé dopadení pachatele. Smysluplný účinek tohoto 

kamerového systému je hlavně v případech jsou-li kamery soustředěny v místech s velkou 

koncentrací obyvatel např. nádraží, náměstí, parkoviště, obchodní centra, a temné místa, 

kde je předpoklad, že by mohlo dojít k narušování veřejného pořádku, či k páchání trestné 

činnosti. Je mi zřejmé, že tento systém bezesporu představuje velké finanční investici, 

proto by vybrané kamery měly být mobilní s možností přemístění na různá místa podle 

vyhodnocení bezpečnostní situace. K realizaci tohoto systému je nejdříve potřeba provést 

legislativní úpravy. Přesto všechno, že se jedná a ochranu bezpečnosti občanů, není 

veřejnost k využití kamerového systému v blízkosti jejich domů, či bytů moc přístupná, 

avšak v součastném světě, bez pomoci kamer, je odhalování a monitorování kriminality 

velice komplikované. Kamerový systém účinně pomáhá v prevenci kriminality, ovšem 

kamery je nutné instalovat na místa, která jsou dobře osvětlená. To znamená, že riziková 

místa, jako jsou parkoviště, podchody, nádraží by bylo nutné nejprve osvětlit do takové 

míry, aby kamerový systém byl schopen efektivně pracovat. Už samotné osvětlení daného 

prostoru dokáže odradit potencionální pachatele k páchání trestné činnosti. Jedná se o 

psychologický efekt, kdy občané se v osvětleném prostoru cítí bezpečněji a také mají 

menší obavu o svůj majetek. Veřejné osvětlení kromě toho, že má velký význam 

v prevenci kriminality je důležité i v zájmu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Tyto 

skutečnosti se vzájemně prolínají do obecné prevence kriminality.  
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Jako jedním z východisek, které by dle mého názoru byly nápomocny ke snížení 

kriminality je snížení nezaměstnanosti, zlepšení ekonomické situace obyvatelstva a vyšším 

stupněm vzdělanosti společnosti.  
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5. Prevence kriminality 

V součastné době si lze představit pod pojmem prevence zločinnosti veškerá 

opatření, která mají za účel zamezení, snížení kriminality a omezením příležitostí k jejich 

spáchání. Účelem prevence by mělo být snížení páchání trestné činnosti ovlivňováním 

osob do takové míry, aby jednali právně konformně a svůj majetek a sebe chránili před 

přímím působením na okolí.  Jedná se o různá opatření sociální prevence, informovanosti 

veřejnosti směrem k ochraně před trestonu činností a pomoci obětem. Prevenci 

rozdělujeme do tří částí.  

Primární prevenci, čímž rozumíme předcházení páchání trestné činnosti různými 

kulturními, hospodářskými, dopravními a sociálními opatřeními či politikou, sociální 

výchovou v rodinách, na školách, péče o mládež.  

Sekundární prevencí se rozumí generální prevence, která má své těžiště v trestní 

politice a jejím prosazením do praxe. Je to speciální trestně právní prevence, která má 

zaúkol včas rozpoznat kriminogeních faktorů a jejich ovlivnění.  

Terciální prevence je směřována spíše k pachateli, tedy k recidivě, má za úkol 

páchání další trestné činnosti, poté co již byl trestný čin spáchán. Je zaměřena na trest a 

výkon trestu, kterým může bý i přerušení trestu, využití probační služby [1]. 

V prevenci zastává důležitou roli Policie, která má různé osvětové a poradenské 

programy a její fizická přítomnost již sama o sobě působí preventivně. 

Dále rozděluje me prevenci do různých struktur, jako je sociální prevence, situační 

prevence a prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů. Sociální porevence je 

součástí sociální politiky, zabývající se sociální integrací, ekonomických a nepříznivých 

společenských podmínek. Tyto podmínky se považují za hlavní příčiny páchání trestné 

činnosti. Situační prevence se zakládá na tvrzení, že kriminalita se vyskytuje na určitých 

místech za určitých okolností a určité době. Tato prevence využívá různých prostředků, 

jako jsou mechanická zabezpečení, elektrická zabezpečení, kamerové systémy, fyzická a 

režimová ochrana. Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů se zabývá 

psychyckou připraveností obětí trestné činnosti, jejich chování v různých individuálních 

situacích. Jedná se o právní, zdravotní a psychologické poradenství a ochrany před trestnou 

činností. 
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V České republice je prevence organizována v těchto úrovních: 

• Mezirezortní úroveň – je tvořena preventivní politikou vlády 

• Rezortní úroveň – tuto úroveň vychází z jednotlivých ministerstev, které ovlivňují 

tvorbu legislativy. 

• Místní úroveň – do této úrovně patří orgány veřejné správy, nevládní organizace, 

policie a jiné subjekty v působnosti obcí.  

5.1 Policie ČR a její preventivní aktivity 

U policie ČR je zřízena speciální vyškolená skupina, která má za úkol informování 

veřejnosti o práci policie a zejména o prostředcích ochrany před pácháním trestné činnosti. 

Tuto službu zajišťuje Preventivní informační skupina Policie ČR, která je zřizována na 

každém okresním ředitelství. Její činnosti jsou zejména komunikace se sdělovacími 

prostředky, pořádání besed na základních školách, různých akcí typu den s policií atd. 

Jako projekty preventivní činnosti Policie ČR, je možné zmínit evidenci jízdních 

kol, což znamená zaevidování výrobního čísla jízdního kola na žádost majitele a označení 

kola samolepkami, které na toto upozorňují. V případě odcizení takové jízdního kola je 

snadnější jeho vypátrání. Dále Policie ČR zřizuje poradenská centra, kde občané mohou 

získat veškeré informace o preventivních a bezpečnostních opatřeních, nebo získat 

informace o zabezpečovací technice, která je v současnosti dostupná. Nemalou část své 

práce věnuje na přednášky pro občany různého věku, kterým tímto způsobem je zvyšováno 

právní vědomí, bezpečné chování. Tyto přednášky jsou prováděny na školách, domovech 

pro seniory, různých sdruženích. Nelze ani opomenout výcvikové kurzy základům 

sebeobrany zejména pro ženy a dívky pod vedením profesionálů z řad Policie ČR.  

Policie ČR v rámci prevence kriminality zaujímá stěžejní roli a poskytuje občanům 

veškeré informace o předcházení páchání trestné činnosti až po bezpečnost silničního 

provozu. V rámci preventivních kampaní, rozesílá mnoho informačních letáků a 

výstražných informací, např. auto není trezor, stop 24 a další.  Provádí mnoho akcí v rámci 

ukázek techniky a činnosti integrovaného záchranného systému, dětské dny, sportovní 

soutěže atd.  

Na prevenci kriminality a dalších sociálně patologických jevů stát každoročně 

vynakládá značné finanční prostředky ze státního rozpočtu, jelikož nejen Policie ČR, ale i 
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celá řada neziskových organizací zabývající se prevencí je dotovaných státem, nebo státní 

správou a samosprávou.  



David Matějka: Problematika kriminality a její vlivy na společnost 

2009  30 
 

6. Závěr 

Záměrem této bakalářské práce bylo uvést základní problematiku kriminality, její 

příčiny a vlivy na společnost. Komplexně se práce zabývá přetrvávajícím 

celospolečenským problémem, kterým je kriminalita. Kriminalitu ovlivňuje mnoho příčin a 

faktorů, tento problém jsem vyjádřil v teoretické části této práce. Faktory, které zásadním 

způsobem kriminalitu ovlivňují, jsem se snažil uvést ve větším detailu. Největší pozornost 

jsem věnoval tzv. sociálním faktorům, respektive faktorům, které mají významný dopad na 

vývoj jedince. Vlivem patologického prostředí dochází k poruchám osobnosti a 

v souvislosti s tím u tohoto jedince může docházet k porušování zákona a jako důsledek 

jeho jednání by měl následovat výkon trestu. Paralelně s tím se v další části práce věnuji 

trestným činům. Pokusil jsem se zde uvést zásadní trestné činy a přidal jsem k nim 

charakteristický popis. Osoby, které se podílejí na trestných činech, jsou označovány jako 

pachatelé trestních činů, jsou to osoby, které jednají proti zákonně. Tito pachatelé lze 

rozdělit, podle charakteru páchaných trestných činů do několika skupin,  které jsem popsal 

ve své práci. Následuje kapitola vyhodnocení kriminality, ke které jsem především využil 

statistické údaje z mé profesní praxe. Vzhledem k místu působení jsem zde logicky zařadil 

vývoj kriminality v Ústeckém kraji. Ústecký kraj je ve své podstatě zároveň také jedním 

z nejrizikovějších krajů v ČR a proto jsem se tomuto tématu věnoval poněkud podrobněji.  

S ohledem na moji dlouholetou praxi u policie ČR jsem se pokusil podrobněji identifikovat 

slabé stránky státních orgánů a potřeby možného řešení. Jedním z řešení potlačování 

páchaných zločinů je již samotná prevence kriminality a tudíž se další částí práce věnuji 

tomuto důležitému tématu jakým je prevence kriminality.  

V bakalářské práci byly popsány nebo nastíněny všechny významné aspekty 

vztahující se k problematice kriminality. Nemalý prostor byl věnován prevenci kriminality 

a bylo zde poukázáno i na nedostatky v oblasti trestně právní prevence. Po celkovém 

shrnutí vlastních poznatků jsem se snažil poskytnout inspiraci jak k prevenci, tak i 

k potlačení problémů spojených s kriminalitou.  
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