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ÚVODNÍ SLOVO
Konferenci III. Kriminologické dny pořádala Česká kriminologická
společnost a Katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakul‐
ty Univerzity Hradec Králové ve dnech 19. 1. a 20. 1. 2015. Konference
probíhala pod záštitou Senátora Parlamentu České republiky JUDr. Mi‐
roslava Antla.
Kriminologické dny se uskutečnily v Hradci Králové poprvé a je
symbolické, že konference začala právě 19. ledna. Tento den je mi‐
mořádně významný pro Českou republiku – před 46 lety zemřel Jan
Palach. Ona symbolika boje proti různým formám zla mohla být sym‐
bolikou této konference. A skutečně se tak stalo. Na konferenci zazněla
celá řada příspěvků, které vědecky rozebíraly jednotlivé problematiky
kriminologie a oborů blízkých, dále pak souhrnné informace ke stavu
společnosti v kriminologické perspektivě.
Především byla rozebírána tato témata: děti a mládež v kriminolo‐
gické perspektivě, viktimologie a strach ze zločinu, aktuální problémy
trestního práva a trestní politiky, vězeňství a resocializace, závažné
formy kriminality, delikvence mládeže a prevence kriminality, činnost
Probační a mediační služby v oblasti kriminality mládeže, forenzní
psychologie, drogy a kriminalita, role Policie ČR v systému kontroly
kriminality, (pře)výchova pachatelů v Čechách: možnosti a limity sys‐
tému postpenitenciární péče, úloha vzdělávání v prevenci rizikového
chování a témata další.
Katedře sociální patologie a sociologie bylo ctí, že Česká kriminolo‐
gická společnost se rozhodla spolupořádat tuto konferenci právě na
půdě Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obzvlášť když
konference hostila více než 165 účastníků. Organizátoři odvedli velký
kus práce; zmínil bych zejména Mgr. Stanislavu Hoferkovou, Ph.D., Mgr.
Terezu Raszkovou, Mgr. Jana Tomáška, Ph.D. a Mgr. Jana Rozuma – to
byli styční důstojníci pořadatelů. Celá konference samozřejmě vyžadu‐
je i určité finanční zabezpečení a na něm se podílela naše katedra spo‐
lečně s Pedagogickou fakultou UHK, přispěl také Královéhradecký kraj,
Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu o. s., město Hradec Králové,
Advokátní kancelář Prouza a nakladatelství Wolters Kluwer.
V samotném úvodu JUDr. Miroslav Antl přivítal účastníky slovy:
„Těší mne, že se této konference účastní množství odborníků – i ze
zahraničí. A proč jsem převzal záštitu nad touto mezinárodní krimino‐
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logickou konferencí…? Jsem pětatřicetiletým trestním právníkem – ří‐
kám to místo skutečného věku – a z toho 22 let jsem pracoval na pro‐
kuratuře, respektive na státním zastupitelství, zejména v rámci dozoru
nad vyšetřováním nejzávažnější násilné a mravnostní trestné činnosti,
ale i v mezinárodní drogové činnosti, včetně organizovaného zločinu.
K této problematice mám velice blízko. Jinak přes 20 let přednáším
trestní právo. Tato katedra, tato univerzita je mou mateřskou, a to mne
také motivovalo k zaštítění této akce. Jsem zde velmi rád. Opakovaně
jsem si přečetl program konference i seznam přednášejících a chci říci,
že program je velice pestrý, tematicky a odborností vlastně zaštiťuje
celý problém kriminologie, je tady problém kriminality, který je nosný,
ale jsou tu i možnosti jejího řešení, kontroly nad kriminalitou, osob zlo‐
činných pachatelů, a dále viktimologie, tedy obětí trestných činů – od
těch nejmenších až po seniory. Nechybí zde kriminalita mládeže, dro‐
gový zločin, extrémismus a další témata… A samozřejmě, jsou tu i otáz‐
ky z prevence, penologie a jiná.“
V rámci společenského večera pokřtil senátor JUDr. Miroslav Antl
novou obsáhlou vědeckou publikaci KRIMINOLOGIE, a to za účasti její‐
ho vedoucího autora, předsedy České kriminologické společnosti PhDr.
Miroslava Scheinosta – a samozřejmě i všech účastníků mezinárodní
konference.
Velmi obsáhlý sborník, který se čtenáři dostává do ruky, je důkazem,
že konference III. Kriminologické dny reflektovala celou šíři kriminolo‐
gických témat. Na sborníku bylo velké množství práce celého orga‐
nizačního a editorského týmu a přejme čtenáři, aby v něm našel
odpovědi na otázky z kriminologie, které hledá. A pokud by své odpo‐
vědi nenalezl, tak určitě najde kontakty na všechny významné odbor‐
níky nejen z českého prostředí, kteří se problematikou kriminologie
zabývají a konference se účastnili.
PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Katedra sociální patologie a sociologie
Pedagogická fakulta UHK
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DELIKVENCE MLÁDEŽE A PREVENCE KRIMINALITY
Kriminologie a subkultury mládeže: etnografický přístup
Criminology and youth subcultures:
ethnographic approach
Josef SMOLÍK
Anotace: Tento příspěvek se zaměří na vztah mezi kriminologií
a subkulturami mládeže, přičemž bude diskutována nejenom kategorie
„mládež“, ale představena bude i diskuse týkající se subkultur mládeže
na počátku 21. století. Tato diskuse se vztahuje především k poznat‐
kům tzv. postsubkulturních přístupů, které vyplývají z výzkumů sou‐
časných subkultur a životních stylů. Příspěvek také bude diskutovat
některé obtíže a limity výzkumu v prostředí subkultur mládeže. Před‐
staveny budou i poznatky etnografického přístupu.
Klíčová slova: kriminologie, subkultury mládeže, etnografický pří‐
stup, sociální patologie.
Annotation: This paper will focus on the relationship between
criminology and youth subcultures and will discuss not only the
category of "youth", but will also introduce the discussion on youth
subcultures in the early 21st century. This discussion is mainly related
to findings of the so‐called post‐subcultural approaches thatarise from
research of contemporary subcultures and lifestyles. The paper will
also deal with some of the difficulties and limitations of the research in
the environment of youth subcultures. There will also be outlined the
findings of ethnographic approach.
Keywords: criminology, youth subcultures, ethnographic approach,
social pathology.
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1. Úvod
Nutno podotknout, že tento příspěvek vychází ze zkušeností s pro‐
středím subkultur mládeže během více než 20 let, ve kterém jsem rea‐
lizoval některé sondy a výzkumy, které měly charakter etnografického
výzkumu (srov. Smolík, 2001).1 Tento příspěvek si jako hlavní cíl vy‐
mezuje především diskutovat kategorii „mládež“, představit diskuse
vyplývající z tzv. postsubkulturních přístupů, diskutovat roli krimino‐
logie a představit možnosti etnografických přístupů v prostředí sub‐
kultur mládeže.
2. Kriminologie a subkultury mládeže
Krom sociálních věd, které se věnují subkulturám mládeže z nejrůz‐
nějších perspektiv jako sociologie, psychologie, antropologie, kulturo‐
logie atp., se tématem subkultur věnuje i kriminologie, která si všímá
především negativních projevů těchto specifických entit. Dost často
jsou subkultury mládeže spojovány s „extremismem“, radikálními po‐
stoji a sociálněpatologickými jevy (srov. Válková, Kuchta a kol., 2005).
Subkultury mládeže a jednotliví aktéři pohybující se v prostředí
subkultur mládeže tak získávají generalizovanou etiketu „problémo‐
vých členů společnosti“, která je v případě některých jedinců následně
interiorizována, což umožňuje zpětně vytvářet dojem o prostředí sub‐
kultur jako o prostředí a priori patologickém (k etiketizaci srov. Mun‐
ková, 2013, s. 75–102; Holcr a kol., s. 2009, 40).
Některé policejní poznatky týkající se subkultur tyto „alternativní“
sociální skupiny přímo kriminalizují. Tento trend byl charakteristický
již od 70. a 80. let 20. století. Po roce 1989 se však pokusy krimina‐
lizovat, politizovat a sekuritizovat tyto skupiny téměř nemění. Další
charakteristikou je, že akademické výstupy v mnoha případech nere‐
flektují trendy, dynamiku a změny v prostředí jednotlivých subkultur
na lokální úrovni. Jedná se především o texty, které nevychází z pri‐
márních výstupů, ale často využívají sociologických či politologických
textů. V některých textech o tzv. extremismu jsou s tímto fenoménem
spojovány subkultury skinheads (ve všech variantách!), punk či squat‐
ting (viz Chmelík a kol., 2012, s. 91–98). V jiných zdrojích je uváděna
1

Posledních několik let se intenzivně věnuji především subkultuře skinheads (srov. Smo‐
lík 2010). I proto lze tento příspěvek vnímat jako úvodní, který reflektuje některé po‐
střehy z probíhajícího etnografického výzkumu.
10

i subkultura hip hop, techno scéna či „sprejeři“ (viz Vegrichtová, 2013,
s. 164).
V úvahách o subkulturách mládeže se jako problematická jeví kate‐
gorie „mládež“, která v minulosti byla spojována s charakteristikami či
reálnými projevy jako rebelie, vzdor, kritičnost, případně se sociálně‐
patologickými jevy, případně antisociálním či delikventním chováním
(srov. Smolík, 2013).
Přes velké množství definic je mládež vnímána jako „sociální skupi‐
na tvořená lidmi ve věku přibližně od 15 do 25 let, kteří již ve spo‐
lečnosti neplní role dětí, avšak společnost jim ještě nepřiznává role
dospělých. Mládež má charakteristický způsob chování a myšlení, jiný
systém vzorů, norem a hodnot“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2001,
s. 125).
Vhodné je také konstatovat, že mládež je sociokulturně podmíněným
pojmem, přičemž podstatnou úlohu sehrává i samotný průběh sociali‐
zace.
To, co se nazývá mládež, se značně liší od jednoho typu společnosti
ke druhému, od jedné skupiny k jiné, a stalo se hromadným sociálním
faktem teprve před několika posledními desetiletími (viz Boudon, Ber‐
nard, Cherkkaoui, Lécuyer, 2004, s. 112–113).
Definovat kategorii „mládež“ je poměrně obtížný úkol (aplikovat lze
kritéria ekonomické soběstačnosti, psychické vyspělosti, právní odpo‐
vědnosti atp.). Pohledem laické veřejnosti lze konstatovat, že „každý je
tak mladý, na kolik se cítí“. Svoji roli sehrává právě tzv. kult mládí,
který má vliv na fakt, že se mezi mládež počítají i osoby, jež by před
několika desítkami let do této kategorie rozhodně nepatřily. Tato sku‐
tečnost se projevuje i v prostředí subkultur mládeže.
Kult mládí je fenomén, který je (nejenom) s mládeží spojován od 60.
let 20. století, aby se v prostředí Československa (a následně České re‐
publiky) významně projevil až na začátku 90. let 20. století. Kult mládí
je spojen s tzv. kulturou mládí, která je šířena a produkována (přede‐
vším globálními) médii. Kult mládí je spojen s populární kulturou,
s trendy, novými styly a negací všeho minulého, přežitého (kritizováno
je náboženství, morálka atp.; srov. Scruton, 2002).
Celkově je kult mládí koncept, který odkazuje k ideálnímu a požado‐
vanému stavu mladých, úspěšných, zdravých a individualisticky zamě‐
řených jedinců, kteří se identifikují i s dalšími atributy mládí. Typickou
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charakteristikou kultu mládí lze nalézt ve spotřebním chování, pod‐
statné je tak být „in“ v módě, hudbě, výběru (významných) přátel atp.
(srov. Smolík, 2013).
Celkově lze konstatovat, že v případě kultu mládí existují dvě strate‐
gie spotřebitelů, které se vztahují k fenoménu „zůstat mladý“.
První strategií je udržet si mladý životní styl způsobem, kdy se jedi‐
nec identifikuje s atributy období, kdy mladým skutečně byl, tj. drží se
spotřebního stylu z období svého dospívání, což znamená poslech urči‐
tého hudebního žánru, konzervativní způsob oblékání ve vztahu vůči
novým trendům (módní styl vlastního mládí), vyhledávání partnerek
v určitém (osvědčeném) typu prostředí (koncerty určitého druhu hud‐
by, autorská čtení či přednášky sledovaného literárního žánru atp.).
Druhou strategií jak si udržet mladý životní styl je neustálé přizpů‐
sobování se novým trendům. V této strategii tak jedinec sleduje nové
trendy, které jsou charakteristické pro „mladé“. Tyto trendy jsou jak
v oblékání, hudbě, technice (typicky využívání iPhonů, tabletů), kosme‐
tice, wellness atp.
3. Postsubkulturní přístupy a teorie
Až do 90. let 20. století byl vztah mezi sociologií či kriminologií
a subkulturami mládeže celkem přehledný. Ať již chicagská sociologic‐
ká škola či neomarxisticky orientované britské Centrum pro studium
populární kultury (dále jen CCCS), obě nahlížely subkultury z jednodu‐
ché perspektivy. Buď subkultury vnímaly jako skupiny, pro které je
charakteristická zvýšená míra sociální patologie, anebo byly v případě
druhém subkultury považovány za alternativní skupiny vzdorující ka‐
pitalismu a komercionalizaci (analýzy interpretovaly především odpor
„bílé“ dělnické mládeže vůči hegemonním institucím kapitalistické spo‐
lečnosti)2.
Od konce 90. let 20. století se pod vlivem významných změn v pro‐
středí subkultur projevují tzv. postsubkulturní teorie (či přístupy), kte‐
ré mj. reagují na komplexnější stratifikaci (fragmentizaci) skupin
mládeže, na rozpad subkultur do jednotlivých proudů (odnoží, žánrů),
životních stylů a nejrůznějších alternativ (k tomu srov. Kolářová, 2013,
s. 26). V současnosti tak nelze hovořit o tradičních subkulturách, ale
2

K základním autorům, na jejichž díla neomarxističtí sociální vědci navazovali, lze přiřadit
Marxe, Adorna, Gramsciho, Althussera, Barthese, Laclaua atp.
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spíše o jednotlivých scénách, stylech, klubové kultuře nebo kmenech
(„neo‐tribes“) (blíže viz Bennet, 1999; Muggleton, Weinzierl, 2003,
s. 3–23).
Pro postmoderní přístup je charakteristická fragmentarizovaná iden‐
tita, heterogenita stylů, flexibilní překračování subkulturních hranic, sdí‐
lení více stylových identit, nízká míra identifikace, apolitické cítění, důraz
na image, pozitivní vnímání médií a vědomí neautentičnosti (viz Muggle‐
ton, 2000, s. 52).
Bennet (1999) k tomu poznamenává, že subkultura dnes znamená
spíše všezahrnující (catch‐all) termín pro nejrůznější aspekty spole‐
čenského života mladých lidí, stylů a jednotlivých hudebních žánrů
(srov. Bennet, Kahn‐Harris, 2004). Bennet (2002) tak již místo užíva‐
ného termínu subkultura navrhuje používat pojem scéna či cultural
taste (kulturní vkus), které podle něj lépe vystihují zvýšenou prostup‐
nost mezi jednotlivými subkulturami.
Procesy globalizace a fragmentarizace subkultur mládeže vedly
k tomu, že nelze o takto velkých sociálních skupinách vyjadřovat gene‐
ralizované závěry, soudy, hodnocení. I z toho důvodu by měla krimino‐
logie, sociologie či psychologie zaměřit své výzkumné aktivity na menší
jednotky (subkulturní party, lokální scény atp.) než jsou subkultury.
I proto se vhodným přístupem jeví právě etnografický výzkum.
4. Etnografický výzkum subkultur mládeže
Pro hlubší analýzu (např. postojů, hodnot, idejí, sociálních patologií,
trávení volného času atp.) subkulturních skupin či scén, je vhodné vy‐
užít etnografický výzkum.3 Cílem takto zaměřeného dlouhodobého vý‐
zkumu je především podat holistický obraz specifické subkulturní
skupiny, resp. jednotlivé – lokálně ukotvené – scény (tzn. v typickém
prostředí respondentů). Základní charakteristikou tohoto přístupu je
mimo jiné skutečnost, že se jedná o detailně zpracovaný subjektivní
náhled výzkumníka na určité osoby, situace a skutečnosti, které jsou
následně interpretovány a analyzovány.
Další charakteristikou etnografického přístupu je vysoká míra flexi‐
bility, kreativity a do jisté míry i improvizace. Obecně známou výhodou
etnografického výzkumu je fakt, že výzkumník je dlouhodobě spjat se
3

Pro samotný kreativní proces během etnografického výzkumu Stöckelová a Ghosh
(2014) hovoří o „etnografování“.
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zkoumaným terénem (scénou), což nabízí vyšší míru reliability a po‐
chopení zkoumaného fenoménu, významných detailů či kontextu. Te‐
rén subkulturních skupin má však specifika, ke kterým patří jeho ne‐
ohraničenost, nestrukturovanost a značná dynamičnost (osob, vztahů,
situací, konfliktů atp.). I z toho důvodu je vhodné zkoumat především
lokálně ukotvené scény, než v mnoha případech globalizované „před‐
stavy“ o subkulturách jako homogenních celcích.
Etnografický přístup subkultur mládeže využívá mnoho tradičních
metod, mezi které patří zúčastněné pozorování, volná interview, obsa‐
hová analýza atp.
Z hlediska zúčastněného pozorování (participant jako pozorovatel)4
lze také využít introspekci, kdy si výzkumník uvědomuje vlastní emoce,
interpretace jednotlivých situací atp. I z toho důvodu je vhodné, aby
výzkumník byl v subkultuře nějakým způsobem angažován, což může
do jisté míry vést k přesnějším interpretacím jednotlivých situací.
I z toho důvodu je nezbytnou nutností vedení podrobných terénních
zápisků (obsahující jak popisné, tak interpretativní prvky).
Etnografické studie odrážejí široké spektrum zájmů – zkoumají per‐
spektivy členů subkulturních, obsahy a formy jejich myšlení, interakce,
aspirace a sociální praktiky (viz Hendl, 2005, s. 118).
Informace týkající se konkrétní subkultury z perspektivy etnografic‐
kého výzkumu však mohou být v přímém rozporu s poznatky krimino‐
logie, která často přebírá „policejní perspektivu“ nazírání na tato
sociální uskupení (viz výše).
Rozdíl je způsoben především tím, že etnografický výzkum je reali‐
zován dlouhodobě, tj. probíhá i několik let, což umožňuje etnografovi
podílet se na každodenním životě zkoumané skupiny. Vnímavost pro‐
hloubená sdílenou zkušeností je často důležitým krokem v porozumění
životu jiných (srov. Fay, 2002). Tuto filozofickou pozici reprezentuje
solipsismus (z lat. solus – jediný, ipse – sám), podle níž si člověk nemů‐
že uvědomovat nic jiného než své vlastní zkušenosti (Fay, 2002, s. 21).
Tato teorie tvrdí, že k tomu, aby člověk pochopil jiného člověka nebo
skupinu, musí tímto člověkem nebo příslušníkem této skupiny sám být
(nebo se mu podobat). Odborně se takový názor nazývá účastnická

4

Výzkumník plně participuje na životě skupiny, ale nezatajuje, že také dělá výzkum
(Disman, 2000, s. 306).
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epistemologie: k tomu, aby člověk poznal jiné členy nějaké skupiny,
musí být sám jejím členem (Fay, 2002, s. 21).
To následně vede k tomu, že etnograf nenahlíží subkulturní skupinu
pouze prizmatem trestné činnosti či sociální patologie, tak jak je tomu
běžné u poznatků kriminologie, ale snaží se zkoumat i jiné aspekty
(a širší kontext) každodennosti, které jsou většinou opomíjeny.
Na druhou stranu je mnohdy výzkumník obviňován z toho, že se až
přespříliš identifikoval se zkoumanou skupinou, což vedlo k tomu, že
ztratil odstup od dění ve skupině; to se projevilo v nepřesnostech bě‐
hem výzkumu (viz Hendl, 2005, s. 119). Disman tento fenomén označu‐
je jako „go native“5 a konstatuje, že se jedná o „jeden z paradoxů tak
běžných v sociálním výzkumu: abychom porozuměli, musíme se snažit
docílit maximálního ztotožnění, ale přitom sympatie, které mohou být
takových ztotožněním vyvolány, nám nesmí bránit v objektivní analý‐
ze“ (Disman, 2000, s. 307).
Samotný vstup a také dlouhodobý pobyt v terénu má nepochybně
vliv na výzkumníka, který se vyvíjí a mění (srov. Stöckelová, Ghosh,
2014).
Na druhou stranu lze konstatovat, že právě subjektivita etnografic‐
kého výzkumu je silná stránka tohoto přístupu (viz Walker, 2013,
s. 50). Autenticita výzkumníka a jeho intenzivní zapojení do aktivit
zkoumané scény může vést k lepšímu porozumění prostředí, což se
může projevit i ve finální analýze zkoumaného prostředí. I z toho dů‐
vodu je nezbytné zapisování terénních poznámek6, které tuto subjekti‐
vitu rámují, a jsou de facto „tím druhým“ v dialogu mezi výzkumníkem
a zkoumaným prostředím. Také lze souhlasit s Ryškou (2014: 103–104),
že „dlouhodobý etnografický výzkum založený na zúčastněném po‐
zorování, při kterém je výzkumník vystaven nutnosti dlouhodobého,
tělesného vztahu s lidmi, které později v textu označuje za své infor‐
Osobně tento fenomén pracovně označuji jako „efekt nevěřícího Tomáše“. Nevěřící kole‐
gové nejsou schopni odpoutat se od tradičních náhledů a mnohdy i stereotypů, což se
projevuje tím, že nevěří v data a poznatky vyplývající z dlouhodobého etnografického vý‐
zkumu. I proto dochází ke zpochybňování výzkumných metod, postupů, ale i odbornosti
výzkumníka.
6 Geertz (2000) v této souvislosti hovoří o psaní tzv. zhuštěného popisu, který umožňuje
zachytit detaily jednotlivých situací. Cílem zhuštěného etnografického popisu je vyvodit
rozsáhlé závěry z drobných, ale velmi hustě popsaných faktů; podpořit široké tvrzení
o roli kultury ve vytváření kolektivních života tak, že přesně zapadnou do celku (viz
Geertz, 2000, s. 39; srov. Kubátová, 2006, s. 133–135).
5
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manty, vyžaduje nejen velkou míru reciprocity a kompromisů, ale také
způsob jednání, který je pro druhou stranu natolik přijatelný, aby se
mohl vzájemný vztah vyvíjet a pokračovat“. Na kompromisy, ale i míru
odlišnosti ideálního a uskutečnitelného během terénního výzkumu
upozorňují i Martin a Bateson (viz 2009, s. 28).
To je charakteristické i pro výzkum v prostředí subkultur mládeže,
kdy se z informantů stávají v lepším případě známí nebo kamarádi,
v tom druhém případě to mohou být odpůrci, kritici či obecně osoby
podezřívavé7.
5. Závěr
Tento stručný příspěvek se věnoval některým kriminologickým a so‐
ciologickým aspektům subkultur mládeže. Jednou z diskutovaných ka‐
tegorií byla „mládež“, která je socio‐kulturně a časově podmíněnou
kategorií. Představen byl i fenomén tzv. kultu mládí. Následně se pří‐
spěvek zaměřil na vybrané poznatky a diskuse postsubkulturních pří‐
stupů, které reagují na procesy globalizace a fragmentarizace.
Poslední část textu představila poznatky etnografického přístupu
v prostředí jednotlivých lokálně ukotvených subkulturních skupin
(part). V případě kriminologie lze upozornit na nedostatečné empiric‐
ké poznatky z prostředí subkulturních part (či subkultur), což v mnoha
případech vede k přejímání zastaralých informací o subkulturách (jed‐
notlivých proudech, jejich projevech, včetně trestné činnosti). I z toho
důvodu by bylo vhodné se věnovat problematice důkladněji a realizo‐
vat dlouhodobější výzkumy.
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Mestá z pohľadu sociológie kriminality
Cities from the perspective of sociology of crime
Peter ONDREJKOVIČ
Anotácia: Na pozadí základov sociológie mládeže a výchovy príspe‐
vok rieši významnú časť sociológie mesta – kriminalitu a jej prevencie
na pozadí prác významných autorov. Konštatuje, že rast kriminality
miest bol spôsobený v značnej miere prílivom obyvateľstva z vidiecke‐
ho prostredia s prevládajúcimi vzťahmi, typickými pre primárnu sku‐
pinu alebo susedské vzťahy a následným oslabením sociálnej kontroly.
Prezentuje niektoré preventívne postupy, ktoré viedli k pozitívnym
hodnoteniam kvality života v niektorých mestách. Uvádza koncept
„oči na ulici“, projekt Prevencia kriminality prostredníctvom environ‐
mentálneho dizajnu a jeho kritiku a napokon aktivitu Cure Violence
(Liek na násilie), ktorej metódy by mohli byť aplikovateľné i na našom
území.
Annotation: The contribution addresses a significant part of the
sociology of the city – crime and its prevention works in the background
of major authors. Notes that the growth of urban crime was largely due
to the influx of population from rural environment with predominant
relations, typical for the primary group or neighbour and subsequent
weakening of social control. Presents some preventive practices that
lead to positive evaluations of quality of life in some cities. Stated
concept of "Eyes on the street", project Crime prevention through
environmental design and its criticism and eventually activity Cure
Violence, which method could be applicable even in our country.
Najväčšia kriminalita je podľa údajov PZ SR v mestách Košice a Bra‐
tislava, konkrétne mestská časť Ružinov. Mapa vytvorená na základe
počtu trestných činov a ich závažnosti to jasne preukazuje. Napríklad
vraždy, lúpeže, znásilnenia, vlámania, krádeže v bytoch, krádeže áut,
výbuchy a požiare áut či drogové delikty. Na mnohých z uvedených
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trestných činoch sa podieľa mládež (mladiství a osoby blízke veku
mladistvého, neraz i deti bez právnej zodpovednosti za svoje činy).
Zaoberať sa preto problematikou bezpečnosti miest má svoj význam
nielen z hľadiska narastajúcej urbanizácie, ale aj vzhľadom na obete
trestnej činnosti, ktorým možno predchádzať iba konštrukciou pre‐
vencie na základe poznatkov kriminológie a jej hraničných disciplín.
Z hľadiska kriminality mládeže je nevyhnutný osobitný prístup naj‐
mä v prevencii, čo si vyžaduje nielen špecialistov, tzv. mládežníkov
v policajnom zbore, ale aj konštituovanie tzv. juvenilnej justície, vráta‐
ne prokuratúry (štátneho zastupiteľstva) a väzenstva a ich profesijná
erudícia. Významný prvok prevencie predstavuje výchova a vzdeláva‐
nie, ktoré zohľadňuje poznatky sociológie mládeže a sociálnej psycho‐
lógie.
Mládež
O existencii mládeže so skutočne všeobecnými znakmi a so všeobec‐
nou platnosťou pre všetky vrstvy obyvateľstva môžeme hovoriť vlast‐
ne iba od počiatkov 20. storočia. Možno konštatovať, že mládež na
rozdiel od mladosti nie je biologický fenomén, ani prírodným produk‐
tom, ale sociokultúrnym javom, ktorého formy predstavujú historicky
– spoločenskú dimenziu, čo znamená historicky meniace sa zoskupo‐
vania (mládeže), meniace sa sociálne postavenie a právne vzťahy, ako
i každodenné a kultúrne praktiky, nachádzajúce svoj výraz v spôsobe
života (mládeže).
Pojem puberty ako koniec detstva a začiatok mladosti vychádza
z faktu, že približne medzi 12. až 15. rokom života človeka dochádza
k významným rastovým telesným zmenám. Dostavuje sa pohlavná zre‐
losť, obyčajne spojená s rastovou akceleráciou a relatívnym predĺže‐
ním takmer všetkých častí tela. Tieto nepopierateľné známky telesných
zmien, ktoré sprevádzajú ukončenie detstva sú jednoznačne pozorova‐
teľné aj zo strany sociálneho okolia. Sexuálne zrenie, ako jeden z pod‐
statných znakov puberty vedie k narastaniu pohlavného pudu, ktorého
uspokojovanie sa dosahuje najčastejšie masturbáciou. (90% 16‐ročných
chlapcov a 50% 15‐ročných dievčat udávali v r.1971, že aspoň niekedy
masturbujú).8 / Paralelne so zrením primárnych a sekundárnych po‐
8

Keďže na území SR výsledky podobných reprezentatívnych výskumov nie sú známe,
uvádzame poznatky, ktoré získali Oerter, R., Montada, L. (1982) a ktorí tvrdia, že ich zis‐
tenia majú všeobecnú platnosť.
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hlavných orgánov dochádza i k prudkému rastu, u dievčat o niečo skôr
(asi o dva roky), ktorý sa končí približne v 18 roku života, kedy dosa‐
huje telesná veľkosť zvyčajne svoju konečnú podobu. Táto biologická
„naprogramovanosť” človeka však neznamená v žiadnom prípade, že
sa uskutočňuje nezávisle na spoločenských vplyvoch a podmienkach,
čo možno opäť dokumentovať na histórii a jednotlivých epochách de‐
jín. Celkove možno konštatovať, že puberta sa dnes dostavuje oveľa
skôr ako ešte pred niekoľkými generáciami (napr. predvojnovými).
Názory biológov vysvetľujú tento jav zlepšenými životnými podmien‐
kami, lepšou výživou najmä v detstve, lepšími podmienkami bývania,
väčším prísunom bielkovín v potrave a pod.
Korene možného odchylného správania spočívajú práve v tomto ob‐
dobí. Keďže sa mení i celkový vzhľad mladého človeka, musí mladý
človek korigovať i svoju vlastnú predstavu o svojom tele, o sebe vôbec.
Tu zohráva porovnávanie s rovesníkmi mimoriadne významnú úlohu.
Narastajúce sexuálne potreby, ktoré nie sú uspokojované, alebo sú
uspokojované iba masturbáciou, vedú k novým skúsenostiam a dovte‐
dy neznámym zážitkom. Súčasne sa vynárajú aj celkom nové otázky
o tom, čo je a čo nie je v tomto smere vlastnej sexuality dovolené.
Chlapci získavajú súčasne i telesnú silu a s tým spojené nové, nebývalé
možnosti konania, často spájané s túžbou vyskúšať si ich, najmä svoju
silu. Dievčatá sú svedkami narastajúceho záujmu o svoju osobu v dô‐
sledku svojich telesných zmien a svojho celkového telesného zjavu. Za‐
čínajú si uvedomovať svoje sexuálne “vyžarovanie”, čo býva často
zdrojom alebo fascinácie (samým sebou), alebo naopak, zdrojom stra‐
chu a obáv.
Za zvlášť významné možno pokladať v našich spoločenských pod‐
mienkach spoločenský odklad povinnosti zarábať si vlastnou prácou
na vlastné živobytie, starať sa o obživu a výchovu detí. V tomto období
sa nachádzajú takmer všetci mladí ľudia, chlapci a dievčatá v istom
pomere so vzdelávacími inštitúciami, ktoré najčastejšie priamo navšte‐
vujú, aby ich pripravili pre “bytie v dospelosti”. Epochálna zmena9
znamená súčasne i významné zmeny v spôsobe života mládeže. Kým
do uvedeného obdobia prevládali asketický spôsob života, často krát
vynútený, obmedzenie zábav, rodičovská, aj keď oslabená kontrola,
9

ZINNECKER (1985) hovorí o epochálnom obrate v histórii mládeže od 18. storočia. Ide
o to, že mohutný trend, smerujúci k predlžovaniu školskej dochádzky viedol k tomu, že
čoraz vo väčšej miere začína študovať aj robotnícka mládež a mládež z najnižších spolo‐
čenských vrstiev. Osobitný nárast zaznamenalo štúdium dievčat
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najmä u dievčat a častý tajný odpor a boj mladých ľudí proti nej, od po‐
lovice 60.rokov získava takmer 70 % mládeže prvý sexuálny styk pred
18. rokom života, mládež si čoraz častejšie prestáva odriekavať zábavu,
nezriedka zakladá rodinu, začína sa podieľať v plnej miere na “rados‐
tiach života” podľa svojich, často skreslených predstáv. Spôsob života
mládeže sociálne dobre situovaných vrstiev, často aj neviazaný, sa stal
takmer všeobecný, uplatňovaný všetkými sociálnymi vrstvami mláde‐
že. Vzniká nová subkultúra mládeže, ktorá ako celok už nie je v podsta‐
te ani triedne ani sociálne diferencovaná. Táto zmena v spôsobe života
mládeže však nemala za následok zmenu ani funkcie mládeže v spo‐
ločnosti, ani jej úloh najmä v oblasti získavania a nadobúdania vzdela‐
nia a kvalifikácie. Mládež sa takto ocitáva pred zložitou úlohou: musí sa
vyrovnať s pluralistickou ponukou hodnotových orientácií, vzorcov
správania, viery, životných cieľov a politického myslenia, tak, aby si
vytvorila vlastné etické a politické vedomie. Ocitáva sa pred prenika‐
vými spoločenskými štrukturálnymi zmenami, sociálnymi výzvami
a problémami, ku ktorým musí zaujímať stanoviská a s ktorými sa mu‐
sí vyrovnať. Nesporne sem patrí aj definitívne oddelenie od rodičov‐
ského domu, nahradenie pôvodného vzťahu k rodičom vzťahmi novej
kvality, voľba povolania, obavy o vlastnú samostatnú sociálnu exis‐
tenciu po vstupe do sveta práce a kreovanie vlastnej osobnosti. Naj‐
častejšie prebiehajú tieto procesy neuvedomene, bývajú spojené
s psychickými problémami, so zmenami spôsob správania a neraz i od‐
chýlkami od sociálnych noriem. Všeobecne bývajú označované ako
adolescentná kríza, čo vlastne neznamená nič iné ako ohrozenosť,
ohrozenosť mravná, sociálna, príp. zvýšená pravdepodobnosť delik‐
vencie. Samotná ohrozenosť znamená potenciálne nebezpečenstvo od‐
chylného správania, ktorému sa dá vyhnúť. Tu sa otvárajú otázky
možnej sociálnej intervencie, nebezpečie ich skĺznutia do manipulácie,
právnej a prosociálnej výchovy, príp. iné možnosti prekonávania ado‐
lescentnej krízy. Práve z uvedených dôvodov možno mládež považovať
za ohrozenú sociálnu skupinu, práve preto má mimoriadny význam
venovať sa prednostne otázkam socializácie mládeže i v kriminológii.
Mestá
Mestá ako sociálny fenomén sa stávajú z počiatku sedemdesiatych
rokov centrom kritických vymedzení voči humánnej ekológie (Chicago
School, New Urban Sociology), neraz s výrazným ľavicovým prístupom
(Henri Lefebvre, Manuel Castells, David Harvey a i). V osemdesiatych
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rokoch dochádza k diskusiám o gentrifikácii v mestách10, neskôr k dis‐
kusiám o globalizácii a tzv. globálnom meste (Global City)11. Sprievod‐
ným javom veľkých miest je kriminalita. Kriminogénnosť mestského
prostredia skúmali predstavitelia chicagskej sociologickej školy
(C. SHAW, H. McKAY, 1942). V mestách zvlášť v sociálne zaostalejších
častiach s veľkými rozdielmi medzi najnižšou a najvyššou spoločen‐
skou vrstvou, s kumuláciou sociálnych problémov, zaznamenali nebý‐
valý nárast kriminality. Zamerali sa na teritoriálne variácie kriminality
a na ich základe identifikovali ohrozené štvrte miest. Parametre krimi‐
nality súčasne konfrontovali s celým radom sociálnych a ekonomic‐
kých charakteristík, aby preukázali ich vplyv na kriminalizáciu
správania a to v najnižších i vyšších spoločenských vrstvách. Výsled‐
kom ich analýz však nebolo priamočiare potvrdenie prepojenia zlých
sociálno‐ekonomických podmienok s kriminalitou. Kľúčovým faktorom
v kauzalite kriminality nie je priamo chudoba alebo ekonomický ne‐
dostatok, ale sociálna situácia, ktorú chudoba sprevádza a do určitej
miery ju reprodukuje – konkrétne najmä v dôsledku zrútenie inštitúcií
sociálnej kontroly a úpadku intímnych, konvenčných vzťahov (Sykes,
Cullen, 1992).
Rast kriminality miest bol spôsobený jednak prílivom obyvateľstva
z vidieckeho prostredia s prevládajúcimi vzťahmi, typickými pre pri‐
márnu skupinu alebo susedské vzťahy.Prisťahovalci ktorí sa stávali
účastníkmi oslabenia alebo dokonca i zániku sociálnej kontroly. K rastu
kriminality prispela i nemožnosť resp. obmedzenie ľudí prichádzajú‐
cich z vidieckeho prostredia podieľať sa na hlavných spoločenských
trendoch a aktivitách pôvodného obyvateľstva (starousadlíkov). Časť
obyvateľstva a stáva marginalizovanou. Neraz hovoríme o tzv. civili‐
Ako Džentrifikácia (anglické gentry [dʒɛntri] "nižšia šľachta", rozumieme sociálno‐
ekonomické štrukturálne zmeny určitej mestskej časti v oblasti migrácie chudobnejších
obyvateľov miest a príliv bohatých skupín obyvateľstva, ako i k nárastu kriminality.
Súčasne dochádza k zvýšeniu cenovej hladiny mestských bytov. Pozri o tom Chris Ham‐
nett: The blind men and the elephant: the explanation of gentrification. In:Transactions
of the Institute of British Geographers 1991, v. 16, s. 173–189., (fr. text Chris Hamnett:
Les aveugles et l’éléphant: l’explication de la gentrification. In: Strates. Nr.9, 1996‐97,
Crises et mutations des territoires)
11 Ako globálne mestá (Global City) sú nazývané mestá, ktoré sú v centre nového, nadná‐
rodného mestského systému. V nich sa nachádzajú najvýznamnejšie finančné trhy, cent‐
rálne banky a nadnárodné korporácie, rovnako ako i obchodné služby, právne, finančné
a ekonomické poradenstvo, reklamné agentúry, účtovné a audítorské firmy. Termín
vznikol v roku 1990, autorom je urbánna sociologička Saskia Sassen, manželka Richarda
Senetta.SASSEN, S. 1996. Metropolen des Weltmarktes, Campus, Frankfurt am Main/New
York: Campus 1996, ISBN 3‐593‐35459‐4.
10
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začnej marginalizácii, ktorá spočíva v zaostávaní infraštruktúry, v na‐
pojení na dopravné tepny, napojenie na informačné a ostatné siete
a uspokojovaní sídelných potrieb ľudí. Neraz sme svedkami vzniku tzv.
sídelnej chudoby v urbánnych podmienkach, ktorá je v meste viditeľ‐
nejšia ako na vidieku. Dochádza i k suburbanizácii, ako procesu rýchle‐
ho rastu prímestských sídiel a zón.
Pôvodný nárast miest bol spojený s rozvojom priemyslu, na „starom“
kontinente s nebývalou industrializáciou, najmä objavom a využívaním
parného stroja, v USA nastal prudký industriálny rast miest o niečo ne‐
skôr. Podľa viacerých autorov12 medzi najnovšie koncepty vysvetľujú‐
ce rast miest patrí koncept tzv. kreatívnych miest, ktorý zdôrazňuje
význam firiem v kultúrnych a kreatívnych odvetviacha kreatívnych
jednotlivcov. Podľa FLORIDA, ako uvádza REHÁK (2014, s. 602), mestá
(dnes – pozn. P.O). nerastú preto, že sú v blízkosti zdrojov surovín, ale‐
bo majú dobrú dopravnú dostupnosť, ale hlavne preto, že v nich je
koncentrovaná vzdelaná pracovná sila. Tento jav však nie je v protire‐
čení s fenoménom mestskej chudoby a mestskej kriminality.
Obyvatelia miest majú k chudobe (osobitne k bezdomovectvu a žob‐
raniu) iný vzťah, stáva sa viac odsudzovaná. V sociológii sa stáva chu‐
doba predmetom osobitného výskumu a pokusov o jej teritoriálne
i medzinárodné meranie (Gini koeficient13, Lorenzova krivka, Laeken‐
ské ukazovatele akoindikátory chudoby a sociálneho vylúčenia – The
indicators of poverty and social exclusion).
K rozvoju sociológie mesta významne prispel Richard SENETT. Je vo
svete známy nie len ako sociológ, ale aj ako urbanista. Svoju druhú ži‐
votnú cestu začal ako člen Joint Centre for Urban Studies of Harvard
a na MIT (Massachusetts Institute of Technology), kde v súčasnosti pô‐
sobí ako vysokoškolský učiteľ. Jeho záujem o urbanizmus v spojení
s jeho verejnou angažovanosťou spôsobili, že sa stal členom predsed‐
12
13

Ako uvádza Rehák, Š. v článku v čas. Sociológia 2014, s. 599
Giniho koeficient je číselná charakteristika diverzifikácie. Má významné uplatnenie
v ekonómii, kde sa pomocou Gini‐koeficientu udáva ekvivalencie rozloženia bohatstva
a príjmov (angl. income)v v jednotlivých územných celkoch, najčastejšie štátoch a regi‐
ónoch. Často sa používa ako miera diverzifikačnej schopnosti skoringového modelu.
Udáva sa od 0 do 1. Skóringový model slúži na ohodnotenie kreditného rizika bankovej
alebo nebankovej inštitúcie pri žiadosti klienta o úver. Každému žiadateľovi o úver je na
základe tohto modelu pridelené skóre. Skóre je bodové ohodnotenie klienta, kde lepším
klientom patrí vyššia hodnota. Niekedy býva skóre reprezentované odhadom pravde‐
podobnosti, že daný klient úver splatí. Podľa skóre sa potom inštitúcia rozhoduje, za
akých podmienok úver poskytne.
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níctva United Nations Commission on Urban Development and Design.
Tu došlo k spojeniu pôsobenia sociálneho vedca a urbanistu. Senett
skúma spôsoby, ako pochopiť dnešný život v mestách v porovnaní
s prvými priemyselnými mestami. (Analyzuje Springfielde, Massachu‐
setts – Philadelphia, Chicago, a Boston, ale i mesta v Kanade, Anglicku,
Francúzsku a Kolumbii). Skúma mestské modely triednej stratifikácie,
meniace sa miery pracovnej mobility, sociálny pôvod jednotlivých elit‐
ných skupín, vzťahy medzi politickou kontrolu a spoločenskou triedou,
rozdiely v možnostiach rôznych etnických skupín, a vzťahy medzi ro‐
dinnými štruktúrami a mestským životom14. Práce na výskume miest
editoval Stephen THERNSTROM a Richard SENNETT (1969).
Kriminalitu v mestách, ktorá prevyšuje kriminalitu na vidieku pova‐
žujeme za sociálnopatologický a teda spoločensky nežiaduci jav.
Čo ovplyvňuje kriminalitu vo veľkých mestách ?
• veľká hustota, pohyb a anonymita obyvateľstva
• pohyb osôb, tovarov a služieb, ak sa v lokalite nachádzajú významné
podniky
• doprava – trestná činnosť býva väčšia na miestach, kde sú dopravné
uzly (napr. železničné a autobusové stanice), diaľnice a veľké čerpa‐
cie stanice
• hustota nákupných a zábavných centier, polyfunkčných stredísk, ho‐
telov, trhovísk alebo veľkých nemocníc
• veľké parkoviská s množstvom odstavených áut, ktoré lákajú zlo‐
dejov a vlamačov
• rizikové sú tiež rekreačné a chatové oblasti, ktoré bývajú cieľom zlo‐
dejov
• miesta, kde sa sústreďujú drogoví díleri, vreckári, prostitútky alebo
bezdomovci

14

Senettove práce o meste sa zaoberajú problematikou miest, formami spolupráce a zme‐
nami, ktorým je vystavená moderná a flexibilná spoločnosť. Senett popisuje osobitný jav
života v meste bezmocnosť jednotlivca, ktorý je nútený absolvovať stále viac zmien,
rovnako ako i príležitosti pre nové formy spolupráce. Dôležitá je súhra pracovitosti a in‐
teligencie v práci.
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Mestskú kriminalitu sa usilujú riešiť opatrenia, ktorých základom sa
stali poznatky sociológie mesta. Spomenieme európsky projekt, ame‐
rického pôvodu, nazvaný Crime Prevention Trough Enviromental Design
(Prevencia kriminality prostredníctvom tvorby prostredia). Pôvodne
bol vytvorený a formulovaný kriminalistom C. Ray JEFFERY‐m (1971).
Jeho podstatou je poskytovať možnosti a koncepty zlepšenia pro‐
stredia prostredníctvom dizajnu, ktorý redukuje príležitosti pre krimi‐
nalitu. Súčasťou projektu je aj zvyšovanie vzdelanosti (policajtov,
urbanistov, projektantov, pracovníkov samospráv v tejto oblasti).15
Teória Prevencia kriminality prostredníctvom Environmental Design
(CPTED) tvrdí, že policajti, architekti, urbanisti, krajinné a interiérové
dizajnérmi, a rezidentní dobrovoľníci môžu vytvoriť atmosféru bez‐
pečia v komunite hneď od začiatku. CPTED si kladie za cieľ preven‐
ciu kriminality vytvorením fyzického prostredia, ktoré pozitívne
ovplyvňuje ľudské správanie. Teória je založená na štyroch princípoch:
kontroly prístupu, dozoru, teritoriality a údržby. Kurzy majú pomáhať
účastníkom uskutočňovať teórie za CPTED do každodenného života
akcie vo svojich komunitách. Navrhované sú interaktívne, dvoj‐ alebo
trojdňové základné kurzy, alebo pokročilé školenia ušité na mieru po‐
trebám ich komunity.
Pri počiatkoch projektu stála akademická obec, britská polícia a ar‐
chitekti, predovšetkým Oskar NEWMAN. K prevencii kriminality
v mestách významne prispela Elizabeth WOODOVÁ. V Chicagu vytvori‐
la bezpečnostné smernice so zameraním na obytné domy a lepšiu vidi‐
teľnosť. Na verejných priestranstvách a v parkoch odporúča používať
materiály, ktoré by dokázali odolať vandalizmu, ako i stály „dohľad“.
Elizabeth WOOD (1899‐1993) bola prvá výkonná riaditeľka Chicago
Housing Authority. V roku 1960 vypracovala pokyny pre riešenie bez‐
pečnostných problémov pri práci v Chicago Housing Authority, s dôra‐
zom na konštrukčné prvky, ktoré budú podporovať prirodzené
surveillability (pozorovateľnosť objektov verejnosťou, ale aj zákutí,
okrajových miest, nedostatočne osvetlených miest‐ najmä večer a v no‐
ci a pod.). Jej zásady neboli nikdy realizované, ale stimulovali niektoré
originálne projekty, ktoré viedli k CPTED (Crime prevention through
environmental design – Prevencia kriminality prostredníctvom envi‐
ronmentálneho dizajnu).

15

Pozri o tom Ondrejkovič, P. 2011. Kriminológia pre sociológov, sociálnych pracovníkov
a sociálnych pedagógov Nitra:UKF, FF, ISBN 978‐80‐558‐0042‐4, s. 129
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Jane JACOBSOVÁ vo svojom diele The Death and Life of Great Ameri‐
canCities (1961) (Smrť a život americkýchveľkomiest) kritizuje urba‐
nistické plánovanie povojnového obdobia v Amerike, na základe
pozorovaní v Bostone, žiada rôznorodejšiea zmiešanejšie využitie
územia, jasné oddelenie verejného a súkromnéhopriestoru, jednoznač‐
né určenie funkcie prostredia, pričom zdôrazňuje potrebu „teritoriál‐
neho“ správania sa, v zmysle vlastníctva a údržby, či dohľadu, uvádza
koncept „oči na ulici“ (Eyes on the street) – teória, ktorá vychádza zo
skutočnosti, že nie sú to iba environmentálne úpravy samé o sebe, kto‐
ré majú redukovať strach z kriminality, dôležitý je skôr zmysel pre
skupinové (komunitné) vlastníctvo, dohľad nad priestoroma predpo‐
klad silnejších sociálnych interakcií, ktoré majú preventívny účinok.
U nás je známy projekt „Viedeň – bezpečné mesto“, ktorý bol úspešne
realizovaný v rokoch 1996 až 2002 s hlavným zastúpením riešenia
otázok environmentálnej kriminality, urbanistiky a parkovníctva.
V projekte sa zdôrazňoval koncept „rozbitých okien“, založený na hy‐
potéze, že znaky neporiadku na konkrétnom území (napríklad rozbité
okná,zdevastované pouličné osvetlenie, lavičky v parku, odpadky či
graffiti) súdostatočným spúšťačom úpadku. Nútia ľudí stiahnuť sa do
ich domovov,tráviť čo najmenej času na verejných priestranstvách, čím
sa z ulíc strácaneformálna kontrola, čo vedie k rastu kriminality a vy‐
konávaniu vážnějších zločinov. Osobitnú pozornosť venoval projekt
rozsiahlym parkom a tmavým zákutiam v nich. V parku by sa mal kaž‐
dý cítiť príjemne, bezpečne, mal by si tu odpočinúť, vyvíjať obľúbené
aktivity, byť v zdravom prostredí.
Kanadská štúdia CPTED (Patrick F. Parnaby, University of Guelph,
2006), ktorej sa zúčastnili odborníci a priaznivci modelu CPTED, počíta
s tým, že akreditáciu odborníkov CPTED budú dostávať ex‐policajti
alebo pracovníci zamestnaní v súkromnom sektore bezpečnosti. Tzv.
„Analýza Parnaby“ spochybňuje hlavné zásady CPTED, z čoho vyplýva,
že predpoklady sú trochu zjednodušujúce. PARNABY výskum odkryl,
že odborníci CPTED neustále zdôrazňujú vágny pojem „predvídateľné
nebezpečenstvo", čo naznačuje, že ak by región mal nebezpečné pro‐
stredie alebo identifikovateľné nedostatky, vývoj by nevyhnutne viedol
k nejakej forme trestnej činnosti:
1. Odborníci CPTED vidia príčiny trestnej činnosti neraz jednoroz‐
merne, z dôvodu použitia „jazyka istoty“ na rozdiel od pravdepodob‐
nosti pri predvídaní trestnej činnosti. To má za následok trestnú

27

činnosť, ktorá by bola spôsobená zle navrhnutými podmienkami. Tieto
metódy by mohli viesť k prehliadaniu iných príčin trestnej činnosti.
2. Premýšľať týmto spôsobom znamená rozdeľovať ľudí do dvoch
skupín: zodpovedných občanov a zločincov. Oddeľovanie "dobrých"
ľudí a "zlých" ľudí, podľa PARNABY, je pravdepodobne založené na
spoločenských stereotypoch, založených na tom, čo si ľudia myslia
o rase, socioekonomickom statuse a pohlaví, a to podľa presne defino‐
vaných názorov, kto alebo čo tvorí legitímnu hrozbu. V dôsledku toho
dochádza k vylúčeniu (marginalizácii) určitých typov ľudí z niektorých
štvrtí.
3. Nakoniec „Analýza Parnaby“sa zaoberá spôsobmi, ktorými odbor‐
níci CPTED lákajú svojich potenciálnych klientov, aby sa stali ochotný‐
mi účastníkmi ich programov. Stanovili, že, riadenie rizík je morálne,
etické a spočíva na občianskej zodpovednosti jednotlivca. Problémom
však je, že vlády nemajú spravidla prostriedky k dispozícii pre kom‐
plexné riadenie rizík trestnej činnosti (komplexnej prevencii) a preto
sa stáva osobná bezpečnosť zodpovednosťou jednotlivca. Takýto‐
prístup môže viesť k vigilantizmu16. Vigilantizmus si získava sympatie
spoločnosti najmä vtedy, keď v nej panuje nedôvera v efektívnosť
a funkčnosť formálnych mechanizmov ochrany práva. Ak obyvateľstvo
miest alebo ich častí vníma políciu, prokuratúru či justíciu ako ne‐
schopné, málo dôrazné či skorumpované, objavujú sa tendencie k svoj‐
pomoci pri ochrane práva. Prejavmi vigilantizmu sú rôznorodé
aktivity, u ktorých je veľká pravdepodobnosť, že ich aktéri skĺznu z po‐
zície hrdinu do pozície zloduchov bez toho, aby nastúpil nejaký auto‐
korekčný mechanizmus (napr. svojpomocné aktivity proti Rómom,
bezdomovcom, delikventnej mládeži apod.).
Príkladom komplexných riešení problémov veľkých miest, vrátane
kriminality v rámci celosvetovej štúdie, Viedeň spoločne s Zürichom
dosiahlaprvé miesto z 215 miest, čo sa týka kvality života a osobnej
bezpečnosti svojich obyvateľov17.Tretíkrát po sebe sa rakúska metro‐
pola stala najlepším mestom na život. To, čo si niekedy o Viedni mysleli
velikáni ako Mozart, Beethoven či Klimt, dnes tvrdí i americká pora‐

Vigilantizmus je sociálny jav, keď jednotlivci alebo skupiny bez formálnej autority a bez
právomoci danej legitimity sa snažia suplovať činnosť verejných autorít pri nastoľovaní
práva a spravodlivosti.
17 Ondrejkovič, cit. vyd., 2009, s. 130
16
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denská spoločnosť Mercer pri porovnávaní 200 miest sveta. Mercer18
zostavila rebríček podľa 39 kritérií.Vprvej dvadsať päťke najlepších
miest na život sú európske mestá, hlavne nemecké a švajčiarske. Spo‐
ločnosť Mercer prvýkrát urobila i rebríček bezpečnosti jednotlivých
miest, keď posudzovala vnútornú bezpečnosť, kriminalitu či vymáha‐
nie zákonov19.
Napokon sa chceme ešte zmieniť o aktivitách a názoroch epidemio‐
lóga Gary SLUTKINA ktorý sa pýta, či sa násilie a kriminalita šíria ako
choroba? Dr Gary SLUTKIN je inovátor v oblasti znižovania násilia
a zakladateľ i výkonný riaditeľ Cure Violence (Liek na násilie). SLUT‐
KIN aplikuje poznatky získané z viac než desať rokov bojov s epidémi‐
ami, ktoré viedli k vytvoreniu organizácie „Liek na násilie“, k prístupu
k zníženiu násilia, podobne ako epidémiám. Jeho prístup bola štatistic‐
ky overený z dvoch nezávislých hodnotení, ktoré vykonávali Minister‐
stvo spravodlivosti a Centrum pre kontrolu chorôb. Cure Violence je
i ako metóda v súčasnej dobe podporovaný a schválený spoločnosťou
Institute of Medicine, Národnej ligy miest, Národnou asociáciou guver‐
nérov, a Bielym domom. Program Lieku na násilie je aplikovaný vo viac
ako 30 miestach v 15 amerických mestách, rovnako ako i v ďalších pia‐
tich krajinách na svete.Jeho podstatou je, že včasné diagnostikovanie
problému musí byť spojené so snahou predísť tomu, aby boli diagnózy
chybné ako i diagnózy spochybňujúce cesty, vedúce k násiliu a krimi‐
nalite. Treba vytvoriť stratégie, založené na vedeckých poznatkoch,
ktorých cieľom je zastaviť násilie pred tým, než sa plne prejaví v živote
konkrétnych území, v živote regiónov a miest.Metóda počíta s detek‐
ciou a prerušenímjestvujúcich konfliktov, s rozpoznávaním a liečbou
najrizikovejších jedincov a skupín a meniacich sa sociálnych noriem.
I tu však platí do značnej miery to, čo sme uviedli v prípade tzv. "pred‐
vídateľného nebezpečenstva", spojeného spravidla s deľbou obyva‐
teľstva na „dobrých“ a „zlých“. A napokon je to i príklad medicinalizácie
spoločensky nežiaducich javov a ich liečenia. Pozitívom je však ne‐
Mercer je americká poradenská firma so sídlom v New Yorku. Predmetom jej poraden‐
stva sú globálne ľudské zdroje a súvisiace finančné služby. Mercer je jednou z najväčších
poradenských firiem na svete, so sídlom vo viac ako 40 krajinách a medzinárodne pôso‐
biaca vo viac než 130 krajinách s viac ako 20.500 zamestnancov.
19 Najlepšie mestá podľa spoločnosti Mercer: 1. Viedeň (Rakúsko) 2. Zürich (Švajčiarsko)
3. Auckland (Nový Zéland) 4. Mníchov (Nemecko) 5. Vancouver (Kanada) 5. Düsseldorf
(Nemecko) 69. Praha (Česká rep.) 73. Budapešť (Maďarsko) 75. Ľubľana (Slovinsko)
79. Vilnius (Litva) 84. Varšava (Poľsko) 86. Bratislava Slovensko) 89. Tallinn (Estónsko).
Dostupné na: http://www.independent.co.uk/travel/news‐and‐advice/clean‐safe‐and‐
a‐little‐bit‐dull‐the‐worlds‐most‐liveable‐cities‐1675823.html.
18

29

sporne tvorba stratégií, založených na vedeckých poznatkoch (krimi‐
nológie, sociológie a sociálnej psychológie). V tomto smere byCure
Violence mohla nájsť uplatnenie i na našom území a v našich veľko‐
mestách. Osobitne aktuálna môže byť metóda detekcie spojená s rieše‐
ním jestvujúcich konfliktov mládeže s obyvateľstvom (napr. deviantných
skupín mládeže, extrémistických skupín, vandalizmu, sprejerov a pod.),
s rozpoznávaním a „liečbou“ najrizikovejších jedincov i skupín. Otázky
validizácie v našich podmienkach predstavujú súčasne výzvu tak pre
sociológiu výchovy a mládeže ako i pre sociológiu kriminality.
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Kriminalita mládeže – vybrané případy z praxe
Juvenile delinquency – selected cases from practice
Dagmar KOPENCOVÁ
Anotace: Statistické zhodnocení kriminality mládeže v České repub‐
lice za období posledních tří let. Kasuistika závažných provinění mla‐
distvých pachatelů a kriminologický a kriminalistický rozbor těchto
případů.
Klíčová slova: provinění, mladistvý pachatel, poškozený
Annotation: The statistical analysis of youth crime in the Czech
Republic for the last three years. The case report of serious offenses of
juvenile offenders and forensic police analysis of these cases.
Keywords: offenses, juvenile offender, victim

Kriminalita mladistvých za léta 2010 – 2013 byla vytvořena z pod‐
kladových materiálů poskytnutých organizačními články Policejního
prezidia ČR, útvary Policie ČR s celorepublikovou působností, správy
hlavního města Prahy a správ krajů. Bohužel jsem nemohla uvést i rok
2014, neboť dosud nejsou zpracovány výsledky za měsíc prosinec
v tomto roce.
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Kriminalita mladistvých podle provinění
rok

2010

název

2011

2112

2013

počet spáchaných skutků

násilné

810

819

829

677

mravnostní

166

185

198

216

majetkové

3033

3083

2605

2052

ostatní

1097

1193

1616

1430

147

198

119

hospodářské 233

Tabulka ukazuje, že při hodnocení období od roku 2010 do roku
2013 dochází k nárůstu mravnostní kriminality a to pohlavního zneu‐
žívání a znásilnění. U násilné kriminality je nejvíce zaznamenáno pří‐
padů loupeží a ublížení na zdraví se zvýšenou samoúčelnou brutalitou
a bezohlednosti. Zvyšuje se počet vydírání a nebezpečného vyhrožová‐
ní. Majetková provinění jsou páchána z velké části na ulici, zejména se
jedná o krádeže prosté a krádeže způsobené vloupáním. Z ostatních
provinění jsou nejčastější ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství
a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny. Hospodářská kri‐
minalita je nejvíce zastoupena proviněním: neoprávněné držení pla‐
tební karty a padělání a pozměňování peněz.
Ce lk o v á k r im in a lit a
c e lk e m st íh á n o n e zle t ilý c h a m la d ist v ý c h
1 200
1 000
800
2010

600

2011

400

2012
200

2013

rd
ub
K
18
Lib
K
19
Kv
K

17

Pa

K
Ol

Zl
K
15

sK

14

M

Jm
K

07

Kh
K

06

05

lzK
03
P

00

Pr
ah
a

0

Z grafu je jasně patrné, že nejzatíženější regiony jsou Moravskoslez‐
ský, Ústecký a Jihomoravský kraj. V roce 2010 se mládež podílela
4,08 %, v roce 2011 – 4,02 %, roce 2012 – 3,53 % a v roce 2013 –
2,70 % na celkové kriminalitě. Tato čísla jsou velmi pozitivní, neboť se
kriminalita mládeže postupně snižuje.
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Z praxe jsem vybrala dva případy závažných deliktů mladistvých pa‐
chatelů, nabízím jejich rozbor z hlediska vyšetřování policisty a roz‐
hodnutí soudu. Chování těchto mladistvých pachatelů se plně vymyká
běžnému tzv. bagatelnímu delikventnímu chování z důvodu naprosté
absence výchovy rodiny, kdy jejich jediná angažovanost ve výchově
svých potomků byla přehodit svoje rodičovské povinnosti a odpověd‐
nost za chování a jednání svých dětí na školu a další státní instituce,
jako je orgán sociálně‐právní ochrany dětí, psychiatrická zařízení
a soud pro mládež.
První případ
V odpoledních hodinách kolem 15.30 hod. začátkem června 2013 mla‐
distvý pachatel Jiří B. v dětském pokoji ve sém trvalém bydlišti v Praze
svoji nevlastní sestře Daniele D. svázal ruce k opěradlu židle, poté si na
židli sedl, stáhl na sebe sestru zády k sobě tak, aby se mohl svým penisem
třít v oblasti jejího přirození. Poté ji rozvázal a položil na vrchní palandu,
kde svoji sestru nejprve zcela svlékl, hladil a líbal na obnažené tělo a ná‐
sledně na ní vykonal orální styk, toto své jednání ukončil v okamžiku, kdy
do bytu vstoupil přítel matky.
Dne 21. 6. 2013 uvedla matka nezletilého Jiřího B., že ten den 3. 6. je‐
jí přítel přišel domů dříve, obvykle chodí domů v pozdních večerních
hodinách, neboť chtěl děti vzít na záplavy, aby se podívali, jak si lidé
pomáhají v těžkých chvílích a co voda dokáže napáchat. Z dětského po‐
koje byl slyšet hluk, někdo seskočil z palandy, a když tam vešel, viděl že
dcera Daniela leží zcela nahá na pohovce a syn Jiří seděl u stolu a něco
dělal. Daniela mu na dotaz, co dělali, sdělila, že ji Jiří pusinkoval na
bříško a přirození. Ihned poté mi přítel volal do práce, a když jsem při‐
šla domů, řekl mi, že mu Jiří přiznal, že to již dělal Daniele několikrát.
Ptala jsem se dcery, proč mi to neřekla a ona odpověděla, že se bála, že
jí to neuvěřím. Protože je syn problémový, nechala syna hospitalizovat
v PL Bohnice. Druhý den jela s dcerou na dětskou gynekologii, kde dce‐
ra paní doktorce řekla průběh toho, co ji bratr dělal. Poté byly i na So‐
ciálním odboru MČ Praha 4, kde jí zakázali s dcerou o tomto incidentu
mluvit, takže se jí na to neptala.
Dne 21. 6. 2013 byly na základě oznámení od Městské části Prahy 4
zahájeny úkony trestního řízení ve věci ml. Jiřímu B. a dne 25. 6. 2013
policie usnesením zahájila trestní stíhání mladistvého obviněného Jiří‐
ho B. ze spáchání provinění znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2,
písm. a), odst. 3, písm. a) trestního zákoníku.
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Při výslechu mladistvý obviněný sdělil, že je žákem 8. třídy ZŠ pro
žáky se specifickými poruchami chování. Měří 180 cm, váží 66 kg. Žije
ve společné domácnosti s mámou, jejím přítelem a nevlastní sestrou
Danielou. K věci přiznal, že mu sestra seděla ten den na klíně v koleč‐
kovém křesle, nebyla nahá, měla na sobě kalhotky. Jen ji líbal na těle
v oblasti ramen, na krku, na břiše a na pusu, určitě ji nesvázal. On sám
byl oblečený.
Poté ji poručil, aby vylezla na palandu a aby se svlékla, což udělala
a líbal na různých částech těla a dal ji ruku na přirození, ale nic jiného.
Byla to jen dětinská hloupost a také mu sestra řekla, že ji to dělal spo‐
lužák, takže to chtěl s ní vyzkoušet. Na dotaz, zda se sestra bránila, řekl,
že se moc nebránila. Nakonec sdělil, že ji dříve už několikrát líbal, spíš
pusinkoval, ale o nic nešlo. Přiznal i to, že ji dříve jednou škrtil, protože
mu stoupla na puchýř na noze, potom měla na krku od jeho rukou
modřiny. Neví, jak se to stalo, chtěl ji jen odstrčit.
Z výpovědi mladistvé poškozené Daniely vyplynulo, že ten den řekl,
že jí ukáže, jak se to dělá s děvčaty, chytil ji za ruce a ty přivázal prova‐
zem k židli, takové židli s kolečky, k jednomu opěradlu tak, aby se ne‐
mohla moc hýbat a utéci. Oba byli oblečení, brácha si na židli sedl, ji
obejmul a stáhl do klína. Na dotaz, co s ní poté dělal, nedokáže vysvět‐
lit, ale ukazuje: svědkyně sedí na křesle a pohybuje se v pánvi nahoru
a dolů… Uvádí, že jí přitom říkal, že ji miluje a tak. A že jí něco ukáže.
Odvázal ji od židle, nechal ji však ruce svázané. Chtěla utéct, ale on ji
čapnul a poručil jí, aby si lehla na palandu. Svlékl ji. Držel ji ruce jednou
rukou za hlavou a vylezl nad ní, poté ji druhou rukou zvedl a roztáhl
nohy a šimral ji pindíkem na pipince, zkoušel do ní strkat pinďoura, ale
to jí bolelo, protože byl „velkej a tvrdej“, potom ji na pipince lízal. Na
dotaz, zda jí někdy předtím něco takového dělal, přiznává, že ji již dříve
několikrát svlíknul a pusinkoval na tvář, na prsa a lízal ji na pipince.
Nebránila se, protože se ho bála. Z výslechu nezletilé dále vyplynulo, že
na ni byl často zlý, jednou ji škrtil a jednou s ní praštil o zem, až museli
vyhledat lékaře. Měla otřes mozku.
Při posouzení duševního stavu mladistvé poškozené znalci z oboru
zdravotnictví, odvětví dětská psychiatrie a odvětví klinické psychologie
dětí a dorostu zjistili, že poškozená splňuje předpoklady pro obecnou
věrohodnost. Konkrétní věrohodnost k vyšetřované věci je uspokojivá.
Je jí 6 let, měří 133 cm, váží 25 kg, štíhlá blondýnka, dlouhé vlasy
svázané do copu. Při vyšetření spolupracuje, má průměrnou inteligenci
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vzhledem k věku, osobnostně dosud nezralá, částečně úměrně věku,
částečně dysfunkčním rodinným zázemím, nevyrovnaná, s četnými
obrannými neurotickými mechanizmy, s potlačováním potřeb.
V době činu byla osobou bezbrannou vzhledem k fyzické i psychické
převaze obviněného. Pro svůj věk nezletilá nemohla dostatečně posou‐
dit, pochopit ani vyhodnotit jednání obviněného a dostatečně projevit
svoji vůli a dát jednoznačně najevo svůj nesouhlas s jeho jednáním.
Vzhledem k jejímu věku daná situace nenechala na oběti žádné zjevné
známky posttraumatické stresové poruchy, ani žádnou neurotickou ani
depresivní symptomatiku.
K posouzení duševního stavu mladistvého obviněného byli přibráni
znalci z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, klinická psycholo‐
gie dětí a psychická sexuologie. Ti zjistili, že netrpí žádnou duševní
poruchou, vyskytuje se u něj porucha aktivity a osobnosti ADHD
s průvodními jevy – dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, dyspraxií
a hyperkinetickou poruchou chování.
Vývoj jeho osobnosti je disharmonický – je impulsivní a infantilní,
problémy v sociálních vztazích – egocentrický, nepřizpůsobivý, emočně
plochý a agresivní. Jeho psychosexuální vývoj je přiměřený věku, ale
jsou tu přítomny intrapsychické bloky a negativní postoje k sexualitě.
Ty mohou signalizovat deviantní vývoj, ten může vést k sadomaso‐
chismu.
V inkriminované době byly jeho rozpoznávací schopnosti zachovalé,
jeho ovládací schopnosti byly podstatně snížené z důvodu ADHD
a z důvodu podezření na jeho budoucí deviantní vývoj lze jeho pobyt
na svobodě bez provedené ambulantně sexuologické léčby považovat
za potencionálně nebezpečný pro společnost.
Ze zprávy k osobě mladistvého pachatele od OSPOD vyplynulo, že
jeho rodiče se rozvedli v jeho 2 letech, byl svěřen do péče matky. Otec
o syna nejeví zájem, vidí se sporadicky. Otec je povoláním zedník, po‐
druhé se oženil, v tomto manželství má dceru. Matka je povoláním ku‐
chařka, také se podruhé vdala, z druhého manželství má šestiletou
dceru Danielu, po třech letech opětovně rozvedená, v současné době
žije s dlouholetým přítelem. V rodině jsou časté konflikty mezi nezleti‐
lým a přítelem matky. Jiří ho nerespektuje, nevnímá ho jako výchovné‐
ho činitele, je však jediný, kdo Jiřího dokáže ukáznit. O svoji sestru se
po škole stará, zastupuje rodiče, matka dlouho do večera pracuje, její
otec ji vidí jen soudem určený čas.
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Jiří B. začal chodit do mateřské školky ve 3,5 letech, dobře se adap‐
toval, později se začaly objevovat stížnosti na jeho chování. Do základní
školy nastoupil až v sedmi letech, měl odklad jeden rok pro duševní
nezralost. Již v první třídě měl problémy v chování, rodině byla dopo‐
ručena rodinná terapie, kam rodina docházela jen krátkou dobu. Dru‐
hou třídu již absolvoval na jiné škole, i zde se vyskytovaly problémy
v chování, nerespektování pravidel a vyučujících. Objevilo se agresivní
chování vůči spolužákům.
Nakonec přestoupil na speciální základní školu pro děti s poruchami
chování, kde je dosud. V roce 2010 kvůli zhoršenému chování a agresi‐
vitě, která se projevovala i vůči matce a dceři Daniele, byl hospitalizo‐
ván na oddělení dětské psychiatrie. Matka ho přestala zvládat. Syn ji
nadává, vyhrožuje i sebevraždou. Měsíc před hospitalizací bydlel u ba‐
bičky, i zde byl však agresivní. Po ukončení hospitalizace nastalo krát‐
ké zlepšení v jeho chování, do školy chodil řádně, žádné neomluvené
hodiny, prospěch bezproblémový. O něco později opětovné provoko‐
vání spolužáků, zvýšená agresivita a četné afektivní stavy, zvláštní pro‐
jevy chování nezletilého se sexuálním podtextem. Před spolužáky se
kroutil, předváděl erotické pohyby, vystrkoval na děti holou zadnici
a onanoval. V současné době opětovně hospitalizován v PL Bohnice pro
sexuální obtěžování sestry.
Po hlavním líčení soud došel k názoru, že obžalovaný mladistvý Jiří
B. svým jednáním spáchal provinění znásilnění podle § 185 odst. 1, ali‐
nea druhá, odst. 2, písm. a), odst. 3, písm. a) tr. zákoníku. Byl odsouzen
za použití § 31 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech
mládeže k trestnímu opatření odnětí svobody v trvání 1 roku, výkon
tohoto opatření byl podmíněně odložen na zkušební dobu s dohledem
v trvání 2 let. Během zkušební doby se mu ukládá pokračovat v psychi‐
atrické ambulantní léčbě. Bylo mu uloženo podle tohoto zákona
ochranné sexuologické léčení v ambulantní formě.
Druhý případ
V době spáchání kriminálního jednání byl mladistvý pachatel Jiří F.
17letý, pachatel Martin D. měl v době činu 23 let, pachatel Robert K. byl
v době činu 20. letý, pachatel Mário K. byl v době činu 18 letý.
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Průběh prvního činu
Mladistvý Jiří F. a Martin D. dne 3. 11. 2012 v době kolem 1.30 hodin
potkali na opuštěné ulici poškozené Patrika C. a Maria J., oba věk 50 let.
Mladistvý Jiří F. bez varování udeřil poškozeného Maria J. do obličeje ta‐
kovou silou, že ten upadl na zem, kde ho mladistvý začal opakovaně ko‐
pat do hlavy a žeber, Martin D. napadl Patrika C. tím, že ho udeřil pěstí
do hlavy, čímž napadený upadl a byl nadále napadán Patrikem a později
i mladistvým Jiřím F. Jakmile oba poškození zůstali bez hnutí ležet, mla‐
distvý Jiří F. oběma prohledal kapsy a odcizil jim mobilní telefony a po‐
škozenému Patriku C. i hodinky.
Při uvedeném útoku způsobil mladistvý Jiří F. poškozenému Máriu J.
podle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví sodní lékař‐
ství pohmoždění mozku, krvácení v místech čelního a spánkového la‐
loku vlevo, zlomeninu zadní stěny čelní dutiny vlevo, zlomeninu stropu
levé očnice, zlomeninu spodiny pravé očnice, zlomeninu nosních kůs‐
tek, zlomeninu čelisti, pohmoždění hlavy v oblasti čelní, temenní
a spánkové, tržné rány v krajině temenní, podvrtnutí krční páteře.
Zranění vznikla opakovaným tupým násilím střední až velkou silou,
znalec označil útok za brutální. Poranění obličejového skeletu a mozku
jsou poranění důležitých orgánů. Podle znalce by byl život poškozené‐
ho bez včasné lékařské pomoci ohrožen. V prvním měsíci léčení byl po‐
škozený upoután na lůžko, poranění byla velmi bolestivá, poškozený
trpěl poruchami spánku, byla mu diagnostikována posttraumatická
stresová porucha, nejsou vyloučeny trvalé následky v podobě poúrazo‐
vé epilepsie.
Poškozený Patrika C. utrpěl pohmoždění hlavy s otokem v týlní ob‐
lasti, tržnou ránu v pravém obočí, kožní oděrky a pohmoždění v oblasti
pravého lokte, kožní oděrku a pohmoždění nad čéškou pravého kolene.
Poranění týla vzniklo tupým násilím o středně velké síle, např. kopem.
Tržná rána v obočí vznikla násilím nižší intenzity. Není pravděpodob‐
né, že by se jednalo o vážnější poruchu zdraví. V obvyklém způsobu
života byl poškozený omezen na kratší dobu než šest týdnů, doba ho‐
jení se pohybovala na hranici jednoho týdne.
Mladistvý obviněný Jiří F. do výslechu uvedl, že bude vypovídat jen
k této věci. Toho dne s obviněným Martinem D. dost vypili a on z toho
i zvracel. V tu chvíli šli okolo poškození a jemu se zdálo, že na něho po‐
křikují, tak se za nimi rozběhl. Když se otočili a roztáhli ruce, myslel si,
že se chtějí prát. Tak začal on sám. Poškozeného Mária J. udeřil mno‐
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hokrát rukou do obličeje a když byl na zemi, kopal ho do hlavy a tak
různě. Měl na sobě pracovní boty. Poškozeného Patrika C. možná udeřil
rukou, už si to moc nepamatuje. Oblečení měl dost od krve na to, že to
bylo ze rvačky. Martin D. mu jen pomohl, jinak by na něho byli dva. Po‐
škozeným vzal hodinky a telefony. On sám zraněn nebyl. Neřešil, v ja‐
kém stavu poškozené zanechal. Dokud mu nepřišlo obvinění, nijak se
o to nezajímal.
Svého činu lituje, do budoucna se nechce prát. Všechny spoluobvině‐
né zná, bydlí kousek od sebe, trávili společně volný čas. To, co se stalo,
by normálně neudělal, byli pod vlivem alkoholu. Dřív často pil, teď již
vůbec. Po propuštění z vazby byl na detoxikační léčbě. Od září by chtěl
znovu začít chodit do školy a vyučit se automechanikem. Do programu
Proxima Sociale prostě přestal docházet, to si ještě vše neuvědomoval.
Obviněný Martin D. potvrdil ve výslechu téměř totéž, co říkal mla‐
distvý obviněný Jiří F. Jen upřesnil, že když procházeli kolem dvou po‐
škozených, Jiří se zničehonic obrátil proti jednomu z nich a začal ho bít
pěstí až upadl na zem. Protože mu šel druhý poškozený na pomoc, tak
ho Martin zastavil, aby na Jiřího nebyli dva. Také se začali prát, poško‐
zeného Patrika C. strhl na zem a hned utekl, neboť poškozený Patrik C.
už mladistvého nechtěl napadnout. Druhého poškozeného se vůbec
nedotkl. Volal na Jiřího, ať toho nechá a jde pryč. Jiří zrovna kopal po‐
škozeného Mária J. do hlavy a poté ještě šel a kopl do hlavy druhého
poškozeného Patrika C., neboť se chtěl zvednout. Viděl, že je Jiří pro‐
hledává. Protože byl Jiří od krve, vzal ho k sobě domů, aby se převlékl,
zde mu Jiří ukázal dva mobily a hodinky, které oběma mužům sebral.
Vztahy s jeho otcem se v pubertě zhoršily, začal více pít a popral se
na diskotéce, za což dostal podmínku. Svého jednání lituje. Poškoze‐
ným napsal omluvný dopis a každý měsíc jim posílá přibližně tisíc ko‐
run na náhradu škody.
Poškozený Mário J. ve své výpovědi uvedl, že se svým kamarádem
Patrikem C. šli do restaurace, kde vypili nejvýše tři piva. V noci se vra‐
celi pěšky domů, když za sebou uslyšeli někoho běžet. Když se Mario
otočil, uviděl štíhlého mladíka, který ho zničehonic několikrát silně
udeřil do obličeje. Byl překvapený, snažil se krýt, upadl na záda. Mladík
ho neustále mlátil, poškozený měl dojem, že ho chce zabít. Potom už si
nic nepamatuje. Sdělil, že tělesná poranění se již téměř zahojila, ale
dodnes má obtíže v psychické rovině, trpí poruchami spánku, byl tři
měsíce v pracovní neschopnosti, v důsledku čehož přišel o práci.
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Poškozený Patrik C. vypovídal shodně jako Mário J., jen ke svému
napadení dodal, že když chtěl Máriovi pomoci, dostal ránu do hlavy od
druhého muže, kterého zahlédl jen koutkem oka. Upadl, a když se sna‐
žil zvednout, druhý útočník se přidal k tomu prvnímu a začali ho bít
pěstmi a jeden ho i kopnul. Když znovu upadl na zem, už se nezvedal.
Mladík, který zbil Mária, mu stáhl z ruky hodinky a vyndal mu z kapsy
mobil. Poté útočníci běželi k autobusové zastávce. Od té doby poškoze‐
ný Patrik špatně spí, trpí pocity strachu, po setmění je velmi opatrný.
Při ohledání místa činu byla zajištěna věcné a biologické stopy: utr‐
žená nožička od brýlí, papírové kapesníčky, stěr krve z vozovky, sklíč‐
ko od brýlí, stěr krve z živice, obal od bonbonů a papírový kapesník od
krve.
Po vypátrání a zadržení obou mladíků dne 10. 11. 2012 jim bylo
odebráno oblečení, ve kterém spáchali daný skutek a jejich oblečení
bylo podrobeno zkoumání z oboru kriminalistiky, odvětví genetiky. By‐
lo zjištěno, že na džínech mladistvého Jiřího F. byla nalezena krev na
několika místech, která odpovídala profilu DNA poškozeného Mária J.
Na bundě obviněného Patrika D. byly taktéž prokázány krevní stopy,
z nich byly stanoveny profily DNA a bylo zjištěno, že odpovídají profi‐
lům DNA obou poškozených.

Průběh 2. činu
Mladistvý Jiří F. a Robert K. s dalším neztotožněným pachatelem dne 4.
11. 2012 kolem 19.00 hodiny na parkovišti před ubytovnou na Praze 4
napadli poškozenou Lucii Ch., kdy Robert K. ji pevně chytil za kabelku
a pokoušel se ji vytrhnou z rukou.
Když se poškozená bránila, strhli ji mladistvý Jiří F. a neztotožněný
pachatel na zem, kde ji drželi, aby nemohla vstát a kabelku i s obsahem
klíčů od domu, dvěma mobilními telefony, dvěma platebními kartami,
osobními doklady a peněženkou s částkou 1.000,‐ Kč ji odcizili.
Na místě činu bylo provedeno ohledání bez nalezení upotřebitelných
stop. Na pokraji lesa byla nalezena prázdná kabelka poškozené.
Obviněný Robert K. ve své výpovědi sdělil, že poškozená neměla ka‐
belku přes rameno, ale v ruce. Když její kabelku chytil, poškozená ji ne‐
chtěla pustit, vlastně spolu chvíli běželi. On sám její kabelku pustil,
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nevytrhl ji. Nevěděl, kdo z kluků kabelku nakonec přinesl. Byla tma,
jeden svítil baterkou a on vyndával z kabelky věci. Hledal především
hotovost. Co se stalo s ostatními věcmi, neví.
Poškozená uvedla, že dne 4. 11. 2012 mezi půl osmou a osmou večer
vystoupila z autobusu. Po chvíli zpozorovala tříčlennou skupinku mla‐
díků, kteří se hlasitě bavili. Když ji zpozorovali, zmlkli a rozběhli se
k ní. Jeden ji chytil za kabelku a strhl ji poškozené z ramene. Rychle ka‐
belku uchopila rukou a přetahovala se o ní s útočníkem. Druzí dva
mladíci ji srazili na zem, kde ji drželi za ruce a ramena a prvnímu se po
chvíli podařilo jí kabelku z ruky vytrhnout. Poté utekli směrem k lesu.
V kabelce měla peněženku s hotovostí minimálně 1000,‐ Kč a 10,‐ eur,
dvě platební karty, klíče od domu, občanský a řidičský průkaz a mobil‐
ní telefon.
Průběh 3. činu
Mladistvý Jiří F., Mário K. a Robert K. dne 10. 11. 2012 kolem 22.50 ho‐
diny v parku na Praze 4 započali vulgárně pokřikovat na poškozené
Lukáše H. a Matěje Š., poté k nim přiběhli a bili je pěstmi do obličeje
a nohou. Jakmile poškozený Lukáš H. upadl na zem, mladistvý Jiří F. bez
vědomí ostatních útočníků mu odcizil z kapsy peněženku s osobními do‐
klady a částkou kolem 100,‐ Kč a poté všichni z místa utekli.
Obviněný Mário K. při výslechu sdělil, že ten den dost pili. Šli do
hospody, někde na cestě došlo ke slovní potyčce se dvěma muži. Nevě‐
děl, kdo hádku začal. Možná on sám. Pak přiletěla první facka, už si ne‐
vzpomíná, zda ji dostal on nebo ji on dával. Vzpomněl si, že udeřil
poškozeného Lukáše H. do ramene nebo do hlavy, nebyla to žádná rá‐
na. Druhého poškozeného udeřil Robert K. Pak uslyšel, jak někdo volá,
že na ně zavolá policii, lekl se, protože byl v podmínce a utekl. Po chvíli
přiběhli i ostatní kluci, Jiří F. měl v ruce peněženku, kterou vzal poško‐
zenému. Byly v ní nějaké doklady, o penězích nic neví.
Poškození Lukáš H. a Matěj Š. shodně do protokolu o výslechu svěd‐
ka uvedli, že dne 10. listopadu 2012 kolem půl jedenácté večer si šli
koupit se svým kamarádem Matějem Š. do nejbližšího baru od domu
cigarety. Když z baru vyšli, následovala je skupinka tří mladíků, která je
slovně urážela. Protože se nezastavili, mladíci je doběhli. Poškozený
Lukáš se otočil a od dvou mladíků v té chvíli schytal rány pěstí do obli‐
čeje. Bili ho pěstmi a kopali, on se snažil krýt. Pak upadl na zem a cítil,
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jak mu někdo vytahuje peněženku ze zadní kapsy kalhot. Poté útočníci
utekli. V peněžence měl něco přes 100,‐ Kč. Matěj Š. dostal ránu do ob‐
ličeje, upadl na zem a zůstal ležet. Útok na něho Lukáš H. neviděl, Matěj
jen zahlídl, jak Lukáše napadli dva mladíci a poté již byl napaden on
sám. Měl z potyčky jen šrámy, kamarádovi tekla krev z nosu. Lékařské
vyšetření nevyhledali.
Z posouzení duševního stavu mladistvého obviněného Jiřího F. znalci
z oboru zdravotnictví, odvětví dětská psychiatrie resp. odvětví klinické
psychologie vyplývá, že mladistvý Jiří F. netrpí duševní poruchou ani
významnou poruchou intelektu. Jeho osobnost se vyvíjí disharmonicky
směrem k poruše osobnosti. Byly shledány rysy egocentrismu, citové
plochosti, sklony k afektivním výbuchům, zvýšené agresivity a psy‐
chické nezralosti. Jeho hodnotová orientace je materiální, intelektová
úroveň průměrná.
V době vyšetřovaných činů se nacházel v prosté opilosti bez forenz‐
ně podstatného vlivu na příčetnost. Rozpoznávací schopnosti mladist‐
vého byly zcela zachovalé, ovládací snížené střední měrou vlivem
prosté opilosti. Není na alkoholu závislý a je schopen zdržet se jeho po‐
žívání.
Možnost resocializace je snížená zejména vlivem disharmonického
vývoje a osobnostních rysů. Motivem jeho jednání je touha po zisku
spojená s agresivním chováním na základě začínajícího sociopatického
způsobu života.
Na základě znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psy‐
chiatrie na obviněného Martina D., 23 let bylo zjištěno, že obviněný ne‐
trpí a v době činu netrpěl žádnou duševní chorobou nebo poruchou
stejné forenzní závažnosti. Má průměrné rozumové schopnosti. V době
vyšetřovaných činů se nacházel v prosté opilosti středního stupně, kte‐
rou si přivodil sám. Projevila se u něj porucha soudnosti a výrazná ten‐
dence jednat agresivním, zkratkovitým způsobem při snížené kontrole
afektů. Rozpoznávací a ovládací schopnosti byly pro opilost forenzně
významně snížené, nikoli však vymizelé. Další případné protispolečen‐
ské jednání obviněného závisí výhradně na jeho postoji.
Znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie ve znaleckém po‐
sudku na obviněného Roberta K., 20 let uvedl, že obviněný netrpí
a v době činu netrpěl žádnou duševní chorobou nebo poruchou stejné
forenzní závažnosti. Osobnost obviněného se vyvíjí poruchově a nese
rysy nevyzrálosti, maladaptivity, projevy hrubé nekázně. Má průměrné
43

rozumové schopnosti. Škodlivě užívá marihuanu a alkohol, zatím bez
závislosti. V době vyšetřovaných činů se nacházel v prosté opilosti nej‐
výše středního stupně, kterou si přivodil sám. Během páchání se u ob‐
viněného projevila porucha soudnosti a výrazná tendence jednat
agresivním, zkratkovitým způsobem a snížená kontrola afektů kvůli
opilosti. Motiv loupeže byl zištný. Jeho rozpoznávací a ovládací schop‐
nosti byly pro opilost forenzně významně snížené, nikoli však vymize‐
lé. Resocializace je u něho nejistá pro poruchový vývoj osobnosti
a neúčinnost dosavadních represí.
Ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie na
pachatele Mário K., 18 let bylo zjištěno, že obviněný netrpí ani v době
činu netrpěl žádnou duševní chorobou nebo poruchou stejné forenzní
závažnosti. Osobnost obviněného není strukturována hrubě porucho‐
vě, je vybavena průměrnými rozumovými schopnostmi. V době činu se
nacházel v prosté opilosti nejvýše středního stupně, kterou si přivodil
sám. Opilost způsobila poruchu soudnosti, agresivní a zkratkovité jed‐
nání a snížená kontrola afektů kvůli opilosti. Jeho rozpoznávací a ovlá‐
dací schopnosti byly pro opilost forenzně významně snížené, nikoli
však vymizelé. Prognóza jeho dalšího vývoje je příznivá, vyvaruje‐li se
excesů v požívání alkoholických nápojů.
Zpráva orgánu sociálně‐právní ochrany dětí na mladistvého obvině‐
ného Jiřího F. uvádí, že měl výchovné problémy od jeho 10 let. Rodiče
rozvedeni, neustálé střídání partnerů, otec o dítě nejeví zájem, matka
na něho nestačí, bojí se ho. Časté konflikty se spolužáky a učiteli, zane‐
dbávání školní docházky, snížené známky z chování a požíval alkohol.
Začal docházet ke kurátorovi a psychiatrovi. Pro agresivitu byl vylou‐
čen ze Střední technické školy. Usnesením Městského státního zastupi‐
telství v Praze se měl podrobit probačnímu programu Proxima Sociale.
Z něho byl vyřazen pro neomluvenou absenci. V současnosti absolvoval
protialkoholní léčení.
Rozhodnutím soudu podle zákona ve věcech mládeže byl mladistvý
obžalovaný Jiří F. shledán vinným ze spáchání provinění loupeže dle
§ 173 odst. 1, odst. 2, písm. b) tr. zákoníku za 1. čin, provinění loupeže
podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku a provinění neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr.
zákoníku za 2. čin, provinění loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku
za 3. čin. Byl odsouzen podle § 173 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 31
odst. 1 zákona č. 21802003 Sb., k úhrnnému trestnímu opatření odnětí
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svobody v trvání 2 let a 6 měsíců. Výkon tohoto opatření byl podmíně‐
ně odložen na zkušební dobu s dohledem v trvání 3 let. Byla mu ulo‐
žena povinnost během zkušební doby nahradit všem poškozeným
způsobenou škodu.
Obžalovaný Martina D., 23 let, se dopustil přečinu výtržnictví podle
§ 358 odst. 1 tr. zákoníku a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v tr‐
vání 15 měsíců. Výkon trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu
3 let. Během zkušební doby je povinen nahradit poškozeným způsobe‐
nou škodu.
Obžalovaný Robert K., 20 let, se ve 2. případu dopustil zločinu loupe‐
že podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku, přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr.
zákoníku. Ve 3. případu se dopustil přečinu výtržnictví podle § 358
odst. 1 tr. zákoníku a byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody
v trvání 2 let. Výkon trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu
2 let. Během zkušební doby je povinen nahradit poškozeným způsobe‐
nou škodu.
Obžalovaný Mário K., 18 let, se ve 3. případu dopustil přečinu výtrž‐
nictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku a byl odsouzen k trestu odnětí
svobody v trvání 1 roku. Výkon trestu se podmíněně odkládá na zku‐
šební dobu 3 let. Během zkušební doby je povinen nahradit poškoze‐
ným způsobenou škodu.
Závěr
V obou případech Městský soud v Praze uložil trestní opatření
vzhledem k okolnostem případu a osobě i poměrům mladistvých pod‐
míněně, tj. podmíněný trest s dohledem, v jehož rámci je povinností
mladistvých pravidelně udržovat kontakt s probačními pracovníky, ti
mají za povinnost nadále sledovat jejich chování a ve spolupráci s or‐
gánem sociálně‐právní ochrany dětí hodnotit jejich mravní i rozumový
vývoj a odborně je vést k tomu, aby v budoucnu vedli řádný život. Mla‐
distvý odsouzený Jiří B. se musí podrobit ochrannému sexuologickému
léčení v ambulantní formě. Mladistvý odsouzený Jiří F. musí během
zkušební doby nahradit všem poškozeným způsobenou škodu.
U obou mladistvých pachatelů je zřejmé, že jejich rodiny byly dys‐
funkční. Rodiče obou mladistvých řešili pouze sebe, o své potomky
dlouhodobě nejevili zájem. Škola, orgán sociálně‐právní ochrany dětí
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ani psychiatrická zařízení již nedokázali napravit škody, které v prv‐
ních letech svého života napáchali rodiče obou mladistvých. Zejména
jde o emoční plochost rodičů a naprostou absenci základů sociálních
návyků a morálních hodnot.
V prvním případě tento nedostatek zájmu, lásky a pochopení rodičů
vedl k sexuálnímu zneužívání své sestry. Pokud by alespoň jeden z ro‐
dičů se synem trávil volný čas, naslouchal jeho potřebám a přáním
a dal mu najevo svůj zájem o něho, umožnil mu vybití ve volno‐
časových aktivitách, zejména sportu, nemuselo chování mladistvého
mít takový následek. Potřeba sounáležitosti k rodině je zejména vidi‐
telná z přání, které vyslovil mladistvý obviněný při psychologickém
vyšetření, a sice: „že by chtěl být šťastný a aby ho rodiče i ostatní měli
rádi“.
Druhý případ ukazuje revoltu vůči rodičům v podobě zneužívání al‐
koholických nápojů, spolčování se s jinými mladými lidmi, kteří svůj
volný čas tráví v restauračních zařízeních a následné vybití své energie
v podobě agresivního chování vůči cizím lidem. Z nedostatku morálky
vůči společnosti i jednotlivci poté mladistvý Jiří F. odcizoval svým obě‐
tem jejich věci a finance.
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Názory dětí a mladistvých
na hranici trestní odpovědnosti20
The views of children and adolescents on the border of
criminal responsibility
Lenka HOLÁ
Anotace: Příspěvek pojednává o vývoji legislativy v oblasti trestní
politiky dětí a mladistvých od 19. století do současnosti. Všímá si zá‐
kladních faktorů, které mají vliv na stanovování hranice trestní odpo‐
vědnosti, tedy kromě legislativních také psychologických, sociálních
a sociologických. Vyústěním je seznámení s výsledky průzkumu zamě‐
řeného na informovanost dětí a mladistvých o trestní odpovědnosti
a jejich názory na výši hranice trestní odpovědnosti v České republice.
Klíčová slova: trestní odpovědnost, trestní politika, děti a mladiství
Annotation: The paper describes the development of legislation in
the field of criminal policy of children and adolescents from the 19th
century to the present. Notes the key factors that have influence on
the establishment of criminal responsibility, except legislative also
psychological, sociological. The outcome is familiar with the results of
the survey focused on the awareness of children and adolescents on
criminal liability and their views on the level of criminal responsibility
in the Czech Republic.
Keywords: criminal liability, criminal policy, children and adolescents
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V příspěvku je shrnut průzkum prováděný v rámci diplomové práce pod vedením autor‐
ky příspěvku, viz PŘECECHTĚL, J. Názory dětí a mladistvých na hranici trestní odpověd‐
nosti. Olomouc, 2012. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická
fakulta, Ustav pedagogiky a společenských věd.
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Úvod
Kriminalita mladistvých, jako jeden z nejzávažnějších sociálně‐pa‐
tologických jevů, se stala v posledních letech častým předmětem
diskuze jak laické, tak odbornéveřejnosti. Pozornost je zaměřena na
brutalitu protiprávních činů páchanýchmladistvými, jež bývá často
umocněna prezentací v médiích. Důsledkem pak bývávolání veřejnosti
po snížení věkové hranice trestníodpovědnosti a celkově po přísnějším
postihu mladých delikventů.
Věk, od kterého děti odpovědnost nesou, bývá stanovován na zákla‐
dě názoru odborníků působících v širokém spektru oborů. Právníci při
stanovování trestních norem spolupracují s kolegy z oblasti pedago‐
giky, psychologie, penologie, sociologie, sociální práce, psychiatrie
a z mnoha dalších oborů. Vzhledem ke specifikám mladistvých pacha‐
telůje nutné, aby celková úprava jejich trestněprávního postavení byla
založena na citlivém a všechny faktory zvažujícím přístupu. Tedy na
jedné straně spektra stojí pachatel a jeho zohlednění, na druhé pak
společnost a její konsensus o principech, charakteru a intenzitě klíčo‐
vých opatření proti kriminalitě, včetně zacházení s pachateli, tedy její
trestní politika.21
Cílem příspěvku je přinést základní přehled o vývoji hranice trestní
odpovědnosti od 19. století do současnosti. Všímáme si základních fak‐
torů, které mají vliv na stanovování hranice trestní odpovědnosti, tedy
kromě legislativních také psychologických, sociálních a sociologických.
V závěrečné části seznamujemes výsledky průzkumu, který zjišťoval
názory dětí a mladistvých na hranici trestní odpovědnosti v České re‐
publice.
Historie trestní odpovědnosti dětí a mladistvých
na území České republiky
O trestní politice ve věcech dětí a mládeže můžeme na území nynější
České republiky hovořit až od poloviny 19. století. Do té doby byli děti
a mladiství v oblasti trestní odpovědnosti stavěni na roveň dospělých.
Avšak v roce 1852 byl vydán průlomový Trestní zákon, patent číslo
117 (Trestní zákon, č.117/1852 ř.z.). Tenstanovil výši trestní odpo‐
vědnosti na 14 let věku a obsahoval polehčující okolnosti pro provinil‐
21

MUSIL, J. Úloha trestní politiky při reformě trestního práva. Trestní právo, 1998, č. 1,
s. 3‐5.
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ce do 20 let věku. Na svoudobu to byl poměrně moderní zákon, který
zůstal platný téměř sto let, až do vytvoření a přijetí Trestního zákona
č. 86/1950 Sb.
Mezitím se však Československo připojilo k Ženevské deklaraci práv
dítěte z roku 1924 a vydalo Zákon č. 48/1931, o trestním soudnictví
nad mládeží.22 Byl samostatným zákonem upravujícím postavení mlá‐
deže v trestních věcech na území Československa a díky své vyspělosti
se v mnohém stal předlohou pro současnou právní úpravu. Zákon platil
doroku 1939, do vzniku Protektorátu Čechy a Morava.23I v dlouhém
období po 2. světové válce pak neexistoval samostatný zákon o trest‐
ním soudnictví nad mládeží a tyto otázky se řídily obecným trestním
právem. Zákon č. 48/1931 Sb. stanovoval hranici trestní odpovědnosti
na 14 let věku a definoval mladistvého jako toho, kdo dovršil 14 let
a nedokonal 18 let věku. Mladiství již spadali (kromě pár odchylek)
pod zákony upravující trestání pro dospělé.
Zákon v zájmu zkrácení trestního řízení zjednodušoval trestní pro‐
ces. Byly zřízeny soudy pro mládež, které však nebyly organizačně sa‐
mostatné. Velký význam se kladl na výběr soudců mládeže, protože
zákonodárce jasně deklaroval snahu upřednostnit výchovu před repre‐
sí. Z toho důvodu byli do těchto funkcí ustanovováni lidé, kteří měli
odborné pedagogické vzdělání.24
V roce 1948 byl sice vydán trestní zákon č. 88/1948, kterým se
zpřísnily některé trestní normy v oblasti peněžitých trestů, ale jinak
nic významného neměnil. O dva roky později byl během tzv. právnické
dvouletky přijat nový trestní zákon č. 86/1950, který hranici trestní
odpovědnosti zvýšil na 15 let. Důvodem k tomu bylo prodloužení po‐
vinné školní docházky ze 14 na 15 let věku. Nový trestní zákon zároveň
zrušil v té době stále kvalitní zákon č. 48/1931 Sb. Legislativci ustano‐
vení o trestání mladistvých implementovali přímo do trestního zákona.
Později byl přijat trestní zákon č. 140/1961, který hranici trestní
odpovědnosti 15 let zachoval. Zákon pamatoval i na děti, které dovršily
12 let (12 – 15 let), a spáchaly trestný čin, za který se mohl udělit výji‐
KARABEC, Z. Trestní politika a její realizace v oblasti trestní justice. Vyd. 1. Praha: Insti‐
tut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008.
23 ŠÁMAL, P. a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 1. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2004, s. 11.
24 ŠÁMAL, P. a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 2. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2007, s. 12.
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49

mečný trest. V takovém případě bylo možné dítě odsoudit v občansko‐
právním řízení k ochranné výchově.
Od r. 1990 do r. 2006 prošly trestní kodexy celou řadou dílčích nove‐
lizací, konkrétně u trestního zákona to bylo 59 a u trestního řádu 43
legislativních změn.25 Více jak polovina byla iniciována jako reakce na
měnící se nebo nově vznikající ekonomické a společenské vztahy, jako
zakotvení či vymezení definic či pojmů z trestní oblasti.26
Transformace, která v Československu a později v České republice
probíhala, měla za následek výrazný nárůst kriminality. U dětí do 15 let
došlo k největšímu nárůstu kriminality na konci 90. let, a to až o 300 %
ve srovnání s rokem 1990. V tzv. násilné trestné činnosti se jednalo do‐
konce o nárůst 343 %. Přitom celkový počet dětí v této věkové kate‐
gorii klesal.27Přestože kriminalita mládeže a úprava hranice trestní
odpovědnosti byla často diskutovaným tématem, realizovaných návrhů
ze strany zákonodárců na její změnu bylo poměrně málo. V roce 1993
byl podán pozměňovací návrh k zákonu č. 290/1993 Sb., který mimo
to, že obsahoval obnovení trestu smrti, snižoval hranici trestní odpo‐
vědnosti na 10 let. I když všeobecný názor byl takový, že snížení hra‐
nice TO může být jednímz řešení, návrh neprošel a k další větší
iniciativně nedošlo. Pomalu však odstartovala debata o přijetí zásad‐
nějšího opatření ve vztahu k juvenilní kriminalitě.28
Další návrh na snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let byl po‐
dán v r. 2002. Skupina poslanců argumentovala tím, že návrh reaguje
na požadavky odborníků z řad pedagogů a že jejich řešení by přispělo
ke snížení problémů s juvenilní kriminalitou. Návrh byl zamítnut jako
nekomplexní, zejména z toho důvodu, že nebyl dostatečně projednán
na politické úrovni. Téma snížení výše hranice TO bylo odsunuto na
období blízké rekodifikace trestního zákona, se kterou se počítalo
Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku [online]. Cit. 14. 10. 2014. Dostupné z:
http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova‐zprava.html
26 KARABEC, Z. Trestní politika a její realizace v oblasti trestní justice. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2008, s. 93.
27 MICHALÍK, J. Má škola začít plést bič? – k novému zákonu o trestání dětí a mladistvých.
Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, 2003.
28 K tématu se začali vyjadřovat odborníci, např. státní zástupci podporovali snížení hrani‐
ce trestní odpovědnosti. To odůvodňovali nárůstem juvenilní delikvence, rostoucí zá‐
važností trestných činů a vědomím beztrestnosti dětí ve věku do 15 let (KOPEČNÁ,
Bohumíra. O trestné činnosti páchané mladistvými a nedospělci. Policista [online].
1998(6) [cit. 2012‐01‐05]. Dostupné z:
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/prilohy/pril11.html)
25
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v roce 2003. Diskuze na odborné úrovni však probíhaly dáleve stále
větší intenzitě. Zapojili se do nich např. také sexuologové, kteří tuto
otázku spojovali s hranicí pro povolený sexuální styk. Snížení hranice
o jeden rok nevnímali jako problém, spatřovali v něm i jistá pozitiva.29
V roce 2004 nabyl účinnosti nový zákon č. 218/2003 Sb., o odpo‐
vědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a změně některých zákonů (dále také ZSM). Zákon byl přijat po složi‐
tých odborných i legislativních jednáních. Řeší problematiku trestné
činnosti dětí a mladistvých, přičemž hranici trestní odpovědnosti za‐
chovává (15 let věku). Problém však nastává u pachatelů závažných
trestných činů, kteří v době spáchání činu byli mladší než 15 let. Lze
jim uložit pouze ochrannou léčbu, a to maximálně do 19 let věku. Poté
je léčba nepovinná a pachatel má po jejím ukončení čistý trestní
rejstřík. I tato skutečnost podpořila další diskuse na téma hranice
trestní odpovědnosti.
Proto bylajedním z témat i při schvalování nového trestního zákoní‐
ku v letech 2005 –2006. Samotný návrh obsahoval její snížení na 14 let
věku.30 Novela však kompletním schválením neprošla. V roce 2007 byl
ministerstvem spravedlnosti představen návrh nového trestního zá‐
koníku, který obsahoval snížení hranice TO na 14 let. Návrh počítal
i s tím, že 14letým bude vydáván občanský průkaz a bude povolen prv‐
ní sex. Za svůj návrh na snížení hranice TO byl ministr spravedlnosti
kritizován jak z řad opozice, tak z řad koaličních partnerů. Návrh byl
odmítán napříč politickým spektrem, kdy Česká republika by jím mj.
porušila i mezinárodní dohody, ke kterým se zavázala, konkrétně Ge‐
neral comment no. 10: children’s rights in juvenile justic (dohoda OSN
týkající se práv dětí).
Nový Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. byl schválen s tím, že minister‐
stvo spravedlnosti vypracuje jeho novelu, která hranici trestní odpo‐
vědnosti vrátí zpět na 15 let, a to ještě před nabytím jeho účinnosti.
Skutečně se tomu tak stalo.
PERGL, V. Sexuologové jsou pro snížení věkové hranice sexu. Novinky.cz[online]. 15. 9.
2004 [cit. 2012‐01‐05]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zena/vztahy‐a‐sex/40019‐
sexuologove‐jsou‐pro‐snizeni‐vekove‐hranice‐sexu.html
30 Objevily se také návrhy na snížení hranice TO na 13 let věku s odkazem na to, že je to
hranice přijatelná i pro samotné děti (Poslanci snížili hranici trestní odpovědnosti na
14 let. Novinky.cz [online]. 30. 11. 2005 [cit. 2012‐01‐05]. Dostupné z:
http://www.novinky.cz/domaci/70974‐poslanci‐snizili‐hranici‐trestni‐odpovednosti‐
na‐14‐let.html).
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Diskuze se však znovu rozpoutala poté, co byl v lednu 2010
z ochranného léčení propuštěn 19 let starý dětský vrah z Kmetiněvsi.
Ten jako 13letý zavraždil stejně starou spolužačku. Na svobodu byl
propuštěn s čistým trestním rejstříkem a žádnou povinností podrobo‐
vat se dalšímu léčení či kontrole ze strany státu.31
Reakcí na nedokonalost zákonů byla tzv. Kmetiněvská výzva, která
požadovala snížení hranice TO. Výzvu podepsalo zhruba 560 tisíc lidí.32
Iniciovala legislativní aktivity, jež v r. 2011 vyústily ve schválení novely
zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
a o soudnictví ve věcech mládeže.33Ochranné léčení tak lze agresivním
a nebezpečným pachatelům uložit doživotně. V případě jejich propuš‐
tění na svobodu mají nově také záznam v rejstříku trestů.
V červenci 2011 se konalo veřejné slyšení Ústavně právního výboru
Senátu ČR na téma snížení hranice TO. Zúčastnili se ho odborníci z řad
policistů, státních zástupců, soudců, kriminologů a psychologů. Ti mj.
upozornili na fakt, že zvýšení trestních sazeb za závažné trestné činy
v novém trestním zákoníkuse nikterak nepromítlo do ZSM, kde je horní
hranice odnětí svobody stále 5, resp. 10 let. Dále se shodli na tom, že
současná legislativa je dostatečná, trend klesající kriminality mládeže
je uspokojivý a není důvod ke snižování hranice TO.34
Výše hranice trestní odpovědnosti – aktuální stav
Dle aktuální právní úpravy je v České republice trestně odpovědný
ten, kdo v době spáchání činu dovršil 15. rok svého věku. Za spáchaný
trestný čin může být mladistvý odpovědný až den následující po 15.
narozeninách, protože 15. rok věku je dovršen až uplynutím 24. hodiny
takového dne.35 Hovoříme o tzv. matrikovém věku.
ZEMANOVÁ, J. Vrah z Kmetiněvsi je na svobodě. Český rozhlas [online]. 2010[cit. 2012‐
03‐10]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/685761.
32 ZELENÝ, P. Starosta Kmetiněvsi chce být prezident, sbírání podpisů se nebojí. Idnes.cz
[online]. 2012[cit. 2012‐03‐10]. Dostupné z:
http://zpravy.idnes.cz/starosta‐kmetineves‐ludek‐kvapil‐oznamil‐kandidatura‐na‐
prezidenta‐1gn‐/domaci.aspx?c=A120224_141542_domaci_zep.
33 Zákon č. 301 ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zá‐
konů.
34 SENÁT ČR. Veřejné slyšení na téma: Chceme stejný metr – tresty a legislativa [online]. 12.
7. 2011 [cit. 2012‐03‐10]. Dostupné z:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=61104&id_var=51734
35 § 25 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
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Rozdílný je věk mentální, podle nějž lzeurčit celkovou vyspělost
osobnosti (nevyjadřuje však duševní stav). Mentální věk určujejak bio‐
logickou a psychologickou, tak i sociální a mravní úroveň pachatele,
která má vliv na jeho rozpoznávací a určovací schopnosti. Zákonodárci
vychází ze skutečnosti, že oba typy věku spolu souvisí a většinou právě
matrikový věk vypovídá o věku mentálním – rozumové a mravní vy‐
spělosti.36
Diskuse na toto téma je stále živá. Zastánkyní snížení věkové hranice
trestní odpovědnosti je např. Marešová. Argumentuje mj. tím, že ve
většině evropských zemí je věková hranice nižší než 15 let.37 Obhájci
snížení poukazují na rychlejší tělesnou i duševní vyspělost mládeže,
neúčinnost postupů vůči dětem páchajícím protiprávní činy, vědomí
beztrestnosti dětí do 15 let, brutalitu dětských delikventů a také zku‐
šenost s nižší věkovou hranicí v naší historii.38
Naopak odpůrci snížení věkové hranice TO navrhují posuzovat trestní
odpovědnost nikoliv en bloc, ale individuálně. Např. Matiaško uvádí
dvě metody – buď stanovit pevnou věkovou hranici (která nevystihuje
zvláštnosti určitého případu), nebo pružnou hranici, což by zase zna‐
menalo obtíže při posuzování soudními orgány.39
V ZSM je odpovědnost řešená v § 5, kde se uvádí, že není možné hnát
k trestní odpovědnosti mladistvého, jenž nedosahuje takové rozumové
a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat nebezpečnost spáchaného
činu nebo ovládat své jednání. Aby mohlo dítě nést trestní odpověd‐
nost, musí být na takovém stupni vývoje, kdy si je schopno uvědomit
následky svého jednání a jeho společenskou nebezpečnost.40
Podle obecného trestního práva je základem trestní odpovědnosti
trestný čin (protiprávní čin, jehož znaky stanoví zákon) a sankce (tres‐
ty a ochranná opatření).41Trestní odpovědnost mladistvých vychází
KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vy‐
dání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 191‐194.
37 MAREŠOVÁ, A. K diskusi o snížení hranice trestní odpovědnosti v ČR a uplatňování al‐
ternativních trestů a opatření u delikventních dětí a mladistvých. Trestní právo. 1997,
roč. 2, č. 1, s. 12 – 17.
38 KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vy‐
dání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 422.
39 MATIAŠKO, M. K otázce věkové hranice trestní odpovědnosti. Realita a mystifikace.
Trestněprávní revue. 2008, roč. 7, č. 7, s. 214 – 221.
40 ŠÁMAL, P. et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 2007, s. 40.
41 § 12, §13, § 36 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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z této koncepce odpovědnosti. Základními prvky jsou tedy provinění
(protiprávní čin spáchaný mladistvým) a sankce nazývaná opatření.
Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak
trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let vykonávají soudy pro
mládež. Jejich funkci plní specializované senáty a samosoudci obec‐
ných soudů. Lze vytvořit i zvláštní oddělení soudu. Soudy pro mládež
bývají zřízeny u příslušných soudů okresních, krajských, vrchních
a nejvyššího soudu.42Soudní řízení probíhá za podmínek stanovených
občanským soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb.), pokud ZSM nesta‐
noví jinak. Hlavní líčení a veřejné zasedání před soudem pro mládež
v trestních věcech mladistvých se koná zásadně s vyloučením veřejnos‐
ti. Veřejné může být pouze na návrh mladistvého.43
Utváření názorů dětí a mladistvých
V této části příspěvku přinášíme jen krátký exkurz do psychologie
názorů a jejich utváření zejména s ohledem na věk. Názory se definují
jako neutrální výroky, o kterých si lidé myslí, že jsou pravdivé.44Názor
vyjadřuje specifické osobní hledisko jednotlivce, individuální stanovis‐
ko člověka, formalizovaně pak i organizované skupiny lidí. Různost ná‐
zorů je odrazem různorodosti okolního světa jako takového. Jedná se
fakticky o myšlenkový útvar různého obsahu. Už podle Prótagora45 ná‐
zor vyplývající z jednotlivého pozorování nezaručuje obecnou platnost
a nevylučuje platnost a oprávněnosti jiných názorů. V tomto pojetí je
názor považován za synonymum subjektivního mínění.
Na vývoj názorů mají vliv podmínky, které jsou dány samotným po‐
stavením osoby, její situací ekonomickou, sociální, biologickou, geogra‐
fickou, psychologickou a sociokulturní. Nad tím vším může stát osobní
zkušenost. Ta velmi úzce souvisí s věkem. Mezním věkem, kdy se dítě
začíná měnit po psychické stránce, je věk 11 až 12 let. Toto období
spadá do tzv. středního školního věku.46Dítě ve středním školním věku
ŠÁMAL, P. et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. 2007, s. 7–19.
ZSM § 54., odst. 1).
44 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009,
s. 240.
45 Prótagorás z Abdér (481 př.n.l. – 410 př.n.l.), byl starořecký řečník a filosof – nejznáměj‐
ší z první generace sofistů, patrně první, který toto označení přijal. Proslavil se výrokem
„Mírou všech věcí je člověk – jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou.”
46 Střední školní věk trvá od 8‐9 let do 11‐12 leta starší školní věk (období druhého stupně
základní školy) od 12 do 15. roku věku (PIAGET, J., INHELDER, B. Psychológia dietata.
1. vyd. Bratislava: SOFA, 1997, s. 88–137).
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už má smysl pro spravedlnost, kterou chápe jako respektování pra‐
videl za všech okolností a pro všechny stejně. Důraz na rovnost je ty‐
pickým projevem v tomto období. Kritériem správnosti jsou normy
a hodnoty uznávané autoritou, institucí či skupinou. Dítě je již schopno
empatie – vcítění se do pocitu a jednání druhéosoby. Emoce přiřazuje
různým typům chování. Je schopno vžít se do pocitů oběti a útočníka, je
pro něj důležité, jakým způsobem reaguje oběť. Dokáže vyjádřit vlastní
názor a bývá často zvýšeně kritické. Začínají se také krystalizovat sa‐
mostatná přesvědčení o různých problémech. Dítě si vytváří obraz spo‐
lečenské skutečnosti. Změna vztahu k normám probíhá spolu se
změnou vztahu k autoritám, které jsou jejich nositeli. Názor autori‐
ty podrobuje kritice a snaží se vytvořit si svůj vlastní názor. Odlišné
názory toleruje jen velmi obtížně. Problémem není nedostatek hodnot,
právě naopak. Množství, ze kterého musí dítě vybírat, je velké a může
vést k nejistotě a zmatku.47
Výsledky průzkumu a jejich shrnutí
Ve druhé části příspěvku přinášíme vybrané výsledky průzkumu ná‐
zorů dětí a mladistvých na výši hranice trestní odpovědnosti.48 Cílem
bylo zjistit, zda jsou žáci Základní školy Svisle Přerov a studenti Střední
technické školy Moravská Třebová informováni o kriminalitě a trestní
odpovědnosti, zda znají výši hranice trestní odpovědnosti v České re‐
publice a jaký na ni mají názor.
K tomu jsme vyslovili pracovní hypotézu „H“: Respondenti mladší
15 let mají menší znalost o trestní odpovědnosti, než respondenti
starší 15 let.
Zkoumaný vzorek byl tvořen respondenty ve věku 12 – 18. Byli jimi
žáci II. stupně Základní školy Svisle Přerov a studenti Střední technické
školy Moravská Třebová. Celkem se zkoumání zúčastnilo 190 respon‐
47
48

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, s. 237–435.
V roce 2005 se výzkumem veřejného mínění v této oblasti zabývalo např. Centrum pro
výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR u respondentů starších 15 let
(ČERVENKA, J. Postoj k trestu smrti a názory na snížení věkové hranice trestní odpo‐
vědnosti. Tisková zpráva [online]. 2005[cit. 2012‐03‐12]. Dostupné z:
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100478s_ob50502.pdf) a v roce 2010 Institut pro
kriminologii a sociální prevenci rovněž mezi respondenty ve věku od 15 let (ZEMAN, P.
a kol. Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky. Vyd. 1. Praha: Institut pro kri‐
minologii a sociální prevenci, 2010). Náš výzkum se zaměřuje mj. na názory responden‐
tů i mladších 15ti let.
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dentů, z toho 91 chlapců (47,9%) a 99 dívek (52,1%). Rozložení dotá‐
zaných dle věku ukazuje následující tabulka.
věk

relativní četnost absolutní četnost (%)

12 let

45

23,7

13 let

41

21,6

14 let

43

22,6

15 let

26

13,7

16 let

8

4,2

17 let

16

8,4

18 let

11

5,8

Celkem

190

100,0

S ohledem na cíl průzkumu byla zvolena kvantitativní metoda sběru
dat – dotazník. Obsahoval celkem 15 námi stanovených otázek, z nichž
dvě zjišťovaly věk a pohlaví respondentů. Následujících pět otázek
zjišťovalo míru znalostí o problematice kriminality v ČR a informační
zdroje, odkud tyto znalosti čerpají. Další tři otázky jsou zaměřeny na
zjištění názorů na příčiny kriminálního jednání dětí a mladistvých.
Posledních pět otázek se zaměřuje na názory respondentů na hranici
trestní odpovědnosti v ČR včetně návrhu na přiměřenou hranici TO
z jejich pohledu.
Z důvodů ověření a dopracování výzkumného nástroje byl proveden
předvýzkum, a to u 28 žáků 9. ročníku ZŠ Svisle Přerov. V průběhu
předvýzkumu jsme zodpověděli dva dotazy ve smyslu objasnění zadání
(kdy následně bylo zadání dvou otázek zpřesněno). Dále jsme sledovali
časovou náročnost vyplnění dotazníku respondentem (kdy maximální
doba byla 23 minut).
Samotné zkoumání proběhlo v lednu – únoru 2012. Z celkového po‐
čtu 210 oslovených respondentů se nám k vyhodnocení vrátilo 190 do‐
tazníků. V příspěvku se zaměřujeme jen na ty otázky, které se týkají
názorů dětí a mladistvých na hranici trestní odpovědnosti.
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Otázka: Jaká je nyní v České republice věková hranice trestní odpověd‐
nosti?
odpověď

relativní četnost absolutní četnost (%)

13 let

1

0,5

14 let

1

0,5

15 let

118

62,1

16 let

3

1,6

18 let

52

27,4

20 let

1

0,5

nevím

14

7,4

Celkem

190

100,0

Na základě stanovené pracovní hypotézybyla vypracována nulová
a alternativní hypotéza:
Nulová hypotéza „H0“:Mezi skupinou respondentů mladších 15 let
a starších 15 let nejsou ve znalostech výše hranice trestní odpovědnosti
rozdíly.
Alternativní hypotéza „HA“:Mezi skupinou respondentů mladších 15
let a starších 15 let jsou ve znalostech výše hranice trestní odpovědnosti
rozdíly.
Výsledky byly sestaveny do kontingenční tabulky. Test významnosti
byl proveden na hladině významnosti 0,05. Pro každé pole kontingeční
tabulky byly vypočítány očekávané četnosti. Jsou uvedeny v závorce.
věk/odpověď

12 – 14 let

15 – 18 let

x2

Celkem

správná odpověď

69 (80,1)

49 (37,9)

1,54+0,65

118

chybná odpověď

60 (48,8)

12 (23,1)

2,51+5,33

72

129

61

10,03

190

Celkem

Testové kritérium je x2 = 10,03, počet stupňů volnosti testového kri‐
téria f = 1. Pro vypočítaný počet stupňů volnosti a pro zvolenou hladi‐
nu významnosti nalézáme ve statistických tabulkách kritickou hodnotu
x2 0,05 (1) = 3,84. Zjišťujeme, že vypočítaná hodnota x2 je vyšší než
hodnota kritická. Proto zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypo‐
tézu alternativní.
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HA: Mezi skupinou respondentů mladších 15 let a starších 15 let jsou
ve znalostech výše hranice trestní odpovědnosti rozdíly.
Tento závěr přitom přijímáme s jistotou 95 % (riziko omylu je 0,05 =
= 5%). Vzhledem k výsledkům, kdyve věku 12 až 14 let znalo správnou
odpověď 53,5 % respondentů a ve věku 15 až 18 let 80,3 % respon‐
dentů, můžeme přijmout také pracovní hypotézu: Respondenti mladší
15 let mají menší znalost o trestní odpovědnosti, než respondenti starší
15 let.
Otázka: Je hranice trestní odpovědnosti v České republice dobrá (při‐
měřená)?
relativní
četnost

absolutní
četnost (%)

ano, je dobrá, neměnil bych ji

102

53,7

ne, je špatná, měla by se snížit

25

13,2

ne, je špatná, měla by se zvýšit

63

33,2

190

100,0

odpověď

Celkem

Otázka zjišťovala názor dětí a mladistvých, zda je současná výše
hranice TO z jejich pohledu vyhovující. Vnímání přiměřenosti je značně
subjektivní a je ovlivněno mnoha faktory. Z odpovědí vyplývá, že více
jak polovina respondentů je se současnou úpravou spokojená, což je
poněkud nečekané zjištění. Odpovědi třetiny respondentů, kteří by
hranici TO zvýšili, jsou možná motivovány obavou či osobním prospě‐
chem. Pro snížení hranice TO by bylo pouze 13,2 % respondentů.
Otázka: Jaká věková hranice trestní odpovědnosti by byla lepší? (Napiš
konkrétní věk, od kterého by měli být lidé v ČR trestně odpovědní).
Jako jinou než současnou (ze subjektivního pohledu respondentů
lepší) výši TO uvedlo celkem 46,3 % respondentů. Přičemž 13,7 % re‐
spondentů na tuto otázku neodpovědělo. Tito se většinou rekrutovali
z řad respondentů, kteří přesnou výši TO neznali nebo na otázku na
hranici TO odpověděli chybně. Zbývajících 40 % dotázaných uvedlo
věk 15 let, tedy by hranici TO neměnilo.
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Otázka: Z jakých důvodů bys věkovou hranici trestní odpovědnosti
změnil? (Můžeš uvést i více důvodů)
důvody ke snížení výše hranice TO

relativní četnost

dřívější rozumová vyspělost dětí

8

přílišná mírnost trestů

7

snížení kvůli nepřizpůsobivé menšině

4

snížení kvůli vizi zvýšení kompetencí

2

snížení kvůli rostoucí agresivitě

1

Celkem

22

důvody ke zvýšení výše hranice TO

relativní četnost

pozdější rozumová vyspělost dětí

9

přílišná přísnost trestů

1

Celkem

10

Otázka byla koncipována jako otevřená s možností více odpovědí.
Avšak odpovědělo na ni pouze 32 respondentů, což je 16,8 %. Častá
byla odpověď „nevím“, a to u 35 respondentů, tj. 18,4 %. Některé od‐
povědi respondentů nebyly vzhledem k ustanovení příslušných zákonů
relevantní. Např. „když je mladší než 18 let, tak ho nezavírají do krimi‐
nálu, je to nespravedlivé“. Nebo uváděli argumenty, které byly založeny
na mylném přesvědčení, např. „přibývající kriminalita u dětí, které ne‐
dovršily patnáctý rok“. Nejčastěji uváděný důvod ke snížení hranice
TO, kterým je dřívější rozumová vyspělost, je přesným opakem nejčas‐
těji uváděného důvodu pro zvýšení, tj. pozdější rozumová vyspělost.
Nemusíme spekulovat o tom, který důvod je oprávněnější, protože ro‐
zumová a mravní vyspělost je značně individuální schopnost. Pokud by
se však měla hranice TO změnit v závislosti na rozumové a mravní vy‐
spělosti dnešních dětí, mělo by být zkoumáno, zdali jsou skutečně vy‐
spělejší než před 65 roky, kdy byla provedena poslední právní úprava
hranice trestní odpovědnosti.49 V této souvislosti připomínáme, že dle
ZSM se k rozumové a mravní vyspělosti při posuzování odpovědnosti
dítěte za provinění přihlíží.

49

Zákonem č. 86/1950 Sb., trestní zákon.
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Diskuze a závěr
Dotazníková metoda výzkumu bohužel neumožňuje dostatečnou
bezprostřední reakci a zpětnou vazbu na otázky či odpovědi, které nám
vznikaly při analýze výsledků. I tak jsme však došli k zajímavým po‐
znáním. Předně lze konstatovat, že děti (do 15 let věku) o kriminalitě
a trestní odpovědnosti informovány jsou. Více jak polovina z nich zná
správnou výši TO. Mezi respondenty, kteří již dovršili inkriminovaný
věk 15ti let, je více jak 80,3 % těch, kteří si své odpovědnosti jsou vě‐
domi. Jejich názory na výši hranice TO mnohdy obsahovaly racionální
zdůvodnění, zejména při návrzích na její změnu.
Část výsledků se dá porovnávat s výsledky výzkumu, který provedl
Institut pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2009.50Účastnilo se
ho 1692 respondentů od 15 let, z nichž 4,3 % bylo mladistvých (15 –
17 let). Ze všech dotázaných uvedlo správnou výši hranice trestní od‐
povědnosti 60,9 % respondentů, což se dá srovnávat s výsledkem
našeho výzkumu, kdy správnou výši TO určilo 62,1 % respondentů (ve
věku 12 – 15 let). Můžeme z toho usoudit, že ve znalosti výše hranice
TO není mezi dospělými a dětmi a mladistvými ve věku 12 – 15 let vý‐
znamný rozdíl. Také z našeho výzkumu lze vyvodit závěry, že děti
a mladiství problematiku trestní politiky vnímají a není jim lhostejná.
Jsou informovánio kriminalitě a trestní odpovědnosti a své trestnosti
po dosažení 15 let věku si jsou vědomi, přestože nemají úplný přehled
o trestních opatřeních, které jim za provinění hrozí.
Pokud bychom měli uvažovat o změně hranice trestní odpovědnosti,
podle předsedy kolegia Nejvyššího soudu ČR Stanislava Rizmana51by
případné změny legislativy měli řešit psychologové, speciální pedago‐
gové, kriminologové a sociologové. Teprve až když tyto profese dospějí
k závěru, že je změna nutná, tak by se problematikou měli začít zabývat
právníci a politici.

ZEMAN, P. a kol. Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky. Vyd. 1. Praha: Institut
pro kriminologii a sociální prevenci, 2010, s. 38 – 40.
51 SENÁT ČR, Veřejné slyšení na téma: Chceme stejný metr – tresty a legislativa. 2011.
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Uplatňování restorativních přístupů
u trestného jednání mladistvých
Enforcing restorative approaches in connection with
criminal action of young offenders
Tereza KONEČNÁ
Anotace: Systém trestního práva v České republice je založen na zá‐
sadě legality. Alespoň doposud to bylo širokou odbornou veřejností
tvrzeno a všeobecně přijímáno. Ovšem realita je jiná. Zásada oportuni‐
ty a alternativní přístupy, které umožňují naložit s pachatelem jiným
způsobem než uložením nepodmíněného trestu odnětí svobody, se po‐
stupně dostávají do popředí.
Klíčová slova: princip oportunity, restorativní justice, mladiství,
mediace, rodinné konference, kruhy
Annotation: In the Czech republic the system of criminal law is
based on a principle of legality. But the reality is changing. A principle
of oportunity has been gradually stronger and more frequent in using.
We have a lot of possibilities, how to react on criminal action of young
offenders, not only to impose a prison sentence.
Key words: a principle of oportunity, restorative justice, juveniles,
mediation, family conferences, community circles
Koncept restorativní justice a je vůbec v ČR uplatňován?
Navzdory tomu, že se se samotným termínem restorativní justice
a souvisejícími instituty můžeme setkávat již od 80. let 20. století, do‐
posud nebyla vytvořena ustálená a širokou veřejností akceptovaná
definice.52 Domnívám se, že to není ničemu na škodu. Smysl těchto
52

JOHNSTONE, Gerry; VAN NESS, Daniel, W. Handbook of Restorative Justice. Devon: Willan
Publishing, 2006. S. 5. ISBN 978‐1843‐921‐50‐9.
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opatření je i přes absenci definice zřejmý, i když může docházet k urči‐
tému rozšíření smyslu této koncepce v konkrétním nazírání jednot‐
livce. Právní řády zapojují restorativní přístupy, které jsou v praxi
uplatňovány, rozdílně, prvek veřejnosti, který by zde měl hrát vý‐
znamnou roli, nedosahuje podstatného významu (typicky v České
republice je tento aspekt restorativní justice značně upozaděn). Trest
odnětí svobody zůstává nejčastěji využívaným typem trestní sankce,
avšak postupem doby dochází k uplatňování odlišných institutů.
Alternativy nabízené trestním právem hmotným
V rámci našeho právního řádu můžeme nalézt tři skupiny opatření,
která můžeme chápat jako alternativy k tradičně ukládanému trestu
odnětí svobody (zde myšleno v podobě nepodmíněného trestu). Orgá‐
ny činné v trestním řízení mohou pružně reagovat na spáchané trestné
činy a využít různých možností v závislosti na konkrétních okolnostech
daného případu. Trestní právo hmotné počítá se dvěma kategoriemi,
které můžeme chápat jako možnost reagovat na spáchaný trestný čin
odlišným způsobem. Mám na mysli alternativní tresty a tzv. alternativy
k potrestání. Obě výše uvedené kategorie umožňují působit na pacha‐
tele tím způsobem, aby se nad svým jednáním zamyslel a v budoucnu
se podobných excesů vyvaroval. Chybí zde ovšem veškerá kooperace
s obětí trestného činu, což spatřuji jako významné negativum těchto
opatření.
Řešení trestní věci odklonem od trestního stíhání
Stejně jako u dospělých, i u mladistvých pachatelů je možné využívat
odklony, tedy procesní řešení využívaná mimo hlavní líčení. Institut
odstoupení od trestního stíhání je jedinečným prostředkem, s jehož
využitím počítá zákon pouze v případech mladistvých pachatelů. Tento
institut, díky němuž s ohledem na vývoj dané situace není pokračováno
v trestním stíhání, lze využít pouze u omezeného výčtu případů (pouze
u přečinů s horní hranicí trestní sazby 3 roky). Tohoto institutu lze vy‐
užít tehdy, když další páchání trestné činnosti je vysoce nepravdě‐
podobné a mladistvý již určitým způsobem, aby došlo ke zmírnění
následků trestného činu, jednal. Zákon počítá s demonstrativním
výčtem případů, v rámci nichž byla vynaložena aktivita ze strany mla‐
distvého za účelem napravení situace (vykonání probačního programu,
64

nahrazení škody, příp. bezdůvodného obohacení, či pouhé uložení na‐
pomenutí s výstrahou). Pokud se vše jeví jako dostatečné, může být
o odstoupení od trestního stíhání rozhodnuto. Součástí tohoto rozhod‐
nutí je výrok o zastavení trestního stíhání, tudíž žádná zkušební doba
zde nenastupuje, což může být ve výsledku na úkor nejen mladistvému,
ale i společnosti, protože výchovné působení na mladistvého nemusí
být vyvíjeno dostatečně dlouhou dobu. S ohledem na životní fázi, ve
které se mladiství nacházejí, je třeba klást značný důraz na výchovnou
funkci všech opatření, která jim mohou být uložena. Je tudíž na místě
přijít s novým řešením problému a zavedením takových institutů, s je‐
jichž pomocí půjde nejen efektivně a rychle situaci způsobenou trest‐
ným činem vyřídit, ale navíc bude mít i příznivé dopady na budoucí
vývoj mladistvého pachatele a usměrní jej správným směrem.
Výchovná opatření
V případě mladistvých pachatelů nám zákon přináší možnost nejen
ukládat trestní sankce, ale také využít tzv. výchovných opatření. Pokud
bychom se blíže podívali na jednotlivé typy těchto opatření a zaměřili
se na výchovný aspekt a působení na chování a další vývoj mladistvé‐
ho, lze vyzdvihnout zejména probační program. U ostatních, v úvahu
přicházejících opatření, nespatřuji velký přínos pro budoucí pozitivní
vývoj mladistvého pachatele. Probační program může být ve svém
výsledku velice pestrý, lze přistoupit k uložení a následné povinnosti
vykonat program sociálního výcviku, psychologické poradenství, terape‐
utickýprogram, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělá‐
vací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení
sociálních dovedností a osobnosti mladistvého.53Ovšem jakápak povin‐
nost podrobit se, když jsou tato opatření ukládána pouze se souhlasem
mladistvého?
Konkrétní program musí projít akreditačním řízením, být posouzen
odborníky v této oblasti a v poslední fázi musí dojít k jeho schválení
ministrem spravedlnosti. Probační program je poté veden v seznamu
vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Z daného seznamu lze
vybrat vhodný program pro mladistvého, s ohledem na požadavky
konkrétního případu, zejména s ohledem na spáchanou trestnou čin‐

53

Viz § 17 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
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nost.54Problémem se mi jeví, že držitel akreditace nemusí sám program
realizovat, ale může k tomu využít jiných osob. V samotném důsledku
se pak zvolený program může dosti odlišovat od zamýšlené koncepce,
nikde není uváděno, že je kontrolován skutečný průběh tohoto opatře‐
ní. Probační a mediační služba, orgán kompetentní v této oblasti,55 se
informace o těchto programech dozvídá velice omezeně, zejména
z rozhovorů s mladistvým pachatelem.
Výchovná opatření může ukládat státní zástupce v přípravném říze‐
ní, ale také soud pro mládež. Vždy je třeba souhlasu mladistvého.56 Ne‐
bylo by od věci, ukládat tato opatření povinně.Chápu, že to může být
problematické v rámci přípravného řízení, kdy vina mladistvého ještě
není prokázána, mohlo by tak dojít k porušení zásady presumpce nevi‐
ny. Ovšem v rámci řízení před soudem nezbytnost souhlasu mladistvé‐
ho s uložením výchovného opatření není nutná. Přikláněla bych se
k upuštění této podmínky (alespoň u ukládání výchovného opatření
soudy), při ukládání trestních sankcí se také nikdo neptá, zda se chce‐
me tomuto trestu podvolit. Díky výchovnému opatření lze očekávat
přínos pro další život mladistvého pachatele, od trestní sankce je upuš‐
těno zcela, případně podmíněně. Pracovat s touto osobou je i přesto
třeba, protože příště by mohlo dojít k závažnějším protiprávním či‐
nům. Mladistvý si sám nemusí zcela uvědomovat, co mu výchovné
opatření přináší, s ohledem na praktické zkušenosti orgánů činných
v trestním řízení by mělo být náležitě zváženo, zda je konkrétní opat‐
ření pro mladistvého smysluplné. Jistě, jedná se o zásah do života oso‐
by, v důsledku pozitivní motivace a rozvoje dovedností, kterými může
jedinec nově disponovat, bude i z jeho strany dané opatření s odstu‐
pem doby uvítáno.
Jako průkopnický program je považován program Uvažování a re‐
habilitace (Reasoning and Rehabilitation, zkratka R and R), který se
zaměřuje na přetransformování pachatelova myšlení, posiluje se uva‐
žování a dovednosti, které mají být zaměřeny na chování vyznačující se
sounáležitostí se společností. Před osobu jsou kladena morální dilema‐
ta a v případě objevení se problémů je snahou najít takové řešení, které
nebude na úkor druhých lidí. K vlastnímu jednání je třeba přistupovat
Probační programy pro mladistvé. Probační a mediační služba [online]. [cit. 13. 11. 2014].
Dostupné z: https://www.pmscr.cz/mladistvi‐probacni‐programy/.
55 PMS má přístup k usnesením o zahájení trestního stíhání proti mladistvému a v daném
případě zvažuje, zda aktivní vstoupí do řízení.
56 Viz § 15 odst. 3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
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velice kriticky.57 Některé probační programy se navíc zaměřují i na
spáchaný trestný čin, na způsob spáchání a na možnosti, jak by mohla
být nastalá situace vyřešena odlišně, než samotným spácháním trest‐
ného činu.58
Bohužel možnost ukládání povinnosti podrobit se probačnímu pro‐
gramu u nás není tak častá. Akreditační řízení je dosti přísné, navíc
programy jsou poměrně zdlouhavé a práce s klienty pracná. Přece jen
uložení napomenutí s výstrahou či uložení výchovných povinností je
jednodušší. Takhle by to ale v praxi být nemělo a práci, zejména s mla‐
distvými pachateli, by měl být věnován dostatečně dlouhý čas, protože
jen tehdy daná opatření mohou dosáhnout požadovaného výsledku.
Z probačních programů, se kterými máme zkušenosti na našem území,
lze jmenovat Učební program – mladiství (tento program je realizován
napříč republikou), Probační program Šance (jeho trvání je ale po‐
měrně krátké, pouhých 8 setkání, tudíž nevím, zda lze takto rychle do‐
sáhnout výsledků), Probační program Změnit směr (realizován v Brně,
kombinuje skupinové a individuální přístupy a do řešení zapojuje i ro‐
dinu pachatele) a další programy.59 Bohužel v některých městech a je‐
jich širším okolí nejsou žádné probační programy dostupné (severní
Morava, Znojmo, Břeclav) a v praxi je chápáno jako nepřijatelné, aby
byl pachatel nucen za programem dalece dojíždět. Domnívám se, že
i přesto, že v blízkosti bydliště mladistvého není žádný probační pro‐
gram realizován, je možné toto opatření uložit. Výchovné působení je
nezbytné a vzdálenost nelze brát jako překážku pro ukládání.
Při bližším zkoumání mě velice překvapilo, že probační programy
jsou nejméně využívány v Praze a Středočeském kraji. Je pravda, že
v této části republiky jsou si lidé nejvíce vzdáleni, často se neznají ani
sousedé navzájem, avšak právě proto by zde mělo být toto opatření
ukládáno, aby bylo mladistvým vysvětleno, že problémy druhých by
i ve velkých městech měly být také našimi problémy, pokud se chceme
v našem prostředí cítit bezpečně a požadovat ohleduplnost i od cizích
ROSS, Robert, R.; FABIANO, Elizabeth; ROSS, Roslyn, D. The R&R Program – Reasoning &
Rehabilitation. Cognitive Centre of Canada [online]. [cit. 13. 11. 2014]. Dostupné z:
http://www.cognitivecentre.ca/RRProgram.
58 Think First. Ministry of Justice [online]. [cit. 13. 11. 2014]. Dostupné z:
http://www.glosprobation.org.uk/NR/exeres/25ED2236‐7435‐4584‐BD2C‐
9ABA9BB3BA0E.
59 Zpráva o realizaci akreditovaných probačních programů v roce 2012. Probační a mediační
služba České republiky [online]. Praha, 2013. [cit. 13. 11. 2014]. Dostupné z: https:
//www.pmscr.cz/download/mladistvi_probacni_programy_Zprava_o_realizaci_2012.pdf.
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lidí. Dle zveřejňovaných aktivit spadajících do jednotlivých programů
je patrné, že rodinní příslušníci nejsou do programů příliš zapojováni.
Navíc bych uvítala, pokud by spáchaný trestný čin a jeho dopady byly
v rámci programů více řešeny, zejména otázka negativních dopadů
trestného činu na život dalších osob (nejen poškozeného, ale také ro‐
diny, případně celé komunity). Obsahové zaměření probačních pro‐
gramů je velice široké (právní vědomosti, pracovní návyky, finanční
gramotnost, zvládání závislostí, zlepšování měkkých dovedností, ale
také volnočasové aktivity). Obsahová náplň by ale měla být nejspíše
lépe propracována, zaměřila bych se více na měkké dovednosti, rozši‐
řování povědomí o dopadech trestných činů, v souvislosti s následky,
které měl trestný čin na životy dalších osob.
Nové způsoby řešení problému
V případě mladistvých pachatelů může být tento způsob urovnání si‐
tuace ještě důležitější, protože zde se jedná o pachatele, který je na
možném začátku své zločinecké kariéry, a tak s ním může být lépe pra‐
cováno a ovlivněno jeho následné jednání. Rodina by měla být mladist‐
vému oporou a projednání činu v její přítomnosti může mít značný
pozitivní vliv, protože tím může dojít i k obroušení třecích ploch. Citli‐
vé téma spáchaného trestného činu by mohlo být pro následné rodinné
vztahy značně na obtíž. Porozumění situaci protistrany, pochopení šir‐
ších souvislostí spáchaného trestného činu a zamyšlení se nad tím, co
bylo spácháno, umožňuje vžít se do situace druhého, pochopit situaci
a dojít porozumění. Svolané rodinné konference za účelem urovnání
vzniklého konfliktu se ve světě těší velkému zájmu a přináší s sebou
zajímavé výsledky. V rámci projektu rodinných konferencí, jakožto
zvláštní formy mediace, se výrazně snižuje recidiva mladistvých pacha‐
telů, která byla vyčíslena na pouhých 7 %.60
Někteří autoři mezi prostředky, které slouží k vyřešení problému,
a jež jsou chápány jako možnosti nabízené restorativní justicí, kladou
pouze taková opatření, s jejichž realizací nemáme v ČR příliš mnoho
zkušeností. V těchto případech není kladen důraz na alternativní
trestya odklony, ale spíše je přistupováno k možnostem, v rámci nichž
60

Sociologická rešerše výzkumů ke kriminalitě a sociálně patologickým jevům u dětí
a mladistvých. MVČR [online]. Publikováno 2013. [cit. 12. 11. 2014]. Dostupné z:
http://www.mvcr.cz/clanek/sociologicka‐reserse‐vyzkumu‐ke‐kriminalite‐a‐socialne‐
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hraje důležitou roli více aktérů. V potaz přicházejí restorativní pro‐
gramy, které využívají různé podoby mediace, rodinné konference
a tzv. kruhy.61
Mediace
Tento postup pro řešení konfliktů, který je alternativou soudního
procesu (případně předpokladem pro uplatnění institutu narovnání) je
právně upraven i u nás.62Smírné řešení konfliktu za účasti nezávislého
odborníka v této oblasti má napomoci k vyřešení situace ku prospěchu
všech stran a současně k ulehčení práce soudům. Dochází k opětovné‐
mu setkání pachatele a jeho oběti, jsou zformulovány škody a další ne‐
gativa, která trestný čin oběti přinesl, ve výsledku má dojít k uzavření
mediační dohody (a také smíru mezi stranami). Pachatel by si na zá‐
kladě jednání měl uvědomit, co svým činem napáchal, ovšem vzhledem
ke krátké době, v níž je tento postup realizován, nedochází k většímu
výchovnému efektu. Vhodnější by bylo využití mediace jako součásti
určitého probačního programu. Je třeba, aby bylo pracováno s city
a psychikou osob. Uzavření dohody o náhradě škody je dobré, nicméně
samo o sobě nemá pozitivní dopad na myšlení a následné jednání pa‐
chatele i jeho oběti.
Rodinné konference
Původem novozélandský model byl zaváděn s ohledem na neefek‐
tivnost a přetíženost soudního systému, což zejména u delikvence
mládeže bylo spatřováno jako velký problém. Vycházel z tradic tam‐
ních maorských obyvatel, kteří byli v minulosti zvyklí řešit vzniklé
problémy za účasti všech rodinných příslušníků. Zde není požadován
souhlas pachatele, prvek dobrovolnosti je eliminován, s ohledem na
prospěšnost vyřešení věci pro širší okruh osob nemá být možnost vol‐
by umožněna pouze jediné osobě. Na druhou stanu po oběti trestného
činu nelze požadovat, aby se za všech podmínek konference účastnila.
V případě, kdy je její souhlas odepřen, se hledají alternativy (typicky se
požádá jiná osoba, které se v minulosti stalo totéž, aby se zúčastnila,
STUTZMAN, Amstutz Lorraine; ZEHR, Howard. Victim Offender Conferencing – in Pensyl‐
vania´s Juvenile Justice System. Publikováno: 1998. [cit. 12. 11. 2014]. Dostupné z:
http://www.emu.edu/cjp/publications/all/victim‐offender‐conferencing‐
manual/victim‐offender‐conf‐manual.pdf.
62 Zákon č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci.
61

69

případně je s obětí komunikováno prostřednictvím nějakého technic‐
kého zařízení na dálku), jak vše uskutečnit, aby i přes tuto komplikaci
mohlo dojít k úspěšnému řešení. V praxi je třeba stanovit určitá krité‐
ria, při jejichž splnění je možné ke konferenci přistoupit (dle typu a zá‐
važnosti trestného činu, kriminální minulosti mladistvého pachatele,
postoji k trestnému činu a přiznání/nepřiznání viny). S tímto modelem
je ale koketováno i v Evropě, za průkopníka lze brát Belgii, kde jsou ro‐
dinné konference v praxi využívány tehdy, pokud mladistvý pachatel
vinu nepopírá (používají se u závažnějších trestných činů). V případě,
že je mezi osobami dosaženo konsenzu, soud schvaluje navrženou do‐
hodu.63 Dochází tedy k provázanosti soudního řízení a alternativního
řešení situace za účasti většího počtu osob. Cílem je dosažení domluvy
mezi všemi zúčastněnými.
S ohledem na zatažení rodiny do všech fází řešení vzniklé situace,
počítá tato koncepce s pozitivním přístupem pachatele k přijatému
rozhodnutí. V rámci rodiny bude nejen dosaženo určité dohody, ale ná‐
sledně i kontrolováno, zda budou sliby realizovány. Rodina ovšem mu‐
sí s uskutečněním konference souhlasit. V případě, že by tomu tak
nebylo, jednotliví členové by do toho byli nuceni, nelze očekávat, že by
bylo dosaženo pozitivních výsledků. Vztahové problémy mezi mladist‐
vým pachatelem a ostatními členy rodiny by přetrvávaly, navíc by ro‐
dina jen stěží zajišťovala naplňování dohodnutého. V prvotní fázi by
mělo dojít k izolovanému setkání mezi odborníkem, který konferenci
organizuje, a jednotlivými zúčastněnými osobami. Poté může být při‐
stoupeno k samotnému průběhu konference, kdy jsou jednotlivé pro‐
blematické body vysvětleny účastníkům, pachatel a přítomné blízké
osoby následně hledají společně řešení, které by mohlo celou situaci
napravit. Toto řešení musí být s ohledem na jeho smysl a účelnosti od‐
souhlaseno odborníkem.64

HUNTSMAN, Leone. Family group conferencing in a child welfare context. Ashfield: NSW
Department of Community Services, 2006. 25 s. ISBN 1 74190 0107. Dostupné z:
http://www.community.nsw.gov.au/docswr/_assets/main/documents/research_family
_conferencing.pdf.
64 Rodinné konference – metoda a popis procesu. V zájmu dítěte [online]. [cit. 14. 11. 2014].
Dostupné z: http://www.vzd.cz/rodinne‐konference‐metoda‐popis‐procesu.
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A co na to komunita?
Již ve starých kulturách bylo využíváno tzv. kruhů, v rámci nichž
probíhalo jednání, a dopodrobna byly řešeny dopady konkrétního jed‐
nání na celou společnost. Všichni členové kmene se mohli vyjádřit, ja‐
kým způsobem byl ovlivněn jejich život, jak se na problém dívají.65
Také nynější snahou jsou ozdravné praktiky, které dokáží pomoci
nejen samotnému pachateli, ale také společnosti. Pokud by bylo vede‐
no standardní trestní řízení, pachatel by nebyl vystaven uzdravujícímu
vlivu, který je na něho za součinnosti mnoha osob vyvíjen. Trestným
činem dochází k narušení rovnováhy ve společnosti a narušení stávají‐
cích pravidel.66 Na tomto způsobu řešení se mohou účastnit nejen lidé
z dané komunity, pachatel, oběť, ale v některých případech i zástupci
státních orgánů. Ti jsou tu od toho, aby poskytli odborné informace,
a v případě nedosažení výsledků v rámci této metody, může dojít ná‐
sledně ke standardnímu trestnímu procesu. Soudce může to, na čem se
v rámci jednání účastníci dohodli (např. i jen některou dílčí otázku),
využít v zahájeném řízení.
Shrnutí nových způsobů řešení problému
Pro všechny uvedené možnosti je typické, že se na jejich realizaci
účastní více osob a snahou je uspokojení potřeb všech osob (morální
satisfakce, náhrada škody, zamezení dalšímu páchání trestné činnosti
v budoucnosti, napravení pokřiveného vztahu mezi pachatelem a jeho
obětí). K těmto možnostem je přistupovánomálo.Evropa se vyznačuje
zdrženlivostí a určitou skepsí. Belgie, jakožto Mekka restorativní justi‐
ce v Evropě, se novým technikám ovšem nebrání. V ČR lze využívat po‐
stupů, které v případě spáchání trestného činu nabízí mediace, ovšem
aplikování těchto možností není zatím příliš běžné. V případě mladist‐
vých pachatelů by bylo dobré přejít k povinnému využívání tohoto
řešení (nutné je vymezení případů, kdy by se tak mělo dít). Zapojení
rodin do řešení konfliktu chápu jako velice prospěšné, v opačném pří‐
padě může mezi rodinnými příslušníky v případě spáchání nějakého
trestného činu zůstávat mnoho nevyřčených otázek a výčitek, které
mohou bránit komunikaci a obnově pozitivních vztahů mezi těmito
PRANIS, Kay. The Little Book of Circle Processes: A New/Old Approach to Peacemaking.
Skyhorse Publishing, 2005. S. 3. ISBN 978‐1561‐484‐61‐4.
66 ROSS, Rupert. Returning to the Teaching: Exploring Aboriginal Justice. Peguin Global,
2009. S. 38. ISBN 978‐0143‐055‐59‐4.
65

71

osobami. Novým možnostem bych se nebránila a hledat způsoby, s je‐
jichž pomocí lze docílit snížení kriminality a ulevit v práci soudům, je
na místě. Pokud by se osvědčily tyto postupy, mohlo by dojít k rozšíře‐
ní alternativních metod i na dospělé pachatele. Zapojování celých ko‐
munit (vesnic, městských částí, bytových domů, ulic) prozatím jako
účinně využitelné nevidím, s ohledem na nepěstování blízkých vztahů
mezi osobami, které jsou si geograficky blízké a kvůli prostředí odcize‐
ní a izolovanosti, se kterým se v moderní společnosti potýkáme.
Závěr
Přístupy pramenící z restorativního nazírání na kriminální jednání
usilují o změnu v povědomí lidí. Snahou je přistupovat k následkům
kriminality z jiného úhlu pohledu, ne jen slepě usilovat o uložení tvr‐
dého trestu. Cílem je posilovat postavení oběti, pozitivně motivovat
a napravit pachatele, zajistit rovnováhu všech společenských zájmů.
V této práci jsem se zaměřila na jednotlivé možnosti, které české trest‐
ní právo doposud neupravuje, případně jsou využívány zatím v ne‐
dostatečné míře. Jedná se o možnosti, díky nimž lze s mladistvým
pachatelem lépe pracovat a docílit tak smysluplnosti daného řešení pro
celou společnost.
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Domácí vězení a sankce s prvky dohledu v systému
opatření ukládaných mladistvým pachatelům.67
House Arrest and Sanctions with Supervision in Juvenile
Sanctions System.
Jana HULMÁKOVÁ
Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou trestního opatření
domácího vězení a dalších opatření, spojených s dohledem, včetně
problematiky aplikace elektronického monitoringu. Pozornost bude
zaměřena na současnou aplikační praxi při ukládání a výkonu těchto
sankcí mladistvým pachatelům v ČR, ale též na aktuální poznatky kri‐
minologického výzkumu a problémy aplikační praxe, které souvisejí
s využitím elektronického monitoringu při ukládání těchto sankcí v za‐
hraničí.
Klíčová slova: domácí vězení, dohled probačního úředníka, mladist‐
ví, elektronický monitoring
Annotation: The article deals with issues of house arrest, sanctions
combined with supervision of probation officer, and with electronically
monitored sanctions. Attention is paid to current practice in the field of
imposing and execution of these sanctions in the case of juvenile
offenders in the Czech Republic and also to actual findings of
criminological research and practise with electronically monitored
sanctions abroad.
Key words: home arrest, supervision of probation officer, juveniles,
electronic monitoring
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Současný systém opatření, která je možné ukládat mladistvým pa‐
chatelům dle ZSM,68 existujev českém trestním právu, byť s určitými
legislativními změnami, již 12 let od jeho zakotvení. Přitom podmínky
ukládání a výkonu opatření mladistvým nepůsobí výraznější výkladové
obtíže. ZSM s sebou přinesl výrazné změny v přístupu, jak reagovat na
provinění mladistvých, což se postupně začalo odrážet i v aplikační
praxi. Jedním z patrných rysů, a zároveň rozdílů ve srovnání s dospě‐
lými pachateli, bylo právě výrazné posílení využívání sankcí s prvky
dohledu probačního úředníka. Vhodnost a efektivita využívání tohoto
institutu právě u mladistvých pachatelůse ukázala např. i ve výzkumu
IKSP, zaměřeném na efektivitu podmíněného odsouzení.69 V ZSM se
posílení tohoto institutu projevilo ve výrazném rozšíření možnosti
kombinovat dohled i v případech, kde to u dospělých pachatelů možné
není, spolu s formulací zásad, které akcentují výchovný, restorativní
a reintegrační účel sankcí.
Jaké místo tedy sankce s dohledem zaujímají v aplikační praxi sou‐
dů? Z grafu č. 1 je patrné, že podmíněné upuštění od uložení trestního
opatření, které zpravidla bývá spojeno s dohledem, a podmíněné od‐
souzení s dohledem činí v roce 2013 dohromady 14 % všech sankcí
uložených mladistvým pachatelům. Pro srovnání v případě všech od‐
souzených osob, tj. včetně dospělých, činí tento podíl necelé 4 %. Při‐
tom je třeba vzít v úvahu, že i s ostatními trestními opatřeními, kde to
připouští jejich povaha, lze mladistvým uložit dohled ve formě výchov‐
ného opatření.

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve vě‐
cech mládeže ve znění novel
69 Blíže VEĆERKA, K. a kol. Ohrožená mládež mezi prevencí a represí. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2011, s. 54n., s. 83n.
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Graf č. 1
Sankce uložené mladistvým soudy v roce 2013 v %
Jiné trestní Trestní opatření
opatření** odnětí svobody
Zákaz vstupu na
uložené nepodmíněné; 4
sportovní kulturní samostatně; 1
Upuštění
a jiné s. akce ; 0
od uložení
trestního
opatření §
11 ZSM; 3

Podmíněné
upuštění od
uložení trestního
opatření; 7
Upuštěno od
potrestání (§ 12
ZSM); 1
Peněžité opatření
uložené
samostatně; 0
Peněžité opatření
s podmíněným
odkladem; 0

Domácí vězení; 0
Podmíněné
odsouzení s
dohledem; 7

Obecně
prospěšné
práce; 17
Podmíněné
odsouzení; 59

Pramen: Přehledy o pravomocně vyřízených osobách podle soudů
(odsouzených a vyřízených jinak) – mladiství, Ministerstvo sprave‐
dlnosti ČR.
Jak lze dovodit z grafu č. 2právě po nabytí účinnosti ZSM došlo k ná‐
růstu podílu případů, kdy soudy aplikovaly podmíněné upuštění od
trestního opatření70, a podmíněné odsouzení s dohledem. V případě
podmíněného odsouzení zůstává podíl poměrně stabilní, byť v po‐
sledních letech mírně klesá. Naopak po nabytí účinnosti trestního
zákoníku71lze zaznamenat u mladistvých nárůst podílu prostého pod‐
míněného odsouzení, v roce 2013 pak velmi výrazný. U podmíněného
upuštění lze též zaznamenat od roku 2009 mírný pokles v jeho uklá‐
dání. Částečně to lze pravděpodobně vysvětlit poklesem podílu prvo‐
trestaných mladistvých před soudy. Od roku 2009 se převážně
pohybuje kolem 74 %, ve srovnání např. s rokem 2007, kdy činil více
než 78 %.72 Přitom institut podmíněného upuštění od potrestání při‐
padá v úvahu nejčastěji právě u prvotrestaných.
Nutno dodat, že podmíněné upuštění od uložení trestního opatření nemusí být, na rozdíl
odpředchozích let, vždy kombinováno s uložením dohledu.
71 Zákon č. 40/2009, sb., trestní zákoník
72 Podíl prvotrestaných mladistvých v roce 2013 se příliš neliší od předchozího období, je
třeba však upozornit na to, že zde mohlo dojít k určitému zkreslení vlivem amnestie
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Graf č. 2
Vývoj ukládání sankcí s dohledem v % (mladiství)
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Pramen: Přehledy o pravomocně vyřízených osobách podle soudů
(odsouzených a vyřízených jinak) – mladiství, Ministerstvo sprave‐
dlnosti ČR
Graf č. 3
Vývoj počtu sankcí s dohledem ukládaných mladistvým
v letech v abs. č.
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dlnosti ČR
v roce 2013, tj. zejména v případě, že v její souvislosti došlo k účinkům zahlazení odsou‐
zení.
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Výrazněji patrný je však od roku 2009 postupný pokles absolutních
počtů mladistvých, kterým byly uloženy tyto sankce, což lze částečně
zdůvodnit obecně poklesem stíhaných, obžalovaných a následně od‐
souzených mladistvých v tomto období, s výjimkou roku 2012. Dalším
důvodem mohla být i obava soudů z pouze formálního výkonu těchto
sankcí z důvodu nedostatečného personálního obsazení Probační
a mediační služby. Problém formálnosti výkonu institutu dohledu vy‐
plynul i z poznatků kriminologického výzkumu.73 V rámci novějšího
dotazníkového šetření mezi soudci a státními zástupci74 byl problém
s nedostatečným personálním zabezpečením Probační a mediační
služby (dále jen PaMS) též zmíněn, byť většina z nich hodnotila spolu‐
práci s PaMS jako velmi dobrou či spíše dobrou. Na straně druhé z to‐
hoto dotazníkového šetření mezi probačními úředníky vyplynulo, že
probační úředníci vnímají jako problém při spolupráci se soudy to, že
např. soudci až s velkým prodlením reagují na informace o tom, že od‐
souzený nedodržuje podmínky dohledu, či jiné alternativní sankce,
případně na to nereagují vůbec.75
Možná je však i jiné vysvětlení, tj. že dohled je skutečně využíván
v případě, kde to mladistvý potřebuje, není vyloučeno, že se v prvních
letech mohl v případě pohledu projevit i tzv. net widening efekt.
Významné postavení dohledu probačního úředníka v systému opat‐
ření pro mladistvé lze dovodit též z grafu č. 2, kde je patrné, že toto vý‐
chovné opatření je i druhým z nejčastěji ukládaných výchovných
opatření soudy. V menší míře je toto výchovné opatření ukládáno stát‐
ními zástupci v přípravném řízení.76

Např. ROZUM, J., KOTULAN, P. HÁKOVÁ, L. Vybrané problémy sankční politiky. Ukládání
nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho alternativ. Praha: Institut pro kriminologii
a sociální prevenci, 2005, s. 78 ISBN 80‐7338‐042‐0
74 SCHEINOST, M. a kol. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro sociologii
a sociální prevenci, 2014, s. 28, s. 55
75 Tamtéž, s. 92
76 Blíže viz HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,
s. 70, ISBN 978‐80‐7400‐450‐6
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Graf č. 4
Vývoj podílu jednotlivých výchovných opatření
uložených soudy v %
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Od roku 2010 však lze i zde zaznamenat pokles absolutních počtů
ukládaných dohledů probačního úředníka, jako jednoho z výchovních
opatření ukládaných soudy.
Graf č. 5
Výchovné opatření - dohled probačního úředníka uložený soudem
dle ZSM v letech 2004-2013 v abs. č.
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Za výraznější legislativní změny v oblasti opatření ukládaných mla‐
distvým lze označitpředevším změny související s účinností trestního
zákoníku‐ zejménanapř.rozšíření rejstříku trestních opatření o domácí
vězení a zákaz vstupu na sportovní kulturní a jiné společenské akce.
Z níže uvedené tabulky je patrné, že tyto sankce se mladistvým uklá‐
dají pouze ve výjimečných případech.
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Pramen: Přehledy o pravomocně vyřízených osobách podle soudů
(odsouzených a vyřízených jinak) – mladiství, Ministerstvo spravedl‐
nosti ČR
Ani v případě dospělých se zatím domácí vězení příliš neprosadilo,
přičemž jako hlavní důvod je soudci a státními zástupci označována
absence plošné kontroly výkonu této sankce prostřednictvím elektro‐
nického monitoringu.78
Nicméně ukazuje se, že nejde o důvod jediný a přistupují i další fak‐
tory. Zajímavé poznatky v této oblasti přinesl výzkum IKSP,79 který sice
nebyl zaměřen pouze na mladistvé pachatele, ale zjištěné poznatky lze
vztáhnout i na ně, byť s určitými omezeními. V rámci tohoto výzkumu
se ukázalo, že soudci a státní zástupci jako problém, který brání širší
aplikaci domácího vězení, označují, vedle obecně zmiňované absence
elektronického monitoringu, též, obdobně jako např. u trestu obecně
prospěšných prací, zvýšenou časovou náročnost při ukládání těchto
trestů, spojenou s potřebou vyžádat si zprávu probačního úředníka
v případě možnosti vydání trestního příkazu.
Je sice pravda, že tento efekt by neměl být v případě mladistvých tak
výrazný, neboť v případě mladistvého trestní příkaz vydat nelze.
Nicméně není to vyloučeno, pokud již dovršil 18. rok věku, přitom ze
Zde se jedná o sankce uložené jako hlavní, nicméně ojedinělé jsou i případy, kdy je tato
sankce u mladistvých ukládána jako sankce vedlejší.
78 SCHEINOST, M. a kol. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro sociologii
a sociální prevenci, 2014, s. 15‐16, s. 44‐45
79 Tamtéž: s. 17
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statistik Ministerstva spravedlnosti80 vyplývá, že i v případě mladist‐
vých je tato forma rozhodnutí využívána – v roce 2015 se jednalo o 464
osob, z toho 159 dospělých, v rejstříku Tm vyřízených u okresních
soudů trestním příkazem, čemuž koresponduje i výrazné zvýšení podí‐
lu „prostých“ podmíněných odsouzení.
Kromě toho jsou jako další překážky, které brání účelnému uložení
a výkonu sankce, uváděny zejména absence stálého bydliště pachatele,
případně jeho časté změny zejména u sociálně slabších osob.81 Tyto
problémy ostatně vystupují jako významné diskriminační faktory při
ukládání domácího vězení, resp. sankcí spojených s elektronickým mo‐
nitoringem i v rámci výsledků výzkumu zaměřeného na punitivitu
elektronicky monitorovaných sankcí.82Tam jsou kromě toho zmiňová‐
ny ještě další faktory, které vedou k diskriminaci některých pachatelů
při ukládání těchto sankcí, jako např. nesouhlas spolužijících osob
v případech, kdy se vyžaduje souhlas,83 zajištění a financování telefo‐
nické linky v bytě, neschopnost placení nákladů spojených s elektro‐
nickým monitoringem.
Je třeba říci, že se jedná o faktory, které mohou být diskriminující
i v ČR. Přitom lze předpokládat, že právě poměrně častý nízký socioe‐
konomický status mladistvého a jeho rodiny a nefunkční rodina, která
nemá zájem, či dokonce odmítá spolupracovat při výkonu této sankce,
nebude v případě mladistvých pachatelů, kterým hrozí v podstatě nej‐
přísnější alternativa k nepodmíněnému trestu, výjimkou. Naproti tomu
výše uvedený výzkum neprokázal, že věk pachatele by sám o sobě byl
takovým diskriminačním faktorem.84
Otázka je, zda je zde ještě nějaký další specifický důvod, proč se v ČR
domácí vězení prakticky vůbec neukládá u mladistvých pachatelů. Jed‐
ním z možných vysvětlení je, že soudy zatím preferují již vyzkoušené
Dostupné na: http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy‐agend.html
SCHEINOST, M. a kol. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro sociologii
a sociální prevenci, 2014, s. 15‐16, s. 17
82 Jednalo se o obsahovou analýzu studií zaměřených na sankce spojené s elektronickým
monitoringem, v zemích západního světa, kde mají tyto sankce již určitou tradici. Blíže
MARTINOVIC, M. The complexity of punitiveness of elektronically monitored sanctiosn.
The Western World Analysis . Saarbrücken: LAP Lambert academic Publishing AG & Co.
KG, 2010, s. 70‐75
83 Souhlas spolužijících osob sice v ČR není podmínkou, ale jejich stanovisko, nepochybně
ovlivní zprávu probačního úředníka o možnostech výkonu této sankce, a mělo by mít
vliv i na rozhodování soudu při zvažování této sankce.
84 Práce cit. v poznámce č. 82, s. 83.
80
81
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alternativní tresty s tím, že trestní opatření domácího vězení tak, jak je
u nás koncipováno, tj. pokud je uložen bez dalšího pouze jako omezení
osobní svobody, není pro mladistvé tak přínosné jako jiné druhy sank‐
cí. To ostatně vychází i ze zkušeností ze zahraničí, kde obecně jako ne‐
efektivní se ukazují alternativní sankce orientované pouze na kontrolu
a omezení života odsouzeného mladistvého.85
Proto v zahraničí není domácí vězení mladistvým často ukládáno ja‐
ko samostatná sankce. Jako příklad lze uvést Angii a Wales, kde s ohle‐
dem na tyto zkušenosti a poznatky z prvních fází zavádění intenzivního
dohledu (Intenzive Supervision and Surveillance Programme), kde se
ukázalo, že na úspěšný výkon intenzivního dohledu kombinovaného
s elektronickým monitoringem má vliv i způsob kontroly‐ není u mla‐
distvých tato sankce ukládána samostatněale v kombinaci s dohledem
a dalšími výchovnými programy a zároveň je kontrola prostřednictvím
elektronického monitoringu zároveň doplněna o osobní kontroly pro‐
bačního úředníka spojené s konzultací.86
K tomu je však třeba dodat, že ZSM umožňuje kombinovat domácí
vězení s výše uvedenými opatřeními. Zákonnou podmínkou u mladist‐
vých to však přímo není. Kromě toho přetrvává problém s dostupností
relevantních probačních programů, případně jiných programů ve
smyslu § 18 odst. 1 písm. g) ZSM v rámci jednotlivých krajů a okresů,
a zejména pak jejich variability, tak, aby odpovídaly skutečným potře‐
bám mladistvých.
Význam má také délka a intenzita uloženého opatření spojeného
s elektronickým monitoringem, kdy se ukázalo, že v případech trvání
déle než 6 měsíců, aniž by došlo ke snižování omezení s ním spojených,
vede k nárůstu stresu a zhoršení vztahů s ostatními členy rodiny. Nao‐
pak v případě přiměřené délky a intenzity takové sankce a fungujících

FITZGERALD, M., STEVENS, A., HALE, CH. aj. Přehled znalostí o násilí mezi mládeží: trendy,
strategie a reakce v členských státech EU. Studie EC, 2004, (překlad) Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2006, s. 65‐76, 110‐112.
86 YOUTH JUSTICE BOARD ISSP Initial Report. The summary of the initial report on the In‐
tensive Supervision and Surveillance Programme[online] Youth Justice Board, 2004, s. 32
[2012‐08‐11] Dostupné z:
http://www.yjb.gov.uk/Publications/Resources/Downloads/ISSP_summary.pdf.
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rodinných vztahů je sankce vnímána i ostatními členy rodiny pozitivně
a jako přínosná pro pozitivní rozvoj osoby, které byla uložena.87
Poukazováno je též na to, že právě u mladistvých může hrozit, ještě
výrazněji než u dospělých, v případě trestů spojených s elektronickým
monitoringem, tj. především nošením náramku, riziko stigmatizace,
když mladiství např. navštěvují školu, případně vzdělávací zařízení, při
nichž vykonávají aktivity, kdy je náramek dobře patrný.88
Kromě toho se ukazuje, že ve srovnání se staršími osobami, podro‐
benými sankcím, které jsou spojeny s elektronickým monitoringem,
vnímají mladiství tuto sankci jako velmi omezující a punitivní, s čímž
souvisí i vyšší pravděpodobnost porušení jejich podmínek.89
Cílem tohoto příspěvku není podat vyčerpávající výčet všech faktorů
a vedlejších efektů, které ovlivňují nejen případné uložení těchto sank‐
cí mladistvým, ale i jejich řádný výkon. Výše uvedené poznatky, které
se s ohledem na to, že domácí vězení v ČR se mladistvým ukládá zatím
pouze výjimečně a absentuje zde jeho kontrola prostřednictvím EM,
vycházejí převážně ze zahraničních poznatků. Ty však mohou přispět,
za situace, že bude zaveden elektronický monitorig, k tomu, aby se tato
sankce mladistvým ukládala skutečně v takové formě a rozsahu a záro‐
veň spolu s poskytnutím potřebných sociálních služeb mladistvému
a osobám, které s ním po dobu výkonu žijí, aby výše uvedené negativní
efekty a diskriminační faktory byly co nejvíce potlačeny.
Konkrétně lze doporučit např.:
- ukládat intenzivní formy sankcí jako je např. domácí vězení spo‐
jené s dohledem skutečně těm mladistvým, kde by jedinou alternativou
bylo vzhledem k okolnostem nepodmíněné odnětí svobody
- neukládat domácí vězení mladistvým pouze jako samostatnou
sankci, ale kombinovat ji s dohledem probačního úředníka, případně
dalšími vhodnými výchovnými opatřeními
MARTINOVIC, M. Home Detention: Issues, Dilemmas and Impacts for Detainees'Co‐
Residing Family Members. [online] Current Issues in Criminal Justice, 90 2007‐2008, July
2007, s. 93‐100 [2012‐08‐14] Dostupné na: http//Heinonline.org
88 NELLIS, M. Surveillance, stigma and spatial constrait. The ethical challenges of electronic
monitoring. In: NELLIS, M., BEYENS, K., KAMINSKI, D. Electronically Monitored
Punishment. International and critical perspectives. London: Routledge, 2013, s. 203n.
89 MARTINOVIC, M. The complexity of punitiveness of elektronically monitored sanctiosn.
The Western World Analysis. Saarbrücken: LAP Lambert academic Publishing AG & Co.
KG, 2010, s. 89‐90
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- pečlivě zvažovat při úvaze o délce domácího vězení případné ne‐
gativní efekty, nutno dodat, že mladistvému může být uloženo domácí
vězení v délce až do jednoho roku
- pokusit se eliminovat či alespoň zmírnit faktory, které mohou
vést k nemožnosti uložit mladistvým tento typ trestu, např. zvážit
osvobození mladistvých od placení nákladů spojených s výkonem to‐
hoto trestu, intenzivní spolupráce a podpora spolužijících osob atd.
Zároveň se ukazuje, že i v případě mladistvých pachatelů, i když ne
tak výrazně jako u dospělých, ovlivňuje ukládání alternativních trestů,
včetně domácího vězení a sankcí s dohledem, tlak na orgány činné
v trestním řízení, aby věc byla vyřízena co nejrychleji. To ovšem nemu‐
sí být vždy zcela v souladu s tím, jaké opatření či postup by bylo vhod‐
né a účelné v souladu s §1 odst. 2 ZSM mladistvému uložit.
Zároveň je třeba poukázat na to, že sankce spojené s dohledem pro‐
bačního úředníka mají sice v případě mladistvých již dlouhodobě
v aplikační praxi poměrně důležité postavení, ale do budoucna je třeba
stále pečlivě zkoumat i jejich konkrétní náplň, zda nejsou vykonávány
formálně, případně, zda je zde rychlá a adekvátní reakce v případě, že
mladistvý výkon těchto sankcí neplní řádně. Neboť to vše nepochybně
výrazně ovlivňuje jejich efektivitu.
JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
Katedra sociální práce Filozofická fakulta UK v Praze
E‐mail: Jana.Hulmakova@ff.cuni.cz
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Souvislost trestné činnosti
s mladým obdobím věku pachatelů
Connection between crime
and young period of offenders´ age
Marcela MOULISOVÁ
Anotace: Byly uvedeny a komentovány věkové křivky kriminality
vybraných druhů trestné činnosti. Křivky dokládají významnost mladého
období věku pro trestnou činnost a dávají podněty k uvažování o pre‐
venci.
Klíčová slova: věkové křivky kriminality; mladé období věku; pre‐
vence
Annotation: Age‐crime curves of different crime were carried out
and were commented on. These curves have showed the importance
of young ageperiod for commission of crime and have put some
instigations to prevention.
Key words: age‐crime curves; young age period; prevention
Již od první poloviny 19. století je známo, že existuje souvislost mezi
počtem trestných činů a věkem zjištěných pachatelů. Tato souvislost
se, pokud jde o celkovou kriminalitu, charakteristicky projevuje a lze ji
vyjádřit tzv. věkovou křivkou kriminality (age‐crime curve). Ta má ty‐
pický tvar: od raného věku s přibývajícími roky prudce narůstá počet
trestných činů, maxima se dosahujezhruba kolem počátku dospělosti,
a poté s postupujícími lety se tento počet postupně snižuje. Křivka je
tedy asymetrická, charakterizovaná zpočátku strmým vzestupem v ob‐
dobí raného mládí a poté s přibývajícím věkem pozvolným klesáním.
Tato zákonitost byla opakovaně zjišťována v různých obdobích i ze‐
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mích, a bez ohledu na minoritní nebo etnický status. Platí nejspíš také
i pro kriminální dráhu jednotlivce. Je známo, že jak recidivující pacha‐
telé stárnou, jejich kriminální projevy slábnou, resp. jich ubývá.
Také v České republice lze z policejní statistiky kriminality vysledo‐
vat typičnost věkové křivky kriminality. Data vycházejí z tzv. objasněné
trestné činnosti. Ta zahrnuje zjištěné pachatele, resp. osoby, které poli‐
cie vyšetřuje a stíhá jako pravděpodobné pachatele trestného činu. Tito
pachatelé představují ovšem jen výsek všech pachatelů. Otázkou může
být, zda by typičnost věkové křivky platila pro všechny pachatele en
bloc, nicméně lze snad plausibilně předpokládat, že nejspíš ano.
Věkové křivky celkové kriminality v letech 2009‐2013 zpracované
autorkou z policejních dat uvádí graf č. 1. Je z něj patrné, že v období
velmi mladého věku došlo u části osob k prudkému nárůstu trestné
činnosti, že tento nárůst po dvacítce mírně klesal, a že po čtyřicítce na‐
stal s postupujícím věkem rychlejší úbytek trestné činnosti. Je tedy
patrné, že z hlediska kriminality je období mládí, a to nejen období ne‐
zletilosti, ale včetně období věku mladých dospělých, velice významné
a rizikové, právě tak, jako je významné a rizikové pro případný ná‐
stup kriminální dráhy jedince. Ne totiž všichni mladí pachatelé pokra‐
čují s pácháním v dospělosti.
Graf č. 1
Věkové křivky celkové kriminality v ČR.
Celková kriminalita podle věku v letech 2009‐2013
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Věkové křivky různých druhů kriminality, anebo nahlížené podle
pohlaví, mohou mít trochu odlišný tvar, i když základní charakter jejich
tvaru zůstává. Obecně také platí, že s menším počtem případů je tvar
křivky více rozkolísaný a méně v něm může vystupovat jeho typičnost.
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Věkovou křivku celkové kriminality mužů a žen podávají grafy č. 2
a č. 3. Tvar křivky je stejný, ale zdá se, že kulminace nastává u mužů
trochu dříve, než u žen, a také, že úbytek trestné činnosti po dvacítce je
u žen trochu pomalejší, než u mužů. Ve sledovaných letech se ženy na
celkové kriminalitě podílely cca 13‐14 %.
Graf č. 2
Věkové křivky mužů – roky 2009‐2013
Celková kriminalita ‐ muži
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Graf č. 3
Věkové křivky žen – roky 2009‐2013
Celková kriminalita ‐ ženy
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Nejčastějším druhem kriminality je majetková trestná činnost. Tu
v policejních statistikách nejvíce sytí krádeže prosté a krádeže vloupá‐
ním, které v průměru zaujímají cca 90 % z vykazované majetkové kri‐
minality. Z pohledu statistiky jsou krádeže prosté zhruba v průměru
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2 x častější, než krádeže vloupáním. Věkové křivky krádeží prostých
a krádeží vloupáním podle pohlaví uvádějí grafy č. 4 až č. 7.
Graf č. 4
Věkové křivky krádeží prostých – muži; roky 2009‐2013
Krádeže prosté ‐ muži
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Graf č. 5
Věkové křivky krádeží prostých – ženy; roky 2009‐2013
Krádeže prosté ‐ ženy
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Z křivek lze vyčíst, že počet krádež prostých páchaných chlapci
a dívkami (viz grafy č. 4 a č. 5) ve věku 14‐16 let zhruba odpovídá po‐
čtu krádeží páchaných muži i ženami kolem čtyřicítky, a že období vě‐
ku mladých dospělých je – z pohledu – kriminality – u žen snad ještě
významnější, než u mužů. Co se týče zastoupení pohlaví, ženy se na
těchto krádežích podílely cca 15‐16 %.
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Graf č. 6
Věkové křivky krádeží vloupáním – muži; roky 2009‐2013
Krádeže vloupáním ‐ muži
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Graf č. 7
Věkové křivky krádeží vloupáním – ženy; roky 2009‐2013
Krádeže vloupáním ‐ ženy
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Zatímco krádeží prostých s postupujícím věkem pachatelů (ať mužů
či žen) od dospělosti celkem plynule postupně ubývá, u mužů krádeží
vloupáním po ostré kulminaci kolem 18‐20 let věku ubývá strměji.
Ženy krádeže vloupáním páchají proporcionálně méně – v letech 2009‐
2013 se na nich podílely cca 5‐6 %, a tudíž se typičnost křivky tak zře‐
telně neprojevuje (viz graf č. 7).
Kromě majetkové trestné činnosti je dalším druhem obecné krimina‐
lity kriminalita násilná; ta ovšem zdaleka není tak častá, jako je majet‐
ková. Pod násilnou kriminalitu je řazena řada skutků, z nichž obvykle
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nejčastějšími jsou úmyslné ublížení na zdraví a loupeže. Na obou dru‐
zích této trestné činnosti se ženy podílejí přibližně 7 % (nebo max. do
8 %). Pro relativně malý počet těchto skutků, které spáchaly ženy, zde
budou pro loupeže a úmyslné ublížení na zdraví uvedeny jen věkové
křivky mužů – viz grafy č. 8 a č. 9.
Graf č. 8
Věkové křivky loupeží – muži; roky 2009‐2013
Loupeže ‐ muži
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Graf č. 9
Věkové křivky ublížení – muži; roky 2009‐2013
Úmyslné ublížení ‐ muži
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Z tvaru věkových křivek lze vyčíst, že loupeží se někteří chlapci začí‐
nají dopouštět již v dosti raném věku a v každém roce tohoto období
jich strmě přibývá. Výrazné kulminace je dosahováno kolem 18 let vě‐
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ku a poté nastává – zejména ve srovnání s úmyslným ublížením – rela‐
tivně strmější pokles. Čtrnácti až šestnáctiletí se dopouštějí loupeží
zhruba ve stejné míře, jako muži kolem třicítky.
Co se týče úmyslného ublížení, kulminace nastává později, mezi roky
18‐24 let, a s dalšími lety věku jich celkem pravidelně postupně ubývá.
Aktivita 14‐16 letých pokud jde o tento čin, je přibližně na stejné úrov‐
ni, jako u mužů kolem padesátky.
Další skupinou trestné činnosti, na kterou zaměřím pozornost, je
hospodářská trestná činnost. Policie do ní zařazuje řadu skutků, které,
kromě Hlavy VI. Trestné činy hospodářské, jsou uvedeny ještě v jiných
hlavách zvláštní části TZ (např. v Hlavě V. Trestné činy majetkové,
v Hlavě X. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, v Hlavě VII.
Trestné činy obecně nebezpečné, a v dalších). Tato skutečnost snižuje
vypovídací hodnotu policejní statistiky co se týče celkové hospodářské
kriminality. Na hospodářské trestné činnosti se ženy – ve srovnání
s muži – obecně podílejí proporcionálně mnohem více, než na jiných
druzích trestné činnosti.
Oproti obecné kriminalitě (majetkové, násilné), která začíná již
v mladém věku, většinu hospodářské kriminality začínají páchat až
osoby dospělé, mladší jen výjimečně. Pouze jeden skutek pod ní spada‐
jící páchají i osoby nezletilé. Jde o trestný čin „neoprávněné opatření …
platebního prostředku“ (§ 234), který je ale zároveň nejčastějším skut‐
kem v této skupině trestných činů. V podstatě se většinou jedná o krá‐
deže platebních karet.
Dalšími častými skutky hospodářské kriminality jsou podvody. Úda‐
je k nejčastějším z nich uvádějí grafy č. 10 až č. 13. Věkové křivky jsou
zpracovány až od 18. roku věku, protože tyto trestné činy jsou páchány
teprve od období věku mladých dospělých. Osoby mladší se jen ojedi‐
něle takovýchto činů dopouštějí.
Věkové křivky k hospodářskému podvodu (což je podvod nikoli na
jedinci, ale na instituci) podle pohlaví uvádějí grafy č. 10 a č. 11. Na
hospodářském podvodu (§ 209) se ženy ve sledovaném období podíle‐
ly 25‐30 %.
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Graf č. 10
Věkové křivky tr. č. dle § 209; roky 2010‐2013
Hospodářský podvod ‐ muži
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Graf č. 11
Věkové křivky tr. č. dle § 209; roky 2010‐2013
Hospodářský podvod ‐ ženy
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Věkové křivky tohoto podvodu ukazují od počátku dospělosti spíše
pozvolný nárůst páchání. U mužů nastává kulminace až ve věku plné
dospělosti, tj. mezi třicítkou a čtyřicítkou, a pokrývá širší věkové roz‐
mezí. Typičnost tvaru křivky je tedy poněkud narušena. U žen nastává
lehce naznačená kulminace až kolem věku čtyřiceti let, a typičnost tva‐
ru křivky se ještě více ztrácí. Zdá se, že ženy páchající podvody je pá‐
chají v ne příliš změněné míře po dobu celé své profesní dráhy.
Věkové křivky úvěrového podvodu (§ 211), který je podle policejní
statistiky třetím nejčastějším skutkem z hospodářské kriminality, uvá‐
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dějí podle pohlaví grafy č. 12 a č. 13. Podíl žen na tomto podvodu je ješ‐
tě větší, než na předchozím, a sice kolem 40 %.
Graf č. 12
Věkové křivky tr. č. dle § 211; roky 2010‐2013
Úvěrový podvod ‐ muži
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Graf č. 13
Věkové křivky tr. č. dle § 211; roky 2010‐2013
Úvěrový podvod ‐ ženy
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Věkové křivky pro obě pohlaví v tomto případě zachovávají (a to
i přes menší počet případů) typičnost tvaru, tedy zpočátku strmý ná‐
růst, který je ovšem opravdu prudký, a poté dochází k lehkému, ač ply‐
nulému pozvolnému klesání s věkem.
Z věkových křivek tak můžeme vyčíst, které věkové období je pro
kterou trestnou činnost významné. V případě obecné kriminality je to
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bezesporu období raného mládí. Pokud jde o hospodářskou trestnou
činnost, je to především věk mladé dospělosti, případně střední věk.
Ačkoli nelze z pouhých křivek zjistit, zda některé osoby začínají svou
trestnou činnost teprve až v dospělosti, přece jen to přinejmenším
věkové křivky hospodářské kriminality mohou naznačovat. Některé
z údajů výzkumu z roku 201190, který se uskutečnil na pachatelích vy‐
konávajících trest odnětí svobody, to mohou vhodně dokreslit. Recidi‐
visté, ať penologičtí nebo trestně právní, měli v průměru poněkud nižší
věk, než ti pachatelé, kteří recidivisty nebyli. Toto zjištění by mohlo
poukazovat na pravděpodobnost ranějšího začátku páchání trestné
činnosti budoucích recidivistů (tedy nerecidivisté spíše začínali po‐
zději), a nejspíš také na intenzivnější nárůst jejich trestné činnosti
v mladém věku, což se na věkových křivkách jistě obráží. Avšak una‐
prosté většiny z nich v jejich kriminální minulosti převažovala ma‐
jetková kriminalita, zatímco trestná činnost hospodářská se u nich
objevila v minulosti jen málo. Lze tedy dedukovat, že někteří pachatelé
zejména hospodářské trestné činnosti mohli začít s pácháním až v ob‐
dobí mladé dospělosti. Ostatně i výzkum kriminálních drah dokazuje,
že existují pachatelé začínající s pácháním později.91
Závěr
Věkové křivky naznačují, že období mladé dospělosti je z pohledu
páchání trestné činnosti významné, protože v něm někteří jedinci te‐
prve mohou začínat s pácháním trestné činnosti. Měla by se proto také
na toto období zaměřit pozornost. To znamená hledat faktory, které
zde mohou hrát roli, a poté zvažovat preventivní postupy, které by ná‐
stupu páchání v tomto věkovém období mohly bránit.
Z etiologického pohledu lze předpokládat, že někteří jedinci, kteří až
do období dospělosti neměli potíže se zákonem, protože se nejspíš při‐
pravovali na svou budoucí profesní dráhu a byli tak více pod kontrolou,
s uvolněním kontroly a otevřením možností, které jim v dospělém věku
jejich pracovní zařazení poskytuje, v mravním ohledu selhávají.
MOULISOVÁ, M. Penologická a trestně právní recidiva vězněných osob. In: VÁLKOVÁ,
Helena, Vratislava ČERNÍKOVÁ, Jana FIRSTOVÁ a kol. Aktuální otázky vězeňství. Praha:
Policejní akademie ČR v Praze, 2014, s. 157‐166. ISBN 978‐80‐7251‐426‐7.
91 viz nejnověji např. FARRINGTON, D. P., TTOFI, M. M., and COID, J. W. Development of
adolescence‐limited, late‐onset, and persistent offenders from age 8 to age 48. Aggressi‐
ve Behavior, vol. 35, no 2, 150‐163.
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Preventivní kontrola by proto měla spočívat v mravní výchově kon‐
tinuálně prováděné nejen na základních, ale i na středních školách
a učilištích. Bylo by také vhodné cíleně zintenzivnit kontrolu práce za‐
čínajících mladých pracovníků (pracovnic), zvláště pak těch, kteří pra‐
cují v ekonomické sféře.
Věkové křivky také naznačují, že trestná činnost žen, která se týká
hospodářské oblasti, by se zasloužila podrobnější výzkumnou pozor‐
nost.

PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D.
Policejní akademie ČR
Lhotecká 7, P.O.BOX 54, 143 01, Praha 4
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Nedostatečné vzdělání jako jeden z rizikových faktorů
sociální reintegrace pachatelů trestné činnosti
z řad mládeže
Lack of education as one of the risk factors of the social
reintegration of juvenile offenders
Jana FIRSTOVÁ
Anotace: Příspěvek prezentuje dílčí výsledky empirického šetření
zaměřeného na analýzu rizik sociální reintegrace osob opouštějících
výkon trestu odnětí svobody z pohledu samotných vězněných. Pozor‐
nost je prioritně zaměřena na vnímání vzdělávacích aktivit a postoj
ke vzdělání jako hodnotě ze strany mladistvých pachatelů trestné
činnosti.
Klíčová slova: mladistvý, odsouzený, vzdělání, výkon trestu
Annotation: The paper presents partial results of a survey
concentrated at analyzing the risks of social reintegration of persons
leaving imprisonment from the perspective of the prisoners . Attention
is primarily focused on the perception of educational activities and
realize to education as a value by juvenile offenders.
Key words: juvenile , convicted, education , imprisonment
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Vzdělání jakožto nezbytná součást socializace jedince představující
jeho kognitivní vybavenost ve smyslu osvojených vědomostí, doved‐
ností, postojů, hodnot či norem92 sehrává jednu z klíčových rolí v rámci
procesu resocializačního působení u pachatelů trestné činnosti, u mla‐
distvých pak zvláště. U mladistvých pachatelů trestné činnosti s dia‐
gnostikovanou poruchou chování se často setkáváme s výraznými
problémy edukačního procesu, četným vylučováním ze školního pro‐
středí a s tím souvisejícím nedokončením základního vzdělání. Žák
s poruchou chování je pro školy v mnoha případech problém, který in‐
stituce řeší často vyloučením dítěte ze školy a tím se zbavuje odpověd‐
nosti za jeho další vývoj.93 Dle školského zákona je však vzdělávání
v České republice postaveno na zásadě „rovného přístupu každého stát‐
ního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie
ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, po‐
hlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního
původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení obča‐
na“. Úkolem státu je pak zabezpečení spravedlivého přístupu každého
k uspokojení svých vzdělávacích potřeb dle jeho schopností a poža‐
davků.
Škola tak sehrává klíčovou roli v rámci edukace mladé generace, jež
plní nezastupitelnou úlohu též v souvislosti s intervencí u žáků s po‐
ruchami chování, kteří jsou umístěny ve vězeňských zařízeních, ve
kterých si odpykávají nepodmíněný trest odnětí svobody za svá
protiprávní jednání. V této souvislosti se jeví jako nezbytně nutné po‐
znání edukačních potřeb odsouzeného, jež úzce souvisejí s jeho posto‐
jem ke škole, vzdělání jakožto významné hodnotě. Mladiství pobývající
v zařízeních pro výkon trestu odnětí svobody často pocházejí z dys‐
funkčního, nepodnětného rodinného prostředí, kde rodiče svým dětem
nedávají dobrý příklad svým postojem k práci, ke vzdělání, předávají
tak svým dětem nevhodné vzorce chování, což se pak následně nega‐
tivně projeví též v průběhu vzdělávacího procesu dítěte. Vzdělávání
mladistvých v průběhu výkonu trestu odnětí svobody se tak jeví jako
významná oblast zacházení s „kriminální“ mladou populací, jež si za‐
slouží zvýšenou pozornost odborníků nejen penologické praxe, ale též
souvisejících oborů.
PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 2. rozšířené a pře‐
pracované vydání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80‐7178‐252‐1.
93 Srov. VOJTOVÁ, Věra, ČERVINKA, Karel a kol. Edukační potřeby dětí v riziku a s porucha‐
mi chování. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 20. ISBN 978‐80‐210‐6134‐7.
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Vzdělávání mladistvých odsouzených tvoří jednu z nejdůležitějších
částí programů zacházení, které jsou vytvářeny a následně realizovány
na základě diferencovaného, individuálního přístupu ke každému od‐
souzenému s cílem úspěšné reintegrace jedince zpět do společnosti.
Dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vy‐
dává Řád výkonu trestu odnětí svobody je nutné při zacházení s mla‐
distvými delikventy respektovat jejich specifické potřeby, které úzce
souvisejí s nedokončeným psychosociálním zráním osobnosti této vě‐
kové kategorie. Individualizované způsoby zacházení se zaměřují ve
zvýšené míře na rozvoj rozumové, emocionální a sociální zralosti mla‐
distvého. Vzdělávací a s tím úzce související pracovní aktivity mají vy‐
bavit mladistvého takovými kompetencemi, které mu usnadní jeho
návrat do občanského života, pomohou mu při uplatnění se na trhu
práce, povedou ho k životu na svobodě bez konfliktu se zákonem. Zís‐
kání, či dokončení vzdělání v průběhu výkonu trestního opatření tak
přispívá k naplnění účelu nepodmíněného výkonu trestu odnětí svo‐
body a tvoří trvalou součást aktivit realizovaných programů zacházení.
Vzdělávací aktivity jsou u vězněných osob zajišťovány prioritně
školskými vzdělávacími středisky, která v současné době působí
v rámci Vězeňské služby ČR ve věznicích Heřmanice, Všehrdy, Pardubi‐
ce, Plzeň, Rýnovice, Valdice či Světlá nad Sázavou. Vzdělávací aktivity
jsou realizovány od nejnižšího stupně základního vzdělání, přes různé
praktické či rekvalifikační kurzy až po vyučení v příslušném oboru.
Ve spolupráci s dalšími školskými subjekty je pak zajišťována pro
odsouzené též možnost maturitního studia, případně tříletého bakalář‐
ského studia na Masarykově univerzitě v Brně.
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Tabulka č. 1 Struktura odsouzených dle nejvyššího dosaženého
vzdělání rok 2013
Vzdělání

muži

ženy

nezjištěno (cizinci),
neuvedeno

120

11

131

0,92

zvláštní škola

341

20

361

2,52

bez základního vzdělání

33

15

48

0,34

nedokončené základní
vzdělání

300

28

328

2,29

základní vzdělání

5894

383

6277

43,89

vyučení bez maturity

5212

172

5384

37,65

vyučení s maturitou

342

13

355

2,48

středoškolské vzdělání
bez maturity

82

12

94

0,66

středoškolské všeobecné
vzdělání s maturitou

193

37

230

1,61

středoškolské odborné
vzdělání s maturitou

770

89

859

6,01

vyšší odborné

10

4

14

0,1

vysokoškolské vzdělání
I. stupně (Bc.)

42

6

48

0,34

vysokoškolské vzdělání
II. stupně (Mgr., Ing.)

133

16

149

1,04

vysokoškolské vzdělání
III. stupně (doktorát)

19

4

23

0,16

13491

810

14301

100

Celkem

celkem celkem v %

Zdroj: Statistiky vězeňské služby ČR
Podíváme‐li se na strukturu odsouzených dle nejvyššího dosaženého
stupně vzdělání (viz tabulka č. 1) vidíme, že nejvyšší procentuelní za‐
stoupení zde mají odsouzení pouze se základním vzděláním či vyuče‐
ním bez maturity. Odsouzení s nedokončeným základním vzděláním či
absolventi zvláštních škol tvoří cca 5‐6% podíl v rámci struktury všech
odsouzených. Do této kategorie v řadě případů spadají odsouzení mla‐
diství, kteří si právě v průběhu nepodmíněného trestu základní vzdělá‐
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vání doplňují. Mladistvým s dokončeným základním vzděláním pak
věznice nabízejí možnost vyučení v různých oborech jako např. elek‐
trotechnická výroba, obráběč kovů, práce ve stravování, šití prádla či
výroba konfekce. V průběhu zpravidla denního studia získávají odsou‐
zení všeobecné a odborné znalosti, vědomosti či dovednosti, které je
uschopňují k výkonu příslušné profese. Získání vysvědčení v daném
oboru usnadňuje odsouzeným po jejich propuštění uplatnění na trhu
práce a jejich další profesní rozvoj. Důležitá se v tomto ohledu jeví mo‐
tivace odsouzených k vzdělávání a k rozvoji jejich profesních kompe‐
tencí.
Vzdělávání odsouzených v průběhu výkonu trestu (trestního opat‐
ření) je doprovázeno řadou negativních faktorů, se kterými je třeba
v průběhu vzdělávacího procesu počítat. Pobyt ve vězeňském zařízení,
jakožto trest za spáchané provinění je odsouzenými vnímán velice ne‐
libě a s tím souvisí též vnímání jednotlivých aktivit programu zacháze‐
ní, které pobyt v instituci doprovázejí. Řada aktivit probíhajících ve
věznici je odsouzenými vnímána spíše negativně a povinnost chodit do
školy může patřit, u některých mladistvých, právě do této, ne příliš po‐
zitivně vnímané skupiny aktivit. Vzdělávání berou jako“nutné zlo“
a nevnímají tyto aktivity jako přínosné pro jejich další život, jako formu
pomoci či služby v jejich prospěch. Motivovat odsouzené k vzdělávání
je stěžejním a zároveň velice nesnadným úkolem pedagogických pra‐
covníků, kteří by měli vzbudit u odsouzených zájem o vzdělávání, bu‐
dovat aposilovat u nich pozitivní vztah ke škole a učení. V průběhu
vyučovacího procesu, ale i dalších souvisejících aktivit mohou peda‐
gogové ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky (speciálními
pedagogy, psychology, sociálními pracovníky či vychovateli) zpro‐
středkovávat odsouzeným příležitost zažívat pozitivní reakce okolí na
jejich výkony a chování.94 Tohoto se v řadě případů mladistvým v jejich
rodinách, ve kterých často nebylo vzdělání jako hodnota vůbec vnímá‐
no, nedostávalo, což se ve svém důsledku též negativně odráží v jejich
sebepojetí.
Vzdělávání lze tedy považovat za jednu z hlavních aktivit programů
zacházení s mladistvými delikventy. Na druhou stranu je třeba si uvě‐
domit, že pro následné uplatnění se na trhu práce sehrává daleko důle‐
žitější roli než samotná úroveň dosaženého vzdělání tzv. funkční
94

VOJTOVÁ, Věra. Porucha chování u dětí jako potřeba podpory a intervence. In: VOJTOVÁ,
Věra, ČERVINKA, Karel a kol. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno:
Masarykova univerzita, 2012, s. 23. ISBN 978‐80‐210‐6134‐7.
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gramotnost. Funkční gramotnost představuje určitou schopnost jedin‐
ce aplikovat získané znalosti při řešení konkrétních pracovních situa‐
cí.95 Proto je velice důležité, aby u odsouzených v průběhu výkonu
trestu došlo k vytváření si určitých pracovních návyků a praktických
dovedností, které jim následně na pracovním trhu usnadní jejich reali‐
zaci.
Vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody je předmětem dis‐
kusí jak laické veřejnosti, tak odborníků. V současné době však absen‐
tují relevantní empirická šetření dotýkající se klíčových témat tohoto
problému. Na katedře kriminologie Fakulty bezpečnostně právní Poli‐
cejní akademie ČR v Praze jsme se o dílčí výzkumné šetření zabývající
se problematikou vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody
jakožto významného faktoru resocializačního působení pokusili v rám‐
ci realizace Dílčího výzkumného úkolu 3/4 „Systémová analýza rizik
sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
(Ochranné výchovy, ochranného léčení) – příspěvek k prevenci recidi‐
vy /potažmo k bezpečnosti regiónů/“.
Základním cílem našeho empirického šetření byla analýza rizik soci‐
ální reintegrace mladistvých pachatelů propuštěných z výkonu trestu
odnětí svobody z pohledu samotných vězněných. Získání těchto po‐
znatků je významné z hlediska hledání efektivnějších nástrojů úspěšné
sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody.
Jednou z otázek, kterou jsme se v rámci výše uvedeného šetření zabý‐
vali, byla problematika vzdělávání v průběhu výkonu trestu a jeho
vnímání ze strany samotných odsouzených především ve vztahu k rizi‐
kům sociální reintegrace po propuštění.
S ohledem na charakter předmětu vymezeného problému se stala
ústřední technikou empirického zkoumání technika dotazování. Roz‐
hodující role této výzkumné techniky byla dána praktickou nemožností
sledované otázky jiným způsobem dostatečně zjistit.96 Tato technika
sběru dat zabezpečila nutnou anonymitu a tím i vyšší výpovědní hod‐
notu dat. Jako další pomocné výzkumné techniky byly využity přede‐
vším studium a analýza dostupných teoretických poznatků z odborné
literatury domácí i zahraniční provenience a volné rozhovory s re‐
spondenty a pracovníky vězeňských zařízení. Rozhovory a analýzy do‐
VOJTOVÁ, Věra, ČERVINKA, Karel a kol. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami cho‐
vání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 125. ISBN 978‐80‐210‐6134‐7.
96 SKALOVÁ, Jarmila a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha:
SPN, 1983, s. 91.
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stupných literárních zdrojů sloužily k objektivizaci a rozšíření po‐
znatků získaných dotazníkovým šetřením. Ke zpracování dat byly vyu‐
žity adekvátní matematicko‐statistické procedury. V rámci analýzy dat
byla pak hlavní pozornost zaměřena na hledání vztahů mezi relevant‐
ními proměnnými.
Pro sběr a následnou analýzu dat byl vytvořen dotazník, v němž bylo
postupováno od obecných charakteristik ke konkrétnějším. Bylo zfor‐
mulováno 16 otázek. Jednalo se jak o otázky uzavřené, tak otevřené
a polootevřené. Sběr dat probíhal za přítomnosti výzkumných pracov‐
níků, kteří pomáhali respondentům se samotným vyplňováním dotaz‐
níku. Jednotlivé otázky byly respondentům vysvětleny s ohledem na
jejich úroveň rozumových schopností. V průběhu vyplňování dotazníků
se mohli respondenti kdykoli na cokoli výzkumného pracovníka zeptat,
čímž se eliminovalo riziko nesprávného pochopení jednotlivých otázek.
Soubor respondentů tvořilo 76 mladistvých pachatelů (72 mužů,
4 ženy) aktuálně pobývajících v zařízeních pro výkon trestu odnětí
svobody na území ČR97. Sběr dat probíhal ve věznicích Heřmanice,
Pardubice, Všehrdy a Světlá nad Sázavou v období od 1. do 14. 7. 2014.
Pro vyhodnocení a následnou analýzu dat bylo využitelných všech 76
dotazníků.
Respondenty dotazníkového šetření byli mladiství (osoby blízké vě‐
ku mladistvému) ve věku od 16 do 21 let. Nejpočetnější věkovou kate‐
gorií respondentů byli mladiství ve věku 18 let (32 respondentů, z toho
2 dívky), dále 17 let (20 respondentů, z toho 1 dívka), 19 let (15 re‐
spondentů, z toho 1 dívka), blíže viz tabulka č. 2.

97

Dotazníkové šetření bylo realizováno též u mladistvých pachatelů aktuálně pobývajících
ve vězeňských zařízeních na Slovensku a v Polsku. Z hlediska omezeného rozsahu pří‐
spěvku, na tomto místě prezentujeme pouze dílčí výstupy získané v rámci empirického
šetření v České republice. K dílčím výsledkům ze SR blíže: ONDICOVÁ, Magdaléna. Zis‐
ťovanie rizík sociálnej reintegrácie osôb prepustených z ústavu na výkon trestu odňatia
slobody pre mladistvých a diagnostických a reedukačných centier – čiastkové výsledky
prieskumu realizovaného v Slovenskej republike. In: VÁLKOVÁ, Helena, ČERNÍKOVÁ,
Vratislava a Jana FIRSTOVÁ a kol. Aktuální otázky vězeňství. Praha: PA ČR v Praze, 2014,
s. 125‐136. ISBN 978‐80‐7251‐426‐7.
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Tabulka č. 2 Fyzický věk respondentů

Platná

16
17
18
19
20
21
Celkem

Četnost

Procenta

Procenta
z platných

Kumulativní
procenta

7
20
32
15
1
1
76

9,2
26,3
42,1
19,7
1,3
1,3
100,0

9,2
26,3
42,1
19,7
1,3
1,3
100,0

9,2
35,5
77,6
97,4
98,7
100,0

Nejčastěji respondenti uváděli, že před nástupem do výkonu trestu
odnětí svobody žili u svých rodičů 43 (56,6 %) respondentů, druhou
nejčastější odpovědí byla přítelkyně 11 respondentů 14,5 % často
ale s poukazem na společné soužití u rodičů a dále byla respondenty
volena varianta jiné s odkazem na pobyt v institucionálním zařízení
(11 respondentů 14,5%). Naprostá většina respondentů žila před ná‐
stupem výkonu trestu, dle jejich sdělení ve městě 68 respondentů
(89,5 %).
Vzdělávací aktivity, jakožto stěžejní prvek programů zacházení pře‐
devším právě u mladistvých odsouzených, a postoj k nim ze strany
jejich adresátů se jeví jako relevantní informace ve smyslu jejich efek‐
tivního výkonu s cílem úspěšné resocializační práce v duchu aktivního
bezkonfliktního zapojení jedince po propuštění zpět do společnosti.
Zajímalo nás tedy v rámci našeho výzkumného šetření vnímání vzdělá‐
vacích aktivit ze strany samotných odsouzených. Mladistvých respon‐
dentů jsme se ptali, jaké aktivity realizované v průběhu výkonu
nepodmíněného trestu považují za přínosné pro jejich osobu. Zvlášť
jsme se ptali na pracovní, vzdělávací, volnočasové aktivity či komuni‐
kaci s odborníky. Vzdělávací aktivity označilo za pro ně přínosné 63
respondentů (tj. 82,9 %, viz tabulka č. 3), což bylo pro nás poměrně po‐
těšující zjištění. Samozřejmě k hodnocení těchto výsledků musíme při‐
stupovat s určitou opatrností a počítat s jistou mírou zkreslení. Ale
i tak poměrně vysoké procento respondentů si uvědomuje, že vzdělá‐
vací aktivity realizované v průběhu výkonu trestu jim mohou v bu‐
doucnosti pomoc a přinést do jejich života něco pozitivního.
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Tabulka č. 3 Ve výkonu trestu považuji za přínosné
pro mou osobu – vzdělávací aktivity

Platná

Ano
Ne
Celkem

Četnost

Procenta

63
13
76

82,9
17,1
100,0

Procenta Kumulativní
z platných
procenta
82,9
17,1
100,0

82,9
100,0

Uvědomění si potřeby vzdělání pro svou další budoucnost je pro dítě
adolescentního věku velice složitý úkol. Adolescent hledá odpovědi na
řadu otázek, týkajících se právě budoucnosti a stojí před složitým úko‐
lem vytyčování si životních plánů a perspektiv. V tomto ohledu sehrává
nezastupitelnou úlohu rodina dítěte, která bohužel v mnoha případech
u mladistvých dostávajících se do výkonu trestu selhala. Určitou, i když
v mnoha ohledech, omezenou roli zde mohou sehrát právě odborní
pracovníci vězeňských zařízení, kteří jsou s mladistvým v každo‐
denním kontaktu a pokud mají dostatek informací o jeho dosavadním
vývoji, mohou s přihlédnutím ke specifikům a odlišnostem jeho psy‐
chosociálního vývoje posílit pozitivní vztah mladistvého ke vzdělání
jako takovému.
Se vzděláním úzce souvisí profesní uplatnění každého z nás. Dotazo‐
vali jsme se tedy respondentů našeho výzkumného šetření, zda se do‐
mnívají, že mají pro uplatnění na trhu práce dostatečné vzdělání.
Předpokládali jsme jisté odlišnosti v souvislosti s věkem odsouzených
mladistvých a předpokládaným stupněm dosaženého vzdělání. Taktéž
jsme k tomu přistupovali při vyhodnocování odpovědí respondentů.
U mladších respondentů do 17 let převládaly spíše odpovědi ne. U re‐
spondentů 17 a více let naopak převládalo přesvědčení odsouzených
o dostatečnosti jejich dosaženého vzdělání pro uplatnění na trhu práce,
viz klasifikační strom č. 1.
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Klasifikační strom č. 1 Domnívám se, že pro uplatnění
na trhu práce mám dostatečnou kvalifikaci

S výše uvedenou otázkou souvisely otázky další, které směřovaly do
budoucnosti odsouzených po opuštění bran věznice. Tázaly jsme se
respondentů, zda si chtějí hned po opuštění věznice nalézt nějakou
práci. Předpokládali jsme kladné odpovědi spíše u starších responden‐
tů, ale výsledky nás poněkud překvapily. Ačkoli „mladší“ respondenti
našeho výzkumného šetření (cca do 17 let) více uváděli, že se domní‐
vají, že nemají dostatečnou kvalifikaci pro uplatnění se na trhu práce,
naprostá většina z nich uvedla, že si hned po opuštění věznice práci
najít chtějí. U respondentů ve věku 18 let a starší jsme kladnou odpo‐
věď předpokládali a to se též ve výsledcích potvrdilo, blíže viz klasifi‐
kační strom č. 2.
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Klasifikační strom č. 2 Chci si hned po opuštění věznice
nalézt práci

Řada odsouzených zahájí v průběhu výkonu nepodmíněného trestu
odnětí svobody studium ať již nějakého učebního oboru či rekvalifi‐
kačního kurzu. Otázkou však zůstává kolik odsouzených po propuštění,
pokud k němu dojde z jakéhokoli důvodu dříve před absolvováním ce‐
lého studia či kurzu, toto na svobodě dokončí, případně zahájí studium
na základě svého rozhodnutí s cílem zvýšit si kvalifikaci s vědomím
prospěšnosti tohoto kroku vůči jeho dalšímu životu. Ptali jsme se tedy
našich respondentů, zda si hodlají hned po propuštění doplnit jejich
vzdělání. Nepatrně větší část respondentů 52,6% uvedla, že ano, druhá
část respondentů 47,4% tuto myšlenku nepotvrdila, viz tabulka č. 4.
Tabulka č. 4 Chci si hned po opuštění věznice doplnit vzdělání
Četnost Procenta
Ano
Platná Ne
Celkem

40
36
76

52,6
47,4
100,0
108

Procenta
z platných

Kumulativní
procenta

52,6
47,4
100,0

52,6
100,0

Je holou skutečností, že plnění vzdělávacích aktivit, jakožto součásti
programu zacházení, je pro řadu odsouzených v průběhu výkonu tres‐
tu účelovou záležitostí a jejich samotné odhodlání ve vzdělávání po
ukončení trestu pokračovat se bez patřičné motivace vytrácí.
Je více než zřejmé, že mladistvé odsouzené je nutné považovat za
specifickou skupinu adresátů edukačního procesu, u kterých předpo‐
kládáme vyšší poruchovost chování, kterou je nutné reflektovat též
v rámci výchovně vzdělávací činnosti. Jen díky včasné a informované
intervenci při respektu specifických potřeb, možností a limitů při vzdě‐
lávání této skupiny osob lze dosáhnout kýženého výsledku. Nezbytně
nutné je též zaměřit pozornost na oblast následné péče a podpory je‐
dinců opouštějících zařízení pro výkon trestu odnětí svobody. Pro‐
pouštěním mladistvého na svobodu jeho edukační proces nekončí, je
nutné již v průběhu výkonu trestu podchytit jeho zájem o vzdělání
a motivovat jej k další úspěšné cestě v jeho prosociálním vývoji.
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Významné rizikové faktory ovplyvňujúce reintegráciu
mladistvých páchateľov trestnej činnosti v kontexte
Slovenskej republiky
Significant risk factors affecting the social reintegration
of juvenile offenders in the context of the Slovak Republic
Magdaléna ONDICOVÁ
Anotácia: Príspevok prezentuje čiastkové výsledky získane z priesku‐
mu zameraného na zistenie rizík sociálnej reintegrácie mladistvých pá‐
chateľov v Slovenskej republike, ktorý bol realizovaný v rámci riešenia
medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy „Systémová analýza rizík so‐
ciálnej reintegrácie prepustených z výkonu trestu odňatia slobody
(ochrannej výchovy, ochrannej liečby).
Kľúčové slová: mladistvý, odsúdený, výkon trestu, penitenciárne
zaobchádzanie, vzdelanie, vzdelávanie
Annotation: This paper presents partial results obtained from the
survey aimed to identify risks of social reintegration of juvenile offenders
in the Slovak Republic, which was launched in resolving international
research output "systemic risk analysis of social reintegration released
from imprisonment (protective care, protective treatment).
Keywords: juvenile, convicted, the sentence, penitentiary treatment,
education, training
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Mladí ľudia v dnešnej Európe vyrastajú v spoločnosti, pre ktorú je
charakteristické stále sa zvyšujúce tempo sociálnych zmien a mládež
spolu s celou spoločnosťou prechádza neustálymi spoločenskými zme‐
nami. Neprispôsobenie sa neustálym spoločenským zmenám môže
vyústiť u časti mladých ľudí do porušovania spoločnosťou akceptova‐
ných noriem, či do správania sa, ktoré môže byť v rozpore so zákonom.
Pre takéto prípady si každá ľudská spoločnosť v historickom vývoji
vytvára určité mechanizmy reakcie na protispoločenskú činnosť pá‐
chanú jej jednotlivými členmi, mládež nevynímajúc. V rámci riešenia
kriminality mládeže je potom potrebné stanoviť hranice trestno‐
právnej zodpovednosti, kedy vymedzenie vekovej kategórie mládeže je
kľúčovým problémom. Delikventná mládež je predmetom pozornosti
celého radu odborníkov rôznych odborov.98 V kriminologickej, ale aj
súvisiacej trestnoprávnej literatúre, nachádzame odlišné chápanie tej‐
to kategórie osôb. Pojem mládež tu de facto zastrešuje pojmoslovie po‐
užívané predovšetkým v trestnoprávnych kódexoch. Ide o pojmy dieťa,
maloletý (dieťa do štrnástich rokov veku), mladistvý (dieťa od 14
rokov do 18 rokov veku)99, osoba blízka veku mladistvému (v krimino‐
lógiu používaný pojem mladý dospelý). V sociologickej literatúre je pod
pojmom dieťa, v súlade s článkom 1 Dohovoru o právach dieťaťa100
považovaná každá ľudská bytosť mladšia ako osemnásť rokov. Na zá‐
klade vyššie uvedeného, pre potreby vedeckej štúdie pod pojmom
mladistvý páchateľ chápeme osobu vo veku od 14 do 18 rokov.101
Vek mladistvého je vekom hľadania seba samého, svojej osobnej
identity.102 V pomerne krátkom časovom období dochádza k fyziolo‐
gickým, psychologickým a sociálnym zmenám dieťaťa. Dieťa sa mení
na dospelého, zodpovedného a samostatného jedinca. Pripravuje sa na
plnohodnotný život v spoločnosti, život dospelého s určitou profesij‐
nou, partnerskou, rodičovskou, či inou rolou. V súvislostí s dynamikou
FIRSTOVÁ Jana, Kriminalita mládeže, s. 114.
Vzhľadom na odlišnú dolnú hranicu trestnej zodpovednosti v rámci trestných kódexov
Slovenskej republike a Českej republike (ČR) v ČR je chápaná maloletá osoba do 15 roku
veku a osoba mladistvú od 15 rokov do 18 rokov veku.
100 Dohovor o právach dieťaťa Časť 1, čl. 1. Dostupné na [cit. online 20141210]
http://www.gymparnr.edu.sk/ obsah/predmety/subory/nos/dopd.pdf
101 § 94 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Do‐
stupné na [cit online 05012015] http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005‐300
102 FLIMEL, K. a KIŠKOVÁ, L. 2002. Uplatňovanie metód, foriem a prostriedkov zaobchád‐
zania s odsúdenými mladistvými mužmi v ÚVTOS pre mladistvých Sučany. podľa KO‐
ZOŇ, A. Špecifiká zaobchádzania s odsúdenými vo väzení. s. 90.
98
99
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vývojových zmien v tomto období, pre ktoré je charakteristický ne‐
súlad dozrievania fyzických a psychických procesov jedinca, vo vzťahu
k prostrediu v ktorom dieťa vyrastalo, je potrebné mať v pamäti riziká
sociálno‐deviantného vývoja osobnosti, ktoré sa práve v tomto vývojo‐
vom období môžu u dieťaťa prejaviť.103 Medzi rizikové činitele, ktoré
determinujú asociálne správanie mládeže patria emocionálne faktory.
Časť mladých ľudí sa môže práve pod vplyvov dospievania, ktoré ozna‐
čujeme aj ako kriminogénny faktor kriminality mládeže, dopúšťať pá‐
chania protispoločenských skutkov, ktoré môže vyústiť aj do páchania
trestnej činnosti.
Ak chceme v našej spoločnosti efektívne riešiť problematiku pro‐
tispoločenskej činnosti mládeže nestačí poznať najvýznamnejšie fakto‐
ry ovplyvňujúce vznik delikventného správania sa mladých ľudí. Preto
je dôležité poznať aj najvýznamnejšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť
reintegráciu osôb, ktoré si odpykávajú, prípadne už odpykali uložený
trest, teda je potrebné poznať aj ďalšie činnosti a aktivity zamerané na
predchádzanie kriminality mládeže. A práve vyplývajúc z uvedeného,
bolo premetom záujmu nášho výskumu, okrem iného, aj zistenie niek‐
torých vybraných faktorov vplývajúcich na reintegráciu104 mladých
ľudí, ktorý sa dostali do rozporu so zákonom a bol im uložený naj‐
prísnejší trest, trest odňatia slobody.
Výkon trestu mladistvých
Mladistvý105, ktorému bol uložený trest odňatia slobody si tento
trest vykonáva v ústave na výkon trestu odňatia slobody, konkrétne
mladiství muži v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladis‐
tvých v Sučanoch a odsúdené mladistvé ženy v Ústave na výkon trestu
odňatia slobody pre ženy Nitra – Chrenová. 106
Viac k psychosociálnemu vývinu VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospě‐
lost, stáří. s. 232.
104 Sociálna reintegrácia, sociálna rehabilitácia a resocializácia sa používajú súbežne, hoci
najčastejšie ako pojem resocializácia. Z kontextu vyplýva obsah pojmu, t. j. opätovné za‐
členenie jednotlivca do spoločnosti.
105 Podľa § 94 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon v znení neskorších predpi‐
sov sa za mladistvú osobu považuje osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕ‐
šila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku.
106 Vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa môže generálny riaditeľ roz‐
hodnúť, že mladistvý vykoná trest aj v inom ústave, ak je to pre plnenie programu za‐
obchádzania účelnejšie.
103
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Vývoj počtu mladistvých odsúdených vo výkone trestu odňatia slo‐
body, rozdelených podľa pohlavia, nám približuje graf 1. Informácie
spracované v grafe poukazujú na skutočnosť, že posledné tri roky po‐
čet mladistvých mužov, ktorí boli vo výkone trestu odňatia slobody po‐
sledné tri roky klesal, a naopak počet mladistvých žien posledný rok
stúpol.
Graf 1 Vývoj odsúdených mladistvých za sledované obdobie
rokov 2005 až 2013
4
2
2
0
3
2
1
2
2

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0

51
58

Mladistvé
ženy

70
68
109
105

Mladiství muži

110
92

124
20

40

60

80

100

120

140

(Zdroj : www.zvjs.sk)
Účelom trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať z neho
riadneho občana, pričom trest má zároveň pôsobiť na predchádzanie
protiprávnych činov a primerane chrániť aj spoločnosť. Uložený trest
má súčasne viesť k obnoveniu narušených sociálnych vzťahov a k za‐
členeniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia. Zaobchá‐
dzanie s mladistvým odsúdeným je zamerané najmä na zvyšovanie
jeho zodpovednosti, samostatnosti, získavanie kvalifikácie, pozitívneho
vzťahu k práci, na vzdelávanie a rozvíjanie záujmovej činnosti. U mla‐
distvého sa uplatňujú také spôsoby zaobchádzania, ktoré minimalizujú
negatívne účinky izolácie od spoločnosti.107
Aby bol výkon trestu efektívny, mladiství na základe vstupného psy‐
chodiagnostického vyšetrenia, pedagogickej a sociálnej diagnostiky,
ktorá sa realizuje počas pobytu mladistvého v nástupnom oddiele, sú

107

§ 97 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Do‐
stupné na [cit online 05012015] http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005‐300
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zaradený podľa kritérií vnútornej diferenciácie do troch108 diferen‐
ciačných skupín.
Diferenciačná skupina so zmierneným režimom sa určí mladis‐
tvému, ktorý je pozitívne motivovaný na reedukačný a resocializačný
proces, s aktívnym prístupom k plneniu programu zaobchádzania. Di‐
ferenciačná skupina so základným režimom sa určí mladistvému
s neujasneným prístupom k plneniu programu zaobchádzania a k pl‐
neniu povinností, porušujúcemu ústavný poriadok menej závažným
spôsobom, slabšie motivovanému na reedukačný a resocializačný
proces a diferenciačná skupina so sprísneným režimom sa určí mla‐
distvému, ktorý je nedostatočne motivovaný na reedukačný a reso‐
cializačný proces, s pasívnym, ľahostajným až odmietavým prístupom
k plneniu programu zaobchádzania a k plneniu povinností, porušujú‐
cemu ústavný poriadok závažnejším spôsobom.
Pri stanovení obsahu programu zaobchádzania mladistvého sa vždy
sleduje zabezpečenie jeho pracovnej kvalifikácie, príprava na samo‐
statný spôsob života a najmä zabránenie nepriaznivého vplyvu väzen‐
ského prostredia. Pri príprave mladistvého na budúce povolanie a jeho
zaraďovaní do práce ústav spolupracuje s rodičmi alebo zákonnými
zástupcami mladistvého.
Program zaobchádzania obsahuje okrem návrhu na zaradenie do
vzdelávania a osvetovej činnosti, rekvalifikačné a resocializačné záme‐
ry v rámci možností ústavu s prihliadnutím na záujem a reálne mož‐
nosti odsúdeného aj možnosti systematického rozvíjania a budovania
záujmov v podmienkach ústavu, najmä zaradenie do krúžkov, športo‐
vej činnosti a kultúrno‐osvetovej činnosti, ďalej možnosti zaradenia do
práce vzhľadom na profesiu, zdravotnú klasifikáciu a bezpečnostné
hľadisko, zameranie na posilňovanie sociálne pozitívnych väzieb
s blízkymi osobami a možnosti využitia účinných foriem a metód zaob‐
chádzania, uplatňovanie iných metód a postupov zaobchádzania zame‐

108

V súčasnosti pri vnútornej diferenciácii mladistvých diferenciačnú skupinu určí riaditeľ
ústavu na návrh komisie. Mladistvým sa z hľadiska vnútornej diferenciácie môže určiť
diferenciačná skupina so zmierneným režimom, diferenciačná skupina so základným
režimom a diferenciačná skupina so sprísneným režimom. § 70 Vyhláška Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva
Poriadok výkonu trestu odňatia slobody (z 19. decembra 2013),
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raných najmä na odstránenie subjektívnych príčin páchania trestnej
činnosti.109
Sociálna reintegrácia, sociálna rehabilitácia a resocializácia sa v SR
používajú súbežne, hoci najčastejšie ako termín resocializácia. Z kon‐
textu vyplýva obsah pojmu, t. j. opätovné začlenenie jednotlivca do
spoločnosti.
Celkovo spolu v roku 2013 sa v rámci procesu zaobchádzania zúčastni‐
lo vzdelávacích aktivít 379 odsúdených. Mladiství odsúdení predstavova‐
li takmer 1/7 z celkového počtu odsúdených k 31. 12. 2013.
Tabuľka č. 1 Počet zúčastnených odsúdených na vzdelávaní
v roku 2013.110
MUŽI

ŽENY

Mladiství SPOLU

Plnenie povinnej školskej dochádzky

0

0

11

11

Štúdium na základnej škole za účelom
získania nižšieho stredného vzdelania

19

0

0

19

Štúdium na strednej odbornej škole
alebo odbornom učilišti za účelom zís‐
kania nižšieho stredného odborného
vzdelania

42

0

25

67

Štúdium na strednej odbornej škole za
účelom získania stredného odborného
vzdelania

203

0

15

118

Štúdium na gymnáziu za účelom získa‐
nia úplného stredného všeobecného
vzdelania

44

0

0

44

Štúdium na strednej odbornej škole za
účelom získania úplného stredného od‐
borného vzdelania

4

1

0

5

Štúdium na strednej odbornej škole za
účelom získania vyššieho odborného
vzdelania

15

0

0

15

spolu

327

0

52

379

(Zdroj: www.zvjs.sk)

Podrobnejšie § 11 ods. 3 Rozkazu generálneho riaditeľa č. 33 /2012 o zaobchádzaní
s obvinenými a odsúdenými.
110 Štatistická ročenka ZVJS za rok 2013 Dostupná na [cit online 05012015]
http://www.zvjs.sk/dokumenty/rocenky/Rocenka_2013.pdf
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Hlavná pozornosť v rámci penitenciárneho zaobchádzania s mla‐
distvými v ústave na Výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
v Sučanoch je zameraná na zmenu postojov, hodnotovej orientácie, ži‐
votného štýlu, na motivovanie odsúdených mladistvých v oblasti vzde‐
lávania, ukončenia základnej školskej dochádzky, získania odbornej
kvalifikácie ako nevyhnutných podmienok pre začlenenie sa do spo‐
ločnosti. Vzdelanie je vnímané ako základne právo mladého človeka,
a aj ako investícia a prostriedok na rozvoj jeho talentu, nadania a for‐
movania jeho komplexnej osobnosti.111
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Sučanoch pri zabezpečovaní
vzdelávania mladistvých spolupracuje so Základnou školou v Su‐
čanoch, v rámci stredného odborného vzdelania s praktickou školou
ISCED (International Standard Classification of Education) a Odborným
učilišťom v Martine112. Stredné odborné vzdelanie odsúdených zabez‐
pečujú v spolupráci so Strednou odbornou školou v Turanoch113 a so
Strednou odbornou školou sv. J. Robotníka v Žiline114.
Vzdelávanie odsúdených a jeho podmienky upravuje zákon o výkone
trestu. Ústav vytvorí podmienky na plnenie povinnej školskej do‐
chádzky v súlade s osobitným predpisom.115
Odsúdení, ktorí študujú počas výkonu trestu odňatia slobody sú,
podľa Šaradinovej116 silným motivačným vzorom pre iných odsúde‐
ných, o čom svedčí aj zvyšujúci záujem o dané učebné odbory.
V nasledujúcej časti príspevku sprístupňujeme časť informácií, ktoré
boli získané z výskumu realizovaného v spolupráci s Katedrou krimi‐
nologie PA ČR v rámci riešenia čiastkovej úlohy vedecko‐výskumnej
úlohy „Systémová analýza rizik sociálni reintegrace propuštených

ŠARADINOVÁ Danica Nový školský rok 2013/2014 v ÚVTOS pre mladistvých Sučany. In
Zvesti, č. 3‐4/2013, roč. 45. s. 18‐19.
112 Odsúdení sa v rámci štúdia na OU pripravujú v rámci učebného odboru prevádzka
a príprava je dál.
113 Odsúdení sa v rámci štúdia na SOŠ pripravujú v rámci odboru spracovanie dreva a po
absolvovaní odboru majú uplatnenie na výkon jednoduchých pomocných prác v dre‐
várskej výrobe.
114 Odsúdení sa v rámci štúdia na SOŠ pripravujú v odbore maliar a murár.
115 Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niekto‐
rých zákonov.
116 ŠARADINOVÁ Danica Nový školský rok 2013/2014 v ÚVTOS pre mladistvých Sučany. In
Zvesti, č. 3‐4/2013, roč. 45. s. 18‐19.
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z výkonu trestu odnětí slobody – příspěvek k prevenci recidivy (po‐
tažmo k bezpečnosti regiónu)117.
Výskum bol zameraný na zistenie rizík sociálnej reintegrácie osôb
prepustených zo zariadení na výkon trestu odňatia slobody. Bol reali‐
zovaný prostredníctvom dotazníkov118, ktoré boli konštruované kole‐
gami z PA ČR v Prahe. Ich slovenská mutácia bola distribuovaná ako
„Reintegrácia – dotazník – VTOS“. Dotazníky pozostávali spolu zo 16
otázok, z ktorých prvé dve boli zamerané na sociálno‐demografickú
klasifikáciu a zostávajúcich 14 otázok bolo zameraných na samotné
zistenie rizík sociálnej reintegrácie.
Vychádzajúc z uvedeného, sme svoju pozornosť venovali analýze
faktorov sociálnej reintegrácie osôb, ktoré si odpykávajú trest odňatia
slobody optikou samotných odsúdených. Dôraz pri vyhodnocovaní zís‐
kaných informácii sme pre potreby príspevku venovali predovšetkým
faktorom akými sú vzdelávanie a zamestnávanie.
Celkové vyhodnotenie bolo realizované so zámerom verifikácie
výskumných predpokladov (VP) resocializácie páchateľov trestnej čin‐
nosti VP 1, 5 a 6, z celkového počtu 8 VP.
VP 1 Respondenti majú pozitívny vzťah k aktivitám zaobchádzania
realizovaným v zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody.
VP5 Respondenti sa domnievajú, že pre uplatnenie sa na trhu práce
majú dostatočné vzdelanie.
VP6 Respondenti si nechcú po prepustení z výkonu trestu odňatia
slobody doplniť vzdelanie.
Respondentmi nášho výskumu boli odsúdení mladiství, odpykávajú‐
ci si trest odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody
v Sučanoch. Vzorku respondentov nášho výskumu realizovaného
v ústave na výkon trestu odňatia slobody predstavovalo 61 responden‐

Číslo DVÚ 3/4 „Systémová analýza rizik sociálni reintegrace propuštených z výkonu
trestu odnětí slobody – příspěvek k prevenci recidivy (potažmo k bezpečnosti regió‐
nu)“.
118 Dotazníky boli zamerané na získanie informácií od osôb, ktoré boli umiestené v škol‐
ských výchovno‐preventívnych zariadeniach a reedukačných centrách (pre mládež)
a odsúdených mladistvých, odpykávajúcich si trest odňatia slobody v ÚVTOS pre mla‐
distvých v Sučanoch. Účasť respondentov na realizovanom prieskume bola dobrovoľná.
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tov119. Zohľadnením veku najpočetnejšiu skupinu predstavovali 17
roční (32 odsúdených), v poradí druhou skupinu predstavovali 16 a 18
roční (po 9 odsúdených) a 5 odsúdených 19 ročných a 6 starších ako
19 rokov (osoby blízke veku mladistvému).
Vzdelávanie patrí medzi základné sociálne práva odsúdených. Patrí
medzi základné aktivity plnenia programu zaobchádzania odsúdených.
Vzhľadom na nízky vek odsúdených, z ktorých niektorí často nemajú
ukončené ani základné vzdelanie, sa ukončenie základného vzdelania,
či príprava na povolanie alebo doplnenie kvalifikácie zdá ako sa‐
mozrejmosť. Zloženie odsúdených mladistvých, ktorým bol uložený
trest odňatia slobody a ten si odpykávali počas rokov 2010 až 2013
v ústavoch na výkon trestu podľa vzdelania nám približuje tabuľka 2.
Tabuľka č. 2 Zloženie mladistvých odsúdených podľa vzdelania
2010

2011

2012

2013

Negramotní

5

8

3

1

Neúplné základné
vzdelanie

35

32

37

28

Základné vzdelanie

62

61

55

42

Stredoškolské vzdelanie

1

1

0

1

Úplné stredoškolské
vzdelanie

1

0

0

0

Vysokoškolské vzdelanie

0

0

0

0

(Zdroj: www.zvjs.sk)
Pri zaobchádzaní s odsúdenými sa na plnenie cieľov programu zaob‐
chádzania využívajú formy a metódy pedagogického, psychologického
pôsobenia, metódy sociálnej práce, ústavný poriadok, disciplinárna
právomoc, zaraďovanie do práce, vzdelávanie a kultúrno‐osvetová
práca, to všetko je realizované s cieľom, aby každý odsúdený odchádzal
z výkonu trestu odňatia slobody do riadneho občianskeho života mi‐
nimálne nie horší, než do výkonu trestu nastúpil. T. j. aby sa na základe
vlastnej aktivity dokázal plnohodnotne integrovať do spoločnosti
a viesť riadny život občana.120
Výberový súbor respondentov za SR predstavovali všetci mladiství muži, ktorí v čase
realizácie výskumu odpykávali trest odňatia slobody.
120 MAMOJKOVÁ, E., NOVÁK I. Základy penológie, s. 110.
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Jednou z otázok nášho výskumu sme preto chceli zistiť, ktoré z dote‐
rajších aktivít, využívaných v procese resocializácie v jednotlivých za‐
riadeniach respondenti považujú za prínosné. Respondenti si mohli
vybrať z možností, napríklad „vzdelávacie aktivity, pracovné aktivity,
komunikáciu s odborníkmi, ale aj nové priateľstvo, pričom si mohli vy‐
brať aj možnosť „iné“ a tie mali konkretizovať.
Najčastejšie, spolu takmer polovica respondentov (30 respondenti),
uviedla za prínosné vzdelávacie aktivity. Ako druhé v poradí uviedla
takmer 1/4 respondentov pracovné aktivity a ďalšie v poradí komuni‐
káciu s odborníkmi a nové priateľstva.
Graf 1 „Vo výkone trestu považujem za prínosné pre moju osobu ...“
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Mladiství odsúdení uviedli prínosné aktivity v rovnakom poradí ako
ich mali uvedené aj v dotazníku. Medzi možnosťou „iné“ uviedli naprí‐
klad: športovú činnosť, získanie výučného listu, dobrý vzťah s personá‐
lom, uvedomenie si protizákonnosti správania a ublíženia iným a pod.
Pri podrobnejšom skúmaní so zohľadnením diferenciačnej skupiny
sme zistili, že takmer 1/2 mladistvých zaradených do diferenciačnej
skupiny s riadnym režimom a viac ako 3/5 mladistvých zaradených do
diferenciačnej skupiny so zmierneným režimom uviedla za prínosné
vzdelávacie aktivity. Spolu takmer 1/5 mladistvých zaradených do di‐
ferenciačnej skupiny s riadnym režimom a viac ako 1/5 mladistvých
zaradených do diferenciačnej skupiny so zmierneným a 1/2 mladist‐
vých zaradených do diferenciačnej skupiny so sprísneným režimom
uviedla ako druhé najčastejšie aktivity, pracovné aktivity.
Komunikáciu s odborníkom ako prínosné označili 3 z celkového po‐
čtu 29 mladistvých zaradených do diferenciačnej skupiny s riadnym
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režimom a 2 uviedli pobyt v bezdrogovej zóne alebo špecializovanom
oddelení.
Ďalšia časť otázok dotazníka bola zameraná na zistenie názoru re‐
spondentov na ich ďalšie fungovanie po návrate do „riadneho občian‐
skeho života“, t. j. napríklad na možnosť nájsť si prácu, vhodnosť
kvalifikácie alebo na možnosť doplniť si vzdelanie.
Tabuľka 3 nám približuje aktuálne zloženie mladistvých odsúdených
s ohľadom na kvalifikáciu.
Tabuľka 3 Zloženie mladistvých odsúdených podľa
pracovnej kvalifikácie
2010

2011

2012

2013

S pracovnou kvalifikáciou

3

1

4

1

Bez pracovnej kvalifikácie
(Zdroj: www.zvjs.sk)

101

101

91

71

Na základe získaných informácii sme zistili, že takmer 88 % z celko‐
vého počtu 61 respondentov si uvedomuje, že nemá dostatočnú kvali‐
fikáciu k uplatneniu sa na trhu práce.
Graf 2. Domnievam sa, že k uplatneniu na trhu práce
mám dostatočnú kvalifikáciu
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Keďže si mladiství uvedomujú, že nemajú dostatočnú kvalifikáciu
k uplatneniu sa na trhu práce, zaujímali sme záujem doplniť si vzdela‐
nie a zvýšiť kvalifikáciu po „odpykaná“ si trestu.

120

Zo spracovaných odpovedí jednoznačne vyplynulo, že 37 responden‐
tov, čo predstavuje viac ako 3/5 mladistvých odsúdených majú záujem
si po opustení ústavu dokončiť alebo doplniť vzdelanie.(Graf 3.)
Graf 3 Chcem si po opustení ústavu na výkon trestu doplniť vzdelanie
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Ako vyplynulo aj zo skôr uvedeného, časť mladistvých má možnosť
si vo výkone trestu dokončiť alebo získať pracovnú kvalifikáciu, prí‐
padne nadobudnúť určité manuálne zručnosti. Vzhľadom na skutoč‐
nosť, že na zabezpečenie si prostriedkov na život po výkone trestu je
práca tým najlegálnejším spôsobom, zisťovali sme aj záujem odsúde‐
ných o prácu po zaradená sa do života mimo ústavu.
Z odpovedí nám vyplynulo, že viac ako 88 % si prácu po opustení
výkonu trestu chce nájsť.
Graf 4 Chcem si po opustení ústavu na výkon trestu nájsť prácu
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Záver
Konštatovanie 1: Na základe spracovaných odpovedí sme zistili, že
respondenti majú pozitívny vzťah k aktivitám zaobchádzania realizo‐
vaným v zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody. Na základe
uvedeného sme konštatovali, že sa VP 1 potvrdil.
Konštatovanie 2: Na základe spracovaných odpovedí sme zistili, že
spolu takmer 3/5 z celkového počtu respondentov si uvedomujú, že
nemajú dostatočnú kvalifikáciu potrebnú pre uplatnenie sa na trhu
práce ale pozitívne môžeme hodnotiť aj skutočnosť, že na rozdiel od
nášho vedeckého predpokladu, viac ako 1/2 z celkového počtu si po
odpykaní si trestu chce kvalifikáciu doplniť. Na základe uvedeného
môžeme konštatovať, že VP 5 a VP 6 sa nepotvrdili.
Získané informácie nám ponúkajú priestor na diskusie a môžu posl‐
úžiť k nastavenie obsahu terciárnej prevencie kriminality, na ktorú
bude potrebné v najbližšej budúcnosti sústrediť pozornosť.
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Činnost probační a mediační služby
při řešení činu jinak trestného
spáchaného dítětem mladším patnácti let – teorie a praxe
Activity of probation and mediation service addressing
criminal act committed by a child under fifteen – theory
and practice
Štěpán SOBOTÍK
Anotace: Probační a mediační služba se snaží při práci s pachateli
mladšími patnácti let přispět k naplnění účelu zákona o soudnictví ve
věcech mládeže a to zapojením stran do řešení příčin a následků jed‐
nání a využitím vhodných restorativních přístupů.
Klíčová slova: Probační a mediační služba ČR, mediace, mládež,
Restorativní justice
Annotation: Probation and mediation service is trying to contribute
in work with offenders under the age of fifteen to fulfill the purpose of
the Act on Juvenile Justice by engaging stakeholders in addressing the
causes and consequences of the offence and the use of appropriate
restorative approaches.
Key words: Probation and mediation service of the Czech republic,
mediation, youth, restorative justice
Slovo úvodem
Chtěl bych v tomto krátkém příspěvku přiblížit, jakým způsobem
probační úředníci pracují s pachateli mladšími patnácti let ve fázi před
rozhodnutím, a co tato činnost přináší do systému justice. Zejména, co
přináší těm, o které jde v tomto systému nejvíce – dítěti mladšímu pat‐
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nácti let, jeho rodině a poškozeným. Teoretické skutečnosti následně
doplním poznatky z vlastní více než pětileté praxe probačního úřed‐
níka a specialisty na mládež a zkušenostmi nabytými při vykonávání
funkce Národního metodického koordinátora pro mládež v rámci Pro‐
bační a mediační služby (dále jen PMS). Budu se zabývat některými
problémy, které přináší aplikace zákonných norem do praxe. Je nutné
podoktnout, že vzhledem k rozsahu článku nebylo možné pokrýt čin‐
nosti probačního úředníka v celém jejich rozsahu a hloubce.
V tomto příspěvku je pojmem pachatel myšleno dítě mladší patnácti
let, které se dopustilo činu jinak trestného dle zákona č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže (dále jen ZSVM).
Základní zásady a principy při práci s pachateli
mladšími patnácti let
Základní zásady vyplývající ze zákona č. 218/2003 Sb.
Stěžejní právní normou, která upravuje problematiku protiprávního
jednání dětí mladších patnácti let je zákon č. 218/2003 Sb., o soudnic‐
tví ve věcech mládeže. ZSVM je moderní právní úpravou, která je po‐
stavena na principech restorativní justice a zahrnuje i požadavky
později formulované v dokumentu Rady Evropy (Guidelines on Child
Friendly Justice, Recommendation CM/Rec (2008)11) a to v souladu
s Úmluvou o právech dítěte.
Na tomto místě je nezbytné zmínit a zdůraznit, na jakých principech
stojí ZSVM řešící kriminalitu dětí mladších patnácti let a upravující po‐
stup orgánů činných v trestním řízení a dalších státních orgánů. Cílem
práce s pachateli mladšími patnácti let je zajištění výchovného, preven‐
tivního a resocializační působení řízení. ZSVM upřednostňuje obnovu
narušených sociálních vztahů před represí. Jako zásadní shledává indi‐
viduální přístup zohledňující širokou škálu aspektů. ZSVM zdůrazňuje
nutnost odhalení příčin a okolností, které vedly ke spáchání činu s cí‐
lem, aby se do budoucna obdobné jednání neopakovalo. Řízení podle
ZSVM musí směřovat k tomu, aby poškozený dosáhl náhrady škody
způsobené protiprávním činem, nebo se mu dostalo jiného přiměřené‐
ho zadostiučinění. Vedle toho zákon předpokládá specializaci osob
pracujících s mládeží v rámci řízení. V neposlední řadě by řízení mělo
probíhat bez zbytečných průtahů s přiměřenými lhůtami. V rámci říze‐
ní nelze nadřazovat jednu z těchto základních zásad na druhou.
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Základní principy činnosti Probační a mediační služby ČR
Obsah činnosti probačního úředníka při práci s pachateli mladšími
15 let vychází ze ZSVM a ze zákona č. 257/2000 Sb., o probační a medi‐
ační službě a jsou dále rozpracovány v Národním metodickém stan‐
dardu pro oblast mládeže. Činnost probační a mediační služby stojí na
třech základních principech: ochrana společnosti, integrace pachatele
a participace oběti.
Obsah, prostředky a cíle práce probačního úředníka
s pachateli mladšími patnácti let před rozhodnutím
Cílem činnosti PMS před rozhodnutím je:
‐ přijetí zodpovědnosti ze strany pachatele a jeho zákonných zá‐
stupců;
‐ aktivizace pachatele a jeho zákonných zástupců při řešení následků;
‐ odčinění újmy způsobené poškozenému/oběti;
‐ výchovné působení;
‐ navázání spolupráce s rodinným/výchovným prostředím;
‐ motivace klienta ke změně;
‐ předjednání nejvhodnějšího opatření.
Probační úředník zahajuje činnost ve věci zpravidla na základě po‐
věření státního zastupitelství či soudu. Podnětem pro zahájení činnosti
může být přímé oslovení probačního úředníka pachatelem a jeho zá‐
konnými zástupci, poškozeným, doporučení Policie České republiky či
orgánu sociálně‐právní ochrany dítěte. V takovém případě je pro čin‐
nost nutný souhlas příslušného soudu či státního zástupce. Zde je nut‐
né upozornit na výrazný rozdíl u případů mladistvých, kdy je PMS
vyrozumována Policí České republiky ze zákona o všech trestních říze‐
ních formou zasílání usnesení o zahájení trestního stíhání. Tomuto té‐
matu se ještě budu věnovat v následující kapitole.
Probační úředník poté oslovuje zákonné zástupce nezletilého pacha‐
tele s nabídkou spolupráce a současně je oslovován i poškozený/oběť
(zákonný zástupce v případě nezletilé oběti). Spolupráce s probační
službou ve fázi před rozhodnutím je zcela dobrovolná a další z předpo‐
kladů spolupráce je alespoň částečné doznání pachatele ideálně pak
doznání úplné.
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V rámci počátečních konzultaci jsou pachatel a jeho zákonní zástupci
seznámeni s činností PMS, je mapována úvodní situace – postoj nezleti‐
lého a jeho zákonných zástupců k protiprávnímu jednání, zájem věc
řešit, již učiněné kroky k řešení věci. K tomu je v rámci konzultací vy‐
užíván profesionální rozhovor. Pachatel je za podpory zákonných
zástupců veden k aktivní spolupráci při řešení následků provinění
a reflexi příčin svého jednání a zejména emocí a pocitů, které v něm
skutek vyvolal a vyvolává. Je veden k náhledu na to, jaký měl jeho sku‐
tek dopad na poškozeného (oběť) a jeho prožívání, jakým způsobem
ovlivnil jeho život a jaké následky mu tímto způsobil. Je řešen dopad
jednání pachatele na jeho rodinu a postoj rodiny k jeho skutku a ze‐
jména to, jaké opatření byla v rodině přijata. Postoj rodičů k dané věci,
výchovné působení na klienta v rodině, způsob jakým je klient motivo‐
ván k řešení následků jeho jednání, nejen zásadním způsobem ovlivňu‐
je přístup klienta k řešení dané věci, ale jasně vypovídá o existenci
pozitivních zdrojů v rodinném prostředí klienta a o možnostech jejich
využití při práci s pachatelem. Pachateli a jeho zákonným zástupcům
jsou poskytovány informace k průběhu řízení, k roli účastníků řízení,
možnostem řešení dopadů a následků provinění a opatřením, která
může soud uložit. Informace musí být předávány, tak aby jim klient po‐
rozuměl. Jedině tak mohou pachatelé společně se zákonnými zástupci
učinit kvalifikované rozhodnutí o tom, zda a jak budou chtít svoji situa‐
ci řešit. Na základě tohoto je vytvořen plán, kdy pachatel je veden
k tomu, aby sám nalézal možnosti řešení (omluvný dopis, omluva, účast
na mediaci, uvedení věci do původního stavu, apod.) a v maximální
možné míře se podílel za podpory rodičů na jeho realizaci.
Stejně důležitou a nedílnou součástí činnosti PMS ve fázi před roz‐
hodnutím je práce s poškozeným/obětí. Poškozenému/oběti je na‐
bízená široká škála služeb od poskytování informací k průběhu řízení,
právům dle zákona o obětech trestných činů, pomoc při sepsání pro‐
hlášení oběti, až po možnost zprostředkovaní řešení případu s pa‐
chatelem formou restorativních postupů. Nabídka služeb PMS pro
poškozené/oběti tvoří:
‐ Bezpečný prostor pro vylíčení svého příběhu, pohledu poškoze‐
ného na danou věc, vyjádření emocí s tím spojených a dopadů na
jeho běžný způsob života i život jeho blízkých;
‐ Pomoc a podpora při řešení dopadů trestné činnost;
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‐ Informační servis k průběhu řízení, právům poškozeného v něm
a právům dle zákona o obětech;
‐ Spolupráci při řešení otázky náhrady škody a získání adekvátní
satisfakce;
‐ Možnost vyjádřit se k osobě pachatele a působit na něj;
‐ Možnost zapojit se do řízení a ovlivnit jak samotný průběh řízení,
tak jeho výsledek;
‐ Zprostředkovaní řešení věci s obviněným a to buď přes probační‐
ho úředníka, nebo přímo se samotným pachatelem formou medi‐
ačního jednání.
V případě řešení kriminality mládeže je zapojení poškozeného/oběti
do trestního řízení zásadní, jelikož vede k posílení pocitu spravedlnos‐
ti. Pachatele pak vede k přijetí odpovědnosti a reflexi důsledků svého
jednání. Tento efekt je pak značně posílen v případě, že jsou ve věci
uplatněny restorativní přístupy v podobě realizované mediace či ro‐
dinné skupinové konference. Skutečnost, zda jsou realizovány resto‐
rativní přístupy, je zejména dána postojem stran (nezbytná je
dobrovolnost a zájem o tuto formu řešení), ale rovněž celkovými okol‐
nostmi případu.
Souběžně s přímou klientskou prací s pachatelem a obětí probační
úředník provádí analýzu rizik a potřeb. Ta se skládá z několika částí:
analýzy činu jinak trestného (Kdy k němu došlo? Kde k němu došlo?
Kdo mu byl přítomen? Jak k němu došlo? Proč k němu došlo? Jaké byly
důsledky?), analýzy hrozeb (Komu hrozí riziko? V jaké míře a za jakých
okolností? Existují dynamické a statické faktory zvyšující pravděpo‐
dobnosti či intenzitu hrozby? Jak klient reflektuje trestnou činnost?
Přijímá vinu? Je motivován k vedení řádného života, ke změně? Jak při‐
stupuje ke spolupráci s PMS?) a analýzy zdrojů a potřeb (Existují zdro‐
je na straně klienta? Existují zdroje na straně rodiny? Jaké změny má
byt dosaženo? Jakým způsobem lze změny dosáhnout?). Analýza rizik
pak směřuje k tomu, aby probační úředník podal návrh na uložení ta‐
kového opatření, který bude eliminovat či alespoň co nejvíce snižovat
rizika recidivy a to za maximálního využití a podpory zdrojů na straně
pachatele, přičemž přihlížíme k proběhlé spolupráci a postojům po‐
škozeného/oběti.
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Teorie versus praxe – problémy v praxi
Jednou ze základních překážek, která brání činnosti při řešení činů
jinak trestných dětí mladších patnácti let, je skutečnost, že činnost
Probační a mediační služby není v ZSVM popsána. Na rozdíl od případů
mladistvých pachatelů ZSVM neupravuje povinnost Policie České re‐
publiky o řízeních dětí mladších patnácti let PMS vyrozumívat. Tato
skutečnost vede k tomu, že nejen právní názory, ale i praxe se v této
oblasti zásadním způsobem liší. Lze však vysledovat dva základní
rámce.
První rámec vychází z toho, že činnost Probační a mediační služby
v této fázi řízení lze na základě analogie (ve prospěch pachatele) dovo‐
dit z účelu ZSVM (§ 1), vyjmenovaných základních zásad ZSVM a usta‐
novení ZSVM, která se týkají mladistvých. V takovém případě je činnost
PMS realizována zpravidla v celé šíři. PMS je vyrozumívána o všech
případech např. formou zaslání usnesení o odložení věci Policií České
republiky, zasláním návrhu na uložení opatření ze strany státního za‐
stupitelství, nebo je PMS přímo pověřována k činnosti ze strany státní‐
ho zastupitelství či soudu
Druhý výklad státních zástupců a soudců spočívá v tom, že činnost
PMS ve fázi před rozhodnutím ve věcech dětí mladších patnácti let po‐
strádá jakékoliv zákonné zmocnění, zákon ji nepředpokládá a jako ta‐
ková je nepřípustná. Výsledkem jsou tedy okresy, kde na základě
zákazu soudu či státních zástupců není činnost Probační a mediační
služby realizována, či jen ve velmi omezené míře. Paradoxem je, že
v rámci vykonávacího řízení již probační úředníci zajišťují výkon ulo‐
žených opatření.
Je nutné položit otázku, zda řízení, kde pachatel někdy i několik mě‐
síců pasivně čeká na rozhodnutí soudu o uložení opatření, naplňuje
nejen účel ZSVM jako takového, ale i základní zásady v této normě
vyjmenované? Co poškozený/oběť? Je v takovém případě ukládané
opatření individualizované? Nemá ZSVM za cíl, aby řízení ve věcech
mládeže probíhaly více individualizovaným a méně formálním způso‐
bem, vzhledem k tomu k jaké věkové kategorii se váže?
V praxi dále způsobuje obtíže skutečnost, že ZSVM neumožňuje
kromě odložení věci z důvodu nedostatku věku jiný postup než podání
návrhu na uložení opatření. V praxi tak mohou nastat případy, kdy
v rámci skupinové trestné činnosti trestně neodpovědné dítě stane pro
čin jinak trestný před soudem a ve věci mladistvého bude využit od‐
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klon od trestního řízení, přesto že oba naplnili stejné „podmínky“.
V tomto kontextu se právní úprava postupu ve věci dětí mladších pat‐
nácti let jeví jako přísnější oproti úpravě trestně odpovědného mla‐
distvého. Opět si kladu otázku, zda je nezbytné, účelné a efektivní, aby
čin jinak trestný spáchaný dítětem mladším patnácti let byl vždy pro‐
jednán před soudem? Neměl by mít státní zástupce možnost zohlednit
okolnosti případu a aktivitu pachatele, aby i v tomto řízení mohl využít
určitou formu odklonu?
Velký otazník existuje v oblasti postavení poškozeného/oběti v rám‐
ci tohoto řízení, kdy není počítáno s jeho zapojením (není účastníkem
řízení), s řešením náhrady škody a v podstatě poslední informací, kte‐
rou poškozený dostává, je, že věc byla pro nedostatek věku ukončena.
Poškozený je tedy od počátku znevýhodněn tím, že mu újma byla způ‐
sobena dítětem mladším patnácti let. Dostává se mu od systému justice
signálu, že v takovém případě má smůlu, není s ním počítáno a že pa‐
chateli to projde. Nebylo by možné, aby byl poškozený automaticky
účastníkem tohoto řízení, aby o něm byl informován a aby v rámci ně‐
ho mohl uplatnit náhradu škody obdobně jako v řízení trestním s tím
rozdílem, že by tento nárok směřoval vůči zákonným zástupcům?
Pro vyřešení výše uvedených obtíží by postačilo legislativní změny
v právní úpravě. Další legislativními tématy by byla např. otázka rozší‐
ření palety opatření o opatření ústavní výchovy, ale i zajištění práv dí‐
těte mladšího patnácti let v podobě právní pomoci. Je však nutné
podotknout, že stejně důležité jako sama právní úprava je i přístup
všech zainteresovaných subjektů při její realizaci v praxi, předpokla‐
dem je odklon od rutinérství a formalismu.
Mimo oblast právní úpravy se setkáváme s obtížemi souvisejícími
s nízkou nabídkou navazujících služeb zejména v menších regionech –
sanace rodiny, dětští psychologové a psychiatři, výchovné programy,
poskytovatelé společensky prospěšné činnosti. Vedle toho je činnost
Probační a mediační služby ovlivněna nízkým právním vědomím a to
jak na straně pachatelů, tak obětí a nízkým povědomím veřejnosti
o činnosti Probační a mediační služby.
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Slovo závěrem
Svou činností se Probační a mediační služba snaží ve spolupráci
s dalšími organizacemi přispět k tomu, aby došlo k naplnění principů
a zásad ZSVM a zakomponování restorativních principů do oblasti ře‐
šení protiprávního jednání dětí mladších patnácti let a to z toho důvo‐
du, že odpovědnost se přenáší zpět do rukou těch, kteří jsou na věci
nejvíce zainteresováni tedy pachateli a jeho zákonným zástupců na
jedné straně a poškozenému/ oběti na straně druhé, což posiluje jejich
kompetence, zvyšuje to pocit důvěry v systém a spravedlnost a posiluje
tak občanskou společnost.
Činnost Probační a mediační služby při naplňování principů restora‐
tivní justice a řešení činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími
patnácti let stále není běžnou součástí systému justice ve všech re‐
gionech napříč Českou republikou a to zejména kvůli nedostatkům
v právní úpravě a s tím souvisejícími výklady některých soudců a stát‐
ních zástupců. Zejména v oblasti vyrozumívání a oprávnění k činnosti
PMS by tak změna právní úprava byla žádoucí.
V regionech, kde je činnost PMS s dětmi mladšími patnácti let
běžnou součástí praxe, se setkáváme s velice pozitivními postoji
a hodnoceními se strany spolupracujících organizací, orgánů činných
v trestním řízení, odborné veřejnosti i samotných účastníků řízení.

Mgr. Štěpán Sobotík
Probační a mediační služba, středisko Jablonec nad Nisou
Podhorská 62, Jablonec nad Nisou
E‐mail: ssobotik@pms.justice.cz
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Praktické zkušenosti PMS v oblasti ukládání výchovných
opatření mladistvým pachatelům
Practical experience of PMS in imposition educational
measures for juvenile offenders.
Lukáš HERICH
Anotace: Příspěvek je zaměřen na praktické aspekty při přípravě
podmínek pro ukládání a následném zajištění výkonu výchovných
opatření. V rámci zákona o soudnictví nad mládeží jsou tato uplatňo‐
vána vůči mladistvým pachatelům v rámci přípravného a vykonávacího
řízení. V příspěvku jsou uvedeny příklady výchovných opatření uplat‐
něných v praxi ČR a je kladem důraz na jejich výchovný smysl a resto‐
rativní rozměr.
Klíčová slova: Odpovědnost. Mladistvý. Vina. Výchovná opatření.
Probační a mediační služba.
Annotation: The paper is focused on the practical aspects of the
preparation conditions for imposition educational measures and
supervision of the performance. In the Act on the juvenile justice are
applied educational measures to juvenile offenders in pre‐trial and
enforcement proceedings. The paper presents examples of educational
measures applied in practice of the Czech Republic with the emphasis
on their educational and restorative dimension.
Keywords: Responsibility. Juveline. Guilt. Education measure.
Probation and mediation service.
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Úvodem
Probační a mediační služba (dále jen PMS), při své práci s mla‐
distvými pachateli provinění využívá možnosti navrhování specifické
skupiny výchovných opatření, které reagují na jednání mladistvých
a nezletilých tak, aby došlo k nápravě jejich jednání a chování. Význa‐
mem opatření je jejich výchovný charakter, nutnost osobního přijetí,
souhlasu mladistvého a možnost prakticky zjistit reálnost a opravdo‐
vost přijetí viny, odpovědnosti za spáchané provinění.
Výchovná opatření jsou důležitou součástí restorativní justice, neboť
uplatňují její principy, tedy integrace pachatele, participace oběti
a ochrana komunity.
Předkládány příspěvek se zaměřuje na přehled a význam výchov‐
ných opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, předkládá
praktické příklady kazuistik a zabývá se efekty jejich ukládání.
Výchovná opatření v zákoně o soudnictví
ve věcech mládeže a jejich význam
Výchovná opatření jsou souborem reakcí na jednání mladistvého
a nezletilého pachatele121, kterým byl porušen zákon a kterými se dají
uplatňovat ve velké míře principy restorativní justice, především od‐
povědnost pachatele za své jednání122. Jsou obsaženy v § 15 – § 20 zá‐
kona o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen ZSVM)123. Výchovné
opatření směřují k přijetí osobní odpovědnosti za provinění různou
měrou, obzvláště při jejich ukládání co nejdříve po spáchání provinění
v přípravném řízení. Předtím, než je případ postoupen ze strany stát‐
ního zástupce soudu, je nutný souhlas mladistvého s uložením výchov‐
ného opatření, čímž se prohlubuje aktivní zapojení pachatele do řešení
následků a dopadů provinění124. Pro PMS se naskýtá pole působnosti
i s ohledem na to, že povinnosti policejního orgánu je informovat ji
Pro pojem pachatele, na kterého je možné uplatnit ZSVM a jeho opatření používám po‐
jem mladistvý bez ohledu na věk. ZSVM užívá pojmosloví nezletilý pro děti do 15 let
věku a mladistvý do 18 let. Samostatná skupina je pak ještě osoba blízká věku mladist‐
vých, kdy může jít o člověka do věku 20‐21 let, dle individuálního přístupu.
122 Samozřejmostí je, že s odpovědností pachatele a jeho integrací je naplňován i princip
zapojení oběti do řešení následků trestného činu a bývá zapojena i komunita.
123 Zákon č. 218/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů ze dne 25. 6. 2003.
124 V oblasti mladistvých je užíván pro trestný čin pojem provinění, u nezletilých pak čin
jinak trestný.
121
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o všech zahájených trestních stíháních u osob ve věku 15‐18 let vě‐
ku.125
Výchovnými opatřeními jsou výchovné povinnosti ukládané mla‐
distvému pachateli, které směřují k „usměrnění jejich jednání určitým
pozitivně motivujícím způsobem“ (Šámal a kol., s. 187). Výchovné po‐
vinnosti se vztahují jednak k poškozeným, tedy povinnost náhrady
škody, usilování o vyrovnání se s ním, či zaplacení určité částky pro
oběti trestné činnosti. Další povinnosti jsou podrobení se vhodnému
psychologickému nebo vzdělávacímu programu, programu nebo po‐
vinnost bydlet se zákonným zástupcem či jiným dospělým, odpověd‐
ným za výchovu126. V zákoně se předpokládá i jistá možnost jiných
vhodných opatření, protože se při výčtu možných povinností hovoří
o tom, že lze uložit „zejména“ (ZSVM, §19).
Dále je využíván institut Společensky prospěšných činností (SPČ) ur‐
čitého druhu až ve výši 60 hodin. SPČ jsou v současné době jedny z nej‐
více ukládaných opatření u mladistvých pachatelů, svou podstatou
částečně odpovídají trestu Obecně prospěšných prací. Mají charakter
určité činnosti, uplatnitelné u výchovných institucí, sportovních a kul‐
turních organizací apod. Mladistvý může svým jednáním po spácha‐
ném provinění odpracovat pro obecně prospěšné účely určitý počet
hodin a ukázat tak své rodině, orgánů činným v trestním řízení i ko‐
munitě, že má zájem na změně svého jednání a chování. SPČ mají po‐
vahu volnočasové aktivity, neboť při jejich výkonu je kladen důraz na
to, aby nebyla narušena příprava mladistvého na budoucí povolání.
Tím, že mladistvý přichází o určitou dobu svého volného času, může to
vést k uvědomění si svého nevhodného chování a ke zvýšené šanci po
nápravě a změně jednání.
Druhým výchovným opatřením, která se mladistvým mohou uložit
jsou výchovná omezení, jenž mají „formu zákazů určitého chová‐
ní“(Šámal a kol. s.202). Omezit mladistvého lze i bez jeho souhlasu při
závažném provinění vazebním stíháním, které ale nemusí mít efekt
a účinek přínosný pro změnu chování. Omezení, která jsou v zákoně
vyjmenovaná demonstrativním výčtem, neboť mohou být uložena i ji‐
Bohužel v zákoně zatím není povinnost informovanosti o odložení věci u nezletilých,
nebo u osob blízkých věku mladistvých, čímž by se více posílily možnosti práce PMS při
práci s mladistvými a nezletilými.
126 Ve svém článku pro časopis státní zastupitelství (viz literatura) se výchovným opatře‐
ním věnuji obšírněji, zvláště se zaměřením pro státní zástupce, jejich roli v jejich uklá‐
dání a možnostem spolupráce s PMS při přípravě uložení vhodného opatření.
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ná, než zde uvedená, mohou napomoci k přijetí odpovědnosti a viny.
U omezení je pravděpodobná a reálná i vyšší potřebnost kontroly jed‐
notlivých opatření, proto je dobré využít při jeho uplatnění PMS, nejen
při přípravě vhodného omezení, ale i při dohledu nad jeho výkonem.
Omezení jsou ve formě stanovení zákazu styku s určitými osobami, zá‐
kaz pobytu na určitých akcích, nebo v nevhodných prostředích. Dále
pak zdržení se na určitém místě, zákaz změny pobytu, školy či zaměst‐
nání bez předchozího ohlášení probačnímu pracovníkovi. Může být
ukládáno omezení vedoucí k zákazu aktivit, které vedly k trestné
činnosti. Omezení mohou napomoci k žádoucí změně a uvědomění si
nevhodnosti svého chování, pokud jsou uloženy se souhlasem mladist‐
vého a případně podpořeny blízkým okolím.
Samostatné opatření, probační program, by měl odpovídat „svým
zaměřením a nabízenými službami aktuálním životním problémům
mladistvého“ (Šámal a kol. s. 181). Může jít dle znění zákona o sociální
výcvik, psychologické poradenství, terapeutický program, program za‐
hrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifi‐
kační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností
a osobnosti mladistvého. Takto široce pojatá škála možností, kterými
lze směřovat toto opatření odpovídá duchu zákona, neboť jeho zamě‐
ření může být od silně individuálního až skupinové. Různé probační
programy využívají oba extrémy, případně je kombinují. Důležitost
programů je i v tom, že na ně ministerstvo spravedlnosti pamatuje
v samostatném dotačním a akreditačním řízení127. Každý rok mohou
různé organizace žádat o finanční podporu na realizaci programů tak,
aby odpovídaly i aktuálním trendům kriminality a na ní reagovaly
vhodným zaměřením. U probačních programů se předpokládá vysoká
spoluúčast PMS při přípravě klientů, při samotné realizaci i hodnocení
dopadů na život jednotlivce. Probační program, jako jediné výchovné
opatření není možné uložit ani soudem bez souhlasu mladistvého,
v současném znění zákona jej ale nelze uložit pachateli pod 15 let věku.
V některých případech by absolvování probačního programu bylo
vhodným i pro mladistvé, kteří nejsou trestněprávně odpovědní za své
jednání z důvodu věku.
Dalším samostatným opatřením, nepříliš využívaným, je napomenutí
s výstrahou, kdy „soud pro mládež a v přípravném řízení státní zástup‐
127

Podmínky akreditačních řízení a možnosti dotačních podpor jsou pravidelně zveřejňo‐
vány na webu Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz). V roce 2013 bylo do pro‐
bačních programů zařazeno více než 245 klientů, v roce 2012 jich bylo 404.
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ce mladistvému v přítomnosti jeho zákonného zástupce důrazně vy‐
tkne protiprávnost jeho činu a upozorní ho na konkrétní důsledky, jež
mu hrozí podle tohoto zákona v případě, že by v budoucnu páchal další
trestnou činnost“ (§ 20 ZSVM). Napomenutí s výstrahou, může být
proneseno jak na půdě soudu, tak na střediscích PMS, případně i v do‐
mácnosti klienta a může mít pozitivní efekt v tom, že do jeho provedení
osobně vstupuje státní zástupce nebo soudce a mladistvý má přímý
náhled na důsledky svého jednání v širších souvislostech a napomenutí
slyší z pozice státní moci, která dohlíží na zákonnost. Vhodné je v těch‐
to případech na situaci pachatele a jeho rodinu připravit a samotné
napomenutí uskutečnit na neutrální půdě, což může být PMS nebo
např. oddělení pro sociálně právní ochranu dětí.
Všechna opatření výše uvedená doplňuje ještě jedno a tím je mož‐
nost uložení dohledu probačního úředníka (§ 16, ZSVM). Dohled je ná‐
stroj hojně využívaný při řešení dopadů trestného činu a kriminality
nejen u mladistvých, ale u dospělých při různých stadiích trestního ří‐
zení a měl by vždy být ukládán, když je potřeba ze strany státního za‐
stupitelství či soudu větší důraz na kontrolu a pomoc pro pachatele
trestného činu. Při ukládání výchovných opatření, když je vyžadována
součinnost PMS, je velmi vhodné uložit nejméně po dobu výkonu da‐
ného opatření dohled probačního pracovníka, který zaručí větší efekti‐
vitu, kontrolu a řešení daného problému. PMS může nástrojem dohledu
posílit svou roli při popisu výsledku a efektu uloženého opatření, nebo
při přípravě uložení některého z nich může a má umět navrhnout ade‐
kvátní opatření a s ním i dohled tak, aby nebyl zatěžující pro mladist‐
vého, nebo jeho rodinu a byl pro něj potřebný.
Všechny druhy výchovných opatření lze ukládat jednotlivě, nebo je
vhodně kombinovat. Byť obsahují malou výseč ZSVM mají v něm neza‐
stupitelné místo, neboť mohou adekvátně, rychle a efektivně reagovat
na aktuální situaci mladistvého a předpokládají jeho zaangažovanost
a vyšší míru odpovědnosti, neboť se minimálně u přípravného řízení
předpokládá povinný souhlas s jejich ukládáním.
Praktické příklady ukládání výchovných opatření
Výchovná opatření, jak bylo řečeno níže, mají možnost adekvátně
reagovat na provinění mladistvého. Níže uvádím několik kazuistických
případů, na kterých budou demonstrovány jednotlivé opatření v kon‐
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krétních případech včetně jejich dopadů na mladistvého, rodinu či ko‐
munitu128.
První z případů se týká mladistvého M., který v restauraci po hádce
o přítelkyni napadl svého soka, zlomil mu čelist. V rámci konfrontace
s následkem svého jednání zahájil spolupráci s PMS. Postupem času
vyšlo při pohovorech najevo, že má problém se zvládáním agrese, pro‐
tože se obdobným způsobem porval se spolužákem kvůli neshodám ve
třídě. Při konzultacích došlo k přípravě a realizaci mediačního setkání,
došlo k omluvě vůči obětem. Vzhledem k tomu, že mladistvý měl zájem
věc dále řešit i formou sebepoznání, bylo po dohodě a jeho souhlasu
navrženo absolvování probačního programu, kde musel v rámci jed‐
notlivých setkání přemýšlet nad svým jednáním, nad svými pohnut‐
kami. Mimo probačního programu byla navržena povinnost omluvy
poškozeným a usilování o vyrovnání se s nimi. Případ, silně individua‐
lizovaný, vyústil v zaplacení celé škody, absolvování probačního pro‐
gramu, který byl nařízen státním zástupcem a provedené mediaci.
V rámci jednání se pracovalo i s rodinou klienta, hlavně s matkou, která
projevila zájem o pomoc při řešení vzniklých následků. Ostatní povin‐
nosti nebyly uloženy a vzhledem k tomu, že většinu škody mladistvý
uhradil, nebylo nutné povinnosti ukládat ani u soudu. Základním pozi‐
tivem z hlediska pachatele bylo to, že jmenovaný opakovaně sděloval,
že v souvislosti s absolvováním probačního programu se naučil rozpo‐
znávat příznaky rizikového chování a naučil se zvládat řešit problémy
jinak, např. odchodem z místa. Od skutku uplynuly dva roky a nedošlo
k recidivnímu chování.
Případ mladistvé L. Spočíval v krádeži fotoaparátu, který měla jiná
mladistvá u sebe. Řešil se na hranici mezi loupeží a krádeží. V rámci
přípravného řízení a s ohledem na specifika mladistvé byla navržena
povinnost účastnit se probačního programu, který zahájila nejprve
dobrovolně. Ze strany sociálního kurátora a s ohledem na situaci, že
aktuálně nenavštěvovala školu, byly navrženy SPČ pro neziskovou or‐
ganizaci. Obě opatření byla v návrzích doplněna i povinností dohledu
nad mladistvou. Soud zvážil všechny aspekty a rozhodl o všech opatře‐
ních s tím, že dohled jakožto výchovné opatření uložil v rámci upuštění
od uložení trestního opatření. Mladistvá v průběhu přípravného řízení
řádně spolupracovala, měla zájem o řešení následků, omluvila se po‐
128

V kazuistikách došlo ke změně jmen a dalších údajů, podstata případu zůstala zachová‐
na.
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škozené dopisem, vzhledem k jeho vzdálenému pobytu. Soud rozhodo‐
val i na základě jejího přístupu k odpovědnosti za své jednání a delší
spolupráci. Uložením tří výchovných opatření v kombinaci napomohlo
nutnosti sledovat mladistvou bez bezprostřední nutnosti záznamu
v rejstříku trestu a po určitou dobu ji zaměstnalo i ve smysluplném
trávení volného času.
Mladistvý I. poškodil cizí věc posprejováním a to ve čtyřech přípa‐
dech. Při konzultacích s ním byly hledány cesty náhrady škody a byly
probírány trestněprávní aspekty jeho jednání. Mladistvý byl přesvěd‐
čen, že pomalovat zeď, která zdánlivě nikomu nepatří, není takový
prohřešek, jako jedna ze zdí garáže u soukromého majitele. Postupně
chápal nevhodnost svého chování a v rámci přípravného řízení s ním
byly řešeny i možné návrhy v rámci výchovných opatření. Dobrovolně
odpracovával náhradu škody zamalováváním míst, které poškodil, tam
kde to nebylo možné, uhradil dohodnutou náhradu škody. Navrženy
byly společensky prospěšné práce pro místní školu a povinnost omlu‐
vit se poškozeným. Státní zástupce věc podmíněně zastavil a stanovil
povinnost SPČ a navíc uložil několikaměsíční omezení nepřechovávat
věci, které by mladistvý použil při případném dalším sprejování. Nad
výkonem SPČ stanovil dohled probačního úředníka. Efekt výchovného
opatření byl i v tom, že věc nešla k soudnímu jednání, byla nahrazena
škoda a mladistvému nevznikly další náklady spojené s projednávanou
činností.
Výchovné opatření, které reagovalo na problematiku týkající se
návykových látek, řešilo situaci u mladistvého J. Ten spáchal provinění
tím, že přechovával větší množství marihuany, pěstoval ji a distribuo‐
val kamarádům, občas za úplatu. Při konzultacích vyplývaly na povrch
skutečnosti týkající se nepochopení ustanovení zákazu přechovávání
těchto látek, nebo závadnosti jeho distribuci osobám pod 15 let věku.
V rámci diskuzí a návrhů byly doporučeny vůči státnímu zástupci ná‐
vrhy výchovných opatření v problematice návykových látek, zejména
povinnost účastnit se odborného poradenství v kontaktním centru pro
drogově závislé, omezení neužívat návykové látky a zároveň povinnost
absolvovat probační program. Všechny tři opatření byly navrženy stát‐
nímu zástupci s poukazem na jejich uložení v rámci podmíněného za‐
stavení trestního stíhání. Byly státním zástupcem opravdu uloženy,
mladiství dostal na dobu 18 měsíců dohled probačního úředníka s po‐
vinností absolvovat poradenství, probační program a omezení neužívat
návykové látky včetně povinnosti podrobit se namátkovému testování.
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Všechna opatření mladistvý podepsal, souhlasil s nimi a dobrovolně se
jim podrobil. Mimo samotné opatření byly důležité i pravidelné kon‐
zultace zaměřené na aktuální situaci a zvládání řešení jeho problémů.
Případ mladistvého M., který ukradl v obchodě věci vloupáním, byl
řešen nejprve konzultacemi, diskuzí s rodinou. Věci byly vráceny, roz‐
bité byly uhrazeny, včetně náhrady škody, vzniklé vloupáním. V dané
věci se mladistvý jevil nezúčastněně a bez zájmu o řešení, postupně
však dohodou mezi státním zástupcem a probačním pracovníkem do‐
šlo ke změně vnímání a mladistvý souhlasil s řešením své věci formou
napomenutí na půdě PMS. Tohoto aktu se zúčastnili jeho rodiče, při‐
čemž bylo evidentní, že nešlo o příjemnou, ale o to důležitější záleži‐
tost. Mimo napomenutí se mladistvý omluvil i majiteli obchodu.
Uvedené případy ukazují částečnou škálu možností, jaká výchovná
opatření lze navrhovat a možnosti jejich uplatnění. Ilustrují snahu
zákonodárce po výchovném působení na mladistvého i z důvodu jeho
věku a možnosti vyšší šance nápravy. Ve většině případů spolupracují‐
cích mladistvých je efektivnější ukládat výchovné než trestní opatření,
protože toto nemá negativum záznamu v rejstříku trestu a mnohdy ani
nutnosti účastnit se soudního jednání. Mimo jiné je u výchovných opat‐
ření možnost jejich včasného uložení, které reaguje co nejrychleji na
spáchané provinění.
Efekty výchovných opatření při práci s mladistvými
Výchovné opatření jsou svou povahou zaměřeny na rozvoj mladist‐
vého, na dobu, kdy je možné více uvažovat o změně vzorců jednání
a chování. Základem je působení bez trestního efektu, bez záznamu
v rejstříku trestu a mají restorativní charakter. Trestní opatření, které
může být mladistvým taktéž ukládáno, již působí represivně, je uklá‐
dáno soudcem pro mládež a má vyšší dopad na osobu jednotlivce co do
záznamu v rejstříku trestu apod. Výchovná opatření mají mimo resto‐
rativního rozměru a na osobu zaměřeného přístupu možnost být více
ukládány individuálně a s individuálním přístupem k mladistvému. Vý‐
chovný smysl je také v tom, že většinou jsou ukládány brzy po spáchání
provinění, ještě v přípravném řízení a reagují v co nejkratší době na
aktuální situaci mladistvého. Trestní opatření jsou zpravidla ukládána
po delší době od spáchání provinění a nemají bezprostřední charakter.
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U výchovných opatření je vhodné pracovat s rodinou, která má jistou
možnost ovlivňovat chování mladistvého žádoucím směrem. K tomu se
v poslední době vytváří síť restorativních programů, ať již probačních,
nebo různé druhy konferencí. Výchovné opatření mohou být zaměřeny
i na komunitu, ať již práci s poškozenými, oběťmi, anebo s blízkým
okolím mladistvého. U trestních opatření a jejich dohledu se také dá
pracovat s komunitou, oběťmi, ale toto nastává až po delší době, po
spáchání provinění.
Restorativní, neboli uzdravující či obnovující justice by ve své pod‐
statě měla využívat v odůvodněných případech více výchovná opatření,
protože podporují odpovědnost mladistvého, přijetí viny a následků
svého jednáním, neboť pracují i s osobním přijetím jejich uložení. Může
jít o přijetí deklarativní, účelové, ale osobní souhlas je potřebný.
Efekty výchovných opatření při práci s mladistvými – praktické
příklady
Praktickou ukázkou výchovného opatření, které je vhodné ukládat
a navrhovat k projednání klientům je příklad probačních programů. Ty
mohou být individuální až skupinové. Za dobu 10 let trvání možností
akreditace probačních programů jich bylo akreditováno 141, přičemž
nejrozšířenějším v ČR byly Právo na každý den a Učební programy
Mladiství a PUNKT rodina129. Učební program je realizován neziskovou
organizací Rubikon Centrum, přičemž navazuje na probační program
Mladiství, vycházející ze švýcarské praxe. Je veden kognitivně‐be‐
haviorální metodou a funguje od roku 2007. Zaměřen je hlavně na vy‐
tvoření příležitosti přemýšlet o důsledcích svého jednání, na označení
rizikových situací a vedení mladistvého k vytvoření alternativního
chování ve snaze vyhnout se opakování kriminálního jednání130. Pro‐
bační program reaguje na aktuální situaci, kterou je snížení počtu
vhodných klientů a zvyšování rizika recidivy, pracuje v menší skupině,
zapojuje rodinu nejen do přípravy, ale i průběhu programu včetně ře‐
šení a hledání změn chování. Probační program trvá celkem 7 měsíců
a je veden individuálně i skupinově. Měřítkem je i vysoká úspěšnost
absolvování programu, která je mezi 60‐80%.
PUNKT – Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka. Probační programy jsou akreditovány
ministerstvem spravedlnosti a mohou být akreditovány dočasně, nebo trvale.
130 Zaměření a jejich výčet vychází z textu akreditace Probačního programu a z pracovních
listů pro lektory a účastníky programu
129
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Dalším příkladem je ukládání a navrhování SPČ, které mají svou
podstatou pomoci mladistvému, aby svým chování a dobrovolnou čin‐
ností prokázal snahu po nápravě a prakticky ji ukázal. PMS může na‐
vrhovat výkon SPČ k různým organizacím, školám, neziskovým či
sportovním, domům dětí a mládeže apod. tak, aby mladistvý byl uži‐
tečný a více si uvědomil závažnost svého jednání. Výkonem SPČ může
být nastartována změna mladistvého i ve využití volného času.
Mezi další nové restorativní programy patří bezesporu rodinné sku‐
pinová konference (RSK), které jsou běžnou součástí zahraniční praxe,
v ČR se začínají využívat v prvních případech. RSK jsou zaměřeny na
pachatele, oběť, rodinu a komunitu, okolí mladistvého tak aby došlo
nejen k uvědomění si svého chování, ale i k nastartování změny v jas‐
ných krocích, tzv. plánu nápravy.
Závěrem
Za dobu 10 let existence zákona o soudnictví ve věcech mládeže na‐
vrhuje a zvažuje PMS při práci s mladistvými pachateli provinění mož‐
nosti navrhování výchovných opatření, které reagují na jednání
mladistvých a nezletilých tak, aby došlo k nápravě jejich jednání a cho‐
vání. Předkládány příspěvek se zaměřil na přehled a význam výchov‐
ných opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, předložil
praktické příklady kazuistik a zabýval se efekty jejich ukládání.
Významem výchovných opatření je jejich výchovný charakter, nut‐
nost osobního přijetí, souhlasu mladistvého a možnost prakticky zjistit
reálnost a opravdovost přijetí viny, odpovědnosti za spáchané provi‐
nění.
Výchovná opatření jsou a zůstávají důležitou součástí restorativní
justice, neboť uplatňují její principy, tedy integraci pachatele, partici‐
paci oběti a ochranu komunity.
Použité zdroje
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Studijní obor Sociální patologie a prevence jako možný
nástroj pregraduální přípravy budoucích preventistů
Václav BĚLÍK
Anotace:
Uvedený příspěvek se zabývá vědním a studijním oborem Sociální
patologie a prevence, který je vyučován a realizován na Katedře sociál‐
ní patologie a prevence, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králo‐
vé. Vznik tohoto oboru je logickou reakcí na problémy, které ve zvýšené
míře v dnešní společnosti pozorujeme – rizikové chování a často úplně
chybějící prevence této problematiky a často velmi slabá nebo málo
funkční sociální represe. Příspěvek mapuje možnosti, kde můžeme vi‐
dět uplatnění absolventů oboru a odborné kompetence, které si v prů‐
běhu své negraduální přípravy osvojují.
Klíčová slova:
Sociální patologie a prevence – sociální prevence – prevence –
sociální terapie – inter‐transdiciplinarita
Abstract:
This contribution deals with the science and the field of study Social
Pathology and Prevention, which is taught and implemented at the
Department of Social Pathology and Prevention, the Faculty of Education,
University of Hradec Králové. The emergence of this field is the logical
response to the problems that increasingly we see in society today –
risk behaviors and often completely missing the prevention of this
problem and often very weak or poorly functioning social repression.
The paper describes possibilities where we can see job opportunities
and professional competencies that during their preparation learn.
Keywords:
Social Pathology and Prevention – social prevention – prevention –
social therapy – inter‐transdiciplinary
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Úvod
Problematika vědního oboru Sociální patologie a prevence a témat,
které jej naplňují je v dnešní společnosti velmi aktuální. Profesionál,
pracující v sociálně pedagogických oblastech v tématech profylaxe
a sociální terapie jako nositel univerzálních a speciálních kompetencí
je tématem velmi důležité. Čím horší je situace ve společnosti, čím více
sociálně deviantních jevů se zde objevuje, tím více vzrůstá potřebnost
zabývat se těmito problematickými jevy, které jsou kolem nás a každo‐
denně nás i naše děti ohrožují. Pregraduální přípravou dobře připra‐
vený učitel, kvalitně vzdělaný sociální pracovník, kurátor, pracovník
vězeňské služby, animátor volného času nebo vychovatel v sobě musí
skloubit inter‐transdiciplinární kompetence pro tuto oblast.
Pohledy do aktuálních témat oboru Sociální patologie a prevence
V posledních 25 letech, tj. po roce 1989 se v českém prostředí obje‐
vuje ohromné množství negativních (patologických, deviantních, rizi‐
kových) jevů, které jsou pro společnost buď úplně nové, a nebo jsme je
dosud neznali v takovéto míře nebo prostředí (např. šikanu jsme znali
výhradně z oblastí represivních, nikoli ze školy). Boj s těmito negativy
je značně problematický, protože v některých jevech společnost zaspa‐
la úplně, u jiných jevů na toto byla připravená, nicméně se objevily
komplikace další (například finanční).
Angažuje se v tomto směru velké množství pracovníků, učiteli počí‐
naje, přes řady dalších odborníků, pracovníků v různých institucích
včetně policie. (Hoferková, Šimková, 2012)
Dnešní doba je z pohledu sociálního velmi komplikovaná, mění se
systém hodnot. Ve společnosti mizí slušné chování, smysl pro poctivost,
ohleduplnost. Společnost se mění od prosociálního chování k chování
silně individualistickému. (srov. Keller) To s sebou nese celou řadu ne‐
gativních efektů. Být úspěšný často znamená prosadit se za každou ce‐
nu. Úspěšný je ten, kdo dosahuje maximálních výsledků. Takovýto
přístup k úspěchu v sobě často nese bezohlednost, kriminální chování,
promiskuitu a korupci. Obráceným pólem tak v této situaci může být
nezaměstnanost, bezdomovectví, chudoba a bída. Dále pak finanční
problémy rodin a společností. (Ne)vychováváme děti, které by byly
odolné finančně nákladným lákadlům společnosti, ale budoucí mladé
lidi, kteří často nejsou schopni odolávat lákadlům zahálčivého života.
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V takto komplikované situaci se pohybuje mladý vědní a studijní
obor – Sociální patologie a prevence. Pokud se jako pedagogové zamýš‐
líme nad cestami, jak tyto problémy řešit, tak jediná historicky osvěd‐
čená (nicméně, její efektivita se často nepozná hned) cesta, jak s jevy
pracovat a předcházet jim je pedagogika – pokud mluvíme o problema‐
tice sociálních problémů – pedagogika sociální, jejíž témata se projevují
v oboru Sociální patologie a prevence.
Kde tedy vidíme témata, kterými se absolventi oboru Sociální pato‐
logie a prevence ve své praxi zabývají? Jsou to především témata řešící
sociální aspekty výchovného procesu, možnosti, jak sociální prostředí
determinuje výchovný proces a cesty k nalézání odpovědí na otázku:
Jak můžeme pomocí výchovy hledat řešení existujících sociálních pro‐
blémů? Velkým tématem je problematika prevence rizikového chování.
Dále pak ovlivňování prostředí, ve kterém se vyskytují ohrožené, a ne‐
bo potencionálně ohrožené skupiny lidí. V neposlední řadě přímá pre‐
vence a sociální terapie rizikového chování včetně pozic, které můžeme
označit jako manažerské – např. manažeři prevence.
Jak uvádí Kraus (2014), tak v sociální pedagogice/sociální práci na‐
lezneme tyto funkce (činnosti):


pedagogickou (výchovná snaha o utváření osobnosti, utváření
zdravého životního způsobu)



profylaktickou (činnosti a programy přispívající k prevenci růz‐
ných deviací)



kompenzační (aktivity směřující k vyrovnání deficitů – např.
z nepodnětného prostředí)



korekční (činnosti týkající se práce v ústavech, vězeních, domo‐
vech)



tutoriální (pomoc těm, kteří se ocitli na okraji společnosti a jejich
ochrana např. právní)



strukturální (ovlivňování procesů, díky nimž se lidé začleňují do
sociálních vrstev – např. do pracovního procesu)



distributivní (pomoc uprchlíkům a přistěhovalcům a práce s nimi)
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Absolvent studijního oboru Sociální patologie a prevence je připra‐
ven pro výkon těchto profesí:


pracovník ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
výchovy (diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se
školou, výchovný ústav pro mládež),



pracovník ve školských zařízeních pro výkon preventivně vý‐
chovné péče (středisko výchovné péče),



pracovník v neziskových organizacích zaměřených na prevenci
a terapii sociálně patologických jevů, na sociální poradenství
a sociální rehabilitaci (domovy pro seniory, azylové domy, domy
na půl cesty,



kontaktní centra, nízkoprahová centra, nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež, služby následné péče, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, občanské poradny),



metodik prevence na školách (studující učitelství nebo jeho ab‐
solventi působící jako metodici prevence na školách volí obor ja‐
ko vhodné rozšíření své kvalifikace),



pracovník odboru sociálních věcí (kurátor pro dospělé, kurátor
pro mládež, romský poradce, poradce pro národnostní menšiny,
veřejný opatrovník, pracovník pro komunitní plánování, náhrad‐
ní rodinnou péči, pracovník pro domácí násilí, týrané a zneužíva‐
né děti)



pracovník Policie České republiky v rámci všech policejních slu‐
žeb (pořádkové, železniční, dopravní, cizinecké a pohraniční po‐
licie),



pracovník obecní policie v České republice,



policejní specialista – expert v rámci všech policejních služeb,



pracovník v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče (věz‐
nice pro výkon vazby, trestu odnětí svobody a pro výkon zabez‐
pečovací detence),



pracovník Probační a mediační služby České republiky.

Obor Sociální patologie a prevence má výrazný inter‐transdiscipli‐
nární charakter, stejně jako blízký obor sociální pedagogika (srov.
Kraus, 2014). To znamená, že spolupracuje s celou řadou dalších věd‐
ních disciplín, ze kterých si vybírá určité jevy, prvky a postupy. Ná‐
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sledně do nich zpětně vstupuje a prolínají se. Tím také získává vý‐
razný interdisciplinární charakter. Obory, které jsou sociální pedago‐
gice v tomto kontextu blízké, jsou především sociologie (metodologie
sociologického výzkumu, jednotlivé druhy sociologií např. sociologie
města, sociologie rodiny, demografie, sociální patologie a další) a peda‐
gogika (pedagogika volného času, pedagogické ovlivňování dle různých
věkových období – např. předškolní pedagogika, andragogika, gerago‐
gika apod.). Dále pak psychologie, medicína právo, antropologie, filoso‐
fie, ekonomie, politologie, teologie a další.
Pokud tedy mluvíme o inter‐transdisciplinaritě, tak musíme mít na
mysli vztahy mezi obory, jejich vzájemné prolínání. Z pohledu vědec‐
kého zkoumání se nám tak jeví zajímavé zkoumat jevy, které jsou na
pomezí vědních oborů. Jevy, které ignorují ostré zařazení problematiky
do jednoho vědního oboru.
Jak uvádí Dulovic (2014) vědy, které se zabývají pomáhající oblastí,
vyžadují velmi dobře negraduální přípravou zformovaného člověka.
Ten bude nositelem celé řady kompetencí – především odborných
kompetencí, jak po stránce vědomostí, tak dovedností, následně so‐
ciální a emocionální kompetence. Kraus (2014) a další autoři se
k problematice kompetencí v pomáhajících profesích vyjadřují jako
k problematice připravenosti profesionála po stránce vědomostí, do‐
vedností, postojů, ale i koncepční zralosti všude tam, kde by bylo
vhodné působit na zdraví jedince.
Samotnou inter‐transdisciplinaritu oboru Sociální patologie a pre‐
vence podtrhují výstupní kompetence, které se očekávají od absolven‐
tů tohoto oboru. Absolvent:


má ucelené znalosti širšího společenskovědního základu (peda‐
gogika, psychologie, sociologie, filozofie),



zná právní a etické normy, které tvoří rámec profesního jednání
v oblasti bezpečnosti, prevence i řešení všech



sociálně patologických jevů,



má ucelené znalosti práva ústavního, trestního, správního a ob‐
čanského,



zná postupy a metody práce s lidmi, kteří potřebují pomoc
a ochranu i kteří jednají deviantně,
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ovládá základní postupy v řešení rozporů mezi jedincem a spo‐
lečností a krizových životních situací klientů



včetně technik zvládání těchto náročných a krizových životních
situací,



dokáže mezioborově (mezirezortně) organizovat sociálně peda‐
gogickou intervenci u specifických cílových



skupin,



dokáže se aktivně podílet na projektech podpory zdraví (zdravá
škola, zdravé město, zdravé sociální klima



a prostředí na pracovišti), případně tyto projekty dokáže koordi‐
novat,



zvládá asertivní jednání a je vybaven schopnostmi kreativity,



má znalosti o příčinách deviantního jednání a dovede tyto zna‐
losti aplikovat,



má znalosti potřebné pro stanovení účinných strategií ochrany
veřejného pořádku a prosazování práva,



má potřebné znalosti pro stimulování a koordinaci programů
prevence sociálně patologických jevů,



dovede komunikovat a spolupracovat se státními i nestátními in‐
stitucemi, při zajišťování projektů bezpečnosti



a ochrany pořádku,



má potřebné pedagogické a psychologické znalosti k tomu, aby
se mohl podílet na vzdělávání v oblasti



prevence sociálně patologických jevů a bezpečnostně právní
problematiky.
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Závěr
Příspěvek si kladl za cíl představit studijní obor sociální patologie
a prevence, který je v českém prostředí oborem poměrně mladým. Ka‐
tedra sociální patologie a sociologie, Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové je nositelem tohoto oboru. Tento obor představujeme
jako možnou cestu pro profesionalizaci problematiky prevence a soci‐
ální terapie rizikového chování, což jsou oblasti v českém prostředí
v dnešní době nad míru aktuální.
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ZÁVAŽNÉ FORMY KRIMINALITY

Využití analytické techniky HILP v prediktivním výzkumu
extremistického násilí
Use of the analytical technique HILP in the predictive
research of extremist violence
Miroslav MAREŠ
Anotace: Tento příspěvek se zabývá využitím analytické techniky
analýzy rizik s malou pravděpodobností, ale závažným dopadem (High
Impact/Low Probability Analysis – HILP) při prediktivním výzkumu
extremistického násilí. Autor objasňuje obecné principy využití této
metody v bezpečnostním sektoru. Zaměřuje se na případovou studii
potenciálního závažného extremistického násilí v České republice ve
vazbě na zahraniční ozbrojený konflikt.
Klíčová slova: strukturovaná analytická technika; vysoký dopad
/malá pravděpodobnost, prediktivní výzkum; extremistické násilí
Annotation: This paper deals with use of the analytical technique
High Impact/Low Probability Analysis (HILP) in the predictive research
of extremist violence. Author explain general principles of the use of
this technique in security sector. He focuses on case study of potential
serious extremist violence in the Czech Republic in relation to foreign
armed conflict.
Keywords: structured analytical technique; technique high impact
/low probability, predictive research; extremist violence
Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu „Metody predikce
dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy“ (VF20102015005),
financovaného Ministerstvem vnitra České republiky.
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1. Úvod
Soudobý kriminologický výzkum bezpečnosti v prediktivním vý‐
zkumu může využívat i strukturované analytické techniky, které byly
a jsou aplikovány v rámci tzv. intelligence studies. Jednou z těchto
technik je i technika, jejíž název lze přeložit jako analýza rizik s malou
pravděpodobností, ale závažným dopadem (High Impact/Low Probabi‐
lity Analysis – HILP) (Mareš, Zeman 2012: 4). Cílem tohoto příspěvku
je představit danou techniku, vysvětlit její specifika při prediktivním
výzkumu extremistického násilí v ČR a demonstrovat na konkrétním
příkladu predikce z České republiky, a to ve vazbě na zahraniční ozbro‐
jený konflikt (důvod této vazby bude objasněn při objasnění specifik).
2. Představení analytické techniky HILP
Analytické strukturované techniky se v bezpečnostních predikcích
užívají pro to, aby analytik zvolil specifický způsob uvažování umožňu‐
jící mu pochopit směřování budoucího vývoje. HILP je jednou z těchto
technik, přičemž je řazena mezi vyvracející techniky (U. S. Government
2009). Analýza rizik s malou pravděpodobností, ale závažným dopa‐
dem je využívána především v těch případech, kdy je třeba analyzovat
jevy, které se zprvu jeví jako nepravděpodobné, nikoliv však nemožné,
přičemž v případě, že se vskutku realizují, mají výrazný negativní do‐
pad na chráněné zájmy a hodnoty (Mareš, Zeman 2012: 6, na základě
této studie je strukturována i první kapitola tohoto příspěvku).
Pro její základní pochopení je třeba mít na paměti alespoň základní
klasifikaci rizik, přičemž inspiraci je možné hledat např. v práci
Haugheyho (2008: 2).
Zanedba‐
telné
↑
Škála
pravdě‐
podobnosti
↑

Margi‐
nální

Kri‐
tické

Jisté
Pravděpodobné
Možné
Nepravděpodobné
Vzácné
→→→ Škála dopadů →→→

Zdroj: Haughey 2008: 2
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Katastro‐
fální

V prolnutí kategorii vzácných či nepravděpodobných rizik s kritic‐
kými a katastrofálními následky pak můžeme hledat prostor pro využi‐
tí této techniky.
Při analýze technikou HILP podle Heuera a Phersona (kteří patří
k hlavním autorům představujícím danou techniku) je potřeba dodržet
následující postup:
- Onu málo pravděpodobnou událost zřetelně popsat;
- Definovat nepříznivé dopady, pokud tato událost nastane. Vzít do
úvahy jednak primární událost, jednak její sekundární dopady;
- Identifikovat každou novou informaci naznačující, že pravděpo‐
dobnost dříve neočekávané události se může zvýšit;
- Dohledávat další spouštěcí mechanismy (triggers), které mohou
časový průběh nebo podobu nepříznivých událostí měnit;
- Vypracovat jednu nebo více hodnověrných variant, jak se událost
může rozvinout. Zaměřit se na specifika, která se objevují v jed‐
notlivých fázích procesu;
- Vytvořit seznam indikátorů, které se musí nyní sledovat a které
mohou pomoci analytikům a exekutivě rozpoznat, že událost se
rozvíjí špatným směrem;
- Identifikovat faktory, které mohou dění odchýlit k horším nebo
naopak lepším výsledkům.
Po vypracování seznamu indikátorů je třeba je periodicky ověřovat
(Heuer, Pherson 2011: 236‐237, mírně formulačně upraveno Mareš,
Zeman 2012: 10).
Analýza může pomoci při přípravě na události, které v danou chvíli
nejsou vnímány jako akutní a pravděpodobné, jejich dopad je však
velmi významný. Může napomoci i při stanovení varovných signálů,
které uvedenou událost avizují. Taková událost se částečně podobá
konceptu „černé labutě“ zpopularizované Nassimem Talebem (Taleb
2011), tato černá labuť je však – alespoň podle určitého pojetí – v zá‐
sadě nepredpověikovatelná. HILP může přispět k eliminaci vzniku ne‐
chtěné – byť nepravděpodobné – události či alespoň k oslabení jejích
negativních dopadů. Umožňuje odhalit i skryté vazby mezi klíčovými
faktory a předpoklady a může varovat analytika před tím, co v rámci
hlavní analytické linie bylo třeba přehlédnuto (US Government 2009:
22). Je však současně třeba varovat před nadužíváním této techniky,
protože soustředění se na nepravděpodobnou událost znesnadňuje vi‐
dět problematiku v širších souvislostech.
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V oblasti bezpečnostního výzkumu byla aplikována především na
mezinárodní prostředí, např. již zmiňovanými Heuerem a Phersonem
na vznik ozbrojeného konfliktu v Arktidě (Heuer, Pherson 2011) či na
vývoj ruské krajní pravice (Mareš, Zeman 2012: 21‐22). Autoři Preston
a Green využili techniku při studii o sopce Eyjafjallajökull a ekonomic‐
kých a sociálních dopadech její erupce. Je ovšem zaměřena retrospek‐
tivně, nikoli prognosticky (Preston, Green 2012). Obdobně postrádají
prognostický aspekt různé analýzy HILP v oblastech průmyslu, ochra‐
ny obyvatelstva či finančnictví. Jedná se spíše o plány na znemožnění
události nebo zmírnění škod (Mareš, Zeman 2012: 11).
3. Specifika aplikace metody při výzkumu extremistického násilí
Z hlediska aplikace metody na záležitosti vnitřní bezpečnosti nejdou
k dispozici poznatky týkající se obdobné aplikace v zahraničí. Dosa‐
vadní známé aplikace se v bezpečnostní oblasti týkaly především me‐
zinárodní politiky anebo ekologické a ekonomické bezpečnosti. Poklud
se zaměříme na problematiku vnitřní bezpečnosti z kriminologického
pohledu, budeme pracovat dominantně s intencionálními (zamýšlený‐
mi) hrozbami antropogenního původu. To se více blíží využití v oblasti
intencionálních hrozeb v mezinárodním prostředí než přírodních hro‐
zeb (Mareš, Zeman 2012: 25).
Při volbě tématu případové studie byly brány do úvahy i dosavadní
oblasti využití techniky HILP, a proto nebyl zvolen čistě problém týka‐
jící a vycházející z oblasti vnitřní bezpečnosti. Zvolené téma se týká tzv.
transnacionalizace vnitřní bezpečnosti, kdy se určité jevy mohou pro‐
jevit ve vícero zemích a geografických oblastech (a dění v těchto oblas‐
tech je vzájemně provázáno).
Jako příklad bylo zvoleno závažné extremistické násilí. V tomto pří‐
spěvku je extremismus chápán jako antiteze demokratického ústav‐
ního státu. Jedná se tedy o násilí, které je motivováno dominantně
příklonem k netolerantním antidemokratickým idejím. Násilí může být
směřováno jak proti demokratickému právnímu státu, jeho reprezen‐
taci a stoupencům, tak i proti znepřáteleným skupinám extremistů.
Může nabývat formu ad hoc neplánovaných útoků malých skupinek,
masových násilných demonstrací, sabotáží, plánované utajené likvida‐
ce protivníků i různých forem terorismu, charakteristického šířením
zastrašujícího poselství (Bötticher, Mareš 2012: 234‐238).

154

V případě propojení extremistického násilí se zahraničním konflik‐
tem se může jednat o násilí z prostředí cizineckých a imigrantských
komunit i o násilí páchané příznivci jednotlivých stran konfliktu z pro‐
středí domácích extremistů. Dělení na domácí a cizinecký extremismus
je přitom v některých oblastech obtížné, což platí zvláště pro islámský
extremismus a jeho subtypy. Extremističtí aktivisté zde mohou pochá‐
zet z řad krátkodobě pobývajících osob i dlouhodobě pobývajících lidí,
z příslušníků druhé či dalších generací imigrantů i z domácích konver‐
titů. Hrozby a rizika pro stát jsou spojena nejenom s přímými oběťmi
na zdraví a životech a škodami na majetku, ale i s dopadem na spole‐
čenskou atmosféru v zemi a na její pozici v mezinárodním prostředí.
Obecně na sebe může iniciace jedné hrozby vázat eskalaci dalších hro‐
zeb (Bötticher, Mares 2012: 238‐241).
4. Případová studie aplikace HILP
Jako příklad aplikace techniky HILP byla zvolena problematika násilí
páchaného sunnitskými a šíitskými extremisty na území ČR ve vazbě
na konflikt mezi těmito dvěma konfesemi islámu ve středovýchodní
oblasti. Zde již v současnosti dochází v Sýrii a Iráku k ostrým střetům
mezi sunnity, zvláště reprezentanty tzv. Islámského státu, a šíitskými
bojovníky (včetně těch, kteří jsou navázáni na hnutí Hizballáh a různé
pro‐íránské tzv. „chomejnistické“ sítě. Soudobý stav navazuje na dlou‐
hodobější pnutí v regionu. Riziko eskalace se projevilo anebo může
projevit i v dalších zemích (Kuvajt, Bahrajn, Saúdská Arábie apod.)
(Luomi 2008).
V České republice působí pouze malá (cca 500 lidí), z dominantní
části nekonfliktní šíitská komunita, a to zvláště na jižní Moravě (Kraus
2015). Vyskytly se zde případy podpory Hizballáhu (Mareš 2005: 255).
Pro‐Íránské sítě jsou vázány na velvyslanectví této země v Praze. Stou‐
penci íránského režimu jsou s ohledem na jeho občasné antisemitské
projevy i mezi českými neonacisty (Mareš 2014). Větev sunnitského
islámu v ČR je početnější co do počtu (cca 10‐15 000 lidí). Z bezpeč‐
nostního hlediska s ní doposud bylo spjato několik excesů. Mezi Sunni‐
ty a Šíity se vyskytly některé spory (které mj. způsobily, že Šíité mají
vlastní modlitebnu v Kuřimi) (Kraus 2015). Doposud však nedošlo
k jasným a závažným projevům násilí mezi extremisty z obou komunit
(nepodložené jsou spekulace o šíitsko‐sunitském sporu při konfliktu
mezi směnárníky v Brně) (Mareš 2011: 126). Případná eskalace napětí
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a její proměna do forem extremistického násilí mezi Sunnity a Šíity by
přitom mohla mít závažné dopady a je ji možné zkoumat s pomocí
HILP dle Heuera a Phersona.
Eskalace sunnitského a šíitského extremistického násilí v ČR
Jasně popsat
nepravděpodob‐
nou událost

V České republice se pod vlivem eskalace konfliktu mezi Sun‐
nity a Šíity rapidně zvýší napětí mezi sunitskými a šíitskými
extremisty, kteří zde pod vlivem pokračující migrace budou
ve větším počtu než doposud. Dojde ke střetům na násilných
demonstracích, při nichž budou obětmi i příslušníci bezpeč‐
nostních složek ČR. Vzájemně napadány budou modlitebny
a zastupitelské úřady států zaangažovaných v konfliktu. Dění
bude provázáno s vývojem v ostatních evropských zemích,
kde bude docházet k obdobným projevům násilí a dojde
k nekontrolovaným pohybům velkých skupin extremistů. Při
střetech mohou být použity i podomácku vyrobené chemické
zbraně, které zasáhnou i část domácí populace.

Definovat vysoký
dopad konsek‐
vencí pokud udá‐
lost nastane. Vzít
do úvahy přímo
událost a sekun‐
dární dopady
události

Událost by bezprostředně zasáhla veřejný pořádek a měla
dopad na oběti z řad účastníků konfliktu, z řad dalších napa‐
daných příslušníků znesvářených komunit (např. rodinné
příslušníky), z řad bezpečnostních složek i domácího obyva‐
telstva. Násilné vyřizování střetů extremistů obou táborů by
zvýšilo protiislámské naladění majoritní veřejnosti (včetně
domácích extremistů) a mohlo by vést k eskalaci násilí mezi
majoritou a muslimskou menšinou. ČR by byla vnitřně osla‐
bena a na mezinárodním poli by musela čelit různým tlakům
od primárních, sekundárních i terciárních aktérů konfliktu.

Identifikovat
každou aktuální
informaci nebo
zprávu naznaču‐
jící že pravděpo‐
dobnost
neočekávané
události se může
zvýšit

1. Zvyšování napětí mezi Sunnity a Šíity ve středovýchodní
oblasti a geografické rozšiřování konfliktních zón;
2. Zvyšující se imigrace radikálně a extremisticky naladěných
Muslimů obou konfesí do ČR;
3. Zvýšení frekvence vzájemné nenávistné rétoriky v kázá‐
ních a v materiálech z prostředí obou komunit.
4. Návštěvy a pobyty operativců z militantních struktur pod‐
pory obou stran v ČR.
5. Zvyšující se množství informace o hromadění zbraní
a uskutečňování bojového výcviku v obou komunitách.
6. Přímé výzvy k eskalaci násilí v extremistickém prostředí.

Postulovat další
spouštěcí me‐
chanismy, které
mohou posuno‐
vat nepravděpo‐
dobné události

1. Jasně vyjádřená podpora velmocí stranám konfliktu ve
středovýchodním prostředí (včetně intervence).
2. Medializace problematiky.
3. Osobní i skupinová frustrace příslušníků obou komunit
v ČR z neúčinnosti dosavadního vlivu na dění.
4. Zvýšení nekontrolované migrace ve střední Evropě;
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nebo faktory,
které mohou
výrazně akcele‐
rovat časové
rozvrhy jejich
uskutečnění

5. Ztráta bdělosti a akceschopnosti bezpečnostních složek.
6. Existence a eskalace jiných problémů a konfliktů ve spo‐
lečnosti.

Vypracovat jed‐ Varianta A: Sunnitské a šíitské extremistické násilí bude ča‐
nu nebo více
sově omezeným fenoménem, který bezprostředně naruší ve‐
hodnověrných
řejný pořádek, ale nebude se dále rozvíjet. Bude mít
variant, jak se
dlouhodobý dopad na vnímání islámu v ČR a vzniklá atmo‐
tato zdánlivě
sféra povede ke stagnaci muslimského života a počtu musli‐
nepravděpodob‐ mů v ČR.
ná událost může
rozvinout. Zamě‐
řit se na specifi‐ Varianta B: Sunnitské a šíitské extremistické násilí se stane
ka, která se musí dlouhodobou součástí středoevropské politiky a bude pravi‐
rozvinout v kaž‐ delně eskalovat i v České republice. Povede k příjezdu extre‐
mistických aktivistů do země, která bude toutot přítomností
dé fázi procesu,
destabilizována.
aby se událost
odehrála
Varianta C: Sunnitské a šíitské extremistické násilí bude
razantně potlačeno domácími státními bezpečnostními a vigi‐
lantistickými složkami a dojde k obecné eskalaci protimus‐
limského násilí. To sice sníží počet muslimů v ČR, extremisté
sunnitského i šíitského ražení však spustí dlouhodobou kam‐
paň proti českým cílům v ČR i v zahraničí.
Generovat se‐
znam indikátorů,
které mohou
pomoci analyti‐
kům a rozhodu‐
jícím osobám
rozpoznat, že
událost se rozvíjí
tímto směrem.

1. Rozsah válečných konfliktů mezi Sunnity a Šíity ve světě;
2. Počet násilných incidentů mezi Sunnity a Šíity v okolních
zemích střední Evropy.
3. Počet extremistických jedinců mezi Sunnity a Šíity v ČR
4. Frekvence „hate speech“ mezi oběma komunitami v ČR;
5. Počet zahraničních bojovníků z obou komunit ve vlečných
zónách a počet navrátivších se;
6. Informace ze zájmového prostředí o přípravách násilí.

Identifikovat
faktory, které
mohou svést ke
špatným závě‐
rům nebo po‐
vzbuzovat
kvalitní závěry.

A (špatné závěry): Spoléhání se na veřejná prohlášení vůdců
komunit, které zakrývají skutečný stav věci;
B (kvalitní závěry): Dobré informační pokrytí situace v obou
komunitách ve světě, v regionu i v ČR (vyžaduje spolupráci
různých bezpečnostních složek)
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5. Závěr
Technika HILP se ukazuje jako nástroj, s nímž je možné pracovat při
predikci různých bezpečnostních fenoménů, a to i takových, které spa‐
dají do oblasti vnitřní bezpečnosti či tzv. transnacionalizace vnitřní
bezpečnosti. Jak již bylo řečeno, umožňuje pochopení dynamiky vývoje
směřujícího k události (či sledu událostí), která se nám v současnosti
jeví jako vysoce nepravděpodobná, již v současnosti jsme si však vě‐
domi jejího potenciální závažného dopadu. To se ukázalo i při využití
HILP pro predikci potenciálního šíitsko‐sunnitského extremistického
násilí na území České republiky.
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Psychologie nebezpečného pronásledování
Psychology of stalking
Ivana JAROŠOVÁ
Anotace: Referát se zaměřuje jak na psychologii obětí nebezpečného
pronásledování, tak na psychologii pachatelů. Rozdělení stalkerů podle
jednotlivých charakteristik kriminálního jednání vůči obětem. Dopad
stalkingu na život obětí a dále na případy falešné viktimizace.
Klíčová slova: nebezpečné pronásledování, stalker, oběť, syndrom
falešné oběti, typologie
Annotation: This report is focused on psychology of the victims of
stalking but also on the stalkers themselves. Further it concerns the
typology of stalkers according to the stalker’s behaviour towards the
victims. It also pays attention to the impact of stalking on the victim’s
life. At the end it mentions the false victims.
Keywords: stalking, stalker, victim, false victim syndrome
Nebezpečné pronásledování se jako trestný čin do stávající české
právní úpravy dostalo poměrně nedávno. Jeho potřeba byla patrná i ze
stále rostoucího úsilí Bílého kruhu bezpečí, a nejen jeho, který pracoval
a pracuje s oběťmi stalkingu, jenž apeloval na přijetí nové trestně
právní úpravy, protože v té době stávající úprava byla značně roztříš‐
těná a nebyla sto pokrýt a plně odpovídat a v konečném důsledku i ně‐
co provést se stávající nežádoucí situací. Do účinnosti novely musely
být jednotlivé skutky stalkera vztahovány pod skutkové podstaty růz‐
ných trestných činů. Příkladem můžu jmenovat některé z nich. Jednalo
se o poškozování cizích práv, týrání svěřené osoby, vražda, úmyslné
ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, vydírání, pomluva
a mnohé další.131 Ze zmíněného je tedy patrné, že postih stalkerů byl
značně složitý.
131

VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle §354 TrZ v širších než jen trestněprávních
souvislostech. Tretsněprávní revue, 2009, č. 9, s. 257.
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Nebezpečné pronásledování je upraveno §354 zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník. Ve zkratce se jedná o dlouhodobé pronásledování,
jež spočívá ve vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti
nebo osobám jí blízkým. Ve vyhledávání osobní blízkosti oběti nebo
jejím sledováním. Dále ve vytrvalém kontaktování oběti za pomoci
prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jiným způso‐
bem. Stačí také, pokud je oběť omezena v obvyklém způsobu života
nebo když pachatel zneužije osobních údajů oběti za účelem získání
osobního nebo jiného kontaktu. Všechny tyto možnosti se skrývají pod
jednotlivými písmeny §354 trestního zákoníku, kdy pronásledovatel se
může dopustit jen jedné či všech nebo jen některých z vyjmenovaných
možností chování. Typickým ukazatelem pro stalking však není jen
dlouhodobost, i když od ní se pak odvíjí celá řada s ní spojených znaků,
ale také druhá podmínka způsobilosti vyvolat v oběti důvodnou obavu
o život či zdraví její či osob jí blízkých.
Opusťme teď ale problematiku formulace právního ustanovení a vě‐
nujme se pachateli nebezpečného pronásledování. Chování stalkerů se
značně liší. Zatímco jeden bude používat ilegální prostředky jako je ni‐
čení věcí, mrzačení domácích mazlíčků, šíření pomluv atd. Druhý bude
využívat legálních prostředků jako je zasílání sms, emailů, dárků apod.
Toto jednání samo o sobě nezakládá trestný čin nebezpečného proná‐
sledování, alespoň dílčí útoky ne, ale celý řetěz událostí podává do‐
statečný náhled na probíhající situaci. I když ne vždy, lze hodnotit
probíhající jednání jako trestný čin, zkrátka proto, že nedosáhlo také
míry škodlivosti, aby bylo normou postižitelné. Musíme klást velký dů‐
raz na okolnosti, za nichž k pronásledování dochází. Může se totiž jed‐
nat pouze o špatně zvládnutí rozchod, kdy jeden z partnerů chce svého
bývalého partnera získat zpět. Přičemž musíme hodnotit, zda je jeho
snaha agresivní či ještě přijatelná. V případě agrese se již jedná o tzv.
ex‐partner stalking,který představuje jednu z nejčastějších variant
stalkingu.
Ale všeobecně k tomu, co je předpokladem pro to, aby se osoba stala
pachatelem nebezpečného pronásledování? Na rozdíl od České repub‐
liky, kde se této problematice nevěnuje velká pozornost, v zahraničí se
jí věnují poměrně hodně. Bylo zjištěno, že pronásledování je ovlivněno
osobností pachatele, a to vlivem tzv. nejisté vazby (studie od Lewise
a Fremouwa, 2001). „Ta se projevuje citovou ambivalencí, nejistotu,
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agresivitou a neschopností řešit závislost ve vztahu.“132A nelze odstranit
ani terapeutickým zásahem.
Dále záleží na pohlaví pronásledovatele (studie Knechta, 2003). Ji‐
nak se chovají ženy a jinak muži. Schopnost řešit problémy je výrazně
lepší právě u žen, z tohoto poznatku pak vyplývá, že ženy přistupují
k pronásledování programově, kdežto muži protože se neumí jinak vy‐
pořádat s danou situací. Zajímavé je také zjištění, že z mužů se může
stalker stát v každém věku, zatímco u žen je to zpravidla kolem čtyři‐
cítky a výše.
Zajímavou studii představili v r. 2003 James a Fahrnham, kteří v ní
dospěli k zajímavým výsledkům. Na vzorku 85 stalkerů, z čehož 32 %
spáchalo buď vraždu, nebo těžké ublížení na zdraví, byli schopni vy‐
generovat znaky těžkých stalkerů. Jednalo se o osoby bez kriminální
anamnézy a z dobrého sociálního zázemí. Je nutné říci, že tito stalkeři
byli srovnáváni se stalkery, u nichž průběh pronásledování nebyl ná‐
silný. A jak lze těžké stalkery rozpoznat? Často se zdržují v okolí bydliš‐
tě oběti, mají čistý trestní rejstřík a pronáseldování oběti probíhalo
krátkou nebo průměrnou dobu. 133
Existuje hned několik typologiístalkerů. Každá z nich je založena na
různých poznatcích. Stalkery tedy můžeme třídit podle typů obětí,
podle predikce násilí a nebezpečnosti, či akceptace zásahu policie či
nikoli atd.
Holmes jako první v roce 1993 rozčlenil stalkery do šesti základních
skupin.
 Pronásledovatel celebrit
 Ex‐partner stalker
 Pronásledovatel politiků
 Lust stalker (pronásledovatel z vášně)
 Hit stalker (pronásledovatel ze zištné motivace)
 Love‐scorned stalker
(pronásledovatel zhrzený a odmítnut v lásce)

ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: GradaPublishing, a.s.,
2008, s. 150. ISBN 978‐80‐247‐2207‐8. S. 71.
133 tamtéž
132
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Příkladem typologie podle rizikovosti pro oběť, která je v současnos‐
ti nejvíce používaná je následující:


Odmítnutý pronásledovatel



Hledač intimity



Nekompetentní nápadník



Zlostný pronásledovatel



Predátorský pronásledovatel

Z výše uvedených je nejnebezpečnějším typem pro oběť odmítnutý
pronásledovatel, následovaný pronásledovatelem predátorským. Ti před‐
stavují vysoké riziko napadení oběti, opakování svého jednání, přičemž
jejich jednání u oběti způsobuje psychické a sociální problémy.134
Další typologie, která je v současnosti využívána asi nejvíce pro účely
pomáhajících profesí:
 ex‐partnerpronásledovatel – uvádí se asi 50 % všech případůpro‐
následování. U pronásledování expartnerem je častá přítomnost
domácího násilí, ale nemusí to být pravidlem. Všeobecně platí, že
expartneři jsou vůči oběti násilní, zpravidla je tento faktor od‐
vozován z předešlého vztahu a tudíž známosti oběti. Ze statistik
vyplývá, že až 46 % ženských obětí je zavražděno bývalým part‐
nerem poté, co jsou obětí pronásledování z jeho strany.135 Proná‐
sledovatelé v tomto případě jednají často s „horkou“ hlavou, proto
také úzká vazba na násilí. Neodpouštějí úspěchy svého bývalého
partnera a trestají je za ně. V daném případě je doporučeno oka‐
mžité odloučení oběti a pronásledovatele.136
 umanutým obdivovatel – vyskytuje se zhruba v 18 %případů. Roz‐
lišujeme dva podtypy podle věku: mladýobdivovatel a obdivovatel
středního věku. Z těchto dvou je nebezpečnější právě starší pro‐
následovatel, jelikož u něj často nestačí pouze terapeutický zásah
ČÍRTKOVÁ, L. VITOUŠOVÁ, P. A KOL. Pomoc obětem a (svědkům) trestných činů. 1. vy‐
dání. Praha: GradaPublishing, a.s., 2007, s. 192, ISBN 978‐80‐247‐2014‐2. 120‐121s.
135 Stalking resource center: Stalking fact sheet [citováno 20. ledna 2015]. Dostupné z
http://www.victimsofcrime.org/docs/src/stalking‐fact‐sheet_english.pdf?sfvrsn=4
136 NAVRÁTILOVÁ, J. Stalking. Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Procee‐
dings, 1. edition. Brno: Masaryk University, 2009, ISBN 978‐80‐210‐4990‐1.
134
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jako u mladšího. Je potřeba oddělit oběť a pronásledovatele.
I když tento typ není až tak nebezpečný, protože svou oběť vnímá
spíše jako idol, není nic příjemného se s ním často setkávat na
pracovišti.137
 fixovaný pronásledovatel s psychickými poruchami – pokrývá asi
20 % všech případů. Podtypy tentokrát dělíme podle nebezpeč‐
nosti. Méně nebezpečný je fixovaný pronásledovatel, který se za‐
měřuje zejména na ženy, s kterými přichází do kontaktu profesně.
Mohou to být jak spolupracovnice, tak klientky. Vidí v nich osobu,
s kterou mají ideální vztah, podle jejich představ. Velmi často se
ženou manipulují. Ačkoli jsou přítomné psychické poruchy (sklon
k poruchám osobnosti), jeho hrozby nejsou silné. Doporučuje se
přerušení kontaktu. Pro druhý typ, fixovaného pronásledovatele
se zvýšenou nebezpečností, je typický vyšší stupeň psychického
narušení. Není překvapením, že byli nebo často jsou léčeni. Jsou
nevypočitatelní, s agresivními projevy či sexuálními nápadnostmi.
Typické oběti představují ženy či muži s vyššímsociálním statu‐
sem. Obětem se doporučuje zařízení forenzního nebo psychiatric‐
kého přezkumu a úplné přerušení kontaktů.138
 sadistický pronásledovatel – zbývajících zhruba 12 % procent se
týká právětohoto typu pronásledovatele. Vyznačují se absolutní
snahou ovládat život oběti. Jsou velmi nebezpeční. Střídají se
u nich projevy náklonosti s agresivními výpady, zastrašováním.
Osobnost pronásledovatele je psychopatické a její jednání je vy‐
kalkulované s chladnou přesností. Oběť není schopna posoudit si‐
tuaci. Tito stalkeři často navenek působí jako absolutně neškodní
a milí lidé. Doporučuje se okamžité odloučení oběti a pronásledo‐
vatele, přičemž v těchto případech je doporučené utajovat pobyt
oběti. Stalker má totiž tendenci oběť hledat a získat ji zpět do své
moci.139
Obětí stalkingu se častěji stávají ženy, a to ty, které jsou svobodné,
žijí bez partnera nebo jsou právě po rozchodu. Podle Jurtela se pak
ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: GradaPublishing, a.s.,
2008, S.150. ISBN 978‐80‐247‐2207‐8. S. 75.
138 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: GradaPublishing, a.s.,
2008, S.150. ISBN 978‐80‐247‐2207‐8. S. 75.
139 MULLEN, P. A. PATHÉ, M. PURCELL, R. Stalkers and their victims. 2. edition, Cambridge:
University Press, 2009, s. 332, ISBN 978‐0‐521‐73241‐3. 110s.
137
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u obětí stalkingu často objevují sklony k submisi a pasivnímu podrobo‐
vání ve vztahu. Oběť tak není schopná pronásledovatele odmítnout ne‐
bo mu dát jasně najevo, že je jí jeho chování nepříjemné, a tím pádem
nežádoucí. Nevyjádří tak svou potřebu nebýt s ním vůbec v kontaktu.
Tím, že se oběť nachází pod neustálým stresem, jemuž ji pronásledova‐
tel neustále vystavuje, není schopná posoudit ani jeho nebezpečnost.
Často je zmatená a její rozlišovací schopnosti snížené. Mluvíme o tzv.
spirále stalkingu, která se vyznačuje třemi fázemi. V první dochází
k samotnému útoku, v druhé pomalu odeznívá stres, ale vzápětí násle‐
duje třetí. Oběť čeká na další útok.140
Tím, že jsou oběti vystaveny opakované viktimizaci často se u nich
rozvíjí posttraumatická stresová porucha, a to až v takové míře, že je
přirovnatelná k poruše, kterou trpí oběti leteckých katastrof. 141
Nutné je podotknout, že oběti jsou často vystaveny sekundární vik‐
timizaci ze strany svého nejbližšího okolí, které jim často nevěří, že
zmiňovaná osoba je pronásleduje. Mohou zaujmout postoj, že si to oběť
vymýšlí, a že on takový prostě není. Nebo naopak oběť je ta, která jej
k takovému jednání vyprovokovává a měla by být na něj milejší. Stres,
který oběti podstupují, představuje obrovskou zátěž. Pokud navíc při‐
hlédneme k tomu, že oběti jsou ve většině případu nuceny od základu
změnit svůj život. Přestěhovat se, najít si jinou práci apod. Každý pří‐
pad je jiný, ale pokud už dospěje do této fáze, oběť si prochází doslova
peklem.
Nyní bych ráda uvedla něco málo z posledních statistik zveřejňova‐
ných Stalking resource centre, které se problematikou nebezpečného
pronásledování podrobně zabývá. Ačkoli je tato organizace z USA, pro‐
centuálně jsou výsledky možné vztáhnout i na Českou republiku.


7,5 milionu lidí je v USA ročně pronásledováno



Přes 85% je pronásledováno lidmi, které znají



61% žen a 44% mužů současným nebo ex‐partnerem



25% žen a 32% mužů pronásledováno známými



1 z 5 obětí je pronásledována cizincem

MULLEN, P. A. PATHÉ, M. PURCELL, R. Stalkers and their victims. 2. edition, Cambridge:
University Press, 2009, s. 332, ISBN 978‐0‐521‐73241‐3. 35 s.
141 BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ: Nebezpečné pronásledování [citováno 27.dubna 2014]. Dostupné
z http://www.bkb.cz/pomoc‐obetem/trestne‐ciny/nebezpecne‐pronasledovani/
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Osoby od 18‐24 zažily těžký stalking



11% obětí je pronásledováno 5 let a více



46% obětí zažije alespoň jeden kontakt týdně



Stalker použije zbraň v 1 z 5 případů



78% stalkerů využívá více než 1 způsob stalkingu142

Syndrom falešné oběti je spojován právě s oběťmi stalkingu, ale není
výjimkou jej pozorovat i mimo tuto oblast např. u „válečných veterá‐
nů“. Tento jev zatím není dostatečně prozkoumaný, ale prozatím rozli‐
šujeme dva typy falešných obětí. Jedná se o falešné oběti, které svou
viktimizaci záměrně předstírají. Jejich motivy představují pomsta, zís‐
kání pozornosti, materiálních či finančních výhod.
Druhým typem jsou falešné oběti, které ztratily kontakt s realitou.
Tyto jsou subjektivně přesvědčeny, že obětí skutečně jsou. Jejich lež
není vědomá. Projevují se u nich všechny symptomy obětí. Mohou
skončit tragicky, pokud nepodstoupí dostatečnou léčbu. Jsou zazname‐
nány i případy sebevražd.143
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Drogová kriminalita – před a po přijetí
trestního zákoníku
Drug crime – before and after the new Penal Code
Michaela ŠTEFUNKOVÁ
Anotace: V rámci příspěvku budou prezentovány dílčí výsledky
probíhajícího výzkumu IKSP "Odhalování a postih drogové kriminality
po přijetí trestního zákoníku" jehož cílem bylo získání podrobných po‐
znatků o drogové kriminalitě v ČR a reakci státu na ni v oblasti zákon‐
né represe, a to z perspektivy srovnání situace před přijetím trestního
zákoníku a poté.
Klíčová slova: Drogová kriminalita, trestní zákoník, expertní dotaz‐
níkové šetření, statistiky
Annotation: This paper presents partial results of ongoing research
carried out by the Institute of Criminology and Social Prevention
(IKSP) "Detection and prosecution of drug crime after the adoption of
the new Penal Code," The main goal is to obtain a thorough knowledge
of drug crime in the Czech Republic and of law enforcements´ response
to it from the perspective comparing the situation before and after the
new Penal Code.
Key words: Drug crime, new Penal Code, expert opinion survey,
statistics
Bezpochyby nejvýznamnější událostí posledních let v oblasti trest‐
ního práva bylo přijetí nového trestního zákoníkuč. 40/2009 Sb., (TZ)
který nabyl účinnosti 1. 1. 2010. Kromě řady jiných změn přinesl též
modifikace v oblasti právní úpravy primárních drogových trestných
činů. I když nová právní úprava do určité míry vychází z předchozích
skutkových podstat drogových trestných činů, obsahuje rovněž vý‐
168

znamné změny. Drogové trestné činy jsou z hlediska systematiky
zvláštní části i nadále řazeny mezi trestné činy obecně nebezpečné,
upravené v hlavě VII. zvláštní části. Trestní zákoník aktuálně upravuje
pět drogových trestných činů, a sice trestné činy nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy
(§ 283), přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284),
nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psycho‐
tropní látku (§ 285), výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě
omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286) a šíření toxikomanie
(§ 287)144.
Mezi hlavní rozdíly oproti předchozí právní úpravě patří zejména:
 stanovení rozdílných trestních sazeb za neoprávněné přechová‐
vání drogy pro vlastní potřebu v množství větším než malém, po‐
kud jde o konopné drogy na jedné straně a ostatní omamné
a psychotropní látky (OPL) na straně druhé
 zavedení nové skutkové podstaty spočívající v neoprávněném pěs‐
tování rostlin obsahujících OPL pro vlastní potřebu v množství
větším než malém, přičemž výší trestní sazby se odlišuje takové
pěstování rostliny konopí od pěstování jiných rostlin obsahujících
OPL
 zmocnění k určení toho, jaké je množství větší než malé u OPL
a přípravků je obsahujících vládu, jež tak má učinit nařízením.145
Vláda rovněž nařízením stanoví, které rostliny nebo houby se po‐
važují za rostliny a houby obsahující OPL a jaké je jejich množství
větší než malé.146
 změny v konstrukci a formulaci kvalifikovaných skutkových pod‐
stat jednotlivých drogových trestných činů.
V trestním zákoně č. 140/1961 Sb.,(tr.zák.) upraveny v rámci hlavy IV. zvláštní části
(trestné činy obecně nebezpečné) jako trestné činy nedovolené výroby a držení omam‐
ných a psychotropních látek a jedů dle § 187, § 187a a § 188 tr. zák., a trestný čin šíření
toxikomanie dle § 188a tr. zák.
145 Mezičasem bylo toto zmocnění i příslušná část nařízení vlády č. 467/2009 Sb., zrušeno
nálezem Ústavního soudu (nález Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS
13/12, publikováno ve sbírce zákonů pod č. 259/2013 Sb.). Výklad pojmu „množství
větší než malé“ pro účely TZ, aktuálně poskytuje tabulka obsažená v příloze stanoviska
trestního kolegia Nejvyššího soudu (stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. března
2014, sp. zn. Tpjn 301/2013, uveřejněné pod číslem 15/2014 Sbírky soudních rozhod‐
nutí a stanovisek).
146 Viz nařízení vlády č. 455/2009 Sb., v platném znění.
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Podle důvodové zprávy vedli k těmto změnám různé pohnutky od
požadavku na zpřesnění dosavadní právní úpravy, přes vyhovění po‐
žadavkům praxe, až po snahu o odstranění přepínání trestní represe.
Nutno ale zmínit, že pro oblast postihu drogové kriminality má
značný význam i celková změna koncepce trestního práva hmotného,
kterou trestní zákoník přinesl, zejména přechod z materiálního pojetí
trestného činu na pojetí formální.
Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) se výzkumem
v oblasti drogové kriminality a drogové problematiky obecně zabývá
dlouhodobě a kontinuálně.147 Jelikož od nabití účinnosti nového trest‐
něprávního kodexu uplynula již nějaká doba, je možno se pokusit vy‐
hodnotit i reálný dopad zmiňovaných změn v praxi. S tímto záměrem
byl koncipován i aktuálně realizovaný výzkum IKSP s názvem „Odhalo‐
vání a postih drogové kriminality po přijetí trestního zákoníku“, s do‐
bou řešení 2013 – 2015.
Předmětem toho výzkumu je drogová kriminalita v České republice
a reakce státu na ni v oblasti zákonné represe, a to z perspektivy srov‐
nání situace před přijetím trestního zákoníku a poté. Nutno pro upřes‐
nění podotknout, že drogovou kriminalitou se v projektu rozumí jen již
výše zmiňovaná tzv. primární drogová trestná činnost, tj. trestné činy
proti drogové legislativě ve smyslu klasifikace Evropského monitoro‐
vacího střediska pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), spočívající
v neoprávněném nakládání s omamnými či psychotropními látkami,
příp. prekursory. V rámci projektu byla pozornost v tomto smyslu vě‐
nována i české drogové scéně včetně stavu, vývoje a forem drogové
kriminality, právní úpravě drogové kriminality a souvisejících trestně‐
právních institutů, a jejich praktické aplikaci při odhalování a postihu
drogové kriminality. V příspěvku jsou prezentovány některé dílčí vý‐
sledky z tohoto výzkumného úkolu.
Pro získání bližšího pohledu na stav a vývoj drogové kriminality a je‐
jího postihu v ČR byla provedena analýza statistických dat. Zdrojem dat
pro rezort justice byly zvláštní statistické přehledy, získané z justičního
systému pro statistiku a výkaznictví CSLAV, který umožňuje přehledy
147

Z poslední doby viz Zeman, P. a kol.: Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu
občanů. IKSP, Praha 2011; Trávníčková, I., Zeman, P.: Kriminální kariéra pachatelů dro‐
gové kriminality. IKSP, Praha 2010; Trávníčková, I, Zeman, P.: Možnosti trestní justice
v protidrogové politice II. (empirická část). IKSP, Praha 2008; Trávníčková, I, Zeman, P.:
Možnosti trestní justice v protidrogové politice I. (vývojové aspekty). IKSP, Praha 2007.
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sestavovat na základě zadaných kritérií zpětně od roku 2008. Sesta‐
veny a následně zpracovány byly přehledy pro jednotlivé trestné činy
primární drogové kriminality. Z analýzy statistických dat vztahujících
se k odsouzeným osobám mimo jiné vyplynuly dva základní poznatky.
Množství osob odsouzených za některý z trestních činů primární
drogové kriminality od roku 2009 v absolutních i relativních (jako po‐
díl na celkové trestné činnosti) hodnotách konstantně stoupá. Viz. Graf 1.
Graf 1148: Počet osob odsouzených za drogovou trestnou činnost
a podíl drogové trestné činnosti na celkovém počtu odsouzených
osob ve sledovaných letech
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Zdroj dat: Zvláštní statistický přehled z CSLAV: Přehled o pravomocně vyřízených oso‐
bách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinak); pro drogovou trestnou činnost byl
použit filtr pro jednotlivé paragrafy
149 Drogová trestná činnost představuje součet §§ 187, 187a, 188, 188a, dle tr. zák.
a §§ 283, 284, 285, 286 a 287 dle TZ
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Pokud se podíváme na složení primární drogové kriminality podle
jednotlivých trestných činů, je parné, že nejvýznamnější podíl na zvy‐
šujícím se počtu osob mají odsouzení za trestný čin nedovolené výroby
a jiného nakládání s OPL a jedy (§ 187 tr. zák, § 283 TZ), který zároveň
představuje víc než ¾ drogových trestných činů.
Graf 2150: Osoby odsouzené za drogovou kriminalitu dle trestných
činů ve sledovaných letech
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Dalším zajímavým momentem je podíl cizinců odsouzených za dro‐
gové trestné činy. Co se týče podílu cizinců ze všech odsouzených,
situace byla ve sledovaných letech celkem stabilní. Podíl cizinců se
konstantně pohyboval kolem 7 %. Ve všech letech se nejčastěji mezi
odsouzenými cizími státními příslušníky vyskytovali občané Slovenské
republiky (cca 40 %), Ukrajiny (cca 20 %), Vietnamské socialistické
republiky (cca 10 %) a Polské republiky (cca 5 %), kteří dohromady
tvořili ¾ všech odsouzených cizinců. Až na Slováky, jejichž výskyt mezi
odsouzenými je asi dvojnásobný, tyto podíly zhruba odpovídají podílu
cizinců dané státní příslušnosti ze všech obyvatelů ČR.
U drogové kriminality lze naopak jasně pozorovat prudký nárůst
v počtu odsouzených cizinců. Podíl cizinců na pachatelích odsouzených
150

Zdroj dat: Zvláštní statistický přehled z CSLAV: Přehled o pravomocně vyřízených oso‐
bách podle soudů (odsouzených + vyřízených jinak); pro drogovou trestnou činnost byl
použit filtr pro jednotlivé paragrafy
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za drogovou kriminalitu v roce 2013 se oproti roku 2008 zdvojnáso‐
bil151. U již zmiňovaného nejfrekventovanějšího trestného činu nedovo‐
lené výroby a jiného nakládání s OPL a jedy (Graf 3) vzrostl podíl
cizinců z 6 % v roce 2008 na 13 % v roce 2013. Roste zejména počet
Vietnamců. Oproti roku 2008 stoupl počet odsouzených Vietnamců
téměř 9 násobně a v roce 2013 tvořili již 8 % ze všech odsouzených
pachatelů za tento trestný čin (oproti 1,5 % v roce 2008). Druhou nej‐
početnější skupinu představují občané Slovenské republiky. Od roku
2009 jsou třetí nejpočetnější skupinou občané Nigérijské federativní
republiky. Mezi odsouzenými cizinci se dále v menší míře konstantě
vyskytují příslušníci Ukrajiny, Polské republiky, Bývalé jugoslávské re‐
publiky Makedonie, nebo Albánie.
Graf 3152: Cizinci odsouzení za trestný čin nedovolené výroby
a jiného nakládání s OPL a jedy ve sledovaných letech
300
250

ostatní
Polsko

200

Ukrajina
Makedonie

150

Albánie
Nigérie

100

Slovensko
50

Vietnam

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet odsouzených osob i cizinců začíná intenzivněji stoupat v roce
2010, tedy od účinnosti nového trestního zákoníku. Posoudit ale vliv
nové právní úpravy na tento vývoj ze samotných statistik dobře nelze.
Pro doplnění tohoto obrázku a za účelem zjištění poznatků a postřehů
Podíl odsouzených cizinců na celkovém počtu pachatelů primární drogové kriminality‐
2008 (6 %), 2009 (7 %), 2010 (9 %), 2011 (12 %), 2012 (11 %), 2013 (12 %)
152 Zdroj dat: Zvláštní statistický přehled z CSLAV: Přehled o odsouzených osobách podle
státní příslušnosti; pro drogovou trestnou činnost byl použit filtr pro jednotlivé para‐
grafy
151
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přímo z praxe bylo realizováno expertní dotazníkové šetření mezi
soudci, státními zástupci, policisty153. Vzhledem ke specifické povaze
drogové kriminality byl výběr respondentů veden záměrem oslovit
primárně konkrétní osoby, které se ve své praxi na tuto problematiku
specializují, nebo se s ní alespoň pravidelně setkávají. Terénní fáze šet‐
ření probíhala v březnu a dubnu 2014. Celkem bylo shromážděno 139
vyplněných dotazníků, a to konkrétně od 34 policistů, 47 státních zá‐
stupců a 58 soudců154. Dotazník, obsahoval uzavřené, polootevřené
i otevřené otázky týkající se předmětu výzkumu. Příspěvek je zaměřen
jen na vybrané výsledky kvalitativní analýzy získaných dat.
Prezentovaná statistická data vypovídají jen o části reálného obrazu
o drogové trestné činnosti. Drogová kriminalita se totiž vyznačuje vel‐
mi vysokou latencí. Odborníci se shodují, že její hlavní příčinou je, že
jde o takzvanou trestnou činnost bez oběti. Jeden ze soudců to shrnuje:
„z povahy trestné činnosti vyplývá, že zde absentuje osoba poškozeného,
která by měla zájem na objasnění trestné činnosti a podala by trestní
oznámení. Konzumenti drog a jejich odběratelé mají zájem na utajení
svého zdroje, odmítají vypovídat atd. Není‐li pachatel přistižen přímo
s předmětnou látkou, dokazování je obtížné.“
Respondentů jsme se proto ptali na jejich názor na vývoj počtu dro‐
gových trestných činů od účinnosti nového trestního zákoníku. Měli
přitom odhadnout tento počet včetně latentní drogové kriminality.
I když jde tedy v podstatě o jiné ukazatele, všechny profesní skupiny se
shodli, v souladu s trendem, který naznačuje statistika, že počet drogo‐
vých trestných činů vzrostl (71 % policistů, 66 % státních zástupců,
48 % soudců), téměř polovina policistů (47 %) si myslí, že tento počet
vzrostl výrazně. Opačný názor, o mírném poklesu, vyjádřili jen 3 re‐
spondenti (státní zástupce a 2 soudci). Zbylí respondenti odhadují, že
celkový počet drogových trestných činů zůstal na přibližně stejné
úrovni.
V další otázce respondenti rovněž potvrdili zjištění ze statistik. Na
otázku, jak se oproti stavu před rokem 2010 změnila v ČR míra zapoje‐
Výzkumný soubor původně zahrnoval i pracovníky Celní protidrogové jednotky GŘC,
vhledem k nízké návratnosti dotazníků od této profesní skupiny (7 dotazníků), nejsou
celníci v tomto příspěvku zahrnuti.
154 U vyhodnocení jednotlivých otázek dále v textu N= počet respondentů, kteří na otázku
odpověděli. Z tohoto počtu jsou vypočteny i procentní podíly variant odpovědí na jed‐
notlivé otázky. Nejsou tedy započteni respondenti, kteří na danou otázku neuvedli žád‐
nou odpověď.
153
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ní specifických skupin pachatelů do obchodu s drogami, 97 % policistů,
77 % státních zástupců a 65 % soudců, kteří uvedli skupiny, u kterých
se míra zapojení zvýšila, specifikovalo, že jde o osoby vietnamské
národnosti. Příslušníci vietnamské komunity jsou podle respondentů
flexibilní „podnikatelé“ zapojeni hlavně do pěstování konopí ve „velko‐
pěstírnách“ a v poslední době i do výnosnější produkce metamfetami‐
nu. Druhou skupinou, u které se respondenti shodli na zvýšení míry
zapojení do obchodu s drogami, jsou mladiství. V tomto případě ale sta‐
tistiky o odsouzených osobách ukazují spíše na opačný trend. Spíše
ojediněle pak respondenti uváděli zvýšení u dalších cizinců, Romů
a žen. Co se týče snížení zapojení, tu se reprezentanti jednotlivých pro‐
fesí neshodli na žádné specifické skupině, nejčastěji uváděli, že neví,
nebo že změnu v tomto směru nepozorují. Jeden z policistů k tomu
ale dodává „těžko objektivně hodnotit vzhledem k nasazení většiny sil
k Vietnamcům, tak ostatní nejsou pod takovým dohledem“.
Do jaké míry mohla mít na tento vývoj vliv rekodifikace trestného
práva hmotného, jsme se od respondentů snažili zjistit prostřed‐
nictvím následujících otázek. Když měli respondenti přímo hodno‐
tit novou právní úpravu drogových trestných činů ve srovnání
s úpravou předchozí, převažovalo u všech profesních skupin spíše
pozitivní hodnocení. Nejvíc novou úpravu oceňovali policisté, na‐
opak nejkritičtější byli státní zástupci. Viz. Tabulka 1.
Tabulka 1: Hodnocení nové právní úpravy drogových trestných
činů ve srovnání s předchozí úpravou
Policie
(N=34)

Státní zástupci
(N=47)

Soudy
(N= 57)

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

podstatně lepší než předchozí

2

5,9

4

8,5

4

7,0

o trochu lepší než předchozí

16

47,1

12

25,5

21

36,8

ani lepší, ani horší než předchozí

9

26,5

15

31,9

18

31,6

o trochu horší než předchozí

1

2,9

7

14,9

6

10,5

podstatně horší než předchozí

3

8,8

5

10,6

1

1,8

nevím/nedokáži posoudit

3

8,8

4

8,5

7

12,3

Respondenti si myslí, že nová právní úprava je podrobnější a přes‐
nější, oceňují zavedení nové skutkové podstaty. Zejména soudci dále
vyzdvihují rozlišení konopných a ostatních drog. Negativní hodnocení
respondenti nejčastěji odůvodňovali zbytečným změkčením právní
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úpravy. Jak uvádí jeden státní zástupce, trestní zákoník „snižuje míru
trestní represe i v případech, které toho nejsou hodny“.
Při celkovém hodnocení podmínek pro stíhání drogové kriminality
v ČR ve srovnání s obdobím do roku 2010 se mezi jednotlivými profes‐
ními skupinami ale ukázali určité rozdíly. Zatímco soudci hodnotili tyto
podmínky neutrálně, či spíše pozitivně, u státních zástupců byl po pře‐
važujícím neutrálním hodnocení názor spíš negativní. Policisté se roz‐
dělili na dva tábory, převažovali ale negativní názory. Téměř čtvrtina
policistů uvedla, že celkově jsou tyto podmínky podstatně horší. Za
zmínku rovněž stojí, že navzdory relativně pozitivnímu hodnocení no‐
vé právní úpravy si žádný z respondentů nemyslí, že by se podmínky
pro stíhání drogové kriminality v ČR od roku 2010 podstatně zlepšili.
Viz Tabulka 2.
Tabulka 2: Hodnocení podmínek pro stíhání drogové kriminality
v ČR ve srovnání s předchozí úpravou
Policie
(N=34)

Soudy
(N= 58)

Státní zástupci
(N=46)

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

podstatně lepší

0

0

0

0

0

0

o trochu lepší

12

35,3

6

13,0

19

32,8

nezlepšily ani nezhoršily

6

17,6

16

34,8

23

39,7

o trochu horší

7

20,6

10

21,7

7

12,1

podstatně horší

8

23,5

9

19,6

1

1,7

nevím/nedokáži posoudit

1

2,9

5

10,9

8

13,8

Za přínosné experti považovali hlavně zlepšení vzájemné spolupráce
orgánů činných v trestním řízení. Mezi výtkami nejčastěji zaznívali
zmatky v množstvích a rozsazích drog, nejednotná judikatura a pro‐
blémy spojené s upuštěním od materiálního pojetí trestného činu.
Jeden z policistů situaci shrnuje: „Nesjednocená judikatura ohledně
rozsahů drog, což ovlivňuje trestně právní kvalifikaci, snížení počtu poli‐
cistů, snížení mezd a s tím spojená demotivace, minimální preventivní
programy s celospolečenským dopadem, iniciativy rozdrobeny zpravidla
v regionech, vyšší společenská tolerance k drogám, zejména u mladší ge‐
nerace.“
Zajímalo nás rovněž, jak se na stíhání drogové kriminality projevila
jedna z klíčových změn, kterou nový trestní zákoník přinesl – přechod
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z materiálního na formální pojetí trestného činu. Z výsledků vyplynulo,
že zástupci profesních skupin nehodnotí tuto změnu jako příliš zásad‐
ní. Převažuje názor, že na stíhání drogové kriminality tato změna vý‐
raznější dopad nemá. Téměř 2/5 policistů sice jistý dopad přiznávají,
nehodnotí ho ale jako pozitivní ani negativní. Pokud už respondenti
nějak dopad hodnotí, přikláněli se hlavně státní zástupci a soudci spíše
k tomu, že je negativní. Viz Tabulka 3.
Tabulka 3: Hodnocení přechodu z materiálního
na formální pojetí trestného činu.
Policie
(N=32)

Soudci
(N=58)

Státní zástupci
(N=45)

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

převážně pozitivní
dopad

1

3,1

1

2,2

4

6,9

dopad, který není ani
pozitivní ani negativní

12

37,5

12

26,7

13

22,4

převážně negativní
dopad

2

6,3

8

17,8

9

15,5

nemá výraznější
dopad

8

25,0

24

53,3

29

50,0

nevím / nedokáži
posoudit

9

28,1

0

0

3

5,2

V komentářích respondenti nejčastěji uváděli, že v praxi se ryze for‐
mální pojetí trestného činu stejně neuplatňuje, upuštění od hodnocení
společenské nebezpečnosti se substituuje využíváním jiných obdob‐
ných institutů, které jsou upraveny v trestním zákoníku, jako například
společenská škodlivost dle § 12 odst. 2, institut mimořádného snížení
trestu odnětí svobody (§ 58 TZ) nebo § 39 odst. 2 TZ. Státní zástupci
a soudci často přechod z materiálního na formální pojetí hodnotili
vysloveně negativně jako zbytečný, neumožňující individuální diferen‐
ciaci. V oblasti drogové kriminality spatřovali soudci v tomto směru
problém zejména při hodnocení pěstování konopí pro léčebné účely.
Další soudce k tomu dodává „jen s obtížemi je možno vhodně reagovat
na nesmyslné trestní stíhání, viděl jsem rozsudek krajského soudu, kde 19
kluk dostal 8 let za to, že při prázdninovém táboráku poslal kolovat join‐
ta (cigaretu marihuany), z nějž si potáhla i dívky mladší 15 let, naštěstí
zasáhl vrchní soud, který z toho vykouzlil podmínku, to je typický příklad,
dokazující, že znak společenské nebezpečnosti měl být zachován.“ Mezi
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respondenty se ale vyskytli i názory, že v oblasti stíhání drogové kri‐
minality nepředstavuje tato změna aplikační problém, pro tyto trestné
činy existuje zavedená praxe, užíváním kritérií množství mají blíže
k formálnímu vymezení a materiální hledisko se tu zpravidla neuplat‐
ňovalo ani dříve. Pozitivní hodnocení změny argumentující právní jis‐
totou se v komentářích vyskytli jen vzácně.
Zjišťovali jsme i to, jaká případná změna trestního zákoníku by
podle respondentů byla nejvíce žádoucí z hlediska zvýšení účinnosti
stíhání drogové kriminality? Nejvíce podnětů na změny zaznělo od po‐
licistů. Policisté shodně se státními zástupci nejčastěji volali po zvýšení
trestních sazeb a ukládání přísnějších trestů. Tento názor sdíleli i 2
soudci. Policisté by ocenili i zpřísnění represe směrem k určité formě
kriminalizace užívaní drog. Státní zástupci a soudci spíše považují za
důležitou změnu liberálního postoje společnosti k problematice drog
směrem k prevenci a eliminaci zdravotních a sociálních rizik. Jeden
státní zástupce k tomu uvádí: „Není to ani tak snad o změně trestního
zákoníku, jako spíše o přístupu, neboť česká společnost je obecně velmi
liberální, zejména pokud jde o bagatelní drogové trestné činy, tj. vyplati‐
lo by se důsledněji vymáhat drogové trestné činy.“ Dalším podnětem,
který zmiňovali všechny profesní skupiny, bylo zpřesnění vymezení
právně relevantních rozsahů a množství pro drogové trestné činy.
Přičemž respondenti inklinovali spíše ke snížení aktuálních hodnot.
U všech profesních skupin rovněž zazněl názor, že zvýšení účinnosti
stíhání drogové kriminality není otázkou změny trestního práva hmot‐
ného, ale spíš procesního. Policisté navíc uváděli, že k zefektivnění
zajišťování výnosů z trestné činnosti by přispělo přenést břemeno do‐
kazování původu majetku na osobu podezřelého/obviněného. Viz. Ta‐
bulka 4.
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Tabulka 4: Názory respondentů na otázku, jaká případná změna
trestního zákoníku by podle nich byla nejvíce žádoucí z hlediska
zvýšení účinnosti stíhání drogové kriminality.
Policie
(N=29)

Státní zástupci
(N=44)

Soudci
(N=55)

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

žádná

2

6,9

14

31,8

26

47,3

nevím/nedokáži posoudit

4

13,8

11

25,0

18

32,7

jiný názor

23

79,3

19

43,2

11

20,0

změna trestních
sazeb/zpřísnění represe

8

34,8

8

42,1

2

18,2

upřesnění množství a
rozsahů

4

17,4

5

26,3

3

27,3

změna procesního práva

3

13,0

2

10,5

3

27,3

změna liberálního postoje
společnosti k drogám

0

0,0

2

10,5

2

18,2

trestněprávní postih užívání
drog

3

13,0

0

0,0

0

0,0

dokazovaní původu majetku

2

8,7

2

10,5

0

0,0

lepší koordinace a posilnění
personálních kapacit

3

13,0

0

0,0

0

0,0

jiné

0

0,0

0

0,0

1

9,1

z toho

Respondenti často zmiňovali, že jako problém vnímají stanovení
množství a rozsahů OPL. Co se týče určení množství většího než malé‐
ho jednotlivých OPL podle, původního záměru měli být tyto hodnoty
stanoveny v nařízení vlády, na které trestní zákoník odkazoval. Toto
zmocnění i příslušná část nařízení byly ale v červnu 2013 zrušeny ná‐
lezem Ústavního soudu. Tato situace byla nakonec vyřešena stanovis‐
kem trestního kolegia Nejvyššího soudu z března 2014, které ve své
příloze obsahuje tabulku hodnot množství většího než malého pro jed‐
notlivé OPL. Respondentů jsme se v dotazníku ptali i na to, jak hod‐
notili stanovení množství nařízením vlády a jaké by bylo podle nich
optimální řešení situace po předmětném nálezu Ústavního soudu, kte‐
rým bylo zrušeno. Představitelé všech profesních skupin jednoznačně
preferují, aby byly hodnoty těchto množství z důvodu sjednocení praxe
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a právní jistoty někde stanoveny, nechtějí, aby výklad byl ponechán
aplikační praxi. I když dotazovaní na nařízení vlády oceňovali možnost
flexibilní reakce na aktuální trendy na drogové scéně, jako lepší po‐
važují úpravu hodnot prostřednictvím stanoviska Nejvyššího sou‐
du. Často, se ale rovněž objevovala výtka, že hodnoty v nařízení byly
stanoveny příliš vysoko.
Závěrem lze shrnout, že první výsledky ukazují, že navzdory pozitiv‐
nímu hodnocení nové právní úpravy, drogová kriminalita podle exper‐
tů i statistických dat stoupá, jako výrazný problém se jeví stále se
zvyšující počet příslušníků vietnamské komunity zapojených do ob‐
chodu s drogami. Ačkoliv respondenti oceňují, že nová právní úprava
rozlišuje konopné a ostatní OPL a zavádí privilegované skutkové pod‐
staty směrem k uživatelům drog, nesdílejí liberální postoj společnosti
k užívání návykových látek a projevují spíše represivnější a punitivněj‐
ší postoje. Jako největší negativum respondenti vnímají zmatky kolem
určování množství a rozsahů. Úplně se neztotožňují ani s přechodem
k ryze formálnímu pojetí trestného činu, na druhé straně ale přiznávají,
že mají vlastní způsoby jak se s touto „komplikací“ vypořádat. Celkově
ale respondenti konstatují, že pro odhalování a postih drogové krimi‐
nality je klíčová zejména procesní úprava. Dokazuje to například i vel‐
mi pozitivní hodnocení institutu spolupracujícího obviněného v jedné
z otázek.

JUDr. Michaela Štefunková, PhD.
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Náměstí 14. října 12, Praha
E‐mail: mstefunkova@iksp.justice.cz
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Kdo je pachatelem primární drogové kriminality
rekrutujícím se z vietnamské komunity?
Who is the offender of primary drug‐related crime
coming from the Vietnamese community?
Petr PŘECECHTĚL, Luděk JANČAŘÍK
Anotace: Autoři si ve svém příspěvku kladou otázku: „ Kdo je pacha‐
telem primární drogové kriminality rekrutujícím se z vietnamské ko‐
munity?“. Částečnou odpověď se snaží nalézt prostřednictvím analýzy
více jak dvou stovek trestních spisů, která byla zaměřena na získání
relevantních kriminologických poznatků k osobě pachatele s akcentem
na pohlaví, věk, bydliště, pobytový status, původ, vzdělání, zaměstnání
apod., čímž předkládají jeho určitý obraz.
Klíčová slova: drogová kriminalita, organizovaný zločin, vietnamská
komunita
Annotation: The authors in their contribution wondered: “Who
is the offender of primary drug‐related crime coming from the
Vietnamese community?“. They were trying to find the partial
response through an analysis of more than two hundred criminal files.
The analysis was aimed at obtaining relevant criminological knowledge
about the offender with an emphasis on gender, age, residence status,
origin, education, employment, etc., which provided the offender´s
specific image.
Key words: drug‐related crime, organized crime, Vietnamese
community
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I. Úvod
Drogová kriminalita páchaná příslušníky vietnamské diaspory žijící
v České republice je zejména v posledních letech velmi aktuálním
a často diskutovaným tématem jak v prostředí odborné, tak i laické ve‐
řejnosti.
Přestože spektrum aktivit vietnamského organizovaného zločinu je
historicky značně široké a v roce 2013 mezi jeho nejčastější formy čin‐
nosti patřily celní a daňové úniky, porušování ochranných známek,
praní špinavých peněz, výroba a pašování alkoholu a další, zapojení do
výroby a obchodu s drogami bylo ve výčtu aktivit na prvním místě155.
Z doposud získaných poznatků lze dovozovat, že podíl příslušníků
vietnamského etnika, resp. občanů Vietnamu na drogové trestné čin‐
nosti (DTČ) páchané na území ČR, včetně jejích přesahů do zahraničí,
zejména do SRN, je skutečně významným a velmi dynamicky rozvíjejí‐
cím se fenoménem doby.
O uvedené realitě ostatně vypovídají i statistická data publikovaná
jak ve Výročních zprávách Národní protidrogové centrály156, tak v poli‐
cejních157 či justičních statistikách. Z uvedených dat je patrné, že bez
ohledu na skutečnost, že vietnamská komunita je po Ukrajincích a Slo‐
vácích dlouhodobě třetí nejpočetnější menšinou158, její zatížení drogo‐
vou kriminalitou je z menšin žijících na území ČR dlouhodobě nejvyšší
a od roku 2008 vykazuje výrazně stoupající trend (viz graf)159.

Viz MAREŠOVÁ Alena a kol. Analýza trendů kriminality v roce 2013. Praha: IKSP, 2014.
ISBN 978‐80‐7338‐142‐4.
156 Viz Národní protidrogová centrála, Výroční zpráva
http://www.policie.cz/clanek/vyrocni‐zpravy‐annual‐reports‐jahresbericht.aspx.
157 Viz Statistické přehledy kriminality http://www.policie.cz/statistiky‐kriminalita.aspx.
158 Blíže viz údaje Českého statistického úřadu
http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tabulky/ciz_pocet_cizincu‐006#.VOm0BXyG9JA.
159 Obdobně vysoký index DK lze dlouhodobě zaznamenat i u občanů Makedonie, či ještě
výrazně vyšší u občanů Nigérie, byť absolutní počet pachatelů je relativně velmi nízký.
155
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Indexy drogové kriminality dle státní příslušnosti
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II. Charakteristické znaky drogové kriminality
Drogová trestná činnost páchaná osobami původem z Vietnamu je
prováděna prostřednictvím specifických módů operandi a vykazuje ur‐
čité typické znaky charakteristické pro vietnamský organizovaný zlo‐
čin zaměřený na drogovou kriminalitu:
- dominantní postavení v pěstování marihuany (drogové trhy v ČR
i v zahraničí),
- významná pozice ve výrobě a distribuci metamfetaminu (sycení
„české drogové scény“, export do zahraničí, zejména do SRN),
- velmi vysoká produkční schopnost „pěstíren a varen“ (speciali‐
zace – dělba činností, profesionalizace výroby, frekvence výrobních
cyklů, odklon od „velkopěstíren“ a vytváření sítě malých pěstíren),
- inovace v technologii výroby (import technologií z východní Asie),
- používání nestandardních prekursorů (např. chlorefedrin) a po‐
mocných látek,
- změny ve struktuře a fungování organizovaných skupin (zůstává
teritoriální či rodinný princip, určitý odklon od pevného hierarchic‐
kého řízení, amébní charakter),
- aktivity ve všech formách drogové kriminality (výroba, distribuce,
tranzit),
- využívání velmi rozvinuté struktury kriminálních sítí vysoce in‐
ternacionálního charakteru (flexibilní využívání legálních obchod‐
ních sítí).
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III. Výzkumné šetření
Výzkumné šetření bylo založeno na analýze trestních spisů konkrét‐
ních případů a dalších informací k pachatelům, kteří dokladem totož‐
nosti prokázali státní příslušnost k Vietnamu a kterým bylo v roce
2013 sděleno obvinění160 ze spáchání tzv. drogových trestných činů161.
Jednalo se celkem o 204 osob.162 Analýza byla provedena ve všech
zmíněných případech, tzn., že zkoumaný vzorek byl absolutní.
Získaná data byla s ohledem na jejich zdroje, tříděna do jednotlivých
kategorií jak obecných, tak těch, které přímo souvisí s pácháním DTČ
(viz tabulka). Jejich syntéza může podávat určitý kriminologický obraz
pachatelů – osob původem z Vietnamu, které byly v roce 2013 trestně
stíhány pro drogový delikt.
KATEGORIE
Obecné

Související s DTČ

Pohlaví

TČ (právní kvalifikace, rozsah)

Věk

Forma TČ (výroba, distribuce apod.)

Místo narození (město, provincie)

OPL / prekursor (komodity)

Vzdělání (základní, střední,
vysokoškolské)

Místo spáchání

Rodinný stav (svobodný,
ženatý/vdaná, rozvedený)

Organizovanost
(postavení ve skupině)

Rodičovství (bezdětní, počet dětí)

Spolupachatelství

Bydliště (evidenční, faktické)

Spolupráce s občany ČR při páchání
Č
Spolupráce při vyšetřování
(s OČTŘ)

Pobyt (druh, účel, délka)
Zaměstnání (zdroj příjmu)

Recidiva (trestní minulost)

Znalost českého jazyka

Ust. § 160 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) v platném znění.
Ust. § 283 až § 286 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění.
162 V r. 2013 bylo zadrženo pro podezření ze spáchání tzv. drogových trestných činů cel‐
kem 218 osob – státních občanů Vietnamu a z toho bylo zahájeno trestní stíhání 204
osob, blíže viz Národní protidrogová centrála, Výroční zpráva [online]. [15. 1. 2015].
Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/vyrocni‐zpravy‐annual‐reports‐
jahresbericht.aspx
160
161
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III. Charakteristiky pachatelů – obecné
V roce 2013 bylo zahájeno trestní stíhání 204 osob vietnamského
původu podezřelých ze spáchání DTČ. Podíl mužů, který činí 86,2%
(176) výrazně převažuje nad počtem žen (28 tj. 13,7%), což korespon‐
duje i s poměrem podílu mužů a žen na celkovém počtu osob v tomto
roce stíhaných pro DTČ163.
Věková křivka zkoumaného souboru (viz graf) ukazuje, že nejmlad‐
šímu pachateli muži bylo 19 let (žena 22 let) a nejstaršímu 61 let (žena
51 let). V tomto věkovém rozsahu lze zaznamenat dvě období, kdy vě‐
ková křivka výrazně stoupá164, a to nejprve ve věku 26 let (14 pachate‐
lů), 25 let (13 pachatelů) a 28 let (11 pachatelů) a podruhé překvapivě
ve věku 45 let (10 pachatelů), což by mohlo korelovat s vyšším podílem
migrantů tohoto věku.
18,00
16,00

Věková křivka pachatelů DTČ v roce 2013
celkový počet pachatelů DTČ
počet pachatelů DTČ ‐ Vietnamců

počet pachatelů

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
věk pachatelů
Pozn: Z důvodů možnosti srovnání je u celkového počtu pachatelů DTČ uváděna pouze desetina z dat.

Z analýzy dat vztahujících se k místu narození, získaných z dokladů
totožnosti, případně z vyjádření samotných obviněných lze dovozovat,
že téměř všichni obvinění pochází zejména z měst a provincií centrál‐
ního severního Vietnamu, především z hlavního města Hanoi (30 osob),
V r. 2013 bylo zahájeno trestní stíhání 3 722 osob pro podezření DTČ, z toho bylo
3 183 mužů (85,5 %) a 539 žen (14,4 %). Tamtéž.
Pozn. podíl žen na celkové kriminalitě dlouhodobě osciluje mezi 12‐14 %.
164 Na rozdíl od věkové křivky celkového počtu pachatelů DTČ v roce 2013, kdy počet pa‐
chatelů kulminuje ve věku 24 let a následně s přibývajícím věkem křivka postupně rov‐
noměrně klesá.
163
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Hai Duong (24), Nghe An (24), Nam Dinh (21), Bac Giang (17), Ha Tinh
(15), Phu Tho (14), Thanh Hoa (13), Bac Ninh (9), Thai Binh (8). Pouze
1 osoba v souboru, která prokázala vietnamskou státní příslušnost, se
narodila v ČR (Děčín). Zjištěné skutečnosti mohou do určité míry pou‐
kazovat na možný teritoriální či rodinný princip utváření zločinných
uskupení.
Data v kategorii dosažené vzdělání byla čerpána zejména z protoko‐
lů výslechů obviněných, tak jak je uvedli sami obvinění, jejich validita
nebyla verifikována. Analýza těchto dat ukázala, že nejrozšířenějším
vzděláním ve zkoumaném souboru je středoškolské vzdělání, které
uvedlo 97 osob tj. 48 %, na druhém místě je vzdělání základní 91 osob
tj. 45 % a pouhé 2 % tj. 5 osob uvedlo vzdělání vysokoškolské. Analýza
rovněž ukázala, že muži mají vyšší vzdělání než ženy.
Získání pravdivých dat k rodinnému stavu pachatelů bylo kompliko‐
vané, neboť uvedená data v některých případech neodpovídala zjiště‐
ným skutečnostem165 a bylo nutné je upřesnit u policistů, kteří vedli
vyšetřování. Mírně převažuje počet osob ženatých/vdaných (104 tj.
51 %) nad osobami svobodnými (85 tj. 42 %), výrazně méně je pak
osob rozvedených (13 tj. 6 %). U 2 osob se nepodařilo jejich rodinný
stav zjistit.
Informace vypovídající o rodičovství musely být s ohledem na jisté
nepřesnosti rovněž doplněny dotazem u vyšetřujících policistů. Získa‐
ná data korelovala s rodinným stavem, tj. 104 osob (51 %) uvedlo, že
mají děti a 100 osob (49 %) uvedlo, že jsou bezdětné.
V datech vztahujících se k místu pobytu pachatelů bylo třeba rozli‐
šovat mezi tzv. bydlištěm evidenčním (formální, fiktivní), tj. bydlištěm
hlášeným místně příslušným úřadům, a bydlištěm skutečným, tedy ta‐
kovým, kde se osoby fakticky zdržují. Získané údaje byly následně
komparovány. Ze zjištěných dat vyplývá, že převážná část osob je evi‐
denčně přihlášena zejména v Chebu (36), v Praze (29), v Děčíně (17),
v Teplicích (14) a v Plzni (12). Data o skutečném bydlišti byla získává‐
na z protokolů výslechů obviněných, případně byla doplněna informa‐
cemi od policistů, kteří vedli vyšetřování, a přesto se tento údaj
nepodařilo zjistit u 24 osob. Fakticky se tito pachatelé zdržují přede‐
vším v Praze (48), v Chebu (35), v Teplicích (13) a v Děčíně (12). Pro‐

165

Zejména v souvislosti s účelovými sňatky z důvodů legalizace pobytu.
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vedenou komparací166 bylo zjištěno, že u 129 osob (63 %) bylo evi‐
denční a faktické bydliště shodné a u 54 osob byly zaznamenány rozdí‐
ly. Analýza dat v kategorii bydliště ukázala, že pachatelé DTČ původem
z Vietnamu se v roce 2013 fakticky i formálně zdržovali zejména v re‐
gionech západního a severního pohraničí ČR a v hlavním městě Praze,
což přirozeně souvisí s existencí největších či nejvýznamnějších viet‐
namských tržnic.
S kategorií bydliště úzce souvisí pobyt, zejména jeho druh, účel
a délka. Data do této významné kategorie, zejména ta, která se týkala
délky pobytu, byla rovněž získána vytěžením policistů zpracovávajících
trestní spisy. U druhu pobytu výrazně převažuje tzv. dlouhodobý po‐
byt167 (89 osob) a trvalý pobyt168 (88). Nezanedbatelný je i údaj o 13
osobách (tj. 6 %), které neprokázaly povolení k pobytu. Z hlediska úče‐
lu pobytu je nejrozšířenějším uváděným důvodem podnikání (98 osob
tj. 48 %), se značným odstupem následují rodinné důvody, ať již slou‐
čení s občanem ČR (22) či sloučení rodiny (21), tj. celkem 31 %
a ostatní účely pobytu v 15 %. V souvislosti s délkou pobytu, lze na
základě analýzy dat zkoumaného souboru uvést, že osoby původem
z Vietnamu se dopouštěly DTČ nejčastěji až po 5 letech pobytu v ČR (44
osob).
Z hlediska kriminogenních faktorů je jistě významnou kategorií vý‐
dělečná činnost (zaměstnání), resp. zdroj příjmu. Údaje do této katego‐
rie byly získávány především z trestních spisů a nebyly dále nijak
ověřovány. V souvislosti s pácháním DTČ není zanedbatelný vysoký
podíl osob bez zaměstnání (61 osob tj. 30 %), k zamyšlení je i značný
podíl tzv. podnikatelů, obchodníků a osob samostatně výdělečně čin‐
ných, kteří se podílí 45 %, tj. 90 osob. Zaměstnanci (brigádníci, pro‐
davači) tvoří 18%. Ostatní (mateřská dovolená, invalidní důchodce,
tlumočník) jsou zastoupeni pouze v 1 %, stejně jako manažeři. Nezjiš‐
těný zdroj příjmu byl zjištěn u 11 osob, tj. 5 %.
V určitých souvislostech je bezpochyby zajímavou kategorií i otázka
znalosti českého jazyka. Informace v této oblasti byly zjišťovány
především prostřednictvím policistů, kteří konkrétní trestní kauzy
vyšetřovali. Pro přehled byla tato kategorie rozdělena do třech úrovní
S ohledem na nedostatek podkladů nemohla být komparace provedena u 10 % (21)
osob.
167 Tj. pobyt na vízum delší jak 90 dnů anebo přechodný pobyt delší 6 měsíců.
168 Tj. po 5 letech kontinuálního pobytu cizince na území ČR a prokáže dostatečné pro‐
středky.
166
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a bylo zjištěno, že 81 osob, tj. 40 %, nemá žádnou znalost českého
jazyka (nerozumí, nemluví), 104 osob, tj. 51 %, má znalost na
elementární úrovni a pouhých 18 osob, tj. 9 %, má pokročilou znalost
českého jazyka.
IV. Charakteristiky pachatelů související
s pácháním drogových deliktů
Nejvýznamnější kategorií výzkumného šetření je vlastní drogová
trestná činnost. A to z pohledu jak samotné trestněprávní kvalifikace,
rozsahu a forem trestního jednání, manipulované komodity, tak místa
spáchání, možného spolupachatelství či případné organizovanosti jed‐
nání, resp. postavení osoby pachatele v rámci organizované skupiny.
Data do této kategorie byla získávána z více zdrojů – z trestních spisů
jednotlivých konkrétních kauz a ze statistických přehledů kriminality
v roce 2013169.
Analýzou těchto trestněprávních dat bylo zjištěno, že pachatelé DTČ
původem z Vietnamu se v roce 2013 nejčastěji dopouštěli trestného
činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropní‐
mi látkami a jedy (OPL) dle ustanovení § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c)
trestního zákoníku (TZ)170, tj. nakládali s OPL ve značném rozsahu. To‐
hoto jednání se dopustilo celkem 64 osob, což činí 31 % obviněných
pachatelů DTČ vietnamského původu v tom roce. Druhou nejrozšíře‐
nější právní kvalifikací je ustanovení § 283 odst. 1 TZ, tedy naplnění
znaků základní skutkové podstaty, kterou bylo kvalifikováno jednání
39 osob, tj. 19 %. Třetí nejrozšířenější kvalifikace je dle ustanovení
§ 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) TZ, tj. nakládání s OPL
jako člen organizované skupiny a ve velkém rozsahu, které spáchalo
36 osob, tedy téměř 18 %. Další právní kvalifikace jsou, s přihlédnutím
k počtu pachatelů, kteří se tohoto jednání dopustili, pouhým zlomkem
výše uvedených kvalifikací tj. ustanovení § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c)
TZ a § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. c) TZ spáchaných celkem
12 osobami (6 %) či ustanovení § 284 odst. 2 TZ, jehož se dopustilo
pouhých 8 osob (4 %) atd.
Podíváme‐li se, pro zjednodušení, na právní kvalifikace pouze jako
na trestné činy dle ustanovení jednotlivých paragrafů (základní skut‐
169
170

Viz http://www.policie.cz/clanek/statisticke‐prehledy‐kriminality‐za‐rok‐2013.aspx.
Blíže viz ust. § 283 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění.
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kové podstaty), aniž bychom reflektovali okolnosti podmiňující použití
vyšší trestní sazby, můžeme konstatovat, že 92 % DTČ páchané oso‐
bami vietnamského původu bylo v roce 2013 spácháno dle ustanovení
§ 283 TZ (190 osob), 7 % dle ustanovení § 284 TZ (14 osob), 1 % dle
ustanovení § 286 TZ (2 osoby). Pouze 1 osoba byla obviněna dle
ustanovení § 285 TZ.
Z hlediska rozsahu jednání lze v souvislosti se shora uvedeným
poukázat zejména na to, že vietnamští pachatelé se DTČ dopouštěli
velmi často ve značném rozsahu171 (41 %) či ve velkém rozsahu172
(37 %). Tato skutečnost může korelovat s informacemi o zvyšující se
produkční schopnosti jak „pěstíren“ marihuany, tak „varen“ metam‐
fetaminu, což koresponduje s aktuálními trendy vývoje zapojení viet‐
namských zločineckých uskupení do mezinárodního obchodu s OPL .
Z trestněprávní kvalifikace jednotlivých případů a z popisů kon‐
krétního jednání vyplývá, že nejrozšířenější formou DTČ v roce 2013
bylo pěstování a výroba marihuany a metamfetaminu (44 %), na
druhém místě byla zastoupena výroba a distribuce OPL – zejména
marihuany a metamfetaminu (39 %). S výrazným odstupem následo‐
vala pouhá distribuce zejména již zmíněných komodit (9 %) a přecho‐
vávání těchto látek pro vastní potřebu173 (6 %). Podíl v 1 % tvořil
dovoz prekursorů a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL. Ze
zjištěného je patrné, že výrazně převažuje kvalifikovaná DTČ spo‐
čívající zejména ve výrobě (pěstování) OPL nad jejich samotnou
distribucí; přechovávání látek jako společensky nejméně škodlivé
jednání bylo zastoupeno významně méně.
Ve smyslu shora uvedených jednání vietnamští pachatelé nezákonně
manipulovali téměř se všemi komoditami (OPL), které jsou aktuálně
nabízeny na drogové scéně v ČR. Nejfrekventovanější drogou byla
marihuana v 94 případech (46 %), další významnou látkou byl v 89
případech (44 %) metamfetamin. V 16 případech (8 %) se jednalo
o manipulaci s marihuanou a zároveň s metamfetaminem. Po 1 případu
to byl heroin, případně kombinace již zmíněných látek. Analýza dat
potvrdila, že pro pachatele DTČ pocházejícího z vietnamské komunity
je aktuálně signifikantní drogou především marihuana a metam‐
fetamin. Uvedená skutečnost může rovněž vypovídat i o určité
Viz ust. § 283 odst. 2 písm. c) zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění.
Viz ust. § 283 odst. 3 písm. c) zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění.
173 Viz ust. § 284 často aplikované v tzv. důkazní nouzi viz ust. § 283 zák. č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník v platném znění.
171
172

189

specializaci, která se projevuje i jistou mírou profesionalizace při
páchání drogové kriminality.
Vyhodnotit konkrétní místa spáchání DTČ bylo komplikované a to
zejména pokud obvinění páchali trestnou činnost na více místech.
I přestože lze u převážné většiny ze 186 pachatelů místo spáchání
přesně definovat174, byla pro účely analýzy tato místa do určité míry
zobecněna a to na úroveň okresů. Nejfrekventovanějším místem je
Praha v 39 případech, následuje Cheb s 28 případy, pak Děčín s 12
a Plzeň s 10 případy. Dalších 28 obcí je zatíženo do 10 případů.
Z vyhodnocení vyplývá, že zde existuje jistá korelace mezi místem
páchání DTČ a faktickým místem pobytu pachatele. Mimo hlavní město
Prahu se často jedná o příhraniční lokality v západních a severních
Čechách, tedy místa s početnou vietnamskou komunitou.
Přestože se jistý stupeň organizovanosti promítl do trestně právní
kvalifikace175 „pouze“ u 36 obviněných, lze určité stopy tohoto znaku
dohledat i v dalších analyzovaných případech. Podíl osob, u kterých byl
při vyšetřování drogových deliktů zaznamenán určitý prvek organizo‐
vanosti, resp. tyto činy spáchaly či pravděpodobně páchaly, jako členo‐
vé organizované skupiny, byl 70 % a významně převyšoval podíl tzv.
individuálních pachatelů (23 %). Zbývajících 7 % tvořily osoby, které
spáchaly DTČ tzv. ve spolupachatelství. Podíváme‐li se blíže na pa‐
chatele, kteří byli součástí organizované skupiny či s touto skupinou
v rámci individuálního páchání DTČ pouze nějak kooperovali, můžeme
v trestních spisech dohledat i určité informace o jejich statusu či roli
v této skupině. Na základě analýzy dostupných informací lze usuzovat,
že 15 % obviněných bylo v pozici organizátora či investora DTČ, 72 %
obviněných bylo výkonným článkem a fungovalo jako „zahradníci“, vý‐
robci, distributoři či dealeři a zbývajících 13 % tvořili tzv. pomocníci
např. pronajímatelé prostor, zprostředkovatelé apod.
V rámci výzkumného šetření byla policistům, kteří vedli vyšetřování
jednotlivých trestních kauz, položena otázka zaměřená na zjištění in‐
formací o případné spolupráci při páchání DTČ obviněných s občany
ČR, aniž by tím byl myšlen prodej OPL. Cílem otázky bylo ověřit mož‐
nou kooperaci např. při pěstování, výrobě OPL či obchodu s prekursory
a dalšími potřebnými chemikáliemi apod. Otázka byla uzavřená; další
detaily např. forma a druh spolupráce nebyly zjišťovány. Získané od‐
174
175

Např. konkrétní adresy objektů (obec, ulice, č. popisné apod.), kde byl DTČ spáchána.
Viz ust. § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a) zák.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění.
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povědi ukázaly, že spolupráce byla zaznamenána pouze u 10 % obvi‐
něných.
Z vyšetřovacích spisů a z výpovědí vyšetřujících policistů byly získá‐
ny i informace týkající se chování obviněných v procesu vyšetřování,
resp. ochota spolupracovat s OČTŘ při objasňování spáchané DTČ. Byla
stanovena kritéria hodnocení:
- trestnou činnost doznává a pravdivě vypovídá,
- částečně doznává trestnou činnost,
- vypovídá nepravdivě, odmítá vypovídat, popírá trestnou činnost
i přes důkazy.
Ze získaných informací vyplývá, že 116 obviněných, tj. 57 % odmítlo
vypovídat, 42 osob (21 %) popíralo trestnou činnost i přes předložené
důkazy, 6 vyslýchaných vypovídalo nepravdivě a jenom 39 osob (19 %)
doznalo trestnou činnost a pravdivě vypovídalo (z toho 9 obviněných
se doznalo pouze částečně).
Analýza dat vztahující se k trestní minulosti, resp. ke kriminální re‐
cidivě ukázala, že 36 %, tj. 74 osob zkoumaného souboru již bylo v ČR
trestně stíháno. Z celkového počtu obviněných (204) bylo 48 osob,
tj. 24 % trestně stíháno 1krát, 5 %, tj. 10 osob, trestně stíháno 2krát,
3 %, tj. 7 osob, trestně stíháno 3krát, 2 %, tj. 4 osoby, trestně stíhány
4krát, 3 osoby trestně stíhány 5krát a 2 osoby trestně stíhány 6krát.
Ze získaných dat bylo dále zjištěno, že zkoumané osoby byly v minu‐
losti nejčastěji trestně stíhány za DTČ – 33 osob, tj. 16 %, druhá nejčet‐
nější trestní stíhání byla za hospodářské delikty, tj. daňové, poplatkové
a devizové (Hlava VI díl 2 TZ) a za trestnou činnost proti majetku (Hla‐
va V TZ) – shodně 21 trestních stíhání, tj. 10 %.
Detailnější analýza recidivy u DTČ ukázala, že opakovaně bylo pro
stejnou trestnou činnost stíháno 25 osob jedenkrát, 6 osob dvakrát,
1 osoba třikrát a 1 osoba dokonce čtyřikrát.
V. Závěr
Kdo je tedy pachatelem primární drogové kriminality rekrutujícím
se z vietnamské komunity? S určitým nadhledem, aniž bychom pocho‐
pitelně podali vyčerpávající kriminologický profil, lze uvést, že v roce
2013 to byl muž ve věku 26 nebo 45 let, původem z centrální části se‐
verního Vietnamu, který má základní či střední vzdělání, bydlí v Chebu
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nebo v Praze, je ženatý, má děti, v ČR žije nejméně 5 let na základě po‐
volení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu za účelem podnikání či
sloučení rodiny. Jeho zdrojem příjmu bylo obchodování a podnikání,
a pokud umí česky, tak pouze na základní úrovni. Byl členem kriminál‐
ní organizované skupiny v úrovni výkonného článku na pozici „za‐
hradníka“ či výrobce značného množství marihuany anebo pervitinu,
které také distribuoval. V páchání trestné činnosti nespolupracoval
s občany ČR. Při vyšetřování trestné činnosti odmítá vypovídat. V ČR
dosud nebyl trestně stíhán.
S přihlédnutím k vzrůstajícím aktivitám asijských zločineckých or‐
ganizací v mezinárodním obchodu s drogami a postupně se zvyšujícím
zapojením osob původem z Vietnamu do organizované drogové krimi‐
nality v ČR se nabízí otázka, zda se jedná pouze o aktuální lokální fe‐
nomén anebo jsme svědky počínajícího problému globálních rozměrů.

PaedDr. Petr Přecechtěl
Policejní akademie ČR v Praze
E‐mail: precechtel@polac.cz

Bc. Luděk Jančařík
Policie České republiky
E‐mail: l.jancarik@seznam.cz
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Profesionální zločin a vorové v zákoně
Professional criminality and thieves in law
Marek DLUHOŠ
Anotace: Profesionální zločinnost je druhem trestné činnosti, kterou
charakterizuje stálost trestné činnosti. Tato je hlavním zdrojem příjmů
pro její účastníky a vyžaduje specializaci znalostí a návyků. Tato ne‐
kompromisnost je spojena s výchovou vora v zákoně od co nejútlejšího
dětství. To je spojeno s teorií Clowarda a Ohlina a jejich konceptem ne‐
legitimních příležitostí, který říká, že kriminální subkultura vzniká
setkáváním mladých delikventů s jejich staršími vzory. Výsledkem je
profesionální zločinec – tradiční vor v zákoně.
Klíčová slova: profesionální zločin, vor v zákoně, ruská mafie, zloči‐
necká subkultura.
Annotation: Professional criminality is kind of criminal activity,
which characterizes stabilility of criminal activity. This is main source
of income for their participants and requires specialization of
knowledge and habits. This uncompromisingness is connected with
raising thief in law from earliest childhood. This is connected with
Cloward´s and Ohlin´s theory and their concepts of illegitimate
opportunities, which says, that criminal subculture arises with meets
up young delinquents with their older models.The result is professional
criminal – traditional thief in law .
Keywords: professional criminality, thief in law, russian mafia,
criminal subculture.
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Úvod
Pochopení zločince má zásadní význam jak pro kriminology, tak
i pro kriminalisty a pracovníky vězeňské služby. Otázka vorů v zákoně
má ovšem v postsovětském prostoru tak velkou důležitost, že zasahuje
i do politického dění v celých regionech. Proto je pochopení fenoménu
vora v zákoně důležité i pro celou řadu dalších složek, zajišťujících
fungování státu.
V tomto článku bych chtěl poukázat na osobnost profesionálního
zločince, ze které je zřejmé, jak je schopná ovlivnit i kriminalitu mla‐
distvých v daném regionu, kde se subkultura vorů v zákoně vyskytne.
Toto spojení je zřetelné v diferenciálně asociativní teorii Edwina
Sutherlanda, která říká, že "kriminální jednání není zděděné ani "vyro‐
bené" samotným aktérem, ale je naučené v procesu komunikace s dru‐
hými osobami, především v malých, intimních skupinách".176 S tímto
souvisí závěry „Clifforda R. Shawa a Henry D. McKaye, kteří vedli v Chi‐
cagu výzkum na Institute for Juvenile Research. Podle nich hraje velice
důležitou roli tzv. přenos kriminálních hodnot, díky kterému jsou no‐
vým členům skupiny předávány příslušné delikventní vzory... Tam, kde
v určité subkultuře existuje jakýsi tradiční sklon k deviantnímu jedná‐
ní, jsou normy této subkultury předávány nově příchozím příslušní‐
kům gangem, skupinou vrstevníků nebo při hře, a to během vzájemné
interakce".177 Teorie Clowarda a Ohlina a jejich koncept nelegitimních
příležitostí říká, že kriminální subkultura vzniká setkáváním mladých
delikventů s jejich staršími vzory. Ne každý má přístup do tohoto světa
a k těmto vědomostem a zkušenostem. Ti mladí, kteří se ke zdroji nele‐
gitimních prostředků dostanou, přejímají od zkušených zločinců mode‐
ly chování a "učí" se řemeslu. Získávají znalosti a schopnosti (deviantní
"know‐how").178 Dále je zde návaznost na Yingerovu teorii kontrakul‐
tury a teorii modernizace (zločin se modernizuje).
Kriminolog von Lampe považuje za budoucnost výzkumu organizo‐
vaného zločinu ovlivňování tohoto studia různými disciplínami smě‐
rem k sociálně‐psychologickému zkoumání zločineckých individualit.
Proto jsem také přes spíše historické a sociologické zaměření své práce
zařadil také údaje o sociálně‐psychologických charakteristikách vora
v zákoně. Nedávné bádání podle von Lampeho naznačuje, že psychické
KOMENDA, Antonín. Sociální deviace. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. str. 179.
KOMENDA, Antonín. Sociální deviace. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. str. 176.
178 KOMENDA, Antonín. Sociální deviace. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. str. 164‐
166.
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vlastnosti nebo predispozice jednotlivců mají vliv na vývoj a strukturu
sociálních sítí. V chaotickém a neustále se měnícím kriminálním světě
je nejmenším společným jmenovatelem individuální pachatel, který se
může nebo nemusí spojit s ostatními pachateli.179 V ruskojazyčném
zločineckém světě jsou takovými individualitami, které mají ztělesňovat
"ideál" zločince, právě vorové v zákoně. Mezi hlavními sociálně‐
psychologickými charakteristikami většiny vorů v zákoně se podle
ruských kriminologů vydělují zločinecká profesionalita, organizační
schopnosti, společenskost (komunikativnost), znalost sociálně‐nega‐
tivních norem (zvláště vorovských zvyků a tradic) a jejich přísné dodr‐
žování, schopnost k sebeobětování v zájmu vorovského společenství.180
Vor v zákoně je ztělesněním člověka, který stojí v jasné opozici k jej
obklopujícímu systému a jeho normám. Profesionálního zločince vyja‐
dřuje značné množství charakteristik, které tuto opozici vykreslují.
Profesionální zločin
Pojmy "profesionální zločinec" nebo "profesionální zločin" se v kri‐
minologii často v závislosti od těch nebo jiných okolností chápaly růz‐
ně. V právní literatuře zájem o tento problém neutichal od okamžiku
jeho vzniku. Poprvé byl typ profesionálního zločince vydělen v klasifi‐
kaci narušitelů práva, přijaté na Heidelbergském sjezdu Mezinárodní‐
ho svazu kriminalistů v roce 1897. Pojem profesionální zločinec
spojovali kriminalisté s takovými znaky jako je vytrvalost, houževna‐
tost a odmítání zločince přestat páchat zločiny,181 stejně jako s jeho stá‐
lým využitím určitých zločineckých návyků.182V praxi boje se zločinem
se typ "profesionálního zločince" a termín "profesionální" objevil znač‐
ně dříve. Již na konci 18. století nazýval šéf pařížské tajné policie pro‐
fesionálními zločinci ty, kdo systematicky páchali krádeže, podvody

VON LAMPE, Klaus. The Interdisciplinary Dimensions of the Study of Organized Crime.
Trends in Organized Crime 9(3), 2006, 86‐89.
180 РАЗИНКИН, ВячеславС. Воры в законе и преступные кланы. Москва: Криминологи‐
ческая ассоциациа, 1995. str. 14.
181 КУЗНЕЦОВА, Нинель Ф.et ЛУНЕЕВ, Виктор В. Криминология. Москва: Волтерс
Клувер, 2004. str. 490.
182 БАХИН, Владимир et al.Преступная деятельностьт‐понятие, характеристика,
принципы, изучение. Академиягосударственной налоговой службы Украины: Киев,
2001. str. 26.
179
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a další zločiny proti majetku a získával při tom značnou obratnost
a mistrovství.183
Podle Bachina znamená termín „profesionální“ nejen příslušnost
k nějaké profesi, ale i “zabývání se něčím jako profesí“.
Vzhledem k trestné činnosti vorů v zákoně je třeba profesionalitu
nahlížet ve dvou aspektech:
a) jako vysoký stupeň provedení kriminálních činností a operací,
zabezpečující dosažení prakticky všech nastolených cílů.
b) jako způsob existence ze zdrojů – výsledků trestné činnosti.184
Podle docentů ruské Akademie federální služby výkonu trestů
Kuťjakina a Kurbatova zaujímá v hierarchii organizovaných zločinec‐
kých společenství vorovské pravděpodobně nejvyšší příčku. Tvoří nej‐
vyšší kastu profesionálních zločinců – vůdců.185 Mnozí z vorů nahlížejí
na své dlouhodobé kriminální chování jako na obvyklou činnost, po‐
dobnou některým zcela legálním způsobům získání prostředků k ži‐
votu. Jinými slovy, oceňují svou činnost stejně tak, jako i druzí lidé svou
profesi, specializaci, funkci. Podobné životní pozice jsou obzvláště
charakteristické pro ty vory, kteří tvoří jednotné zločinecké organizace
s rozkradači státního majetku.186
Problém profesionální zločinnosti nebyl v zahraniční kriminologii
jasně řešen. Známí sociologové jako E. Šur, V. Foke, P. Klark, P.Coldwell,
E. Sutherland, E. Pful a další ukázali pouze na charakteristické příznaky
profesionálně‐zločinecké činnosti a zvláštnosti jejího rozvoje (recidiva,
specializace, zdokonalování návyků, přestupný příjem), určili druhy
zločinů, kde se taková činnost nejvíce ostře projevuje (krádeže, loupeže,
vymáhání výpalného). Přičemž podle názoru některých specialistů
(I. Petersilja) se profesionální zločin nepodřizuje universálnímu určení.
Zahraničními kriminology je detailně rozpracován především problém
КУЗНЕЦОВА, Нинель Ф.et ЛУНЕЕВ, Виктор В. Криминология. Москва: Волтерс
Клувер, 2004. str. 488.
184 БАХИН, Владимир et al. Преступная деятельностьт‐понятие, характеристика,
принципы, изучение. Киев : Академиягосударственной налоговой службы Украины,
2001. str. 26.
185 КУТЯКИН, Сергей А. et КУРБАТОВА, Галина В. "Воры в законе" на рубеже веков.
Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2003. str. 21.
186 АНТОНЯН, Юрий М. et al. Личность корыстного преступника. Томск : Издательство
Томского университета, 1989. str. 143 – 144.
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organizovaného zločinu, který se v řadě vlastností těsně dotýká s pro‐
fesionálním.187 Vedoucí role ve změnách probíhajících v zločinnosti je
totiž na základě výzkumů určena zločinností úmyslnou – a v ní organi‐
zovanou a profesionální. Úmyslná zločinnost a v ní organizovaná a pro‐
fesionální vystupují jako hybný článek rozvoje celého systému
zločinnosti a různými způsoby postupně zasahují další podsystémy.
Organizovaná a profesionální zločinnost bývají těsně spojeny dohro‐
mady, neboť profesionální zločinci vždy směřovali k vzájemné spolu‐
práci cestou organizace zločinců jiných formací.188
I když někteří ruští právní vědci (Poznyšev, Fojnický) vystupovali
proti používání termínu "profesionální", většina učenců považuje takový
název za příhodný. Celkově však terminologie vzhledem k profesionál‐
ním zločincům nebyla jednotná – nazývali je "zvykovými", "vy‐
trvalými", "chronickými", "nenapravitelnými". V sovětském období se
profesionální zločinnost buď zcela popírala, nebo se označovala jako
rudiment nebo atavismus minulosti.189 V kriminální policii sovětského
období byl dokonce zapomenut termín "profesionální zločinec". Ovšem
studium speciálního recidiva, způsobů páchání zločinů, kriminální
subkultury (slang, tetování, blatná muzika), které se vedly bez vztahu
k pochopení profesionální zločinnosti, fakticky rozkrývaly její příznaky.
Tyto výše popsané zločinecké subkulturní prvky představují v nejroz‐
vinutější formě vorové v zákoně. V posledních letech se řada známých
postsovětských kriminologů (I. I. Karpec, N. F. Kuzněcová, J. N. An‐
tonjan, A. I. Alexejev, A. I. Dolgova, G. F. Chorjakov) vyjádřila kladně
o existenci samostatného druhu profesionální zločinnosti v Rusku.190
Hlavní znaky profesionální zločinnosti
Profesionální zločinnost je tedy druhem trestné činnosti, která se
charakterizuje stálostí trestné činnosti. Tato je pak hlavním zdrojem
příjmů pro její účastníky a vyžaduje specializaci znalostí a návyků. Ten‐
to druh trestné činnosti podle některých ruských a ukrajinských kri‐
КУЗНЕЦОВА, Нинель Ф.et ЛУНЕЕВ, Виктор В. Криминология. Москва: Волтерс
Клувер, 2004. str. 488 – 490.
188 РЫБКИН, Владимир М. Преступность и реформы в России. Москва : ООО‐ЭННИ,
1998. str. 25.
189 КУЗНЕЦОВА, Нинель Ф.et ЛУНЕЕВ, Виктор В. Криминология. Москва: Волтерс
Клувер, 2004. str. 488.
190 КУЗНЕЦОВА, Нинель Ф.et ЛУНЕЕВ, Виктор В. Криминология. Москва: Волтерс
Клувер, 2004. str. 488 – 490.
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minologů nelze automaticky identifikovat s recidivní trestnou činností,
protože ne každý recidivista nebo osoba opakovaně páchající trest‐
nou činnost se vyznačuje profesionalismem.
K příznakům profesionalismu patří:
-

stálost trestné činnosti
existence zločinecké specializace
přítomnost určité kvalifikace
využití výsledků trestné činnosti jako základního zdroje příjmů
příslušnost ke zločineckému prostředí s její zvláštní subkulturou

Profesionální trestná činnost vytváří u osoby jí nezbytné dovednosti
a návyky, které často vedou k automatizaci a zabezpečující optimálnost
dosažení cíle s nejmenším riskem.191 S těmito dovednostmi a návyky je
spojena celá řada dalších rysů vorovského světa, které pozorovali
badatelé již od dob od C. Lombroza v chování profesionálních zločinců.
Mimo značně úporného parazitismu se jednalo i o chytrost, usilování
o pozérství, tetování, vzájemnou podporu. Pozornost se zaměřovala
také na jejich zvláštní tajný jazyk – feňu.192 Příznačným rysem profe‐
sionální zločinnosti na území bývalého SSSR se ukazuje její omlazení,
když podle údajů ruských badatelů střední věk vorů v zákoně dnes ne‐
převyšuje 35 let.193 Specifická cílevědomost se na této cestě k reali‐
zaci osobnostních přání zločince může projevovat buď v dostižení
společensky nebezpečných, protiprávných cílů (organizace výroby
a distribuce narkotik atd.) nebo i v dosažení obecně právem neza‐
kázaných cílů, ale společensky nebezpečnými, protiprávnými prostřed‐
ky (obohacení se cestou vydírání, bránění své cti prostřednictvím
vraždy osoby, která nanesla urážku).194 U vora v zákoně se tyto cha‐
rakteristiky spojují v celostní zaměření na trestnou činnost. Pod
tímto rozumí K. I. Igošev takovou připravenost a nakloněnost osob‐
nosti k spáchání trestného činu, která se zakládá na tvrdě individuem
přijaté antisociální pozici. Sociálně‐mravní obsah této pozice tvoří
БАХИН, Владимирet al. Преступная деятельностьт‐понятие, характеристика,
принципы, изучение. Киев : Академиягосударственной налоговой службы Украины,
2001. str. 28.
192 КУЗНЕЦОВА, Нинель Ф. et ЛУНЕЕВ, Виктор В. Криминология. Москва: Волтерс
Клувер, 2004. str. 488‐489.
193 БАХИН, Владимир et al.Преступная деятельностьт‐понятие, характеристика,
принципы, изучение. Киев : Академиягосударственной налоговой службы
Украины,2001. str. 29.
194 РЫБКИН, Владимир М. Преступность и реформы в России. Москва: ООО‐ЭННИ,
1998. str. 25.
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protispolečenské pohledy, představy, přesvědčení, ideje, společnosti
proti‐stojící perspektivy a životní cíle, a také hodnotové orientace,
vstupující do konfliktu se sociálními normami. Taková osobnost po‐
važuje pro sebe za nejvíce vhodný protispolečenský obraz života,
nejvíce přijatelné – protiprávní formy chování. A samo toto chování je
pro osobnost hlavním, určujícím typem činnosti, zaujímající hlavní
místo mezi jejími jinými typy.
Asociální pozice takové osobnosti je spojena s nejvíce stabilními
a jasně zformulovanými motivy zločineckého chování. Pohnutky jsou
zde, jak je pravidlem, hluboce vědomé, zločinecké záměry jsou
„propuštěny“ skrze filtr zkreslených hodnotových měřítek, zločinecký
cíl je pevně stanoven, formy dostižení tohoto cíle jsou vybrány vědomě.
Motivace zločineckého chování se charakterizuje zvláštní osobní ce‐
lostností, neboť v jejím základě leží pevné rysy a vlastnosti.195 Lídři
zločineckých skupin – vorové v zákoně se od neorganizovaných zlo‐
činců (kteří nemají tradiční znalosti zvyků a tradic této subkultury ani
její znalosti) i ostatních občanů odlišují všemi nebo téměř všemi znaky
kriminálního profesionalismu: stabilitou zločineckého zájmu s pří‐
slušnou kriminální specializací, dosti vysokou úrovní vládnutí kri‐
minálními znalostmi a návyky (kriminální „kvalifikace“), zločinecká
činnost je pro ně základním zdrojem získávání prostředků pro exis‐
tenci.196
Vorovský gang má v důsledku společné činnosti jejích členů společné
materiální prostředky. Tyto spolu s dlouhodobým (zpravidla od 6
měsíců do dvou let) setkáváním se a vzájemnou činností, skupinovou
soudržností, životaschopností, založenou na společných kriminálních
činech i jejich vzájemná závislost, morálně‐psychologická zpracovanost
a podpora spolupachatelů dávají základ pro závěr o získání a rozšíření
zločinecké profesionality členy vorovských gangů. Přitom má zvláštní
význam společná kriminální činnost, která určuje gang jako samo‐
statný subjekt protiprávního způsobu života.197

ИГОШЕВ, Константин Е.Типологиа личности преступника и мотивация преступ‐
ного поведения. Горький : Горьковская высшая школа МВД СССР, 1974. str. 108.
196 КОРНИЕНКО, Михаил В. Органiзованазлочинність в Українi: Сучасний стан, кри‐
мiнологiчна характеристика, заходи протидiї. Київ: Фонд Юрнауки АПС, 2004.
str. 117.
197 РАЗИНКИН, Вячеслав С. Воры в законе и преступные кланы. Москва: Кримино‐
логическая ассоциациа, 1995. str. 79.
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Recidiva jako zdroj profesionální zločinecké elity
Při opakovaném páchání trestných činů lze ve věznicích postsovět‐
ského prostoru a tam, kde se lidé ze světa vorů nacházejí sledovat exis‐
tenci fenoménu „zločinecké kariéry“. Její význam spočívá v tom, že se
jedná o cestu k zločinecké profesionalitě s příslušnou psychologií, „filo‐
sofickým“ přístupem ke kategoriím svobody a vězení, práce, demon‐
strováním své výstřednosti a obvykle směřováním k další speciální
recidivě atd.198 Jedná se tedy o prohlubování zkušenosti se světem vo‐
rů v zákoně a jejich tradic, který se stále více stává součástí osobnosti
postupně se vyvíjejícího recidivisty. Osobně nepřijaté imperativy
a předpisy sociálních norem se pro zločince neukazují vnitřním zá‐
kladem a výchozími principy samoregulace vnitřní činnosti. 199
A. M. Jakovlev předpokládá, že zdaleka ne všem zločincům – recidivis‐
tům je vlastní asociální zaměření, tato „vědomá zaměřenost jejich
struktury mysli a způsobu života proti právnímu pořádku v dané zemi,
toto zaostřené postavení svých osobních kořistnických cílů proti zá‐
jmům společnosti, vědomé vybudování principu zločineckého, parazi‐
tického způsobu existence“.200 Čím více se však osoba stává součástí
světa vorů v zákoně a jejich pravidel, tím více se prohlubuje recidiv‐
nost konání a zmenšuje pravděpodobnost jakékoliv možnosti pře‐
výchovy. Za zvláště neblahodárné se považuje působení zločinců,
především recidivistů na odsouzené, kteří se dříve neodlišovali pev‐
nými protispolečenskými názory a sklony a uskutečnili své trestné činy
v určité míře náhodou, i navzdory obecně kladnému zaměření osoby,
často ve složité životní situaci. Velmi zhoubným bývá vliv zločinců i na
osoby, které spáchaly trestné činy, nepředstavující velkou společen‐
skou nebezpečnost a odsouzené k nedlouhým trestům.201 To, že odsou‐
zení patří ke kriminálnímu společenství, jim dodává status osob pro
společnost nebezpečných a od ní izolovaných, což bezpochyby vede ke
konsolidaci sil zločinců a objevení sociálně‐psychologického pocitu
převahy nad ostatními. V daném případě zločinci začínají zvlášť ostře
СТАТИС, В.В. Правова система України: Істория, стан та перспективи. 5. том.
Право : Харків 2008. str. 137.
199 ИГОШЕВ, Константин Е. Типологиа личности преступника и мотивация преступ‐
ного поведения. Горький : Горьковская высшая школа МВД СССР, 1974. str. 149.
200 АНТОНОВ‐РОМАНОВСКИЙ, Григорий В.et al. (red.) Теоретические проблемы учения
о личности преступника (Сборник научных трудов). Москва : ЦНИИТЭИ Минзага
СССР, 1979. str. 62.
201 АНТОНЯН, Юрий М. Социальная среда и формирование личности преступника.
Москва : Типография имени Воровского, 1975. str. 109‐110.
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poznávat vlastní výjimečnost, vnímat, že patří ke společenství zvláštní‐
ho druhu s určitými právy a povinnostmi. 202
Jak podotýkají někteří ruští kriminologové, ač mělo být místem
nápravy zločince vězení, právě sovětský vězeňský systém byl místem
potlačení osobnosti, formování profesionální zločinnosti a krutosti.203
Dnes je možné pracovat i s teorií, že právě čím více se stala společnost
a její tresty tvrdšími, o to více se upevňovala profesionalizace nejodol‐
nějších elementů zločineckého světa. Tlak tedy vedl k profesionalizaci,
která měla zabezpečit přežití a bezpečnost členů kriminální subkultury.
Život lídrů kriminálních skupin, jejich trvalá zločinecká činnost, stálé
tresty v nápravně‐pracovních táborech, stálé setkávání se se zločinci
však všemi způsoby podporovaly upevnění a prohloubení jejich asoci‐
ální orientace. Jinými slovy, byli odcizeni od společnosti a jejích norem
a zároveň dobře přizpůsobeni na kriminálně – orientované skupiny
a jejich hodnoty.204
Pravděpodobnost aktivní protiprávní činnosti vorovských zločinec‐
kých skupin vzrůstala v devadesátých letech 20. století ve spojení s po‐
zorovaným růstem počtu odsouzených nejvíce pokleslých v sociálně‐
mravních vztazích, kteří si ostře nepřáli jakoukoliv nápravu.205 V mís‐
tech odnětí svobody zformovaná profesionalita a zločinecký obraz svě‐
ta pomáhaly těmto zločincům i v podmínkách svobody velmi rychle
nacházet jeden druhého. Za těchto nových okolností se vytvářely zloči‐
necké skupiny „podle zájmů“ se svou hierarchií, podřízeností, disciplí‐
nou. Zároveň je však profesionální zločinecký svět mnohotvárný.
Například bytoví zloději jsou nejvíce aktivní a agresivní kontingent.
Nezastavují se před použitím násilí v případech, kdy jsou přistižení na
místě činu. „Kapsáři“ (kteří tvořili historický základ společenství vorů
v zákoně) usilují o to, aby zůstali nepostřehnuti (i když i oni takto ne‐
jednají jednoznačně všichni a ti, kdo používají řezací předměty k řezání
tašek atd., je mohou v krajních případech použít k „sebeobraně“ před
těmi, kdo je loví a usvědčují). Profesionální zločinec – vor stále „zdoko‐
БАРАБАНОВ, Николай П. et al. Криминальная субкультура осужденных. Рязань :
Академия ФСИН России, 2009. str. 11.
203 КАРПЕЦ, Игорь И. Преступность: Илюзии и реальность. Москва : Издательство
“Российское право“,1992. str. 283.
204 КОРНИЕНКО, Михаил В. Органiзованазлочинність в Українi: Сучасний стан,
кримiнологiчна характеристика, заходи протидiї. Київ: Фонд Юрнауки АПС , 2004.
str. 118.
205 РАЗИНКИН, Вячеслав С. Воры в законе и преступные кланы. Москва: Кримино‐
логическая ассоциациа, 1995. str. 70.
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naluje“ své mistrovství, neboť od toho závisí i to, kolik ukradne, i to, jak
dlouho bude na svobodě, než ho chytí. Jindy i profesionální zločinec
někde pracuje (nyní jsou takovým dobrým krytím kooperativy), ale ta‐
to práce je jen klam určený pro vnějšího pozorovatele a státního úřed‐
níka. Daleko častěji považuje profesionální zločinec práci za něco
méněcenného.206
Závěr
Pro vory v zákoně a udržení fungování jejich struktur je profesionál‐
ní zločinnost jako systém stálého páchání zločinů určujícím prvkem
veškerých jejich metod a činů. Toto je spojeno s dodržováním, stálým
propagováním a rozšiřováním vlivu jejich zvyků a tradic.207 Čím více se
osoba stává od mládí členem společenství ruskojazyčných zločinců, tím
větší má šance dosáhnout v tomto světě významnějšího postavení díky
znalosti fungování této subkultury. Zároveň se ovšem snižuje možnost
resocializace.
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VIKTIMOLOGIE A STRACH ZE ZLOČINU
Obeť trestnej činnosti v kontexte slovenských reálií
Victim of crime in the context of Slovak reality
Darina HAVRLENTOVÁ, Jaroslav HOLOMEK
Anotácia: Významným zdrojom údajov o obetiach trestných činov
sú výskumy obetí. Na Slovensku sa národné výskumy obetí realizujú od
roku 2007. Na ich základe boli zhromaždené mnohé poznatky o rozsa‐
hu kriminality, ale aj poznatky z oblasti psychológie. Obeť z pohľadu
psychológie poskytuje relevantný súhrn poznatkov súvisiacich s preží‐
vaním spôsobenej ujmy a jej následným vyrovnávaním sa s fyzickým
a psychickým strádaním.
Kľúčové slová:Obeť trestnej činnosti, rozsah trestnej činnosti, vývoj
trestnej činnosti,
Annotation: An important source of data on crime victims are
victimization surveys. In Slovakia, national victimization surveys
are conducted since 2007. On this basis, important knowledge was
gathered on the extent of crime, but also on psychology of crime. From
point of view of psychology, a victim provides a plenty of relevant
knowledge on experiencing of the injury and subsequent coping with
the physical and psychological suffering.
Key words: Victim of crime, range of crime, development of crime
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Úvod
Na počiatku 21. storočia sa ocitla obeť kriminality v centre pozor‐
nosti kriminológov. Príčin bolo zrejme viac a ich analýza by si vyžiada‐
la špeciálnu štúdiu. My tu len konštatujeme túto skutočnosť. Aj na
Slovensku venujeme tejto problematike zvýšenú pozornosť. Aby sme
spomenuli len posledné vedecké podujatia, v roku 2013 sa na Pa‐
neurópskej vysokej škole konala už druhá medzinárodná vedecká kon‐
ferencia s názvom „Obete kriminality“ a na jeseň 2014 usporiadala
Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu vedecký seminár s med‐
zinárodnou účasťou „Obete kriminality a ich práva“.
Výskumy obetí
Výskumy obetí nemajú na Slovensku dlhú históriu. Začiatky týchto
výskumov sú spojené predovšetkým s medzinárodnými výskumami.
V roku 1992 sa Slovensko (ešte v rámci Československa) zúčastnilo na
medzinárodnom výskume obetí (ICVS). V roku 1996 sa Slovenská re‐
publika zúčastnila na tomto medzinárodnom výskume v redukovanom
rozsahu (len hlavné mesto Bratislava). Odvtedy sa prevažne z finanč‐
ných dôvodov na týchto výskumoch nepodieľala.
Národné výskumy obetí realizované v rokoch 2007 – 2014 na Pan‐
európskej vysokej škole v Bratislave sú prvými opakovanými národ‐
nými výskumami obetí kriminality na Slovensku. Špecifické na tomto
výskume bola najmä skutočnosť, že granty, pomocou ktorých sme
financovali zber dát a ich spracovanie, sme získavali po jednotlivých
rokoch – 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013. Takmer nikdy nebolo
jasné, či a kedy sa podarí získať prostriedky na nasledujúci zber.
Tí, ktorí sa zaoberajú podobnými dlhodobými výskumami, vedia, že to
nie je optimálny postup. Bolo to spojené najmä spočiatku s častým me‐
nením termínu zberu dát (keď sú peniaze, treba organizovať zber)
a tiež so zmenou agentúry (vyhrala tá najlacnejšia, a to je pri míňaní
verejných peňazí rozhodujúce). V súčasnosti tento výskum pokračuje
ďalej už na o niečo stabilnejšej báze. Vďaka grantu Agentúry na podpo‐
ru výskumu a vývoja máme zabezpečené financovanie zberu údajov
a zmluvnú agentúru na roky 2014 – 2016.
Čo nám vlastne umožňujú zistiť výskumy obetí? V literatúre sa uvá‐
dza množstvo cieľov, ktoré možno realizovať pomocou týchto výsku‐
mov. Na počiatku sme si tiež stanovili isté ciele. Pretože sme však
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nemali skúsenosti s týmto typom výskumov, tak sme zrejme z opatr‐
nosti (alebo z prezieravosti) nie všetky explicitne uviedli v žiadostiach
o grant. Dnes si však môžeme dovoliť ich priznať a spätne aj vyhod‐
notiť.
Čo bolo možné očakávať od výskumu obetí kriminality v rozsahu,
ktorý bol stanovený výškou grantu (vzorka 2 000 respondentov a cca.
45 otázok)?
1. zistiť rozsah kriminality (resp. sledovaných deliktov);
2. zistiť rozsah latentnej kriminality (resp. latencie sledovaných de‐
liktov);
3. identifikovať typické obete sledovaných deliktov;
4. zistiť mieru oznamovania kriminality, resp. dôvodov jej neozna‐
movania orgánom činným v trestnom konaní (oznamovacie zvy‐
ky);
5. zistiť spokojnosť s prácou orgánov činných v trestnom konaní
(polície);
6. zistiť okolnosti, za akých sa násilné činy odohrali;
7. identifikovať následky viktimácie pociťované obeťami.
Rozsah sledovaných deliktov bol obmedzený na dvanásť, tiež počet‐
nosť bola zisťovaná v rozsahu 0, 1‐krát, 2‐krát, 3‐ a viackrát za sledo‐
vané obdobie jedného roka a a boli tu aj niektoré ďalšie obmedzenia.
Čo sa nám podarilo?
Ad 1. – rozsah skúmaných deliktov sa nám podarilo stanoviť relatív‐
ne, t.j. vzájomná početnosť, najčastejšie a najmenej často sa vyskytujú‐
ce delikty. Absolútne prepočítanie na počet obyvateľov sa ukázalo ako
nekorektné. Zistili sme tiež trendy vývoja výskytu jednotlivých delik‐
tov, ktoré nie sú v súlade s trendmi zistenými na základe registrovanej
kriminality.
Ad 2. – vzhľadom na nie celkom úspešné splnenie prvého cieľa je
zrejmé, že ani druhý cieľ nebolo možné splniť v jeho silnej verzii –
identifikovať absolútny rozsah latencie vybraných druhov kriminality.
Napriek tomu sme predložili metodiku, ktorá umožňuje na základe is‐
tých idealizačných predpokladov oceniť na základe získaných mieru
latencie jednotlivých druhov kriminality.
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Ad 3. – identifikovať typickú obeť trestného činu by malo zásadný
význam pre prevenciu kriminality. V danom prípade sme sa obmedzili
len na diferenciálne charakteristiky obetí skúmaných deliktov, t.j. na
vlastnosti, ktorými sa odlišujú od typického respondenta v našej vzor‐
ke.
Ad 4. – vzhľadom na obmedzený rozsah otázok (nezisťovali sme na‐
hlásenie všetkých deliktov, ale len toho najzávažnejšieho, ktorý uviedol
respondent) nebolo možné kvantifikovať mieru oznamovania, ale do‐
zvedeli sme sa významné informácie o oznamovaní a neoznamovaní
závažných trestných činov, resp. o príčinách neoznamovania.
Ad 5. – v prípadoch oznamovania trestných činov, sme zistili spokoj‐
nosť alebo nespokojnosť s prácou polície, resp. príčiny tejto nespokoj‐
nosti.
Pokiaľ ide o ciele 6. a 7. bolo získaných množstvo informácií, ktoré
prispeli k potvrdeniu, resp. spresneniu poznatkov, ktoré sa na túto té‐
mu vyskytujú v literatúre. Niektoré z nich tu prezentuje spoluautorka
článku, ktorá síce nebola členkou výskumného tímu, ale svoje poznatky
formulovala na základe týchto a ďalších výskumov, realizovaných na
Slovensku.
V ďalšom sa obmedzíme na poznatky získané v rámci cieľov 1. – 3.
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Ad 1. – Rozsah a vývoj vybraných druhov kriminality na Slovensku
Delikt

Výskyt za jeden rok
(2014)

Výskyt za jeden rok
(priemer 2007‐2012)

Krádež auta

každá dvadsiata tretia
domácnosť

každá dvadsiata piata
domácnosť

Krádež vecí z auta

každá trinásta
domácnosť

každá desiata domácnosť

Krádež bicykla

každá ôsma domácnosť každá ôsma domácnosť



Vlámanie do domu
alebo bytu

každá desiata
domácnosť

každá desiata domácnosť



Vlámanie do chaty

každá deviata
domácnosť

každá ôsma domácnosť



Krádež na osobe

každý piaty respondent každý piaty respondent



Podvod (škoda min. každý dvadsiaty
65 EUR)
respondent

každý dvadsiaty
respondent

Vyžadovanie úplatku každý piaty respondent každý štvrtý respondent

Posun






Lúpež

každý tridsiaty
respondent

každý tridsiaty tretí
respondent



Fyzické napadnutie

každý pätnásty
respondent

každý štrnásty
respondent



Znásilnenie+sex.
násilie

každý stý respondent

každý osemdesiaty
respondent



Týranie

každý dvadsiaty ôsmy
respondent

každý devätnásty
respondent



Predbežné vyhodnotenie výsledkov zberu údajov naznačujú ustále‐
ný vývoj nasledujúcich deliktov: krádež bicykla, vlámanie do rekreač‐
ného objektu, fyzické napadnutie. Nepotvrdil sa mierny rast počtu
deliktov ako vlámanie do domu alebo bytu, krádež osobného majetku,
podvod a požadovanie úplatku – skôr možno predpokladať ich ustále‐
ný (neutrálny) vývoj. Podobne ako pri krádeži aut, kde sa nepotvrdil
mierny pokles. Teda pri ôsmych z dvanástich sledovaných deliktov
možno predpokladať neutrálny trend vývoja.
Mierny pokles sa potvrdil pri týraní a výrazný pokles pri sexuálnom
násilí. Mierny pokles sa črtáaj pri krádeži vecí z auta, kde sme predpo‐
kladali neutrálny trend. Na druhej strane, potvrdil sa výrazný nárast
výskytu lúpeží, aj keď sa tempo nárastu znížilo.
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Celkovo však možno konštatovať, že viktimačné výskumy nepotvrd‐
zujú optimistický obraz kriminality založený na údajoch o registrova‐
nej kriminalite. Na základe uvedených údajov z týchto výskumov síce
možno konštatovať, že kriminalita na Slovensku možno nerastie
(aspoň pokiaľ ide o sledované delikty), ako to naznačovali predbežné
závery z výskumu v rokoch 2007‐2011, ale zrejme ani neklesá, ako na‐
značujú štatistiky registrovanej kriminality.
Ad 2. – Latencia vybraných druhov kriminality na Slovensku
Registr.
kriminalita
Počet t.č.

Miera
latencie

Latencia
Počet t.č.

Krádež auta/motor. vozidla

3873

(hypotéza
0x)

0

Krádež vecí z auta/z áut

9403

0,04x

354

Krádež bicykla/bicyklov

354

44x

15734

Vlámanie do domu alebo bytu/bytov

2190

6x

13992

Vlámanie do chaty/do rekr. chát

1815

2x

4170

Krádež na osobe/Krádeže*

3141

3x

9431

Lúpež/Lúpež

1212

1x

1116

Napadnutie/Ublíženie na zdraví

2678

1x

2800

Znásilnenie+sex.
násilie/Znásilnenie+sex. násilie

148

4x

563

Týranie/Týranie zverenej osoby

401

7x

2716

Delikt/trestný čin

Ad 3. – Typická obeť
Typický respondent – jeho charakteristiky sú dané mediánom veli‐
činy, ktorá má poradový charakter, a najčastejším výskytom veličiny,
ktorá nemá poradový charakter.
Typický respondent výskumnej vzorky je žena, slovenskej národnos‐
ti, vo veku 40‐49 rokov, zamestnankyňa, so stredoškolským vzdelaním
bez maturity, bývajúca v sídle s 2000 – 9999 obyvateľmi, s príjmom na
jedného člena domácnosti 400 – 600 EUR.
Typická obeť konkrétneho deliktu je potom charakterizovaná dife‐
renciálnymi charakteristikami – t.j. čím sa líši od typického respon‐
denta.

208

Delikt

Diferenciálna charakteristika

Krádež auta

domácnosť z Bratislavy s príjmom
400 – 600 EUR na člena

Krádež vecí z auta

domácnosť z väčšieho sídla (nad 10 000 obyv.)
na J Slovensku s príjmom 400 – 600 EUR na člena

Krádež bicykla

domácnosť z obce do 2000 obyvateľov z JZ Slovenska
s príjmom 300 – 500 EUR na člena

Vlámanie do domu
/ bytu

domácnosť z väčšieho sídla (nad 10 000 obyvateľov)
na J Slovensku

Vlámanie do chaty

domácnosť na J Slovensku z väčšieho sídla
(nad 10 000 obyv.) s príjmom 300 – 500 EUR na člena

Krádež na osobe

respondent vo veku 30‐39 rokov, obyvateľ J Slovenska
zo sídla od 10 000 do 49 999 obyv.

Podvod
(škoda >265 EUR)

muž so stredným vzdelaním s maturitou zo sídla
od 10 000 do 49 999 obyvateľov

Vyžadovanie úplatku

respondent so stredným vzdelaním s maturitou
zo sídla od 10 000 do 49 999 obyvateľov

Lúpež

mladý človek (do 29 rokov) z mesta od 10 000
do 49 999 obyvateľov

Fyzické napadnutie

muž (muži predstavujú vyše 60 % obetí)
vo veku do 39 rokov

Znásilnenie+sex.
násilie

žena do 29 rokov, nezamestnaná alebo študentka,
z domácnosti s príjmom 200‐300 EUR na člena

Týranie

žena (až 70 %) z mesta od 10 000 do 49 999 obyv.
z domácnosti s príjmom 200 – 300 EUR na člena

Aké je teda psychologické pozadie prežívania spôsobenej ujmy
obete trestného činu?
Človeku, ktorý sa stane obeťou trestného činu, sa zmení život do po‐
doby, ktorú si nevedel predstaviť ani v najhorších snoch. Spočiatku nie
je ani schopný si uvedomiť, že tomu tak je, že mu niekto ublížil, že toho
niekto bol schopný. Potom nastupuje krutá realita, plné uvedomenie si
v celej šírke, že je to pravda, že ide o skutočnosť nezvratnú, že sa nič
nedá vrátiť späť, že ide o stav, ktorý navždy mení prítomnosť i budúc‐
nosť s vedomím, že v tej chvíli vlastne nevie, ani ako. Je zmätený, neis‐
tý, dostavujú sa pocity zúfalstva, beznádeje a je na pokraji nervového
zrútenia (v niektorých prípadoch k nemu aj dochádza). Potom nastu‐
puje jedna z najhorších fáz prežívania spôsobenej ujmy. Obeť si neustá‐
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le opakuje „Prečo práve ja, čo som komu urobil“. K tomu sa pridružuje
sebaobviňovanie spojené s tzv. „kebyizmom“, prečo som tam išiel, pre‐
čo práve v tom čase, čo mi to napadlo robiť práve to a to, prečo som mu
naletel, prečo som nebol opatrnejší. Keby som sa nenechal nahovoriť,
keby som nebol taký zvedavý, keby som bol ostražitejší a prezieravejší,
keby som si viac dával pozor a ďalšie keby. Obeť neustále problémom
a následkami žije, trpí nespavosťou, trápi sa, má problémy s dýchaním,
nechutí mu jesť alebo naopak sa prejedá, má zvieravé pocity pri srdci
a v žalúdku, má problémy so sústredením sa, nedokáže podať plný
pracovný výkon, je ľakavejší, podozrievavejší, nedôverčivejší. Problém
mu zaberá celú myseľ, nedokáže sa od neho odtrhnúť. Vnútorne ho to
ničí a zožiera. Táto fáza môže mať rôzne trvanie, od niekoľkých dní, čo
je veľmi vzácne, ide skôr o mesiace, roky a sú prípady, kedy z tejto fázy
nevystúpi nikdy. Ide o fázu zdanlivo neproduktívnu, neefektívnu a cel‐
kovo zbytočnú. Je fakt, že je emocionálne vyčerpávajúca, vysávajúca
životnú energiu a psychicky veľmi náročná, je však nevyhnutná pre
opätovné nadobudnutie životných síl a akej takej psychickej rovnováhy
pre postupné vyrovnanie sa s traumou, ktorú negatívny zážitok kri‐
minálneho činu prináša. Človek si musí, obrazne povedané „prejsť
peklom vnútorného trýznenia“, aby prebil negatívny náboj zla, ktorým
prešiel. Často je to sprevádzané mnohými sklamaniami, zlyhaniami,
rôznymi excesmi (neadekvátne reakcie, apatia, striedanie nálad, vý‐
buchy zlosti, nadmerné pitie alkoholu, siahnutie po droge a pod.).
Až potom si plne uvedomí, že nemá zmysel sa neustále trápiť, duševne
sa trýzniť a ničiť. Na prežitom sa jednoducho nedá nič zmeniť, že reali‐
tu treba brať takú, aká je, že treba hľadať nové životné východiská, no‐
vý zmysel života, že treba preskupiť hodnoty a priority a nadobúdať
nové kompetencie pre znovunadobudnutie kvalít života, ktoré už nikdy
nebudú také, aké si predstavoval pred prežitím zla, môžu byť však
rovnako hodnotné (ak nie dokonca hodnotnejšie), aj keď v pozmenenej
kvalite.
Za tým prichádza, aj keď veľmi pozvoľna, dlho a ťažko, fáza psychic‐
kého zotavovania sa, mentálneho ozdravovania sa, určitej duchovnej
obrody a očisty. Človek – obeť, dostane svoje emócie pod kontrolu
a začne racionálne uvažovať, ako daný stav uchopiť a napraviť, čo sa
dá. Zmapuje skutočné straty a hľadá spôsoby, ako ich nahradiť, kom‐
penzovať. Začína si opäť uvedomovať krásy života, každodenné drob‐
né radosti, začína opäť riešiť denné starosti a do toho vkladá nové
úsilie na obrodu svojej psychiky a svojho života. K tomu sa pridružujú
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nové, doposiaľ nepoznané obzory, ktoré človeka posúvajú dopredu,
pomáhajú mu lepšie odlišovať dobro od zla a posilňujú jeho nezdol‐
nosť (hardiness).
Ide o osobný, hlboko zaangažovaný a opis psychického a emocionál‐
neho prežívania obdobia po viktimácii, ktorý sme si zvolili ako úvod do
problematiky psychológie obete.
Viktimácia je proces, v ktorom sa človek stáva obeťou kriminality.
Z odborného hľadiska vlastne predstavuje krízovú situáciu. Čírtková
túto situáciu charakterizuje ako neočakávanú, svojvoľnú a nepredvída‐
teľnú (1996). Dôležitý je tu moment prekvapenia. Na situáciu, kedy sa
človek stáva obeťou trestného činu, sa nijako nedá pripraviť a to do‐
konca ani odborníkom, ktorí sa viktimológiou zaoberajú. (I bardi v ob‐
lasti kriminológie, forenznej psychológie a vitimológie sa stali a stávajú
obeťami kriminality.) Ťažko sa spracúva emocionálne i rozumovo, člo‐
vek je zmätený, zaskočený a ako prvá naskočí nami spomínaná veta
v úvode, „Prečo práve ja“. Podľa Čírtkovej (tamtiež) sa krízová situácia
vyznačuje tým, že:
 je prakticky nemožné sa na ňu vopred pripraviť;
 je nesmierne zložité sa s ňou rozumovo vyrovnať;
 býva často takmer nemožné sa jej vlastným pričinením vyhnúť.
Uvedený opis napĺňa najmä primárnu viktimáciu. Existuje však aj
sekundárna viktimácia a niekedy sa vyskytuje aj terciárna viktimácia.
K nej dochádza vtedy, ak jedinec nie je schopný sa doživotne vyrovnať
s prežitou traumou napriek objektívnej skutočnosti uzdravenia fy‐
zických rán či odškodneniu materiálnej ujmy. Dochádza k trvalým
psychickým zmenám, mení sa životný štýl, môže dôjsť k úplnému vy‐
radeniu takto postihnutého jedinca z pracovného procesu či dokonca
z bežného života. Tu treba hľadať zdroj trvalých zmien v premorbídnej
osobnosti.
Sekundárna viktimácia prebieha výlučne na psychickej báze. Nieke‐
dy môžu zraňovať obeť krutejším spôsobom, než samotná prežitá
trauma.
Najčastejšie sa uvádza trojica pocitov:
 Pocit nespravodlivosti.
 Pocit nedôstojnosti.
 Pocit izolácie (Čírtková, 2009).
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Všetky úrovne viktimácie úzko súvisia s dynamikou prežívania spô‐
sobenej ujmy, ktorá prechádza určitými fázami. Je to proces vyrovná‐
vania sa s kriminálnou udalosťou:
1. Fáza šoku.
2. Fáza hojenia.
3. Fáza zhojenia (konečnej adaptácie) (tamtiež).
Uvedená dynamika prežívanej ujmy sa viac dotýka a opisuje post‐
traumatické prežívanie u obetí násilnej trestnej činnosti. Je však veľmi
podobná, resp. takmer kopíruje prežívanie spôsobenej ujmy aj u obetí
majetkovej trestnej činnosti. Ono celkovo sa viktimológia, i centrá po‐
moci obetiam kriminality zaoberajú a zameriavajú na obete násilnej
kriminality, ktorá skutočne vo svojich podobách je bezbrehá čo do spô‐
sobov spáchaného skutku, tak aj do jej následkov. Je jej právom veno‐
vaná náležitá odborná, vedecká i praktická pozornosť, chceme však
upozorniť aj na fakt, že podobnými pocitmi a prežívaním prechádzajú
i obete majetkovej trestnej činnosti. Cítia sa rovnako zaskočené, zmä‐
tené, podvedené, oklamané, ponížené a nesú si mnohokrát následky po
celý život. Narušenie fyzickej integrity ľudského jedinca je strašné
a samozrejme spôsobuje i narušenie psychickej integrity. Ak však po‐
rovnáme opis viktimácie a následného vyrovnávania sa s jej následka‐
mi obeťami násilnej a majetkovej kriminality, je takmer identický.
Proces viktimáciemá aj širší, sociálny či sociálno‐psychologický kon‐
text. Človek ako tvor spoločenský je súčasťou viacerých, užších či
širších societ. Ide predovšetkým o rodinu, prácu, voľný čas a celú spo‐
ločnosť, z ktorých každá je pokrytá zastávaním určitých, konkrétnych
sociálnych rol. Tie sú naplnené konkrétnymi činnosťami, ktoré prezen‐
tujú každého z nás a ktoré sú zviazané do konkrétnych sociálnych
vzťahov, od indiferentných, občianskych, až po tie najužšie, intímne.
V každej uvedenej societe sa môže človek stať obeťou trestného činu či
porušovania jeho ľudských práv. Od neplnenia si povinností štátu (za‐
nedbaná zdravotná starostlivosť, nečinnosť orgánov činných v trest‐
nom konaní, absencia štátnych opatrení na ochranu obetí kriminality)
až po ťažkú rodinnú patológiu, ktorá vyvrcholí vraždou intímnym
partnerom. Ide o situácie, kedy sa obeť nepričinila o to, aby sa obeťou
trestného činu stala (napr. náhodná obeť streľby agresora alebo auto‐
nehody), až po situácie, kedy sa obeť istým spôsobom a istou intenzi‐
tou podieľala na spáchanom trestnom čine.
212

Na základe dlhoročnej skúsenosti z práce s väzňami a žiaľ, aj na zá‐
klade osobnej skúsenosti nemôžeme súhlasiť s tvrdením, že obeť si
môže sama za to, že sa jej niečo stalo. Žiadna obeť v interakcii s poten‐
ciálnym páchateľom nejde do kontaktu s ním stať sa obeťou trestného
činu (vynímajúc okrajovo patologicky zvrátené situácie) a na druhej
strane potenciálny páchateľ môže v akejkoľvek fáze pred dokonaním
trestného činu od svojho konania upustiť. Tak ako sa slobodne rozho‐
dol trestný čin dokonať, môže sa slobodne rozhodnúť od neho upustiť.
Rovnako nesúhlasíme s tvrdením, že dochádza k výmene rol, keď sa
z útočníka stáva obeť a naopak. Útočník zostáva útočníkom až do kon‐
ca spáchaného trestného činu bez ohľadu, ako skončí, pretože on bol
iniciátor a teda preberá celú zodpovednosť za výsledok spáchaného
činu. To je alfou a omegou vyvolanie deliktu útočníkom. Tu je motív na
spáchanie zla a nie na strane človeka, ktorý sa iba bráni spôsobom,
ktorý je mu najbližší a ktorý v skrátenom procese rozhodovania volí na
svoju obranu.
I v dnešnej dobe sa z médií dozvedáme, že sa obete dokážu útoční‐
kovi ubrániť, no pritom, nechtiac, mu spôsobia nejaké zranenia a pripí‐
še sa im výmena rol. Nikdy nemožno povedať o útočníkovi, že sa stal
obeťou trestného činu a obeť sa automaticky stáva útočníkom. Vždy
treba zohľadniť motív, ktorý je vždy na strane útočníka, ktorý sa slo‐
bodne rozhodol páchať a spáchať zlo, pričom sa obeť iba bráni. Nie je
možné ani v každom posudzovanom prípade použiť argument, že
obrana má byť primeraná útoku. Nie každý ovláda bojové umenia, ani
nemá kurz sebaobrany, v tej chvíli robí, čo vie. Je zaskočený, zmätený,
niekoľko sekúnd si ani neuvedomuje, čo sa deje a potom koná skratko‐
vito, s maximálnym úsilím zachrániť svoj život, zdravie a aj svoju česť.
Ak sa nezmení postoj spoločnosti a reprezentantov moci, ktorí majú
chrániť životy, zdravie a majetok občanov, dovtedy bude obetí trest‐
ných činov pribúdať. Pokladáme za dôležité uviesť, že myšlienka plnej
zodpovednosti útočníka za konečný výsledok deliktu nie je naša, jej au‐
torom a veľkým zástancom bol prof. Dobrotka, nestor a zakladateľ fo‐
renznej psychológie na Slovensku a my sa s ňou plne stotožňujeme.
Princíp podielu obete na vlastnej viktimácii sa odrazil aj v tvorbe ty‐
pológií obetí trestných činov. Tie sú dobré pre objasnenie pozadia pro‐
cesu, v ktorom sa človek stáva obeťou trestného činu a obohacujú
teoretickú základňu viktimológie v zmysle opisu charakteristických
znakov obete v interakcii s páchateľom kriminality. Sú vynikajúce na
využitie pre poznávacie, terapeutické a preventívne postupy, nemali by
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však slúžiť pre tvorbu a uplatňovanie trestno‐právnych noriem, kde by
mala byť posudzovaná vina páchateľa bez ohľadu na to, či ho obeť
provokovala alebo nie. V takom prípade by šlo o prenášanie zodpoved‐
nosti na obeť, čo je z morálneho a filozofického hľadiska neprípustné.
Zmyslom a poslaním viktimológie je okrem iného poskytnúť balík
informácií, návodov a spôsobov, ako sa vyrovnať so spôsobenou
ujmou, ktorú viktimáciou obeť utrpí. Môže ísť o ujmu fyzickú, psychic‐
kú, emocionálnu, zdravotnú, ale aj ekonomickú, sociálnu, či morálnu.
(Čírtková /1996, 1998, 2009/ uvádza vo svojich prácach základné de‐
lenie spôsobenej ujmy na fyzickú, finančnú a emocionálnu). Ide o kon‐
krétne pomenovania jednotlivých kategórií ujmy, ktoré je možné
naplniť skutočnými ukazovateľmi, ako ich nositeľmi, ide však o delenie
teoretické. Nie je totiž možné fyzicky ublížiť človeku bez toho, aby sa
necítil byť plný strachu, úzkosti a beznádeje (psychická ujma), poníže‐
ný a pokorený, nahnevaný (emocionálna ujma), s poškodeným zdravím
(zdravotná ujma), strata financií v spojitosti s ušlou mzdou či nákladmi
na liečbu (ekonomická ujma), čo následne môže viesť k zníženiu jeho
sociálneho statusu (ujma sociálna a morálna). Ide teda o komplexný
problém, ktorý treba tak vnímať a rovnako aj riešiť.
Za dominantnú ujmu, ktorá v podstate zastrešuje tie ostatné, je psy‐
chická, resp. emocionálna ujma, pretože prežitý delikt zraňuje predo‐
všetkým city, ktoré ovplyvňujú ostatné formy prežívania odrážajúce
aktuálny stav reality. Schopnosť vyrovnania sa so spôsobenou ujmou
závisí od množstva faktorov. Ide o vnútorné faktory súvisiace s osob‐
nosťou obete, konkrétne jej nezdolnosť (hardiness) a copingové stra‐
tégie (stratégie zvládania), ktoré dokáže uplatniť pri vyrovnávaní sa so
spôsobenou ujmou a potom ide o vonkajšie faktory, vplyvy užšieho
a širšieho okolia, ktoré na obeť vplývajú a ktoré úzko súvisia s faktormi
vnútornými.
Začneme najbližším okolím, rodinou, ktorá predstavuje mikrosystém
a ktorá má dominantný vplyv na to, ako sa obeť trestného činu vyrovná
s prežitým deliktom. Do procesu vyrovnávania sa s prežitým nega‐
tívnym javom vo vzťahu k rodine vstupuje charakter trestného činu,
ktorého sa ľudský jedinec stal, kvalita rodiny, z ktorej pochádza
a osobnosť samotnej obete. V podmienkach kvalitnej, funkčnej rodiny
sa obeť zväčša stretáva s veľkým pochopením a podporou, bez ohľadu
na to, o aký delikt ide. Opačný princíp platí v negatívnom zmysle slova,
ak ide o nefunkčnú rodinu, čiže rodina obeti nie je oporou a nepomáha
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obeti vyrovnať sa s prežitou udalosťou. Vo výnimočných prípadoch
dokonca rodina svojho člena zavrhne, ak sa napr. stane obeťou trest‐
ného činu znásilnenia dcéra a pod. Ide o veľmi citlivú oblasť intímnych
medziľudských vzťahov v rodine, kde je najväčšia emocionálna sila
pomôcť obeti trestného činu alebo ju naopak odvrhnúť, čo môže mať
fatálne následky.
O niečo miernejší emocionálny náboj a zároveň difúznejší výsledok
vplyvu na obeť má mezosystém medziľudských vzťahov v rámci práce
či voľného času. V podstate ide o krízovú situáciu (o ktorej sme už písa‐
li) a tá vie veľmi dobre a precízne vyselektovať kamarátov a spolupra‐
covníkov, ktorí sa až v krízovej situácii ukážu, aký skutočný vzťah
s obeťou mali a ako dokážu ustáť ďalšie fungovanie s človekom, ktorý
sa stal obeťou trestného činu. Obeť sa teda vo svojom širšom okolí
stretne s hlbokým pochopením a pomocou, ale aj s úplným odmietnu‐
tím, ba až zavrhnutím napr. aj ľuďmi, ktorým dovtedy veril a mylne si
myslel, že sa na nich môže spoľahnúť. Na druhej strane môže byť prí‐
jemne prekvapený priaznivými postojmi iných ľudí, ktorých dovtedy
vnímal úplne inak. Tento filter medziľudských vzťahov je veľmi očistný
a môže obeť TČ posunúť ďalej, žiaľ, ak prevládne negatívny, odmietavý
postoj, takisto to môže viesť k zmareniu opätovného nadobudnutia
vnútornej psychickej rovnováhy.
Aj keď to znie paradoxne, rovnako ako mikrosystém, má na obeť
a jeho psychiku silný dopad aj makrosystém, s uplatňovaním jeho mo‐
rálnych a právnych noriem a s celkovým povedomím spoločnosti
ohľadne stavu kriminality a ohľadne morálky, ktorá aktuálne v spoloč‐
nosti dominuje a funguje. Žiaľ, žijeme dobu, kedy sa morálka rozvoľ‐
ňuje, stierajú sa rozdiely medzi dobrom a zlom, ľudia sa stávajú
ľahostajnými k nešťastiu druhých, sú nevšímaví a otrlí, pritom, ak by
sa to stalo im, dožadovali by sa patričnej pozornosti, pomoci a podpory
a rovnako by boli rozčarovaní a znechutení ľahostajnosťou okolia. Ru‐
ka v ruke absentuje aj odsudok páchateľov trestných činov, dnes sú
velebení tí, ktorí sú majetní, nikoho však nezaujíma, ako v majetku
prišli. Naoko vedia poľutovať obeť fyzického útoku, no zároveň im ne‐
robí problém stýkať sa s útočníkom. Dokonca tí, ktorí majú v náplni
práce chrániť a obhajovať vyššie princípy morálky, sa jej spreneverujú
vlastnými zlyhaniami. Panuje pokrytectvo, nevšímavosť, ľahostajnosť,
odťažitosť. Rovnako zlá, ba až alarmujúca je situácia v justícii. Procesy
vyšetrovania a súdne procesy trvajú aj niekoľko rokov s neistým vý‐
sledkom odsúdenia páchateľov, vyskytujúce sa prípady zámeny obete
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s útočníkom, ťažká vymožiteľnosť práva a celkovo nízka úroveň
ochrany práv obetí a poškodených. Tí v mnohom „vypadli“ z okruhu
záujmu orgánov činných v trestnom konaní, ba navyše bývajú nimi
sekundárne viktimovaní. I keď sa v posledných rokoch mnohé zmenilo,
o obetiach sa hovorí v odborných kruhoch, zriadili sa aj mnohé inštit‐
úcie na pomoc obetiam trestných činov, obete stále „ťahajú za kratší
koniec“ a treba ešte veľmi veľa urobiť pre ich ochranu. Práve spoloč‐
nosť a funkčnosť represívneho a preventívneho aparátu má v rukách
moc zamedziť možnosti stať sa obeťou trestného činu. Preto má opísa‐
ná bezútešná situácia v spoločnosti taký neblahý vplyv na osud obetí
trestných činov.
Všetky uvedené úrovne vplyvu sociálneho okolia sa významnou mie‐
rou podieľajú na tom, ako sa obete kriminality dokážu vyrovnať so
skutočnosťou, že cudzí človek svojou násilnou činnosťou narušil ich
fyzickú či psychickú integritu, neoprávnene vpadol do ich života a spô‐
sobil tak trvalé zmeny.
V tomto bode sa dostávame k najpodstatnejšiemu faktu, ktorým je
samotná obeť a jej schopnosť vyrovnať sa so spôsobenou ujmou. V po‐
sledných desaťročiach vystupuje do popredia pozitívna psychológia
s pojmom reziliencia, ktorý je chápaný ako „schopnosť jedinca udržať
si mentálne zdravie i napriek prežívaniu nepriazne osudu“ (Hermann
In: Rybárová, 2012, s. 16) či ako „dynamický proces pozitívnej adaptá‐
cie v kontexte značného protivenstva“ (Kim‐Cohen In: Komárik, 2010,
s. 12). Definovaná schopnosť nevzniká náhodne, ale na podklade vy‐
tvorenia si pevného puta dieťaťa s matkou v ranom detstve, čo neskôr
ako dospelý jedinec prenáša do vzťahov s blízkymi osobami. Jednodu‐
cho povedané, ak je človek schopný tvorby pozitívneho emocionálneho
vzťahu k inému človeku a tento cit má opätovaný, dokáže sa vyrovnať
s nepriazňou osudu, dokáže čeliť psychickým traumám, vie sa správne
rozhodovať a vie riešiť životné problémy. Uvedené skutočnosti sa via‐
žu aj na problematiku obetí kriminality, z ktorých sa časť, žiaľ so spô‐
sobenej traumy nikdy nespamätá, no časť (a predpokladáme, že tých je
väčšina) je rezilientných, čiže schopných spôsobenú ujmu spracovať
a odbúrať. To je i námet pre ďalší viktimologický výskum, zistiť, v čom
spočíva rozdiel medzi obeťami, ktorí sa so spôsobenou ujmou dokázali
vyrovnať a ktorí nie.
V kontexte skutočností uvedených v článku, navrhujeme nasledovné
opatrenia na ochranu obetí kriminality v našej spoločnosti:
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1. Dokončiť a schváliť špeciálny Zákon o obetiach kriminality, kde
by mali byť zakomponované a ošetrené všetky oblasti súvisiace
s pomocou a odškodnením obetí kriminality:
a) odškodnenie obetí
b) mediácia sporov
c) restoratívna justícia
d) pomoc obetiam (Holomek, 2013).
2. Úprava právnych noriem s ohľadom na obete kriminality v oblas‐
ti trestného práva, správneho práva, občianskeho práva.
3. Zmeny v legislatíve ohľadne podnikateľského prostredia, zodpo‐
vednosť právnických osôb.
4. Podpora a rozširovanie psychologických služieb obetiam krimi‐
nality.
5. Skvalitňovanie preventívnych opatrení na všetkých troch úrov‐
niach, s dôrazom na situačnú prevenciu.
6. Efektivita a morálka súdnej moci.
7. Uskutočňovanie viktimologických výskumov so zameraním na
rezilienciu obetí kriminality.
Záver
V súčasnosti sa na Slovensku pripravuje zákon na pomoc obetiam
trestnej činnosti. Výskum obetí tak dostáva nový impulz. Významnou
úlohou sa stáva monitoring situácie obetí, ktorý by mal byť význam‐
ným nástrojom vyhodnocovania prijímaných opatrení. Pomoc a pod‐
pora obetí kriminality nesporne patrí medzi hlavné ciele viktimológie.
Na druhej strane je to príležitosť pre ďalší rozvoj viktimológie na Slo‐
vensku.
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Senioři bez domova jako častá oběť trestné činnosti
Homeless Seniors – frequent victim of kriminality
Pavel PĚNKAVA
Anotace: Senioři bez domova patří, mezi minoritami s patologickým
chováním, k nejčastějším obětem drobné pouliční, ale i závažné trestné
činnosti. Jejich neschopnost efektivní obrany a absence ochranného
zázemí z nich činí velmi snadnou oběť pro agresivní jedince, kteří své
napětí ventilují neverbálním násilím. Další ohrožující skupinou delik‐
ventů jsou kapesní zloději, kteří je okrádají prakticky o vše, co tito lidé
mají převážně při sobě a co zároveň tvoří jejich veškerý majetek (za
nejcennější je pokládán doklad totožnosti). Nezřídka se stávají i tak‐
zvanými bílými koňmi, kdy mohou fiktivně vlastnit drahé vozy, nebo
jsou majiteli neexistujících firem. Zajištění jejich preventivní pasivní
i aktivní ochrany je pro odborníky přetrvávajícím problémem. Příspě‐
vek se věnuje popisu současného stavu a odpovědím na základní otáz‐
ku: Existují východiska z této situace ?
Klíčová slova: senioři bez domova, viktimologie, oběť trestné čin‐
nosti, sociálně patologický jev.
Key words: homeless seniors, victimology, victim of kriminality, so‐
ciopathological phenomenon.

Povaha trestné činnostipáchané na seniorech bez domova
Bezdomovectví je sociálně patologický jev, který je přibližně z jedné
třetiny zjevný208 a svojí podstatou hmatatelný. Na rozdíl od jiných de‐
viantních jevů, jako je například kriminalita, s jejímiž důsledky se
z velké části případů občané setkávají až ex post, tedy nepřímo, s lidmi
208

Bezdomovectví se dělí: a)zjevné, b)latentní, c) potenciální.
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bez domova má společnost ve větších městských aglomeracích bezpro‐
střední kontakt. Vzájemná interakce mezi bezdomoveckou minoritou
a většinovou společností vytváří nepřeberné množství situací. Jednou
z oblastí jsou verbální a neverbální ataky, které v některých případech
končí až trestnou činností. Z poznatků práce sociálních kurátorů209 lze
konstatovat, že častějšími oběťmi jsou lidé bez domova. Paleta trestné
činnosti, v jejímž důsledku se stávají oběťmi, je různorodá. Z orientač‐
ního výzkumného šetření210 vyplývá, že nejčastější trestné činy pácha‐
né na této skupině je okradení a fyzické napadení, případně jejich
kombinace, tedy loupež. Nezřídka se také setkávají s domácím a sexu‐
álním násilím, zneužitím k podvodu v roli tzv. „bílého koně“ apod.
V průběhu svého bezdomoveckého stavu se nestali obětí trestné
činnosti pouze dva senioři z celkového sta dotázaných.
Jednu zkušenost uvedlo čtrnáct osob a opakovaně bylo vystaveno
trestné činnosti osmdesát čtyři respondentů. Žen se dotazování zú‐
častnilo celkem osm a všechny se v minulosti staly oběťmi, kde převlá‐
dalo zejména napadení.
Druhým nejčastějším případem bylo okradení. Věkově největší sku‐
pinouv počtu 79 osobbyli dotazovaníve věku od 60 až 70 let. Ve skupi‐
ně 70 až 80 let bylo 19 osob a 2 respondenti byli starší 70 let.
Mimo trestné činy se v daleko větší míře stávají oběťmi chování, kte‐
ré je později kvalifikováno jako přestupek.
Přehled nejčastějších druhů trestné činnosti
páchané na seniorech bez domova:


Okradení

bezdomovce/bezdomovcem: Zde neplatí pravidlo, že „chudák“ ne‐
okrade „chudáka“. Někteří lidé bez domova se mezi sebou okrádají.
Z pohledu konkrétního delikventato nemusí být přímo vnímáno jako
krádež, ale spíš jako oprávněné naplnění neuspokojené potřeby.
To znamená: „Beru si Tvoje peníze proto, že bych jinak umřel na ulici,
Ty je máš, já ne.“ Nebo také: „Pokud jednou získáš peníze, získáš je
209
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Informace poskytlo Oddělení sociální prevence, ÚMČ Praha 1
Orientační šetření proběhlo od září do prosince roku 2014 na Oddělení sociální preven‐
ce, ÚMČ Praha 1. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 100 osob bez přístřeší ve věku od
60 +. Kritérium pro výběr respondentů se stal pouze věk. Dotazníky byly vyplňovány
s asistencí tazatele.
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i podruhé, já tu možnost nemám.“ Okradení „kolegy“ je nejsnadnější
způsob krádeže, neboť jeden o druhém mají dostatek informací, pře‐
devším pak v rovině chování (nedůsledné ukládání cenností, neopatrné
sdělování informací atd.). Dále pak i poznatky o projevech jako je na‐
příklad spánek (pokud zloděj ví, že dotyčný usne tvrdým spánkem,
může si se spící obětí dělat prakticky cokoliv).
Krádeže se násobí na místech, kde se lidé bez domova setkávají ve
větší míře, např. denní centra, čekárny na úřadech apod. Důvodem je
nejspíš to, že potencionální zloděj snadněji splyne v davu a případně
jako podezřelý může svádět vinu na jiného jedince. Pokud lidé bez do‐
mova vytváří skupiny, v rámci kterých se snaží o určitý druh soužití
a kooperace, předchází tím vzájemnému okrádání. Neplatí to však ve
všech případech.
bezdomovce/občanem: Okrádání lidí bez domova občany je méně
časté v přímém kontaktu na ulici. Pokud je člověk bez domova okra‐
den, např. ve spánku, jsou pachatelinejspíše osoby s různými druhy pa‐
tologického chování, jako např. lidé závislí na návykových látkách
a hracích automatech, delikventní mládež a různé gangy, které se re‐
krutují z tzv. dětí ulice.
Mimo tyto případy jsou asi nejčastěji senioři bez domova okradeni
ze strany zaměstnavatelů, kteří je zaměstnávají tzv. na černo (velká
část seniorů bez domova sice věkem splňuje podmínky pro přiznání
dávek starobního důchodu, chybí jim však zákonem stanovená doba
sociálního pojištění, proto jsou pro zajištění určitého standartu nuceni
pracovat).


Napadení

bezdomovce/bezdomovcem:Jedná se o případy, kdy k fyzickému nási‐
lí dochází v důsledku tzv. ponorkové nemoci. Jde především o stav, kte‐
rý je vyvolán dlouhodobým soužitím, ať už na základě partnerského
vztahu mezi mužem a mužem, mužem a ženou, či ženou a ženou. Na‐
padení ze strany bezdomovce uvádí 28 % dotázaných. Případy napa‐
dení v rámci domácího násilí jsou již jiným druhem násilné trestné
činnosti, neboť agresorovi jde o moc nad partnerem nebo partnerkou.
Registrujeme případ, kdy partnerka několikrát napadla svého part‐
nera, což vyvrcholilo jejím vykázáním z provizorního obydlení, tzv.
squatu. Kuriózní na tomto případě bylo, že tato žena měla po autone‐
hodě pouze jednu ruku. K domácímu násilí došlo v 8 % případů.
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bezdomovce/občanem: Napadeno bylo 45 % respondentů. Některé
důvody pro napadení je kompenzace nahromaděného napětí a bezdo‐
movci zde plní roli zástupné oběti, proto bývá násilí na nich pácháno
bez prvotní příčiny.
Z velké části se jedná o pubertální a postpubertální mládež, která
pod vlivem drog, sledování akčních filmů, či po neshodách s rodiči,
ventiluje svůj vztek či frustraci na bezmocném a téměř bezbranném
cíli. K atakům nejčastěji dochází ve skupinkách, kdy si agresoři do‐
dávají odvahu tzv. hecováním. Extrémní medializovaný případ byl
poléváníbezdomovců hořlavinou ajejich zapalování zaměstnancem
Dopravního podniku.
bezdomovce/příslušníkem policie: Neverbální atak ze strany přísluš‐
níků Policie ČR, nebo strážníků Městské policie je velmi složité téma.
Výpovědi lidí bez domova a praktické důkazy nasvědčují, že dochází
k fyzickému napadení a to i v situacích, kdy zákrok není opodstatněný.
To znamená, že někteří příslušníci policie používají fyzické násilí jako
prostředek k zastrašení nebo donucení. Jsou registrovány případy, kdy
došlo i k velmi brutálnímu napadení s celoživotními následky. Důvodů
k takovému chování může být mnoho.
Nejčastěji je to opakovaná přestupková činnost ze strany lidí bez
domova, nebo trvalejší výskyt jedinců na místech, kde to z nějakých
příčin vadí občanům. Dvě třetiny dotázaných, kteří byli konfrontováni,
vypovědělo, že častěji byli napadeni ze strany městské policie. To
zřejmě vyplývá i z více provázaného postavení této represivní složky
s místními samosprávami, které často používají strážníky jako nástroj
pro potlačování výskytu a projevů bezdomovectví.
Samostatnou kapitolou jsou loupeže, které spojují oba trestné činy.
Respondenti sdělují, že nejčastěji byli oloupeni ze strany cizinců z bý‐
valých postsovětských zemí. Mimoto k častým loupežím dochází tehdy,
když senior bez domova usne a při okradení se probudí a začne se
bránit.


Podvod/zpronevěra

vmanipulování bezdomovce/občanem: Tento druh trestné činnosti
vychází především z mimořádně obtížné životní situace a v důsledku
postupné deformace chování a způsobu uvažování jedince. Po několi‐
kaletém pobytu na ulici se lidem mění priorita v žebříčku životních
hodnot a důležitosti uspokojování potřeb. Z dotazníkového šetření vy‐
plývá, že 73 % seniorů žije v extrémní životní situaci do deseti let.
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Pro podvodníka, který potřebuje vmanipulovat oběť, například po‐
depsáním úvěrových smluv, k předložení falešných dokladů atd. je se‐
nior bez domova snadnější oběť, nežli člověk, který má materiální
i vztahové zázemí a jeho potřeby jsou rovnoměrně uspokojovány. Pří‐
pady, kdy tento senior je majitelem fiktivní firmy, nebo luxusního vozu
nejsou ojedinělé a ve výše zmíněném dotazníku uvedli tři respondenti,
že se s tímto zneužitím jako oběť setkali.


Domácí/sexuální násilí

na bezdomovci/bezdomovcem: Oběti domácího a sexuálního násilí to
zpravidla nehlásí a ani nevyhledávají pomoc odborníků, neboť berou
partnerské násilí jako určitý druh normy. Se slovy:“on to Vašek sice
trochu včera přehnal, ale jinak je to dobrák“ obhajují oběti své partne‐
ry z obavy, že by o ně mohli přijít, kdyby proti nim bylo vedeno trestní
řízení. U seniorek sexuální násilí bylo reflektováno spíše z dřívějších
let, nicméně jedna respondentka uvedla zkušenost se sexuálním obtě‐
žováním i v 65 letech.
S těmito delikty nepřímo souvisí i jiný jev, který by se dal označit ja‐
ko sociální prostituce. V partnerském soužití to znamená prostituovat
se za ochranu. Tyto ženy střídají více partnerů z potřeby najít silnější‐
ho ochránce. K promiskuitě potom dochází z důvodu většího ohrožení
domnělým ochráncem. Obava, z potencionálního vnějšího ohrožení je
tak méně opodstatněná. Syndrom oběti sexuálního zneužívání para‐
doxně u těchto žen způsobuje nekončící výběr psychopatických part‐
nerů, kteří je svou silou a radikálním, respektive psychopatickým,
jednáním přitahují a navozují v nich pocit bezpečí. Iluze však trvá pou‐
ze do doby, než je sami napadnou. U těchto žen je to nekončící stresová
situace, ve které jsou vystaveny permanentnímu strachu z ohrožení
jejich zdraví a života.


Jiná trestná činnost

Po výše jmenovaných nejčastějších trestných činech páchaných na
seniorech bez domova se dostáváme k marginálním případům, nicmé‐
ně i na ně je důležité upozornit. Jeden respondent přímo uvedl chování,
které by se dalo kvalifikovat jako pomluva za účelem připravit bezdo‐
movce o majetek.
Jedná se o případ, kdy dotyčný bezdomovec měl získat poměrně vel‐
kou část majetku po rodičích, ale sourozenci uvedli lživé informace,
které podložili zfalšovanými doklady, a tyto podklady následně způso‐
bily jeho vydědění.
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Motivace k trestné činnosti ze strany pachatelů vyplývá ze skuteč‐
nosti, že lidé bez domova (a ti v seniorském věku obzvláště) nejsou
vzhledem ke svému sociálnímu statusu a osobním schopnostem dosta‐
tečně legislativně chráněni. Mimo to i veřejné mínění často v důsledku
neobjektivního mediálního obrazu staví lidi bez domova pouze do po‐
stavení outsiderů společnosti. Z toho rovněž vyplývá, že někteří občané
získají fiktivní pocit ohrožení ze strany bezdomovců. Zřejmě i od toho
se potom mohou odvíjet určité negativní nálady, které mohou být
spouštěčem delikventního jednání u výše zmíněných pachatelů.
Prevence a řešení
Osoby bez přístřeší, senioři obzvláště, ve většině případů trestnou
činnost, na základě které se stali obětí, nehlásí. Většina respondentů na
otázku „Pokud jste se stal/la obětí trestní činnosti, hlásil/la jste to na po‐
licii?“ odpověděla, že se obávají znedůvěryhodnění jejich výpovědi ze
strany policie a úřadu. Dalším častým argumentem je stud a nízké se‐
bevědomí. Na druhou stranu ani policie neeviduje trestnou činnost
spáchanou na osobách bez přístřeší a z toho důvodu se ani ve statistic‐
kých výkazech nedají dohledat informace o trestné činnosti páchané na
seniorech bez domova. Tento fakt může mít vliv i na skutečnost, že
zmiňovaná skupina patří k nejméně sledovaným obětem pachatelů
trestního chování.
Respondenti v 90 % případů nevědí, jak se před trestnou činností
chránit. Zbývajících 10 % uvádí ochranu svého zdraví například tímto
způsobem: pořídit si zbraň nebo si vycvičit bojové plemeno psa, který
by je 24 hodin denně chránil.
Účinné a reálně aplikované opatření, které by lidi bez domova a to
konkrétně v seniorském věku ochránilo, není zatím realizováno ani na‐
vrhnuto. Důvody jsou především: nedostatečný zájem jak ze strany od‐
povědných orgánů, tak i neochota ze strany společnosti a také vysoké
náklady na nezbytná ochranná opatření. Určitá dílčí řešení, která by šla
realizovat i prostřednictvím různých druhů Evropských strukturálních
fondů, jsou např. mediální kampaň na národní úrovni, kde by se situace
lidí bez domova prezentovala objektivně.
V současné době v médiích převažují negativní informace o jejich
trestněprávním chování, ale bylo by jistě důležité, zjistit poměr pacha‐
telů vůči obětem mezi lidmi bez domova.
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Dále by zde byla potřebná i cílená primární prevence na školách
a rozšířená dostupnost informací o problematice bezdomovectví, např.
pomocí distribuce letáčků na veřejných místech.
Viktimologie by se měla podle názoru autora daleko více zabývat
oběťmi trestných činů z řad seniorů bez domova, jejich typologií
a předpoklady stát se oběťmitrestného činu. Poznatky by mohly při‐
spět k účinné prevenci před trestnou činností, kterou se tito spoluob‐
čané často stávají obětí.

PhDr. Pavel Pěnkava
Úřad městské části Praha 1
Karolíny Světlé 7, Praha 1
E‐mail: pavelpenkava71@gmail.com
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Prevencia a pomoc detským obetiam
virtuálneho prostredia
Prevention and assistance for child´s victims
in cyberspace
Michaela JURISOVÁ
Anotácia: Príspevok venuje pozornosť kriminalite páchanej vo vir‐
tuálnom prostredí so zameraním na detskú obeť. Podrobnejšie cha‐
rakterizuje realizáciu prevencie, možné formy pomoci týmto obetiam
a aktuálnu právnu úpravu tejto problematiky v SR.
Kľúčové slová: kyberpriestor, dieťa, obeť, pomoc, legislatíva, pre‐
vencia.
Annotation: The article pay attention on cybercrime and child´s
victims in cyberspace. Show how to make prevention in this area and
how to help to this kids (by law in Slovak republic).
Keywords: cyberspace, child, victim, assistance, legislation,
prevention.

Úvod
Je zrejmé, že deti sú v kyberpriestore veľmi zraniteľné. Vzhľadom na
uvedený fakt a taktiež preto, že kyberkriminalita je dnes neopísateľne
rýchlo sa šíriacim fenoménom, som sa vo svojom príspevku rozhodla
tejto problematike venovať pozornosť.
Text konkrétnejšie poukazuje na kyberšikanu (kyberšikanovanie)
a trestné činy s ňou súvisiace, vzhľadom na fakt, že v Slovenskej repub‐
like nie je legislatívne vymedzené šikanovanie ani kyberšikanovanie.
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Ako už bolo spomenuté, najviac zraniteľnými v tejto oblasti sú deti –
tieto je potrebné chrániť, teda realizovať vhodnú prevenciu a v prípa‐
de, že sa stanú obeťami, je potrebné a nevyhnutné im poskytnúť ade‐
kvátnu pomoc. Jednou z foriem pomoci je aj pomoc právna, a práve
tomuto druhu pomoci je v danom príspevku venovaná pozornosť.
Z vyššie uvedeného je evidentné, že ochrániť deti pred týmito nástra‐
hami a taktiež potrestať páchateľa nebude jednoduché, pretože dané
konanie v kyberpriestore je nutné subsumovať pod skutkové podstaty
rôznych trestných činov (podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zá‐
kon) alebo dané konanie klasifikovať ako priestupok (podľa zákona
č. 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch).
Neopomenuteľným dôvodom venovania pozornosti tejto proble‐
matike je spolupráca autorky s občianskym združením eSlovensko
a členstvo v poradnom výbore211 projektu zodpovedne.sk. KYBERŠI‐
KANOVANIE.sk. je názov jedného z mnohých veľmi úspešných a taktiež
„najmladších“ projektov. Jeho cieľom je: rozšíriť vedomosti o kyberši‐
kanovaní; zvýšiť citlivosť na kyberšikanovanie; zmeniť pasívnych
svedkov na aktívnych ochrancov obetí; prostredníctvom filmov vyvo‐
lať emocionálny zážitok, ktorý zmení pohľad svedkov na šikanovanie;
pomocou aktivít hlbšie pochopiť prežívanie a správanie obete, agreso‐
ra či svedkov. Jednou z častí tohto projektu je aj analýza a pohľad na
legislatívne poňatie tejto problematiky v podmienkach SR, ktorej je ve‐
novaná pozornosť aj v danom príspevku.
Detské obete virtuálneho prostredia – pomoc
a prevencia vyplývajúca z legislatívy
Na základe spolupráce so spomenutým občianskym združením a od‐
borom počítačovej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Poli‐
cajného zboru boli vybrané trestné činy (resp. skutkové podstaty
trestných činov), pod ktoré je možné kriminalitu páchanú v kyber‐
priestore(resp. kyberšikanovanie) subsumovať.
Na priblíženie podstaty bol využitý Trestný zákon a taktiež komen‐
tár k tomuto zákonu. Jednotlivé pasáže týkajúce sa konkrétnej trestnej
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Poradný výbor sa skladá z organizácií štátneho, súkromného, tretieho sektora, ako aj
územnej samosprávy. Cieľom Poradného výboru je združiť kľúčových hráčov, ktorí sa
zaoberajú oblasťou zodpovedného používania internetu, mobilov a moderných on‐line
technológií. Poradný výbor sa snaží dosiahnuť spoluprácu, výmenu informácií a zdieľa‐
nie dobrých skúseností medzi svojimi členmi. Výbor sa stretáva raz mesačne.
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činnosti sú doplnené definovaním niektorých z výrazov (pojmov),
ktoré autorka posúdila ako vhodné priblíženia čitateľovi, vzhľadom
k predmetnej problematike.
V nasledujúcom texte bude evidentné, že nie pri všetkých spomenu‐
tých trestných činoch sa môžu ich obeťami stať iba osoby z radov mlá‐
deže, ale taktiež dospelí či seniori. Ostaňme však pri tom, že
najzraniteľnejšími v kyberpriestore sú deti.
Mnohé z nižšie spomenutých trestných činov sú záležitosťou novely
Trestného zákona z augusta 2013, kde došlo k ich úprave alebo ako ta‐
ké do zákona pribudli. Spomenuté zmeny je vo vzťahu ku kyberkrimi‐
nalite možné hodnotiť veľmi pozitívne.
Nebezpečné prenasledovanie, tzv. kyberstalking
(§ 360a Trestného zákona)
Kontaktovanie prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej ko‐
munikačnej služby, písomne alebo inak proti vôli osoby je trestné.
Trestným je dlhodobé prenasledovanie takým spôsobom, ktoré môže
vzbudiť dôvodnú obavu o život alebo zdravie, život alebo zdravie
blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu života tejto
osoby.
Objektom je ochrana súkromia jednotlivca, ktorý je neustále prena‐
sledovaný páchateľom. Prenasledovanie je takej intenzity, že u poško‐
deného sa vzbudí obava, že takýmto konaním je ohrozený jeho život
alebo zdravie. Dochádza aj k podstatnému zhoršeniu kvality života po‐
škodeného. Takéto konanie definuje dlhodobosť, čiže určité opakujúce
sa konanie – napríklad dlhodobé písanie SMS správ, sledovanie osoby
(obete), písanie listov či emailov.
Uvedený trestný čin pribudol do zákona 1. septembra 2011, teda ide
o relatívne novú, a pre danú problematiku, prospešnú úpravu. Vyplý‐
vajúc z policajných štatistík bolo v roku 2014 evidovaných 147 TČ,
v roku 2013 bolo evidovaných 106 TČ a napokon 121 TČ v roku 2012.
V priemere išlo o 70‐percentnú objasnenosť.
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Vydieranie (§ 189 Trestného zákona)
O vydieranie pôjde ak bude určitá osoba inú osobu nútiť násilím,
hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy, aby táto osoba niečo
konala, opomenula alebo trpela.
V súvislosti s vydieraním je chránená slobodná vôľa jednotlivca. Po‐
škodený (obeť) je pod tlakom násilia, hrozby násilia alebo inej ťažkej
ujmy nútený niečo konať (napríklad zaslať agresorovi kompromitujúce
fotografie), opomenúť (napríklad neoznámiť spáchanie trestného činu)
alebo niečo strpieť (napríklad neustále zasielanie SMS správ a dožado‐
vanie sa odpovede na tieto správy).
Aby bolo možné takéto konanie potrestať postačí ak páchateľ hrozí
násilím, a táto hrozba násilia nemusí byť bezprostredná – napríklad
páchateľ pošle obeti email.
Nátlak (§ 192 Trestného zákona)
Potrestanie nátlaku veľmi úzko súvisí s vydieraním. Poškodený
(obeť) však musí byť páchateľom nútený aby niečo konal, opomenul,
trpel, pričom páchateľ zneužíva poškodeného hmotnú núdzu, nalieha‐
vú nemajetkovú potrebu alebo tieseň vyvolanú nepriaznivými osob‐
nými pomermi.
Nátlak zo strany páchateľa voči obeti je možné samozrejme vyvolávať
či spôsobovať aj za pomoci využitia informačno‐technických prostried‐
kov (počítačov, mobilných telefónov, internetu či sociálnych sietí).
Páchateľ pri takomto konaní využíva danú situáciu vo svoj pro‐
spech – napríklad strach obete o svojich blízkych (o rodičov, o deti,
o súrodencov).
Sexuálne zneužívanie (§ 201, § 201a, § 201b Trestného zákona)
Páchateľ sa potrestá, ak prostredníctvom elektronickej komunikačnej
služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnu‐
tie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo
trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám páchateľ nie je die‐
ťaťom.
Ide o pomerne nový druh trestnej zodpovednosti (od roku 2013),
ktorý sa snaží chrániť osoby mladšie ako pätnásť rokov pred zneuží‐
229

vaním prostredníctvom elektronických komunikačných služieb. Trest‐
ným bude už i len navrhnutie osobného stretnutia za účelom sexuálne‐
ho styku s dieťaťom.
Páchateľ sa potrestá aj ak zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov
v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia jeho účasťou na sexuál‐
nych aktivitách alebo sexuálnom zneužití, hoci sa na nich takéto dieťa
nemusí priamo zúčastňovať (alebo ak páchateľ umožní takéto zneuži‐
tie dieťaťa).
Ide o potrestanie páchateľa, ktorý zneužije dieťa mladšie ako pät‐
násť rokov (dievča či chlapca) tak aby bolo účastné rôznych sexuál‐
nych aktivít, hoci aj nepriamo. Snahou páchateľa je, aby dieťa začalo
aktívne sexuálne žiť a podobne, pričom zámerom zákonodarcov je rea‐
govať na rastúce prípady internetového šikanovania, najmä prostredníc‐
tvom sociálnych sietí, a tým chrániť ľudskú dôstojnosť detí.
Dieťa
Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov veku. V sú‐
vislosti s novou právnou úpravou je dieťaťom aj osoba, ktorá uzavrela
sobášom manželstvo pred dovŕšením osemnásteho roku veku (to zna‐
mená, že nadobudnutie plnoletosti pred dovŕšením osemnásteho roku
veku uzavretím manželstva nie je dôvodom na obmedzenie rozsahu
trestnoprávnej ochrany detí).
Uvedené znamená, že osoba medzi 16. rokom veku (kedy je v SR
najskôr možné uzavrieť manželstvo) a 18. rokom veku, je stále pova‐
žovaná za dieťa. Osoba v tomto veku sa taktiež môže stať obeťou ky‐
beršikanovania, pričom zo slovenskej právnej úpravy vyplýva, že bude
ako dieťa chránená.
Sexuálne zneužívanie
Za sexuálne zneužívanie sa považuje vykonanie súlože s osobou mlad‐
šou ako pätnásť rokov alebo zneužitie takejto osoby iným spôsobom.
Za objekt trestného činu zákon považuje ľudskú dôstojnosť, ktorá je
hodná ochrany u detí (chlapcov aj dievčat) mladších ako pätnásť
rokov. Nie je potrebné násilie alebo jeho hrozba na obeť (v opačnom
prípade by išlo o trestnú zodpovednosť za trestný čin znásilnenia).
Trestne zodpovedným bude páchateľ aj vtedy ak osoba mladšia ako
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pätnásť rokov súhlasí so súložou. Je úplne irelevantné ako sa osoba po‐
staví ku konaniu páchateľa. Páchateľom môže byť žena aj muž starší
ako pätnásť rokov. K súloži môže dôjsť len u osôb opačného pohlavia.
Za iný spôsob sexuálneho zneužitia považujeme napríklad bozkávanie
na pohlavných orgánoch alebo obchytkávanie na intímnych miestach.
Sexuálne násilie
Za sexuálne násilie považujeme ak páchateľ násilím alebo hrozbou
bezprostredného násilia donúti poškodeného (obeť) k orálnemu styku,
análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo ak páchateľ
na takýto trestný čin zneužije bezbrannosť osoby (obete).
Snahou zákonodarcov je potrestanie tých páchateľov, ktorí si na
iných (muži, ženy a deti) násilím vynucujú iné sexuálne praktiky ako
súlož, napríklad orálny styk alebo análny styk. Objektom je ochrana
ľudskej dôstojnosti. Páchateľom môže byť ktokoľvek, teda aj osoba
rovnakého pohlavia. Podľa uvedeného nemôže byť trestná násilím vy‐
nútená súlož (nakoľko by išlo o naplnenie skutkovej podstaty trestné‐
ho činu znásilnenia).
Ohováranie (§ 373 Trestného zákona)
Páchateľ o poškodenom (obeti) oznámi nepravdivý údaj, pričom ten‐
to údaj je spôsobilý značnou mierou ohroziť vážnosť tejto osoby u spo‐
luobčanov, poškodiť osobu v zamestnaní, v podnikaní, narušiť osobe
rodinné vzťahy alebo jej spôsobiť inú vážnu ujmu.
Ohováranie je samozrejme možné realizovať aj prostredníctvom a za
pomoci využitia informačno‐komunikačných technológií.
Objektom pri ohováraní je ochrana vážnosti jednotlivca. Ochrana
môže byť poskytovaná aj osobám, ktoré už zomreli, deťom alebo aj
osobám, ktoré sú pozbavené alebo sú im obmedzené spôsobilosti na
právach.
Pri ohováraní je nutné aby zo strany páchateľa došlo k oznámeniu
nepravdivej informácie – pričom takáto informácia môže byť oznámená
akýmkoľvek relevantným spôsobom, a zároveň táto informácia musí byť
takej intenzity, aby mohla objektívne vyvolať ohrozenie vážnosti u spo‐
luobčanov, v zamestnaní alebo v mieste bydliska poškodeného (obete).
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Páchateľ bude potrestaný prísnejšie ak oznámi takúto nepravdivú
informáciu o poškodenom (obeti) verejne alebo oznámenie takejto in‐
formácie spôsobí stratu zamestnania či rozvrátenie rodiny.
Trestný čin spáchaný verejne
Za verejne spáchaný trestný čin sa považuje konanie páchateľa voči
poškodenému realizované prostredníctvom, napríklad tlačoviny alebo
filmu, televízie, použitím počítačovej siete alebo iným obdobným účin‐
ným spôsobom.
Poškodzovanie cudzích práv (§ 376 Trestného zákona)
Páchateľ bude potrestaný ak voči poškodenému (obeti) poruší tajom‐
stvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového zá‐
znamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu
uchovávaného v súkromí iného a to tým, že tento páchateľ ich zverejní
alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom zneužije a inému
tým spôsobí vážnu ujmu na právach.
Podstatou je ochrana súkromných dokumentov pred ich zverejnením,
napríklad listov, emailovej pošty, nahrávok rozhovorov, fotografií či zdra‐
votných záznamov.
Detská pornografia – výroba (§ 368 Trestného zákona)
Páchateľom je osoba, ktorá využije, získa, ponúkne alebo inak zneu‐
žije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo detského pornografic‐
kého predstavenia. Potrestá sa aj osoba, ktorá umožní takéto zneužitie
dieťaťa alebo sa inak podieľa na takejto výrobe.
Osoba sa potrestá ak voči poškodenému (obeti) spácha takýto čin
verejne – napríklad cez internet.
Uvedené znamená, že potrestajú sa tí páchatelia, ktorí detskú porno‐
grafiu vyrábajú alebo získavajú pre ňu deti (teda osoby mladšie ako
osemnásť rokov). Trestný postih hrozí aj tomu páchateľovi, ktorý vy‐
rába detské pornografické predstavenie – živé predstavenie, a to aj za
použitia informačných technológií.
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Detská pornografia – rozširovanie (§ 369 Trestného zákona)
Páchateľom je ten, kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprí‐
stupňuje alebo inak rozširuje detskú pornografiu.
Ide o trestný postih páchateľa, ktorý zabezpečuje akúkoľvek distrib‐
úciu detskej pornografie – tlačou, audio‐vizuálne, elektronicky ale aj za‐
sielaním či zdieľaním IP adries s tematikou detskej pornografie.
Prísnejšie sa potrestá páchateľ, ktorý spôsobí detskej obeti ťažší ná‐
sledok – napríklad na rozširovanie tejto detskej pornografie použije počí‐
tačovú sieť (a nie len „obyčajnú distribúciu“ na DVD nosiči).
Detská pornografia – prechovávanie a účasť na detskom
pornografickom predstavení (§ 370 Trestného zákona)
Páchateľom je osoba, ktorá prechováva detskú pornografiu a taktiež
osoba, ktorá koná v úmysle získať prístup k detskej pornografii pro‐
stredníctvom elektronickej komunikačnej služby. Potrestaný bude aj
páchateľ, ktorý sa úmyselne zúčastní detského pornografického pred‐
stavenia.
Uvedené znamená, že bude potrestaná osoba, ktorá prechováva det‐
skú pornografiu po akúkoľvek dlhú dobu, v akejkoľvek podobe a na
akomkoľvek nosiči (CD, DVD, USB, HDD disk, disketa, fotografie, videoka‐
zety a pod.). Potrestaná bude taktiež osoba, ktorá sa zúčastní detského
pornografického predstavenia (napríklad účasť na videočete s die‐
ťaťom, ktoré predvádza súlož).
Teda trestne stíhateľné je úmyselné získavanie prístupu k detskej
pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete (interne‐
tu). Konaním v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostred‐
níctvom elektronickej komunikačnej služby sa rozumie také konanie,
ktoré preukázateľne smeruje k vedomému, teda nie nevyžiadanému,
náhodnému získaniu prístupu k detskej pornografii, to znamená najmä
vykonaním registrácie, odoslaním požiadavky na prístup alebo uhrade‐
ním platby za prístup na internetovú stránku s detskou pornografiou.
Ohrozovanie mravnosti (§ 371, § 372 Trestného zákona)
Páchateľ sa potrestá ak vyrába, kupuje, dováža, inak zadovažuje a ná‐
sledne predáva, požičiava, inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne
prístupnými, zverejňuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu, zobra‐
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zenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť (v ktorých sa prejavuje
neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvie‐
raťom alebo iné sexuálne patologické praktiky).
Za objekt budeme považovať ochranu mravnosti spoločnosti. Kona‐
nie páchateľa bude považované za trestné iba pokiaľ sa bude jednať
o pornografiu, v ktorej sa prejaví neúcta k človeku alebo patologické
sexuálne praktiky (napríklad sadizmus, zoofília).
Ak páchateľ pornografiu ponúka, prenecháva alebo predáva dieťaťu
alebo na mieste, ktoré je deťom prístupné, vystavuje alebo inak sprístup‐
ňuje, potrestá sa.
Z uvedeného sa protiprávnym konaním rozumie úmyselné sprístup‐
nenie pornografie osobe mladšej ako osemnásť rokov – dieťaťu.
Detské obete pornografie sú zväčša lákané páchateľom prostredníc‐
tvom a za pomoci využitia informačno‐technických prostriedkov, pri‐
čom takéto konanie veľmi často napĺňa znaky kyberšikanovania.
Detská pornografia
Detskou pornografiou sa rozumie zobrazenie skutočnej alebo pred‐
stieranej súlože, zobrazenie iného spôsobu pohlavného styku alebo
zobrazenie obdobného sexuálneho styku s dieťaťom (alebo osobou vy‐
zerajúcou ako dieťa). Detskou pornografiou je aj zobrazenie obnaže‐
ných častí tela dieťaťa (alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa) smerujúce
k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.
Uvedené znamená, že za detskú pornografiu bude považované aj die‐
lo, na ktorom sa nenachádza osoba mladšia ako osemnásť rokov, avšak
ak vyzerá ako dieťa.
Pornografiou je dielo (obrazové, zvukovoobrazové), ktoré je spôso‐
bilé vyvolať sexuálne uspokojenie inej osoby.
Detské pornografické predstavenie
Ide o živé predstavenie určené publiku, a to aj s využitím informačno‐
technických prostriedkov. V takomto predstavení je dieťa zapojené do
skutočného alebo predstieraného sexuálneho konania alebo ide o pred‐
stavenie, v ktorom sú obnažované časti tela dieťaťa, pričom takéto
predstavenie smeruje k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.
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Trestnou je aj účasť na predstavení detského pornografického diela –
bez ohľadu či ide o živé vysielanie alebo sledovanie zvukovoobrazové‐
ho záznamu v televízii, na internete (video‐čete) a podobne.
Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže (§ 211 Trestného zákona)
Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže je trestné, a to v prípade ak
páchateľ vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť
rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že:
 Zvádza osobu k záhaľčivému alebo nemravnému životu. Záhaľčivým
životom rozumieme život, ktorý je pre spoločnosť neprospešný, na‐
príklad prostitúcia, žobranie, drobná kriminalita.
 Umožní osobe viesť záhaľčivý alebo nemravný život. Teda ak páchateľ
umožňuje dieťaťu v budúcnosti viesť záhaľčivý život.
 Umožní osobe dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa trestného zákona
trestnými činmi. Uvedené znamená, že páchateľ nejde názorným prí‐
kladom dieťaťu aby nepáchalo trestné činy.
 Umožní osobe dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov
priestupkami. Páchateľ umožňuje osobe páchať priestupky (podľa
Zákona o priestupkoch).
 Bráni osobe v povinnej školske jdochádzke.
Daný trestný čin (vyššie) uvádza jednotlivé formy pre spoločnosť
nebezpečného konania, ktoré priamo ohrozujú morálku detí. Objektom
teda bude zdravý morálny vývoj dieťaťa.
V súvislosti s kyberšikanovaním môžeme hovoriť aj (resp. jej znaky
napĺňajú) o trestných činoch týkajúcich sa extrémistických materiálov
(ich výroba, rozširovanie či prechovávanie) alebo týkajúcich sa hano‐
benia národa, rasy a presvedčenia či podpory a propagácie skupín
smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd. S kyber‐
priestorom, vyššie vymenované trestné činy, súvisia predovšetkým
a najčastejšie v tom zmysle, že je možné ich realizovať (prejavovať ná‐
klonnosť, podporovať, rozširovať, propagovať a pod.) verejne – teda aj
prostredníctvom počítačových sietí.
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Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu
základných práv a slobôd (§ 421, § 422 Trestného zákona)
Páchateľom bude ten a taktiež sa potrestá, kto podporuje alebo pro‐
paguje skupinu osôb či hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo
hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slo‐
bôd osôb.
S kyberšikanovaním bude takéto konanie súvisieť predovšetkým ak
bude realizované páchateľom verejne.
Za objekt budeme považovať ochranu spoločnosti pred skupinami,
ktoré potláčajú práva a slobody, diskriminujú prejavy slobodnej vôle
alebo znemožňujú vykonávať základné práva a slobody. Protiprávnym
bude vyjadrovanie sympatií vo vzťahu ku skupinám, ktoré smerujú
k potlačeniu základných práv a slobôd. Protiprávnymi sú aj prejavy
k fašistickej ideológii, k ideológii o nadradenosti určitej skupiny obyva‐
teľstva nad inou skupinou alebo aj prejavovanie sympatií k hnutiam
alebo skupinám, ktoré hlásajú o zákaze voličského práva pre určité et‐
nikum. Skutková podstata tohto trestného činu bude naplnená v prípa‐
de ak páchateľ skupiny podporil (vecným darom alebo finančným
príspevkom) alebo propagoval (vyjadril sa o nich pozitívne alebo vy‐
stúpil na ich podporu).
Potrestaná bude aj osoba, ktorá verejne, najmä používaním zástav,
odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine alebo
hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy
smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Taktiež bude páchateľ
potrestaný aj ak pri uvedenom čine používa pozmenené zástavy, odzna‐
ky, rovnošaty alebo heslá (ktoré vyvolávajú zdanie pravých).
Jedná sa o špeciálnu formu propagácie, a to používaním znakov, zá‐
stav alebo aj používaním hesiel a podobne. Najčastejšie pôjde o prípa‐
dy kedy páchateľ „hajluje“, vykrikuje protižidovské heslá a podobne.
Taktiež je trestné, ak páchateľ používa pozmenené rovnošaty alebo zá‐
stavy, ktoré nie sú identické s pôvodnými, avšak na pôvodné sa aspoň
sčasti podobajú. Páchateľ čiastočnou zmenou symbolov sa chce vyhnúť
trestnej zodpovednosti.
Výroba, rozširovanie a prechovávanie extrémistických materiá‐
lov (§ 422a, § 422b, § 422c Trestného zákona)
Trestným je ak osoba vyrába extrémistické materiály alebo sa po‐
dieľa na takejto výrobe.
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Za protiprávne konanie v tomto prípade považujeme výrobu symbo‐
lov alebo tlačovín či fotografií. Pre účely uvedeného sa extrémistickým
materiálom rozumie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obra‐
zovo‐zvukové vyhotovenie textov, vyhlásení, zástav, hesiel, odznakov,
symbolov a podobne (a taktiež materiál, ktorý zľahčuje zločiny spá‐
chané počas II. svetovej vojny). Za extrémistický materiál považujeme
aj uverejňovanie napodobenín originálu, ktoré môžu vyvolať dojem
pravosti (pričom k tejto úprave došlo z dôvodu problematického doka‐
zovania rôznych napodobenín na vlajkách, napodobenín tlačovín či
uniforiem).
Podľa uvedeného bude trestným aj podiel iného páchateľa na vý‐
robe.
Potrestá sa osoba, ktorá (okrem iných spôsobov, aj verejne) rozmno‐
žuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do obehu, dováža, vy‐
váža, ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistické materiály,
a to tretím osobám.
Taktiež sa potrestá ten, kto prechováva extrémistické materiály.
Za protiprávnu budeme považovať aj držbu extrémistického mate‐
riálu, ako napríklad fotografie, odznaky, audiovizuálne nahrávky či
knihy.
K naplneniu takejto skutkovej podstaty nemôže dôjsť (teda trestným
nebude), ak osoba používa napríklad hákový kríž fašistického Nemecka
ako učebnú pomôcku a dáva k tomu kritický výklad s poukazom na
rolu fašizmu počas II. svetovej vojny a podobne.
Popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických
režimov (§ 422d Trestného zákona)
Páchateľ sa potrestá ak verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo
sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej
ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo
zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo
hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slo‐
bôd osôb.
Teda protiprávnym je verejné schvaľovanie holokaustu (tzv. osvien‐
čimská lož) a iných ideológií a z nich plynúcich trestných činov, ktoré
poznáme z minulosti.
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Hanobenie národa, rasy a presvedčenia
(§ 423 Trestného zákona)
Potrestá sa osoba, ktorá verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk,
niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo jednotlivca alebo skupinu
osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe
pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie ale‐
bo preto, že sú bez vyznania.
Z uvedeného vyplýva ochrana odlišností národov, rasy či presvedče‐
nia. Protiprávnym bude verejné hanobenia národa, etnika, rasy alebo
jazyka. Uvedené predpokladá spáchanie trestného činu na jednotlivco‐
vi alebo skupine osôb – aspoň na troch osobách. Protiprávnym bude aj
konanie proti vierovyznaniu alebo aj pre možnosť zostať bez viery –
ateistom.
Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti
(§ 424 Trestného zákona)
Potrestá sa ten:
 Kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť
k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine,
pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.
 Kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa,
národnosti, rasy alebo etnickej skupiny.
Z uvedeného vyplýva, že na naplnenie skutkovej podstaty postačí ak sa
páchateľ vyhráža, že bude obmedzovať práva a slobody jednotlivca ale‐
bo skupiny pre príslušnosť k rase či etnickej skupine (a to aj verejne –
teda prostredníctvom počítačovej siete).
Podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich
príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti,
etnickej skupine alebo pôvodu rodu (§ 424a Trestného zákona)
Páchateľ sa potrestá ak verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti
voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu
alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre podnecovanie
z predchádzajúcich dôvodov. Uvedené platí aj pre hanobenie a vyhrá‐
žanie sa.
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Ide o potrestanie protispoločenského konania, ktoré sa v súčasnosti
často na verejnosti prejavuje. Na naplnenie skutkovej podstaty musí
páchateľ konať verejne!
Podnecovanie a hanobenie
Podnecovaním rozumieme snahu páchateľa vzbudiť u iných, aby ne‐
návideli jednotlivca alebo skupinu pre príslušnosť k rase, národu
a ďalším. Hanobením rozumieme napríklad zosmiešňovanie jednotliv‐
ca a skupín pre príslušnosť k rase a pod.
Trestná zodpovednosť verzus vek
Trestný zákon hovorí, že kto v čase spáchania činu inak trestného
nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný.
Uvedené znamená, že trestne zodpovedným je len ten páchateľ, ktorý
spácha trestný čin najskôr deň po dovŕšení svojho 14. roku veku života.
Výnimkou je zodpovednosť pri trestnom čine sexuálneho zneužívania,
kde sa pre trestnú zodpovednosť osoby vyžaduje aspoň 15 rokov veku.
Mladistvá osoba ako páchateľ verzus trestná zodpovednosť
Za mladistvú je považovaná osoba, ktorá v čase spáchania trestného
činu nedovŕšila osemnásty rok veku a dovŕšila aspoň štrnásty rok veku
(resp. pätnásty rok veku – v prípade trestného činu sexuálneho zneuží‐
vania).
Za menej závažné zásahy do práva na súkromie možno udeliť poku‐
tu za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. (§ 49
Priestupkového zákona / Zákona o priestupkoch)
Záver
V závere je možné konštatovať, že pokusom bolo priblížiť trestné či‐
ny páchané v kyberpriestore, konkrétnejšie súvisiace s kyberšikanova‐
ním. Je úplne evidentné, že nie je možné taxatívne vymedziť všetky
a jednoznačne súvisiace skutky, a to vzhľadom predovšetkým na jednu
skutočnosť, a tou je absencia legislatívneho vymedzenia šikanovania
a kyberšikanovania v Slovenskej republike.
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Trestnoprávne postihovanie páchateľa, a taktiež subsumovanie jeho
konania pod niektorú zo skutkových podstát trestných činov týkajú‐
cich sa kyberkriminality, nie je ľahkou záležitosťou, avšak určite ľah‐
šou ako samotné definovanie obete a eventuálne poskytovanie pomoci
tejto obeti – v slovenskej legislatíve žiaľ absentuje aj vymedzenie pojmu
“obete trestnej činnosti“. Slovenský právny poriadok pozná a pracuje
s pojmom poškodený (§ 46 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok),
ktorý je však pojmom užším v porovnaní s pojmom obeť. Pozitívnym je
existencia pracovného tímu, ktorý sa momentálne v SR zaoberá tvor‐
bou tohto druhu legislatívy, teda tvorbou zákona o obetiach.
V úplnom závere je nevyhnutné konštatovať, že v SR takmer v každej
škole sa šikanovanie vyskytuje. Ide o fakt potvrdený mnohými výsku‐
mami a prieskumami. Šikanovanie tak možno zaradiť medzi najzávaž‐
nejšie ohrozenia detí a mládeže (samozrejme spolu s inými, ako
napríklad šírenie netolerancie či rôzne závislosti). Zaujímavým je fakt,
že spomenuté nástrahy tu boli aj pred príchodom internetu – nové
technológie iba priniesli (novú) predponu  „kyber“. Obsah ale, žiaľ,
ostáva rovnaký – ublížiť človeku.
V úvode spomenutý projekt Kyberšikanovanie.sk prináša skúsenosti
odborného tímu z práce s touto problematikou a témou, pretože je vý‐
berom toho najlepšieho a overeného z rôznych projektov z celého
sveta.
Vieme, že šikanovanie tu bolo, je aj bude a úplne sa nám ho nikdy
nepodarí odstrániť. To ale neznamená, že by sme mali sedieť so zalo‐
ženými rukami, pretože zatváraním očí pred skutočnosťou, zatajova‐
ním a bagatelizovaním šikanovanie nepotlačíme, ale naopak posilníme.
Obete budú v tom prípade slabšie a bezbrannejšie a agresori silnejší
a beztrestnejší. A tak sa všetci snažme, akýmikoľvek vodnými spôsob‐
mi a prostriedkami, prispieť k zlepšeniu danej situácie.
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Nad praktickými nedostatky právní úpravy obětí
trestných činů
About some practical deficits of the current legislation of
the Crime Victims
Vítězslav KOZÁK, Michal JÍLOVEC

Anotace: Příspěvek se věnuje relativně nové oblasti v rámci trestní‐
ho práva – postavení obětí trestných činů. Popisuje vznik současné
právní úpravy a zkoumá její souladnost s unijním právem. Nejvíce se
však věnuje některým současným praktickým nedostatkům a problé‐
mům, které se objevují v každodenní praxi a způsobují tak, že reálný
dopad zákona je nižší, než jak byl zákonodárcem původně zamýšlen.
Klíčová slova: Oběť trestného činu, aplikační praxe, nedostatky právní
úpravy
Annotation: The contribution deals with a relatively new section in
the Czech Criminal law – the status of crime victims. It describes the
origins of the current legislation and analyses its accordance with the
EU law. However, it is mostly focused on some of the current practical
drawbacks and problems, which appear in everyday practise, and thus
lower the real impact of the law, in comparison to what the legislator
originally meant it to be.
Keywords: Crime Victims, current application, deficits of current
legislation
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Úvodem
Dne 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon číslo 45/2013 Sb., o obě‐
tech trestných činů (dále jen „ZOTČ“ nebo „zákon“), který doplnil trest‐
něprávní normy. Tento zákon zároveň novelizoval trestní řád (dále jen
„TŘ“), a to převážně v souvislosti s uplatňováním procesních práv po‐
škozených v průběhu trestního řízení (mimo to ale také např. zavedl
institut předběžných opatření). ZOTČ nahradil dřívější zákon č. 209/
1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.
Zvýšený zájem veřejnosti, ale i státu, o oběti trestných činů v posled‐
ních několika letech není překvapující. Vždyť již od 50. let minulého
století se hovoří o viktimologii (vědní obor zabývající se obětí trestné‐
ho činu) jako o součásti kriminologie; někteří autoři viktimologii do‐
konce považují za vědu zcela samostatnou.212 Dovolíme si proto tvrdit,
že otázky spojené s postavením obětí trestných činů lze označit jako
novou a dynamicky se rozvíjející oblast českého trestního práva.
ZOTČ zejména rozšířil katalog práv obětí trestných činů a jde tedy
ruku v ruce s celoevropským trendem posilování tzv. restorativní justi‐
ce. Zatímco v minulosti byla v trestním procesu pozornost věnována
především obviněným (jejich postavení v trestním procesu společně
s ochranou jejich práv),213 oběť stála dlouhou dobu (a to nejenom v ČR)
v ústraní. V posledních několika letech byla v ČR pozornost soustředě‐
na především na poškozené (ochranu a posilování jejich práv), jakožto
na jednu ze stran trestního řízení (§ 12 odst. 6 TŘ), což lze dokumento‐
vat tím, že de facto každá novela TŘ zavádí více práv pro poškozené,
čímž posiluje jejich postavení.214, 215 Zatímco v západní Evropě se na
GŘIVNA, Tomáš. Potřebuje Česká republika samostatný zákon o pomoci obětem trest‐
ných činů?. In: VANDUCHOVÁ, Marie; HOŘÁK, Jaromír et al. (eds.). Na křižovatkách
práva: Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 109 – 117.
ISBN 9788074003882.
213 Velice výstižným příměrem se jeví společná poznámka profesorky Válkové a docenta
Gřivny, když příkladně srovnávají počet příslušníků Vězeňské služby (cca 10 000) s ve‐
lice nízkým počtem pracovníků (pouhý zlomek), kteří se systematicky věnují obětem
trestným činů, byť zde komplexní čísla chybí. Nad rámec jejich společného článku lze
pouze dodat, že zaměstnanci Vězeňské služby nejsou jediní, kteří se pachatelům „pl‐
ně“ věnují, neboť jejich činnost se týká pouze vykonávacího řízení, které je pouhou dílčí
(a nikoliv nutnou) součástí trestního řízení. VÁLKOVÁ, Helena; GŘIVNA, Tomáš. Nový
zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi. Trestněprávní revue.
2013, roč. 12, č. 4, s. 83 – 87. ISSN 1213 – 5313.
214 Příkladem budiž samotný ZOTČ, který dává poškozenému právo na doručení opisu
usnesení o zahájení trestního stíhání v případě, pokud o to poškozený výslovně požádá
podle § 160 odst. 2 TŘ. Máme za to, že právě toto ustanovení není zcela bezproblémové
212
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oběť trestného činu pamatuje již řadu let,216 v ČR postavení oběti pev‐
ně zakotvil právě až ZOTČ.
Na rozdíl od dřívější právní úpravy, která upravovala pouze finanční
pomoc obětem trestných činů, ZOTČ má za cíl poskytnout obětem pře‐
devším bezplatnou odbornou psychologickou, terapeutickou, sociální
a právní pomoc. Poskytnutí případného peněžitého plnění má účel
pouze sekundární. Navíc se rozšiřuje též definice oběti, neboť za oběť
se již nechápe pouze fyzická osoba, které bylo (či mělo být) trestným
činem ublíženo na zdraví, ale též fyzická osoba, které byla (či měla být)
způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se
pachatel trestného činu obohatil (tzv. přímá oběť). Rozšíření působ‐
nosti zákona má za cíl, že oběťmi jsou též příbuzní v pokolení přímém
a další osoby, které zákon stanoví v případě, kdy byla trestným činem
způsobena oběti smrt (tzv. nepřímá oběť podle § 2 odst. 3 ZOTČ).
Zákon navíc zavádí zcela novou kategorii tzv. zvlášť zranitelných obětí
(§ 2 odst. 4 ZOTČ).217

s ohledem na případný procesně použitelný výslech poškozeného jako svědka až po za‐
hájení trestního stíhání, tedy až poté, co se poškozený s výrokem o zahájení trestního
stíhání společně s jeho odůvodněním seznámí. Je otázkou, zda může v takové situaci
poškozený jako svědek vypovídat skutečně jen a pouze o okolnostech, které jsou mu
osobně známy bez vnějšího ovlivnění.
215 Snad ještě více lze posilování práv poškozených demonstrovat na aktuálním návrhu
zákona o využití peněžních prostředků z majetkových sankcí, u kterého bylo 13. listo‐
padu 2014 zahájeno meziresortní připomínkové řízení. Cílem předkládaného návrhu
zákona je odstranit současný nežádoucí stav, tedy situace, kdy je sice poškozeným sou‐
dem přiznán nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy, který však následně není
plně uspokojen z důvodu nedostatku majetku na straně pachatele. Navrhovaný zákon
má nově umožnit uspokojit nároky poškozených i z majetku, který byl odčerpán pacha‐
telům ve formě uložené trestní sankce. Materiál je doposud veřejnosti bohužel nepří‐
stupný, neboť u něj meziresortní řízení prozatím neskončilo. Dostupný je pouze pro
registrované uživatele vládní elektronické knihovny Úřadu vlády ČR (tzv. e‐klep).
216 Srovnej právní úpravu v Anglii a její historické počátky, kterou velice přehledně
popisuje příspěvek: GŘIVNA, Tomáš. Potřebuje Česká republika samostatný zákon
o pomoci obětem trestných činů?. In: VANDUCHOVÁ, Marie; HOŘÁK, Jaromír et al.
(eds.). Na křižovatkách práva: Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Praha: C. H.
Beck, 2011, s. 109 – 117. ISBN 9788074003882.
217 Mezi ně patří mimo jiné oběť trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 trestního
zákoníku. Potřeba dát této oběti status zvlášť zranitelné oběti vyplývá z požadavku dále
uvedené Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterou se nahrazuje
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV.
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Vznik právní úpravy,218 její nedostatky a přínosy
ZOTČ má základ v právu Evropské unie. Základním stavebním ka‐
menem je Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV o postavení oběti
v trestním řízení společně se Směrnicí Rady 2004/80/ES o odškodňo‐
vání obětí trestných činů.219
Tyto dva základní stavební kameny však nejsou jediné, neboť je tře‐
ba vycházet ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU
ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu
a ochraně obětí, kterou se nahrazuje Rámcové rozhodnutí Rady 2002/
629/SVV, ale i ze Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/
29/EU ze dne 25. října 2012, která zavádí minimální pravidla pro prá‐
va, podporu a ochranu obětí trestných činů a kterou se nahrazuje výše
zmíněné Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (dále jen „směrni‐
ce“). Zatímco důvodová zpráva k ZOTČ na několika místech opakovaně
uvádí, že při legislativním procesu bude zohledňovat i (v té době pou‐
hý) návrh této směrnice, realita je bohužel opačná, neboť ZOTČ je na
několika místech v rozporu s výše uvedenou směrnicí, čímž do bu‐
doucna vznikne kolize mezi českým právním řádem a požadavky
směrnice.
Výše uvedený nesoulad ZOTČ se směrnicí je třeba chápat jako pod‐
statný nedostatek současné právní úpravy. Uvědomíme‐li si navíc, že
nová právní úprava v oblasti obětí trestných činů byla přijata právě
proto, že i předchozí právní úprava byla dlouhá léta nesouladná s po‐
žadavky Evropské unie, nelze než smutně povzdechnout nad nedota‐
ženým záměrem zákonodárce. Předchozí zákon o poskytnutí peněžité
pomoci obětem trestné činnosti byl přijat v roce 1997 a i přesto, že
v roce 2004 se Česká republika stala členem Evropské unie, nebyly až
do roku 2013 převzaty závazky, které pro ČR vyplývaly z Rámcového
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV o postavení oběti v trestním řízení
a které byla ČR povinna implementovat do svého právního řádu. Za tu‐
to skutečnost byla ČR opakovaně kritizována.220 O to smutnější je, že
i současný ZOTČ, jakkoliv je předpisem bezesporu kvalitním a proza‐
V rámci tematického zaměření tohoto příspěvku zde není prostor pro výklad o dalších
evropských dokumentech týkajících se postavení obětí trestných činů. Přesto si však
dovolíme zmínit Evropskou úmluvu o odškodňování obětí násilných trestných činů, jež
pochází z dílny Rady Evropy.
219 Na tyto právní předpisy nalezneme odkaz přímo v § 1 ZOTČ.
220 Zejména ve dvou hodnotících zprávách Komise Evropských společenství z let 2004
a 2009.
218
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tím i aktuálním, bude muset být v blízké době novelizován, aby ČR do‐
stála závazkům, které jsou na ni unijním právem kladeny. Máme za to,
že tomuto stavu šlo důkladnější legislativní prací, a tedy skutečným
zohledněním návrhu směrnice, předejít.
Za vůbec nejzávažnější nedostatek či přímo kolizi zákona se směrni‐
cí, považujeme otázku neposkytnutí informací obětem. Jedná se přede‐
vším o následující případy.
Otázku poskytování informací obětem ze strany orgánů činných
v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) týkající se možnosti tlumočení
a překladu. Zákonodárce zcela pominul v ZOTČ upravit povinnost
OČTŘ poskytnout oběti informace o tom, za jakých podmínek má právo
na tlumočení a překlad (požadavek kladený čl. 4 odst. 1 písm. f) směr‐
nice). To samo o sobě samozřejmě neznamená, že by OČTŘ tlumočníka
do řízení nepřibraly. Podstatné je, že sdělení podmínek, za jakých má
oběť právo na tlumočení a překlad, není součástí informací, které se
oběti při prvotním kontaktu s příslušným orgánem sdělí, ačkoliv tato
povinnost ze směrnice vyplývá.221 V tomto případě, kdy informace bu‐
de pravděpodobně podávána v jiném než v českém jazyce, lze navíc
spatřovat diskriminaci obětí založenou na základě používání odlišného
jazyka. Na poskytnutí takové informace je přitom podle směrnice
právní nárok, přičemž není rozhodné, zda oběť rozumí českému jazyku
či nikoliv nebo zda je či není českým občanem. Informaci má dostat
vždy.
Rovněž tak zákon na rozdíl od směrnice nepožaduje sdělení infor‐
mací o dostupných službách restorativní justice, ačkoliv tento požada‐
vek vyplývá z čl. 4 odst. 1 písm. j) směrnice. Pravdou sice je, že registr
poskytovatelů bezplatné odborné pomoci je veřejně dostupný na in‐
ternetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, to však nezbavu‐
je stát povinnosti takové informace oběti přehledně poskytnout hned
při prvotním kontaktu s některým OČTŘ, aby se oběť následně mohla
221

Ustanovení § 12 ZOTČ sice říká, že oběti, která prohlásí, že neovládá český jazyk (tedy
musí vystoupit aktivně a navíc jako první), se dané informace poskytnou v jazyce,
o němž prohlásí, že mu rozumí, ale nikde již není upraveno, jakým způsobem bude tato
česky nekomunikující oběť seznámena s podmínkami, za jakých má právo na tlumočení
a překlad. Tento nedostatek lze odstranit např. tím, že se do § 8 ZOTČ vloží nový odsta‐
vec, např. v tomto znění: „Obětem, u kterých neprobíhá komunikace s OČTŘ v českém ja‐
zyce, je třeba bezodkladně, jakmile tato skutečnost vyjde najevo, sdělit, jak a za jakých
podmínek mají právo na tlumočení a překlad.“Těmito podmínkami, které musí oběť spl‐
nit, je právě ono aktivní prohlášení, že neovládá český jazyk společně s prohlášením,
v jakém jazyce poskytnutí informací požaduje.
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sama rozhodnout, zda některou z nabízených služeb restorativní justi‐
ce využije. Není sice praktický problém potřebné informace a kontakty
vyhledat např. na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti
ČR, Probační a mediační službyČR či Bílého kruhu bezpečí, ale je pro‐
blém, že o těchto možnostech oběti nikdo neinformuje.222
Zákon rovněž výslovně nepožaduje, aby na základě žádosti byla oběť
bez prodlení informována o době a místu konání soudního jednání
a povaze obvinění vznesených proti pachateli. I tento požadavek při‐
tom vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice. Cílem poskytnutí těchto
informací je snaha napomoci oběti, aby se psychicky vypořádala se
spáchaným trestným činem; stejně tak může mít tento institut dopad
i na pachatele, aby si uvědomil, co svým činem způsobil.223 Ani za stá‐
vající právní úpravy samozřejmě není vyloučeno, že se oběť v řízení
před soudem objeví (např. v pozici svědka, poškozeného či pouhé ve‐
řejnosti, pokud se nějakým způsobem o datu a místu soudního jednání
dozví). Problematické však je, že oběti nikdo není povinen podat in‐
formaci o čase a místě konání soudního jednání.224
S výše zmíněnou otázkou překladu souvisí i povinnost státu zajistit,
aby bylo oběti, která nerozumí jazyku, ve kterém se řízení vede, přelo‐
ženo rozhodnutí, jímž se trestní řízení končí (čl. 7 odst. 3 směrnice).
Ani tato povinnost však není v zákoně stanovena, a proto ji bude třeba
doplnit. Osobně bychom považovali za vhodné zakotvit tuto povinnost
do § 12 ZOTČ, který se otázce poskytování informací obětem, které ne‐
ovládají český jazyk, věnuje.
Nalézt ovšem lze i pozitiva české právní úpravy. V zákoně můžeme
v § 18 odst. 1 nalézt institut podání vysvětlení a výslech oběti souvise‐
Blíže viz § 8 odst. 1 písm. b) ZOTČ, kde se bohužel o službách či subjektech zabývajících
se restorativní justicí nemluví, a proto by mělo být do tohoto výčtu doplněno. V praxi se
ovšem oběti dostane pouze několik málo kontaktů na místní poskytovatele takových
služeb. I zde se však nabízí jednoduché řešení – součástí dokumentu, který oběť obdrží,
by do budoucna měl být právě onen jednoduchý odkaz na internetovou stránku, kde
oběť nalezne vše potřebné, včetně veškerých kontaktů. Tato stránka navíc již existuje
(viz odkaz dále v textu).
223 Tento institut dobrovolné účasti oběti při soudním jednání s pachatelem (tedy tzv. face
to face) má podle našeho názoru velice obdobný účel jako § 22 zákona, který upravuje
tzv. prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život (někdy nazývané též victi‐
mimpactstatement).
224 Domníváme se však, že tuto skutečnost lze překlenout extenzivním výkladem § 11
odst. 1 písm. b) ZOTČ, a tedy na základě výslovné žádosti oběti jí takovou informaci po‐
skytnout. Zastáváme ale názor, že by bylo vhodnější, kdyby tato možnost byla v textu
ZOTČ výslovně zmíněna.
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jící s otázkami směřujícími do intimní oblasti. Je nepochybné, že tyto
úkony mohou způsobit oběti tzv. sekundární viktimizaci, a proto zákon
zakotvuje povinnost vést výslech či podání vysvětlení takovým způso‐
bem, aby jej v řízení již nebylo třeba opakovat.225 Směrnice je v tomto
ohledu mnohem méně citlivější, když zákaz opakování výslechu vzta‐
huje pouze na řízení před soudem (čl. 23 odst. 3 písm. c) směrnice).
Dalším pozitivem je česká úprava v oblasti osoby, která výslech či
podání vysvětlení vede (§ 19 odst. 1 zákona), neboť zakotvuje právo
oběti žádat v přípravném řízení o výslech osobou stejného nebo opač‐
ného pohlaví (žádosti zvlášť zranitelné oběti je přitom třeba vyhovět,
nebrání‐li tomu zvlášť důležité důvody). Ačkoliv se tento požadavek
podle našeho názoru vztahuje pouze na osoby působící u policejního
orgánu, je třeba jej přivítat. Směrnice je v tomto ohledu užší než zákon,
neboť výslovně zakotvuje pouze možnost, aby výslech prováděla osoba
stejného pohlaví (čl. 23 odst. 2 písm. d) směrnice). Jistě si ale lze před‐
stavit situace, kdy oběti bude příjemnější právě výslech osobou opač‐
ného pohlaví.226
Uvedené „české bonusy“, byť jsou jistě pro postavení obětí příno‐
sem, nejsou v ostatních právních řádech členských států nikterak nové,
ojedinělé či překvapivé. Český zákonodárce se jimi pouze vhodně in‐
spiroval.
Několik poznámek k praktické aplikaci zákona
Ačkoliv je ještě poněkud brzo hovořit o celkových dopadech zákona
na aplikační praxi, nemůžeme si odpustit vyjádřit několik smutných
faktů ohledně jeho celkové praktické funkčnosti a reálné přínosnosti
pro oběti trestných činů.
Zákon, byť se prozatím bezesporu jeví kvalitním a přínosným, nedo‐
sahuje dosud účelu, pro který byl přijat, tedy celkového zlepšení posta‐
vení obětí trestných činů, zejména v oblasti odborného poskytování
Nutno podotknout, že tento konkrétní úkon bude muset být proveden takovým způso‐
bem, aby mohl být v dalších fázích trestního řízení použit jako důkaz získaný zákonným
procesním způsobem (nejčastěji se bude jednat o výslech, byť i pouhé „neprocesní“ po‐
dání vysvětlení je třeba vést tak, aby nebylo třeba jej později opakovat). Takový úkon
musí navíc respektovat a garantovat práva obhajoby. Bude jej proto nutno uskutečnit
podle § 102 TŘ.
226 Např. v případě, kdy pachatel byl stejného pohlaví jako oběť nebo v situaci, kdy dřívější
kontakt oběti s OČTŘ anebo s jinou osobou, která oběť sekundárně viktimizovala (dří‐
vější špatná zkušenost oběti), je pro oběť spojen právě s osobou téhož pohlaví.
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informací obětem. Ačkoliv ze směrnice vyplývá požadavek na školení
pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu s oběťmi (čl. 25 směrnice), tak
tento nebyl doposud, zejména u policistů,227 naplněn. Stává se tedy, že
při prvotním kontaktu s policejním orgánem je oběti dáno k podpisu
několika stránkové poučení o jejich právech včetně sdělení zákonných
informací. Ústního zasvěceného vysvětlení nebo odpovědi na případné
otázky se však oběť od policistů většinou nedočká.228 Dosavadním vý‐
sledkem tedy je, že trestní spis narůstá o desítky stran, ačkoliv reálný
přínos pro oběti, zejména při prvotním vytěžování, je téměř nulový.
Za praktický problém, který se může objevit hned na začátku proce‐
su, přitom považujeme povinnost sdělit oběti určitý obsah informací
ihned a najednou (sumarizovaně, čímž dojde k okamžitému zahlcení
oběti informacemi) při prvotním kontaktu s policejním orgánem (§ 8
odst. 1 zákona) či se státním zástupcem (§ 8 odst. 2 zákona) ve smyslu
přijímání oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl
spáchán trestný čin. Jak policejní orgán, tak státní zástupce jsou mimo
jiné již při prvním kontaktu povinni poskytnout např. informace o tom,
u kterého konkrétního orgánu získá osoba další informace o věci, ve
které se stala obětí trestného činu. Při prvotním kontaktu lze ale jen
stěží předvídat, u kterého konkrétního orgánu získá oběť další infor‐
mace, neboť jeho určení bude často vzhledem k věcné a místní přísluš‐
nosti hned na počátku řízení fakticky nemožné. Domníváme se proto,
že dosavadní znění „při prvním kontaktu“ by mělo být do budoucna
v zákoně (a to nejenom na tomto místě) nahrazeno vhodnějším spoje‐
ním lépe zohledňujícím individuální přístup k oběti a jejím potřebám
ve znění „od prvního kontaktu“. Tím by se navíc zajistil i šetrnější pří‐
stup k oběti, když by jí byly informace poskytovány postupně, zejména
s ohledem na její aktuální psychický stav. To by umožnilo lépe zohled‐
nit individuální situaci konkrétní oběti a efektivněji tak naplnit smysl
zákona. Byť by takový postup vyžadoval více času a péče ze strany
OČTŘ, trestní řízení by se tím do časového skluzu nedostalo, neboť
úkony vůči pachateli by mohly probíhat nezávisle a samostatně. Fi‐
nanční náročnost takového opatření též nepovažujeme za nepřekona‐
Na mysli máme především řadové policisty řešící obecnou kriminalitu. Odborná příprava
u speciálních policejních útvarů věnujících se např. mravnostní kriminalitě je dnes již
takřka samozřejmostí, byť zdaleka ne u všech útvarů jsou takové týmy k dispozici.
228 Policista se zpravidla pouze před podpisem poučení oběti dotáže, zda podává žádost
o právní pomoc podle § 6 odst. 1 zákona, žádost o informace podle § 11 odst. 1 zákona
či žádost o poskytnutí peněžité pomoci podle § 23 a násl. zákona, což do poučení před
vytištěním a podpisem vyznačí. Tím jeho aktivita a ústní projev končí.
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telný problém, neboť by to stálo pouhý „pracovní čas“ jednotlivých řa‐
dových zaměstnanců, kteří by patřičné informace poskytovali. Tento
šetrnější přístup ostatně volí i směrnice (za všechny např. čl. 4), ale též
mnohé zahraniční právní řády.
Problémem, a to dlouhodobým, je rovněž necitlivý přístup ze strany
soudů. Máme na mysli zejména předvolávání všech osob (zejména ob‐
viněných a obětí) na stejný čas. Je bohužel běžnou praxí, že oběti se
s pachateli střetávají před soudními síněmi, což jistě nevede k zabrá‐
nění tzv. sekundární viktimizace, navíc v tomto klíčovém okamžiku,
tedy před prováděním dokazování. Ačkoliv jsme si vědomi, že nelze mít
vždy a všude oddělené místnosti speciálně vyhrazené pro oběti, do‐
mníváme se, že by nebylo nepřekonatelným problémem zřídit u kaž‐
dého trestního soudu místnost obdobnou místnosti (čekárně) pro
státní zástupce, kde by oběti mohly trávit čas před hlavním líčením
(příp. v přestávkách) se svými nejbližšími, tj. rodinnými příslušníky,
důvěrníky229 či právními zástupci. Takový požadavek jistě není pře‐
hnaný, navíc je zcela běžný v ostatních evropských státech a konečně
se na něj odvolává směrnice (čl. 19 odst. 2) a hovoří o něm i důvodová
zpráva k ZOTČ (k § 17 odst. 1).230
Domníváme se rovněž, že ani soudy příliš nepochopily zvláštní právní
úpravu a zejména zvláštní přístup OČTŘ k obětem trestných činů, ne‐
boť oběti jsou pro ně často pouhými důkazními prostředky. Setkali
jsme se již nejednou s případem, kdy předsedovérůzných senátů opa‐
kovaně předvolávali oběti coby svědky (a dokonce jim hroziliuložením
pořádkových pokut), nedbaje jejich řádných omluv ani proseb zvlášt‐
ního přístupu k nim právě s odkazem na novou právní úpravu. Na
omluvu předsedů senátů nemůže být ani skutečnost, že se tehdy jedna‐
lo o skutečně novou právní úpravu, a to tím spíše, když se jednalo
o oběti zvlášť závažného zločinu znásilnění. Tento problém vypovídá
o daleko hlubším problému objevujícím se snad ve všech právních pro‐
fesích, v této souvislosti ovšem zejména u všech OČTŘ, totiž neochotě
učit se a následně aplikovat nové instituty. To jistě pramení z toho, že
právo obecně (a trestní zvláště) jsou systémy spíše velmi konzervativ‐
ní. Nelze proto než apelovat, aby se v rámci (byť dobrovolných)231 ško‐
Viz § 21 ZOTČ.
Blíže viz JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou.
Praha: Leges, 2013, s. 95 a 243. ISBN 9788087576496.
231 K tomu srovnej původní znění § 82 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
jehož část byla ze strany Ústavního soudu ČR shledána protiústavní a zrušena nálezem
Ústavního soudu ČR ze dne 18. června 2002,sp. zn. Pl. ÚS 7/02.
229
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lení tomuto tématu více věnovala Justiční akademie, příp. další instituce
působící na úseku vzdělávání OČTŘ.
Za dílčí nedostatek lze považovat též nepříliš vysoký počet advokátů
poskytujících bezplatné právní služby (§ 47 zákona), kteří jsou navíc
nerovnoměrně soustředěni do několika větších měst, přičemž zbytek
ČR není touto službou dostatečně pokryt.232 Obdobná situace je i u akre‐
ditovaných subjektů poskytujících odbornou pomoc (§ 39 odst. 1 zá‐
kona).233
Závěrem
Na výše zmíněných příkladech je vidět, že zákonodárce plně nere‐
spektuje vývoj unijního práva, když nedostatečně zohledňuje Směrnici
Evropského Parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012,
která zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí
trestných činů. Z tohoto důvodu bude muset být ZOTČ bohužel brzy
(do 16. listopadu 2015) novelizován. Zákon také nezohledňuje indivi‐
duální konkrétní potřeby a osobní situaci oběti, když nedává možnost
postupného, a tedy více promyšleného, koordinovaného, ale především
citlivějšího poskytování informací oběti o jejich právech a možnostech,
čímž nedostatečně zohledňuje situaci, ve které se může oběť v kon‐
krétním čase nacházet.
Za největší nedostatek současné právní úpravy však považujeme
skutečnost, že dopadu, jakého bylo původně zákonodárcem zamýšleno,
tj. zlepšení postavení obětí v průběhu trestního řízení, se doposud do‐
sáhnout nepodařilo, neboť jednotlivé OČTŘ přistupují k praktické apli‐
kaci zákona buď velmi liknavě anebo jej dokonce ignorují!
Máme za to, že v rámci řízení o nesplnění povinnosti podle čl. 258
a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie bychom neustáli, že forma
zákona je sice téměř dokonalá, ovšem bez reálného přínosu pro ty, pro
které byla původně určena, neboť zákon je sice napsaný skvěle a téměř
Ke dni 1. 1. 2015 bylo takových advokátů pouze 90 (z toho 39 žen). Nutno však po‐
dotknout, že samotných „poskytovatelů“ těchto právních služeb je méně, neboť cca tře‐
tina z těchto advokátů působí ve větších advokátních kancelářích (uvažujeme tak, že
nelze počítat počet lidí, ale počet míst – advokátních kanceláří, které se problematice
věnují – ten je tedy cca o 30 nižší). Údaje dostupné na portálu Ministerstva spravedl‐
nosti ČR. Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. © 2015 [cit. 1. 1. 2015].
Dostupné z:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753
233 Dostupné tamtéž.
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dokonale a odpovídá tak unijním požadavkům, avšak se standardy,
které pro oběti zavádí, se v aplikační praxi bohužel setkat nelze, natož
automaticky. Jedná se tedy o normu formálně dokonalou, ovšem bez
reálného přínosu pro oběti trestných činů, jejichž postavení měla podle
evropského zákonodárce zlepšit. Zákonodárce by tedy měl jít více po
obsahu a reálném dopadu norem než po jejich formě.
Nelze tedy než doufat, že se s postupem času změní situace k lepší‐
mu, „a realita tak nebude pouze brilantně otisknuta na letácích Probační
a mediační služby ČR či Bílého kruhu bezpečí, ale zvláštní a citlivý pří‐
stup k obětem bude zcela automatický a z jejich pohledu reálně hmata‐
telný“.
Mgr. Vítězslav Kozák
Ministerstvo vnitra České republiky,
odbor legislativy a koordinace předpisů
Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
E‐mail: 347958@mail.muni.cz
Mgr. Michal Jílovec
Krajské státní zastupitelství v Brně
Mozartova 3, 601 52 Brno
E‐mail: mjilovec@ksz.brn.justice.cz
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Prevence sekundární viktimizace rodin s dětmi234
Prevention of secondary victimization of families
with children
Daniela KVĚTENSKÁ
Anotace: Příspěvek se zaměřuje na vymezení základních pojmů,
mapuje rizika sekundární viktimizace a zvláště se zabývá rodinami
s dětmi. Děti jsou zvláštní cílovou skupinou hodnou zvýšené ochrany
před dopady druhotného zraňování trestnou činností. Stať se zaměřuje
na možnosti předcházení dopadům sekundární viktimizace na děti
a jejich rodiny. Jedním z opatření je aplikace zákona o obětech trest‐
ných činů.
Klíčová slova: dítě, sekundární viktimizace, oběť trestného činu,
Annotation: This paper focuses on basic concepts, mapping the risk
of secondary victimization and particularly deals with families. Children
are a special target group greatly increased protection against the
effects of secondary wounding crime. The paper focuses on the
possibilities of preventing the effects of secondary victimization of
children and their families. One of them easuresis the application of the
law on crime victims.
Keywords: child, secondary victimization, victimof a crime
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Úvod
Závažný trestný čin zasahuje do celého života nejen obětí, ala i jejich
rodin. O to více je zasažena trestným činem rodina, jehož obětí se stane
dítě. Stať vymezuje základní pojmy související s oběťmi trestného činu
a viktimizací, dále stručně vymezuje roli dítěte jako oběti trestného či‐
nu a přibližuje možnosti prevence dopadu sekundární viktimizace na
děti a jejich rodiny.
Základní pojmy
Obětí podle zákona o obětech trestných činů (Zákon č. 45/2013 Sb.,
http://www.zakonyprolidi.cz) se rozumí fyzická osoba, které bylo ne‐
bo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková
nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem
obohatil. Byla‐li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za
oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvo‐
jitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je‐li osobou blízkou.
Je‐li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich. Pojem oběť ne‐
ní synonymem trestněprocesního institutu „poškozený“.
Běžně se rozlišují dvě fáze viktimizace: viktimizace primární a vik‐
timizace sekundární. (Čírtková, Vitoušová, 2007; Novotný, Zapletal,
2001) Viktimizace zahrnuje několik fází. První fáze – „primární vikti‐
mizace“ – zahrnuje všechny interakce, které probíhaly mezi pachate‐
lem a obětí v době páchání trestného činu a dopad na oběť vyplývající
z této interakce nebo z trestného činu samotného. Další fáze zahrnuje
reakce oběti na trestný čin, včetně všech změn ve vnímání sebe sama,
důsledků z toho vyplývajících a hledání odpovědí na otázku, jak mohla
oběť chování pachatele ovlivnit. Situace, kdy se oběť vyrovnává
s trestným činem a rozhoduje se, jak bude dále postupovat, může být
zahrnuta pod primární rány. O případné sekundární viktimizaci hovo‐
říme až ve třetí fázi viktimizace, kdy dochází v důsledku této situace ke
kontaktu oběti s dalšími institucemi (orgány činné v trestním řízení,
lékařské vyšetření, znalecká zkoumání). Pokud tyto interakce mají na
oběť negativní dopad, hovoříme o sekundární viktimizaci, tedy dru‐
hotném zranění. (Květenská, 2013)

254

Děti jako oběti trestné činnosti
Jednáním proti zájmům nezletilého dítěte v rovině trestněprávní se
osoba trestně odpovědná dopouští skutku, který může naplnit znaky
skutkové podstaty několika trestných činů, zejména však trestného či‐
nu týrání svěřené osoby, pohlavního zneužívání, ublížení na zdraví,
znásilnění, zanedbání povinné výživy, ohrožování výchovy mládeže,
vraždy, opuštění dítěte, kuplířství, ohrožování mravnosti, svádění
k pohlavnímu styku, únosu, obchodování s dětmi a obchodování s lid‐
mi. Některé uvedené trestné činy se vztahují k tématu syndromu tý‐
raného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, případně k tématu
domácího násilí. Naplnilo‐li jednání trestně odpovědné osoby skutko‐
vou podstatu některého trestného činu, má dítě, vůči němuž takové
jednání směřovalo, v probíhajícím trestním řízení postavení poškoze‐
ného, neboť uvedeným jednáním mu bylo ublíženo na zdraví nebo mu
byla způsobena morální či jiná újma. K ochraně nezletilých dětí mlad‐
ších 15 let při provádění výslechu o okolnostech, jejichž oživování
v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat jejich du‐
ševní a mravní vývoj, je třeba do zákonné úpravy výslechu promítnout
vývojová a psychická specifika dětské osobnosti. (Špeciánová, 2005)
V uvedených případech má dítě postavení poškozeného v trestním
řízení, které je vymezeno v trestním řádu. Dítě se stává objektem
zájmu i orgánů sociálně‐právní ochrany, z hlediska zákona o sociálně‐
právní ochraně dětí. V uvedených situacích je však žádoucí zapojit
i další subjekty zaměřující se na práci s dětmi a mládeží, které by spo‐
lupracovaly s orgány sociálně‐právní ochrany dětí.
Prevence dopadu sekundární viktimizace na děti a jejich rodiny
V této části příspěvku jsou shrnuty možnosti předcházení dopadu
druhotného zraňování dětských obětí trestného činu v průběhu trest‐
ního řízení, a to v praxi České republiky. Touto prevencí je využívání
speciálních výslechových místností a vhodné vedení výslechu, využí‐
vání spolupráce s týmy první psychické podpory z řad policie a multi‐
disciplinární spolupráce s dalšími institucemi, včetně orgánu sociálně‐
právní ochrany dětí. K předcházení druhotného zranění jistě patří
i snaha o minimalizaci medializace. Důležitou oporou pro ochranu dět‐
ských obětí a jejich rodin je nová legislativní úprava v podobě zákona
o obětech trestných činů.
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Speciální výslechové místnosti a vhodné vedení výslechu
V případech, kdy je dítě svědkem či obětí trestného činu, je potřeba
postupovat při odhalování a objasňování těchto incidentů mimořádně
citlivě. Výslechy dětí vyžadují vždy citlivý přístup policistů – specialistů
na tuto problematiku. Při výslechu ohrožených dětí pomáhají speciální
demonstrační pomůcky, je však také potřeba, aby se výslech odehrával
v příjemném prostředí, které nevyvolává u dítěte obavy. K tomu slouží
speciální výslechové místnosti, které jsou v současné době budovány
na území všech krajských ředitelství policie. V rámci prevence sekun‐
dární viktimizace dětí, jako zvláště zranitelných obětí, byl odborem
prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky realizován
Program zřizování speciálních výslechových místností pro dětské oběti
a svědky, díky kterému bylo zřízena nebo inovovánařadaspeciálních
výslechových místností po celé České republice. (Specifické programy…,
www.mvcr.cz)Tyto místnosti jsou určeny pro výslechy nejen dětských
obětí, ale i dalších zvláště zranitelných obětí.
Pouhé vybavování vzpomínek při výslechu dětské oběti může být
zraňující, proto i k vedení výslechu je potřeba přistupovat s ohledem
na zranitelnost dítěte. Plšková (2003, s. 45) uvádí v metodice výslechu
dětí jako důležité:
• vhodně zvolené prostředí,
• zajistit nerušený průběh výslechu;
• při navazování kontaktu dbát na věk dítěte, včetně slovníku,
srozumitelného pro děti, otázky formulovat stručně, jasně a pře‐
hledně;
• stanovit logický sled otázek;
• rozhovor nebo výslech vést tak, aby byla zajištěna spontánnost;
• vyvarovat se emočně zabarvených reakcí, vyvarovat se emocí;
• při únavě dítěte rozhovor nebo výslech přerušit, dítě zaměstnat
jinak;
• u dětí posilovat pozitiva;
• počítat s jistou nepřesností paměti a nebrat všechny nepravdy
a zkreslení jako záměrnou lež.
Citlivě vedený výslech dítěte i dalších členů rodiny v roli svědků je
významným preventivním prvkem sekundární viktimizace.
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Týmy první psychické podpory z řad policie a další instituce
Viktimologická intervence, tj. intervence poskytovaná obětem trest‐
ného činu má podle Čírtkové a Vitoušové (2007, s. 130 – 131) určitá
specifika. Vychází z předpokladu, že pokud nejsou psychická zranění
včas a správně ošetřena, mohou v dalším životě oběti vzniknout různé
tělesné, psychické i sociální potíže či poruchy. Podle výše uvedených
autorek hraje důležitou roli již doba těsně po kritické události, což je
důvod, proč se v poslední době intenzivně rozvíjí tzv. psychologie ne‐
odkladné (první) péče.
Týmy krizových interventů pro pomoc obětem trestné činnosti a mi‐
mořádných událostí zaměřených na oběti násilných trestných činů
v rámci Policie České republiky vznikly proto, aby psychická první po‐
moc nebyla nahodilá a snížila se rizika sekundární viktimizace. Tyto
týmy jsou na každém krajském ředitelství Policie České republiky.
V případě dětských obětí je tato intervence zaměřena na celou rodinu
dítěte (vyjma případného pachatele) a na spolupráci s orgánem so‐
ciálně‐právní ochrany dětí. Pro další práci s oběťmi je doporučena
spolupráce s institucemi, uvedenými vRegistru poskytovatelů pomoci
obětem trestných činů (Registr…, www.justice.cz), případně je doporu‐
čena vhodná psychologická či psychiatrická pomoc.
Spolupráce s médii – nezveřejňování informací
Nezanedbatelným prvkem v minimalizaci druhotného zraňování
trestným činem je i vhodná spolupráce s médii, která se celkem pocho‐
pitelně snaží přinést čtenářům, posluchačům či divákům, aktuální
podrobné informace. Kromě ochrany obětí vyplývající z legislativy (zá‐
kaz zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti oběti upravuje
trestní řád), je vhodné novinářům připomenout i lidský moment, kdy
nejvíce může oběť poškodit nepřiměřená medializace. Toto dilema si
jistě zasluhuje větší pozornost, než je zde zmíněno.
Zákon o obětech trestných činů
Zákon o obětech trestných činů by svým působením měl minimali‐
zovat rizika sekundární viktimizace. V našem trestním právu převažo‐
vala práva pachatelů nad právy obětí trestných činů. Snahou nové
legislativy je tato práva vyrovnat a minimalizovat rizika sekundární
viktimizace, způsobená orgány činnými v trestním řízení. Podstatné je
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snižovat rizika sekundární viktimizace i poskytováním dostatku infor‐
mací v průběhu trestního řízení obětem o svých právech i o případu.
Každá oběť má možnost v trestním řízení vyjádřit svůj názor na věc.
Zákon o obětech trestných činů (Zákon č. 45/2013 Sb.,
http://www.zakonyprolidi.cz) zaručuje oběti trestného činu tato práva:
‐

právo na poskytnutí odborné pomoci,

‐

právo na informace,

‐

právo na ochranu před hrozícím nebezpečím,

‐

právo na ochranu soukromí,

‐

právo na ochranu před druhotnou újmou,

‐

právo na peněžitou pomoc.

Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely zákona o obětech trestných či‐
nů (Zákon č. 45/2013 Sb., http://www.zakonyprolidi.cz) rozumí mimo
jiné dítě (do 18 let věku) a další osoby, kde hrozí zvýšené nebezpečí
způsobení druhotné újmy. Zvlášť zranitelné oběti trestných činů mají
vedle výše stručně uvedených obecných práv obětí trestných činů ná‐
sledující práva:
- na zvlášť citlivý výslech,
- výslech či podání vysvětlení by mělo být prováděno osobou k to‐
mu vyškolenou,
- výslech či podání vysvětlení by mělo být provedeno tak, aby ne‐
muselo být později opakováno,
- při opakování by výslech či podání vysvětlení mělo být zpravidla
prováděno stejnou osobou,
- dítěti lze klást otázky pouze prostřednictvím orgánů činných
v trestním řízení,
- výslechu se účastní orgán sociálně‐právní ochrany dětí či jiná oso‐
ba mající zkušenost s výchovou mládeže,
- dítě má vždy nárok na právní pomoc zmocněncem bezplatně, po‐
kud si zmocněnce nezvolí, je mu ustanoven soudem.
Tato práva má zvlášť zranitelná oběť tzv. „automaticky“. O další prá‐
va má oběť možnost požádat:
- výslech či podání vysvětlení osobou stejného či opačného pohlaví,
- přijetí opatření bránících bezprostřednímu vizuálnímu kontaktu
oběti s podezřelým či obviněným (pokud to nevylučuje povaha
prováděného úkonu).
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Důležité v předcházení druhotného zraňování jsou i instituty důvěr‐
níka a zmocněnce, ukotvené výše uvedeným novým zákonem o obě‐
tech trestných činů.
Závěr
Sekundární viktimizaci obětí trestného činu nikdy nelze zcela vylou‐
čit. Její dopady však můžeme minimalizovat, a tak i ovlivnit intenzitu
negativního zasažení života dítěte a jeho rodiny. V této stati byly struč‐
ně zmíněny nástroje, které mohou rizika sekundární viktimizace pod‐
statně snížit.
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ROLE POLICIE ČR V SYSTÉMU KONTROLY KRIMINALITY
Je reálná fundovaná analýza kriminality
ze strany Policie ČR?
Is it realistic awell‐founded analysis of crime by the
Police of the Czech Republic?
Roman SVATOŠ
Anotace: Ze Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015
mimo jiné vyplývá, že analytickou činnost týkající se kriminality, která
je nezbytně potřebná pro prognózu kriminality, potažmo pro přijímání
adekvátních preventivních opatření, budou pro jednotlivá obvodní od‐
dělení Policie ČR a dále pro kraje a obce provádět útvary Policie ČR.
V příspěvku je poukázáno na problematiku tvorby fundované analýzy
kriminality. Současně jsou nastíněny možnosti, jak dojít ke kýženému
výsledku, aniž by byla prováděna náročná analýza. Konkrétně za vy‐
užití časových řad a map kriminality.
Klíčová slova: analýza kriminality, prognóza kriminality, prevence
kriminality, časové řady, mapy kriminality.
Annotation: From the Crime Prevention Strategy for years 2012 to
2015, among others, suggests that analytical activityrelevant to crime
which is urgently needed for the prognosis of crime, hence the taking
ofadequate preventive measures, will be implemented by the services
of the Czech Police for each district police department and further for
regions and municipalities.The paper points out the problems with
creation of a well‐founded analysis of crime. Simultaneously, the
possibilities are outlined, how to get the desired result without
consuming analysis was performed. Specifically, using time series and
crime maps.
Keywords: analysis of crime, prognosis of crime, crime prevention,
time series, crime maps.
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Úvod
Kriminalita je trvalý celospolečenský problém. Po roce 1989, jak
v České republice, tak v ostatních postkomunistických zemích došlo
k jejímu enormnímu nárůstu. Za účelem zastavení tohoto negativního
trendu byla přijata celá řada represivních a preventivních opatření.
Tato opatření měla pozitivní účinek, neboť konkrétně v České republi‐
ce se v posledních deseti letech podařilo registrovanou kriminalitu čás‐
tečně snížit. Zmiňované snížení však není natolik výrazné, aby nebylo
nutné přijímat další účinnější opatření, která by přispěla k dalšímu sni‐
žování alespoň registrované kriminality. Jedním z těchto opatření, kte‐
ré je obsaženo ve Strategii prevence kriminality na léta 2012 až 2015
vydané Vládou České republiky formou usnesení, je stanovení poža‐
davku, aby analytickou činnost týkající se kriminality, která je ne‐
zbytně potřebná pro prognózu kriminality, potažmo pro přijímání
adekvátních preventivních opatření, prováděly pro jednotlivá obvodní
oddělení Policie ČR a dále pro kraje a obce útvary Policie ČR. Provádět
fundovanou analýzu obecně je nesmírně náročný úkol. A analýzu v ob‐
lasti kriminality ještě náročnější, neboť zde přistupuje celá řada spe‐
cifických problémů. Jedná se například a validitu dat, která jsou
k analýze kriminality používána, dat, která jsou obsažena ve statisti‐
kách kriminality. Jedná se totiž o data, která vyjadřují pouze tzv. regis‐
trovanou kriminalitu, latentní neboli skrytá kriminalita ve statistikách
kriminality obsažena není a ani být nemůže, protože orgány činné
v trestním řízení se o ní nedověděly a tedy ji ani nemohly zanést do ji‐
mi spravovaných statistik. Dalším problémem je například ten fakt, že
statistická data jsou ovlivněna celou řadou skutečností, která jejich va‐
lidituvýznamně snižují. Tímto problémem se zabývala, a i dnes zabývá,
celá řada odborníků, například Kallab235, Solnař236, Karabec237, Musil
aTichá238,Holcr239, Novotný a Zapletal240, Marešová241, Válková a Kuch‐
ta242 a další. Uvedení se shodují, že se jedná zejména o:
KALLAB, J. Dvě studie o významu kriminální statistiky pro reformu trestního práva. In
Sborník věd právních a státních, ročník XIII, 1912‐1913, sešit 1., vydal K. Kadlec v Praze
v roce 1913, s. 380‐381.
236 SOLNAŘ V. Zločinnost v zemích českých v létech 1914 – 1922 z hlediska kriminální
etiologie a reformy trestního práva. Praha: Nákladem knihovny Sborníku věd právních
a státních, 1931. s. 10‐34.
237 KARABEC, Z. Vývoj kriminality v ČSSR. Praha: Výzkumný ústav kriminologický při Ge‐
nerální prokuratuře ČSSR., 1973. s. 70‐113.
238 MUSIL, S., TICHÁ, B. Přehled dynamiky kriminality 1970 – 1974 a prognóz 1975 – 1980.
Praha: Výzkumný ústav kriminologický při Generální prokuratuře ČSSR, 1977. s. 3.
235
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a) demografické vlivy, které však jde částečně eliminovat používá‐
ním informací o intenzitě kriminality a nikoliv pouze o jejím roz‐
sahu,
b) legislativní změny v oblasti trestního práva, tedy kriminalizace
a dekriminalizace,
c) amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky,
d) trendy uplatňované v trestní politice, tedy trendy udávané zpra‐
vidla centrálně vládou a ministerstvy apod., ale i v rámci policie,
které se mohou projevit např. zvýšením zájmu o stíhání trest‐
ných činů souvisejících s drogami, extremismem, hospodářskou
kriminalitou, terorismem nebo obecně snahou o zvýšení efektivi‐
ty orgánů činných v trestním řízení prostřednictvím personální‐
ho posílení, vzdělání či zlepšení technického vybavení, což může
vést ke zvýšení registrované kriminality, objasněnosti a počtu
stíhaných, obžalovaných a odsouzených osob,
e) soustřeďování pozornosti policie na určitá místa či skupiny oby‐
vatel, což může zkreslit zejména strukturu kriminality,
f) případy tzv. umělé latence, tj. nezaregistrování trestných činů or‐
gány činnými v trestním řízení, resp. policií, přestože se o nich
dověděla, a to nezaregistrování, buď úmyslně z důvodu ovlivňo‐
vání statistiky anebo z důvodu nadměrného náporu práce anebo
z důvodu nesprávného právního posouzení skutkových okolnos‐
tí,
g) metodologické problémy a rozdíly ve způsobu statistického vy‐
kazování,
h) omyly, případně záměrné uvádění nesprávných údajů při shro‐
mažďování a zpracování statistických údajů a
i) časová prodleva mezi spácháním trestného činu (odhalením pa‐
chatele) a registrací této skutečnosti.

HOLCR, K. a kol.Kriminológia. 1. vyd. Praha: Leges, 2008. s. 68‐70.
NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přepracované vyd. Praha: ASPI –
WoltersKluwer, 2008. s. 54‐55.
241 MAREŠOVÁ, A. Resortní statistiky – základní zdroj informací o kriminalitě v České re‐
publice. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. s. 62‐73.
242 VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vydání. Praha:
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Analýza a prognóza kriminality
Jedním ze stěžejních problémů, jak již bylo v úvodu uvedeno, je pro‐
blematika samotné tvorby fundované analýzy kriminality. Analytické
metody, za jejichž využití by se mělo dojít k poznání příčin kriminality,
mají totiž samy o sobě značné limity. Touto problematikou se zabývala
a zabývá celá řada odborníků, například Hundák243, Scheinost244, Pora‐
da a Filák245 a další. O co konkrétně jde?
Při poznávání kriminality využíváme základní metody vědeckého
poznání, mezi které patří pozorování, popisování, srovnávání, analogie,
analýza a syntéza, abstrakce, zevšeobecňování, specifikace, indukce,
dedukce, modelování a další.
Významnými metodami poznání, i pokud jde o kriminalitu, je analý‐
za a syntéza (dále jen „analýza“). Při analýze kriminality musíme brát
v potaz tu skutečnost, že kriminalita je také jevem společenským. Z to‐
hoto důvodu při provádění analýzy kriminality nemůžeme zkoumat
pouze vztahy, vazby mezi jednotlivými prvky – částmi, ale i vztahy,
vazby a závislosti s okolím, vnějšími procesy, jevy a událostmi, které
probíhají ve společnosti a které mají vliv na kriminalitu. Jedná se na‐
příklad o ekonomickou situaci, právní prostředí, demografickou situa‐
ci, podnebí a další. A to vyžaduje odborníky, kteří budou mít v těchto
oblastech dostatečné znalosti. Takovýchto odborníků je však, a neje‐
nom u Policie ČR, velmi málo.
U kriminality nezkoumáme pouze kvantitativní stránku, ale pře‐
devším kvalitativní. Proto k poznání etiologie kriminality musíme využít
speciální analyticko‐syntetické metody, mezi které můžeme například
zařadit klasifikační analýzu, obsahovou analýzu, komparační analýzu,
vztahovou analýzu (logickou i korelační), systémovou analýzu a kau‐
zální analýzu. Použití těchto analýz by mělo být prováděno v určitém
logickém pořadí, jako poslední by měla být použita kauzální analýza,
jež by měla dát odpověď na příčiny zkoumaného jevu, tedy v našem
případě příčiny kriminality.
HUNDÁK, Š. Policejně‐bezpečnostní situace, její analýza, identifikace a hodnocení.
Praha: Policejní akademie České republiky, 2002. s. 77
244 SCHEINOST, M. et al. Kriminalita očima kriminologů. Praha: Institut pro kriminologii
a sociální prevenci, 2010. s. 20.
245 PORADA, V., FILÁK, A. Bezpečnostní situace a její determinanty. In: Sborník příspěvků
z 5. ročníku mezinárodní vědecké konference „Bezpečná Evropa 2012“. Karlovy Vary:
Vysoká škola Karlovy Vary, 2012, s. 161‐170.
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Klasifikační analýza patří mezi základní metody zkoumání určitého
předmětu. Třídění celku na části nemůže být samovolné, chaotické, ale
musí být zachovávána určitá předem stanovená klasifikační pravidla.
Podstata klasifikační analýzy spočívá v tom, že se snaží rozčlenit celek
(kriminalitu) na jednotlivé části podle podobnosti. Jde například o čle‐
nění podle druhu trestných činů, podle doby nápadu trestné činnosti,
podle území nápadu trestné činnosti, podle způsobu spáchání trestné
činnosti, podle pachatelů (věk, pohlaví, recidivisté, pod vlivem alkoho‐
lu, drog) atd. Z uvedeného vyplývá, že určitá klasifikace kriminality je
již obsažena v příslušných statistikách, například v Evidenčně statistic‐
kém systému kriminality („ESSK“), který kriminalitu člení dle takticko‐
statistické klasifikace trestné činnosti.
Další specifická metoda je metoda obsahová. Obsahová analýza
umožňuje zobecňování kvalitativních informací, které jsou obsaženy
v různých podkladových materiálech, jako jsou například různá hláše‐
ní, zprávy o bezpečnostní situaci zpracovávané podřízenými organizač‐
ními články, informace získané z veřejných zdrojů (počet obyvatelstva,
skladba obyvatelstva, míra nezaměstnanosti, výše sociálních dávek,
minimální měsíční mzda a další). Pomocí obsahové analýzy hledáme
obecné a typické jevy. Cílem obsahové analýzy by mělo být pochopení
a správná interpretace slovního vyjádření určité skutečnosti. Obsahová
analýza může identifikovat existenci určitých jevů v obecné poloze, ale
nelze s jejím využitím získat odpověď na otázku o podstatě jevu, pod‐
statě kriminality.
Komparativní analýza je nejčastěji využívaná metoda zkoumání. Její
podstatou je porovnávání jak kvantitativních (např. počet trestných
činů), tak kvalitativních (např. druhů trestných činů) v určitých ča‐
sových po sobě jdoucích obdobích. Může být porovnán také nápad
trestných činů podle teritoriálního hlediska a další. Na základě kompa‐
rativní analýzy můžeme získat informace o vývoji zkoumaného jevu,
o rozdílech četnosti jevu v určitých územích. Komparace však ještě sa‐
ma o sobě nevysvětluje podstatu zkoumaných jevů. Nedává odpověď
na příčiny kriminality, ale může naznačit cestu k použití metod, jak pří‐
činy kriminality odhalit. V praxi se bohužel velmi často setkáváme
s tím, že při hodnocení kriminality a jejích příčin jsou prezentovány
informace získané pouze na základě komparace několika po sobě jdou‐
cích obdobích, aniž by byly použity další analytické nástroje. Tento stav
je typický pro zprávy o bezpečnostní situaci, které jsou zpracovávány
na všech úrovních policie. Neblahým příkladem, který přímo vybízí
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k využití pouze metody komparace při tvorbě zprávy o bezpečnostní
situaci, může být Usnesení vlády České republiky č. 345 z 12. května
2014, ve kterém se mimo jiné stavoví, že ministru vnitra se ukládá
předložit vládě do 30. dubna 2015 Zprávu o bezpečnostní situaci v ob‐
lasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republi‐
ky v roce 2014 (ve srovnání s rokem 2013)246.
Pro získání kvalitativních informací o zkoumaném jevu je nutno po‐
užít vztahovou (logickou a korelační) a faktorovou analýzu. Vztahová
analýza logická zkoumá a hodnotí vztahy mezi jednotlivými stránkami
zkoumaného objektu, v našem případě vztahy ke stavu, struktuře a dy‐
namice kriminality, přičemž jde o změny, které byly předtím zjištěny
za pomoci komparativní analýzy. Tím, že zkoumá tyto změny, proniká
tak hlouběji k podstatě kriminality. Vztahová analýza logická má pře‐
devším za úkol odpovědět na otázku, zda a na kolik komparativní ana‐
lýzou zjištěné změny (např. meziroční zvýšení kriminality) nebo nové
jevy (např. nový způsob páchání trestné činnosti) souvisí s jinými nově
vzniklými či změněnými jevy a procesy (např. povodně nebo zvýšená
míra nezaměstnanosti). Z uvedeného vyplývá, že pro zjištění příčin
kriminality uvedená analýza nestačí, k takovému zjištění potřebujeme
použít další speciální metody, a to analýzu korelační a analýzu kauzál‐
ní. Korelační analýza se využije v případě, pokud vztahovou logickou
analýzou byly zjištěny vztahy mezi zkoumaným objektem a dalšími je‐
vy. Avšak tyto jevy nebyly kvantifikovány nebo jejich kvantifikace je
problematická či nemožná. Korelační analýzou jsou zjišťovány kvan‐
titativní změny jedněch jevů (zvýšení kriminality) v souvislosti se
změnami jiných jevů (zvýšení nezaměstnanosti). Změny se vyjadřují
pomocí kvantitativních statistických znaků. Korelační analýza nám
dává odpověď na otázku, zda změny zkoumaného objektu (zvýšení
kriminality) mohou souviset se změnami jiných jevů (zvýšení neza‐
městnanosti). Statistická závislost nám však nedává ještě odpověď na
kauzální vztah mezi změnami zkoumaného objektu a změnami souvi‐
sejících jevů, neboť statistická závislost může být pouze vnější for‐
mou kauzální závislosti. Ke zjištění kauzálního vztahu je nutné použít
kauzální analýzu. Pro dosažení co nejoptimálnějších výsledků o příčin‐
ných souvislostech mezi kriminalitou a souvisejícími jevy je nutné před
použitím kauzální analýzy použít faktorové analýzy. Kriminalita jako
společenský jev je podmíněna nepřeberným množstvím činitelů neboli
246
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faktorů. Faktorová analýza nám dává odpověď na otázku, zda existují
faktory, které pozitivně či negativně ovlivňují kriminalitu, tedy tzv.
kriminogenní faktory.
V přírodě, potažmo ve společnosti, existuje nepřeberné množství je‐
vů, které spolu více či méně souvisejí, které se navzájem ovlivňují. Tyto
jevy se projevují navenek zpravidla otevřeně, prostřednictvím své
formy. Chceme‐li však poznat podstatu těchto jevů, musíme poznat
příčiny, které tyto jevy způsobily a způsobují. Pouze poznání příčin
může vést k ovlivňování zkoumaných jevů, neboť prostřednictvím pů‐
sobení na příčiny lze sledované jevy ovlivňovat. Podstatou kauzální
analýzy je ta skutečnost, že ze statické roviny zkoumání sledovaného
jevu, přecházíme do roviny dynamické. Oč jde? Příčiny působí na sle‐
dovaný jev po určitou dobu, v určitém čase, a navíc vyvolávají následek
s určitým časovým zpožděním. Za pomoci kauzální analýzy postupuje‐
me dvěma směry. Zaprvé zpět v čase, tedy od již existujícího následku
(trestné činy) se snažíme zjistit, které příčiny působily v minulosti
a které způsobily následek, a zadruhé z časového pohledu opačným
směrem, tedy jak poznané příčiny mohou v budoucnu ovlivnit sledo‐
vaný jev, jaké mohou vyvolat následky. To je podstatou prognózování.
Závěrem je nutno podotknout jednu důležitou skutečnost. Na žádný
jev, a o kriminalitě to platí dvojnásob, nepůsobí pouze jedna příčina,
ale nekonečné množství příčin. Důležité proto je poznat ty nejdůleži‐
tější příčiny, které nejvíce ovlivňují sledovaný jev a od příčin nevý‐
znamných, pokud jsou vůbec zjištěny, abstrahovat. Pokud nepoznáme
skutečné příčiny kriminality, nemůžeme požadovaným způsobem ovliv‐
nit kriminalitu samotnou. Například poznání změn (zvýšení, snížení)
kriminality, ke kterému jsme došli za pomoci komparativní analýzy,
nám nemůže umožnit tyto změny v budoucnu ovlivnit. Kriminalitu, tak
jako všechny existující jevy, lze ovlivnit pouze prostřednictvím půso‐
bení na její příčiny a podmínky neboli kriminogenní faktor. Hledání
příčin kriminality, jak již bylo výše uvedeno, avšak v praxi dělá značné
potíže. Jde o proces velmi složitý a komplikovaný, a proto ti, kteří in‐
terpretují kriminalitu, často sklouzávají pouze k popisu změn v čase
např. dvou po sobě jdoucích let (typické pro zprávy o bezpečnostní si‐
tuaci prováděné na Ministerstvu vnitra ČR a u Policie ČR) a případné‐
mu vyvozování domnělých příčin kriminality, na které poté aplikují
jistá rozhodnutí, která by kriminalitu měla ovlivnit. Jakého může být
dosaženo výsledku, tedy efektivity při použití těchto opatření, je na‐
nejvýš jasné.
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Jak již bylo výše naznačeno, samotné prognózování kriminality za
využití současných postupů, je velmi problematické. Prognózy by měly
stanovit určitý časový interval, ve kterém k předpokládanému jevu do‐
jde, tento musí být měřitelný. Většinou se jedná o delší časové období.
Prognózování do krátké budoucnosti třeba několika dnů je pro svoji
časovou náročnost téměř neuskutečnitelné. Velmi důležitý požadavek
je stanovení teritoria, pro které byla prognóza zpracovávána. V praxi se
převážně provádí prognózy na větší území, např. celou republiku, kra‐
je, okresy a již jen zřídka na menší teritoria, jako jsou určitá sídliště,
ulice, konkrétní místa. Prognózování na menší území je problematické,
neboť ve statistikách nejsou vždy k dispozici přesná místa proběh‐
nuvších událostí. Dalším požadavkem je včasnost vypracování pro‐
gnózy. Tento požadavek je velmi důležitý pro možnost v rámci řídící
činnosti přijímat adekvátní opatření bez časové tísně. Pokud není pro‐
gnóza vyhotovena včas, a někdy to ani z časového hlediska nelze, řídící
pracovník poté přistupuje k rozhodování o přijetí potřebných opatření
více intuitivně, což může s větší pravděpodobností vést k nesprávným
závěrům.
Možná řešení
Jednou z možností, jak predikovat kriminalitu, aniž by byly použity
problematické analýzy kriminality, je využití map kriminality. Jde o to,
že jsou využity kumulativně dvě skutečnosti. Zaprvé přesná vizuali‐
zace, kterou poskytují mapy kriminality, a zadruhé práce s časovými
řady.
Současné evidence týkající se kriminality, například již zmiňovaný
ESSK jsou vedeny v tradičních databázích nebo tabulkových proceso‐
rech. Z těchto databází však lze získat odpovědi pouze na jednoduché
dotazy typu: kolik trestných činů a jakých bylo spácháno na určitém
území v určitém čase. Nejmenší územní celek, se kterým je v součas‐
ných evidenčních systémech kriminality pracováno, je území určitého
obvodního (místního) oddělení policie. To je však pro analytickou čin‐
nost naprosto nedostatečné. Policisté potřebují ke své činnosti znalost
přesného místa proběhnuvšího trestného činu a možnost zobrazení
určitých vybraných trestných činů na menším území, než je území ob‐
vodního (místního) oddělení policie. Jde například o určité ulice, určité
chatové oblasti, určitá sídliště, konkrétní místa na velkých parkovištích
aj. Právě pouliční trestná činnost nejvíce zatěžuje obyvatelstvo a in‐
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formace o přesném místě a čase páchání trestného činu poté umožní
předvídat tuto kriminalitu a pochopit i její sezónnost. Zejména geogra‐
fický informační systém („GIS“) tyto otázky dokáže vyřešit právě proto,
že má nejen mnohem rozsáhlejší možnosti pro práci s údaji o poloze
jednotlivých objektů (míst trestných činů), ale také umí pracovat s úda‐
ji o jejich vzájemných prostorových vztazích neboli topologií. A navíc
GIS podá tazateli odpověď vždy formou přehledné mapy a ne směsí
čísel, textů a tabulek. Jediný infomační systém vedený u Policie ČR, kte‐
rý je částečně schopen vizualizace a současně je vybaven analytickou
funkcionalitou a možností zápisu místa činu pomocí GPS souřadnic, je
informační systém Evidence trestního řízení („IS ETŘ“). Analytická
funkcionalita znamená, že trestnou činnost na jednotlivých policejních
útvarech lze sledovat a vyhodnocovat pomocí analytického dotazu – je
možné si pomocí různých ukazatelů (filtrů) zadat určité parametry
a pomocí nich zjišťovat potřebné informace. Je v podstatě možné se
dotázat na vše, co je do IS ETŘ zapsáno. Tímto způsobem lze získat
přehled např. o nápadu trestné činnosti v určitém časovém období,
v určité lokalitě, s určitým okruhem pachatelů atd. Dotaz lze variabilně
přizpůsobit dle požadavků zadavatele. Součástí IS ETŘ je funkcionalita
zadávání míst událostí prostřednictvím souřadnic GPS. Od roku 2013
probíhá u Policie ČR zkušební provoz zadávání souřadnic GPS do IS
ETŘ. Tyto souřadnice jsou vyhledávány na dnes běžně dostupných di‐
gitálních mapách, a to podle konkrétní adresy a poté přenášeny do IS
ETŘ. Avšak místa, která nejsou identifikovatelná podle určité adresy,
například místa ve volné krajině, tak tyto nelze pomocí GPS souřadnic
do IS ETŘ zadat. Z těchto důvodů je nutné policisty, kteří provádí ohle‐
dání místa činu, zaopatřit technickým vybavením, aby tato místa mohli
lokalizovat pomocí GPS souřadnic a tyto poté zavést do IS ETŘ. Další
problém je, že v minulosti, konkrétně před rokem 2013, byly místa
činu vkládány do IS ETŘ podle adres a ne podle souřadnic GPS. Te‐
dy místa takto označena nelze využívat k analytickým postupům. Tato
místa je nutné převést do podoby souřadnic, se kterými pak lze pra‐
covat, a to za několik posledních letzpátky (minimálně deset), což je
podmínkou využití tzv. analýzy časových řad, viz dále.
Využití filozofie časových řad v oblasti predikce kriminality je mož‐
né, neboť na základě celé řady výzkumů bylo potvrzeno, že kriminalita
má sezónní, cyklický charakter, že se opakuje v pravidelných cyklech.
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Například Pusztai247 zkoumal korelaci mezi společenskými a hospo‐
dářskými faktory na jedné straně a kriminalitou na straně druhé. Při
tomto výzkumu dospěl k závěru, že pohyb cyklů kriminality je pohyb
spojený s vývojem hospodářství a že při vzestupné hospodářské křivce
ubývá kriminality a během hospodářské krize kriminalita zjevně stou‐
pá. Michálek a Podolák248 upozorňují na tu skutečnost, že je velká po‐
zornost věnována dynamice kriminality, ať již v krátkodobých, tak
dlouhodobých časových řadách, ale menší pozornost se věnuje, ale o to
větší přínos má pro kriminologickou praxi, výzkum sezónnosti vybrané
kriminality v časových řadách. Vycházejíce ze sledovaných hodnot se‐
stavených na Slovensku na základě ročních časových řad bylo zjištěno,
že při detailnějších měsíčních analýzách jsou vykazovány určité perio‐
dické výkyvy, tedy sezónní vlivy. Tyto výkyvy (odchylky), resp. jejich
periodicitu zapříčinily určité objektivní vlivy, zejména sociálního
a ekonomického charakteru. Cílem jejich výzkumu bylo zjistit zákoni‐
tosti sezónních vlivů na úroveň sledované kriminality ve vybraných
slovenských městech. Výzkumem dospěli k závěru, že celková krimina‐
lita se vyznačuje nízkou úrovní sezónních vlivů. Jejich význam úměrně
roste s velikostí měst. V menších městech je vliv větší, ve větších měs‐
tech menší. Významné sezónní vlivy byly zjištěny především u násilné
kriminality, která je páchána zejména v zimních měsících, a u krádeží
vloupáním, které jsou páchány taktéž zejména v zimních měsících. Dal‐
ší výzkum týkající se sezónních vlivů na kriminalitu provedli Hajdú‐
ková a Uhrin249. Jmenovaní se zaměřili na výzkum sezónních vlivů
u pouliční kriminality. Za základní činitele ovlivňující průběh časových
řad u pouliční kriminality si stanovili: a) trendové činitele, kteří působí
neustále a určují hlavní směr vývoje kriminality, tedy činitele, kteří se
neopakují v rámci dat, kteří jsou k dispozici (např. klesající či stoupající
populace), b) cyklické činitele, kteří se vyskytují v časových řadách
s nepravidelnou periodou delší než jeden rok (např. ekonomické kri‐
ze), c) sezónní činitele popisující periodické změny v časovém řadu
s periodou určité standardní časové jednotky, jež je menší než sledo‐
vaná časová řada (např. období dovolených, období svátků atd.). Při
PUSZTAI, L. Hospodárske cykly a prognóza kriminality. In. HOLCR, K., CHALKA, R. eds.:
Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky. Bratislava, Zborník Akadémie PZ, 1995,
s. 17‐25.
248 MICHÁLEK, A., PODOLÁK, P. Identifikácia kriminálne rizikových období aplikáciou ča‐
sových radov. In Kriminalistika. 2001, č. 4, s. 313‐322.
249 HAJDÚKOVÁ, T., UHRIN, S. Analýza uličnej trestnej činnosti a jej sezónnosť. Policajná
teória a prax. 2011, č. 2, s. 54‐64.
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sezónních změnách je možné objevit systém, se kterým se opakují
a způsobují odchylku od trendové složky, d) náhodné činitele, kteří
vznikají v důsledku náhodných, nepředvídatelných vlivů (např. povo‐
deň). Na základě provedeného výzkumu dospěli autoři k závěrům, že
z hlediska času je nápad pouliční kriminality největší odpoledne a nej‐
menší v noční době, z hlediska dne v týdnu je největší v pátek a nej‐
menší v neděli.
Tedy spojením těchto skutečností, tedy plasticity map a zákonitostí
časových řad, lze poměrně přesně predikovat kriminalitu, a to pokud
jde o druh trestné činnosti, četnost v určitém časovém období, čas
pravděpodobné proběhnuvší události a její přesné místo. Na základě
těchto znalostí je poté možnésměřovat prostředky a síly do konkrét‐
ních míst a v konkrétních časech, a tak předcházet predikované trestné
činnosti.
Výhodami, které mohou poskytnout mapy kriminality, se zabývá ce‐
lá řada evropských zemí, Spojené státy americké, ale i Česká republika.
Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality (dále jen „OPK MV“)
klade v oblasti prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti a ve‐
řejného pořádku na místní úrovni velký důraz na analytickou práci.
V posledních letech poskytuje OPK MV Policii ČR dotace na vytvoření
podmínek pro mapování kriminality. V rámci programu Bezpečnostní
výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015, spravovaného Mi‐
nisterstvem vnitra, je od července tohoto roku realizován projekt
Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bez‐
pečnostních a záchranných složek státu. V tomto projektu by mělo být
mimo jiné řešeno, jaká data z interních i externích zdrojů potřebují
bezpečnostní složky (Policie ČR i obecní policie) ke své efektivnější
činnosti na poli prevence kriminality a zajištění bezpečnosti a veřejné‐
ho pořádku na místní úrovni.
Dalším z cílů OPK MV v této oblasti je predikce kriminality. Od 1.
června 2014 realizuje OPK MV projekt Mapy budoucnosti (reg. č. CZ.1.
04/4.1.00/B6.00041)250, financovaný z prostředků Evropské unie, Ev‐
ropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
V rámci tohoto projektu by mělo dojít k:
250
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A. Vytvoření mezinárodní srovnávací studie týkající se mapování,
analýz a zejména predikce kriminality. Její součástí bude využití
těchto přístupů pro zefektivnění výkonu veřejné správy (na úrovni
státní správy i samosprávy) v oblasti prevence kriminality a za‐
jišťování bezpečnosti a veřejného pořádku na místní úrovni. Stu‐
die popíše přístupy a nástroje v zemích, ve kterých již mají
s mapováním, analýzou a predikcí kriminality zkušenosti, a za‐
měří se na to, jaké jsou legislativní, organizační, technické, od‐
borné a jiné podmínky pro jejich zavedení a využívání, a také na
to, s jakými náklady jsou tyto přístupy a nástroje spojeny a jaké
mají přínosy. Popíše rovněž, zda jsou v zahraničí vytvářené mapy
kriminality zveřejňovány a jaké zkušenosti (pozitivní i negativní)
jsou s tím spojeny. Studie v závěru přinese doporučení, jak na
základě zjištěných zkušeností a znalostí co nejefektivněji imple‐
mentovat uvedené přístupy a nástroje v prostředí České re‐
publiky.
B. Uspořádání odborných workshopů s mezinárodní účastí, na kte‐
rých zkušení odborníci zabývající se problematikou mapování,
analýz a predikce kriminality popíší přístupy a nástroje, které
využívají, a své zkušenosti s nimi. Pro účastníky workshopů (pří‐
slušníky a zaměstnance Policie ČR a obecních policií, zaměst‐
nance a politiky obcí a zaměstnance MV) odborníci připraví
praktické ukázky, modelové příklady a cvičné úlohy k seznámení
se základy uplatňování těchto přístupů a nástrojů a budou s nimi
diskutovat nad možnostmi jejich nasazení v rámci České republi‐
ky. Poznatky z workshopů budou promítnuty do závěrů studie
a z workshopů budou zpracovány rovněž elektronické sborníky
příspěvků.
Tak budou na základě zejména zahraničních znalostí a zkušeností
shrnuty základní předpoklady, i s ověřením u cílových skupin, pro
uplatňování přístupů a nástrojů vedoucích ke snížení kriminality, zvý‐
šení pocitu bezpečí občanů a pro efektivnější, cílenější a levnější výkon
veřejné správy v této oblasti. Všechny výstupy projektu budou zveřej‐
něny.
Konkrétně ve dnech 10. až 11. 12. 2014 proběhl v prostorách Poli‐
cejní akademie ČR v Praze první ze dvou plánovaných odborných
workshopů. Na tomto vystoupila nejen celá řada odborníků z České
republiky, ale i ze zahraničí. Nejdále s praktickým využitím map krimi‐
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nality jsou v Evropě, pravděpodobně v Rakousku. Zástupce této země
Philip Glasner z Univerzity v Salzburgu, expert na GIS, provedl praktic‐
ké ukázky využití map kriminality. Tyto mapy jsou již třetím rokem
zkušebně využívány ve Vídni. Při predikci kriminality je využíváno dat
o kriminalitě z posledních deseti roků, tedy dostatečně dlouhého
období, což zajišťuje objektivizaci výsledků při použití časových řad.
Mapy kriminality jsou též v posledních létech testovány ve Spolkové
republice Německo. Dle zástupce této země, konkrétně Jaapa Vika, me‐
zinárodního experta na analýzu a predikci veřejného sektoru, systém
pracuje s daty za poslední tři roky s tím, že za využití algoritmů napo‐
dobuje lidské myšlení. Toto myšlení může ovlivnit celá řada skutečnos‐
tí, jako například čas, místo, podmínky na místě, společenské události,
počasí, roční období a další. S těmito skutečnostmi je poté v predikci
kriminality počítáno. Největšího pokroku v oblasti map kriminality
pravděpodobně dosáhly v USA. Dle Johna Becka, analytika krimino‐
genních dat a realizátora aplikace ESRI technologií pro bezpečnostní
složky, jsou mapy kriminality ve spojených státech již běžně využívány
s velmi dobrými výsledky. Toto potvrzují i na dalších místech spoje‐
ných států, například společnost Nucleus odhaduje, že prediktivní ana‐
lýzy dokážou snížit kriminalitu o 50 %, a to za předpokladu, že jsou
v nich zahrnuty demografické změny, strategie prosazování zákona,
spolupráce místní komunity, popř. i další trendy související s krimina‐
litou. Reálnost těchto odhadů dokládají i konkrétními případy z praxe
(viz např. případovou studií z města Lancaster, kde došlo ke snížení
kriminality o 35 %)251.
V České republice jsou taktéž, i když zatím pouze sporadicky, zkou‐
šeny mapy kriminality v praxi. Například v Kolíně bylo započato s rea‐
lizací projektu„Chytrá policie: mapy jí ukážou, kde se stane zločin“. Na
stopu zločincům se chce kolínská policie dostat dřív, než pachatelé do‐
razí na místo činu.A to díky tomu, že bude předvídat, kde a kdy se může
něco stát. Nepůjde přitom o žádné věštění, ale o precizní počítačový
systém, který už funguje v zahraničí a tamní policisté s jeho pomocí
dokázali snížit kriminalitu až o třicet procent.252
Case StudiesShowcasing IBM clientstories[online].[cit.10.1.2015] Dostupné z:
http://www‐03.ibm.com/software/businesscasestudies/us/en/corp?OpenDocument
&Site=default&cty=en_us
252 Prevence kriminality v České republice – Aktuality [online].[cit. 10. 1. 2015] Dostupné z:
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/mapy‐budoucnosti/aktuality/chytra‐
policie‐mapy‐ji‐ukazou‐kde‐se‐stane‐zlocin‐319cs.html
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Dle Michala Barboříka253 z odboru prevence kriminality ministerstva
vnitra, je Policie ČR v Česku však teprve na začátku – s pomocí počíta‐
čových expertů vytváří mapy, které pomohou snáze předvídat zločiny.
Zatím jsou v nich jen údaje o trestných činech a přestupcích, ale do bu‐
doucna se počítá i s dalšími „vrstvami“ údajů – ať už o složení obyva‐
telstva, nezaměstnanosti, či umístění heren a restaurací. Jak takový
počítač naplněný údaji může snížit kriminalitu, dle Barboříkauž vy‐
zkoušeli v několika zemích, mimo jiné ve Velké Británii nebo ve Spoje‐
ných státech. Policisté například vjeli do podzemních garáží právě ve
chvíli, kdy se tam dvojice žen chystala vykrást zaparkovaná auta. Jed‐
ním z důvodů, proč některá americká města začala v boji proti krimina‐
litě testovat počítačové programy, byly škrty v rozpočtu a propouštění
policistů. Systém jim dovoluje, aby vyjížděli jen tam, kde jsou v danou
chvíli nejvíc potřeba. A nakonec se jim povedlo s méně penězi i lidmi
snížit vybranou kriminalitu třeba o dvacet či třicet procent. Zahraniční
systémy bude v příštích měsících detailně zkoumat firma najatá minis‐
terstvem vnitra. To proto, aby našla nejvhodnější systém pro Česko.
Ten pak bude nutné přizpůsobit tomu, jaké údaje je v tuzemsku reálné
získat. Teprve až české mapy budou naplněné potřebnými údaji, mo‐
hou odborníci vyzkoušet matematický algoritmus, který dokáže krimi‐
nalitu předpovědět. Pokud by se vše podařilo, soutěž na firmu, která
vytvoří software, můžeme dle Barboříka začít vše připravovat v roce
2016.

Závěr
Autor se snažil v tomto příspěvku poukázat na limity prognózování
kriminality současnými metodami, poukázat na možnou filozofii řešení
problematiky spojené s prognózováním kriminality a poukázat na
přednosti map kriminality. Autor dochází k závěru, že právě jedním
z nástrojů, který by mohl pomoci v předcházení a potlačování krimina‐
lity, a to především na lokální úrovni, jsou možnosti využití geografic‐
kých informačních systémů, jejichž součástí jsou digitální mapy, které
mohou obsahovat nepostradatelné informace, odpovídající potřebám
nové doby. Podmínkou využití map kriminality však je, aby informace
253
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o místech činů byly v odpovídajících informačních systémech zazna‐
menány ve tvaru GPS souřadnic, a to za několik let zpět. Další pod‐
mínkou, a to již v obecnější poloze je, aby příslušné subjekty, které
především zajišťují finanční stránku projektůmap kriminality, byly do‐
statečně aktivní a aby zmiňované projekty měly podporu z nejvyšších
míst a staly se prioritou. Totiž s tradičními prostředky používanými
v boji s kriminalitou již dnes nemůžeme vystačit. A obrovský „boom“
v oblasti informačních technologií tyto možnosti dnes umožňuje, proto
je nutné nepřešlapovat na místě, aby pachatelé kriminality nezískali
před subjekty zajišťující bezpečnostní situace ještě větší náskok, než
v současné době mají.

Použité zdroje
Case Studies Showcasing IBM client stories [online].[cit. 10. 1. 2015]
Dostupné z: http://www‐03.ibm.com/software/businesscasestudies
/us/en/corp?OpenDocument&Site=default&cty=en_us
HAJDÚKOVÁ, T., UHRIN, S. Analýza uličnej trestnej činnosti a jej se‐
zónnosť. In Policajná teória a prax. 2011, roč. XIX, č. 2. s. 54‐64.
ISSN 1335‐1370.
HOLCR, K. a kol. Kriminologie. 1. vyd. Praha: Leges, 2008. 403 s.
ISBN 978‐80‐8078‐206‐1.
HUNDÁK, Š. Policejně bezpečnostní situace, její analýza, identifikace
a hodnocení. Praha: Policejní akademie České republiky, 2002. 134 s.
KALLAB, J. Dvě studie o významu kriminální statistiky pro reformu
trestního práva. In Sborník věd právních a státních, ročník XIII, 1912‐
1913, sešit 1., vydal K. Kadlec v Praze v roce 1913, s. 380‐381.
KARABEC, Z. Vývoj kriminality v ČSSR. Praha: Výzkumný ústav
kriminologický při Generální prokuratuře ČSSR., 1973. 279 s.
MAREŠOVÁ, A. Resortní statistiky – základní zdroj informací o kri‐
minalitě v České republice. Praha: Institut pro kriminologii a sociální
prevenci, 2011. 149 s. ISBN 978‐80‐7338‐110‐3.
MICHÁLEK, A., PODOLÁK, P. Identifikácia kriminálne rizikových
období aplikáciou časových radov. In Kriminalistika. 2001, č. 4,
s. 313‐322.
275

MUSIL, S., TICHÁ, B. Přehled dynamiky kriminality 1970 – 1974
a prognóz 1975 – 1980. Praha: Výzkumný ústav kriminologický při Ge‐
nerální prokuratuře ČSSR, 1977. 15 s.
NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přepracované vyd.
Praha: ASPI – WoltersKluwer, 2008. 528 s. ISBN 978‐80‐7353‐376‐8.
PORADA, V., FILÁK, A. Bezpečnostní situace a její determinanty. In:
Sborník příspěvků z 5. ročníku mezinárodní vědecké konference „Bez‐
pečná Evropa 2012“. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2012,
s. 161‐170. ISBN 978‐80‐87236‐13‐0.
Prevence kriminality v České republice – Aktuality [online]. [cit. 10.
1. 2015] Dostupné z:
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/mapy‐
budoucnosti/aktuality/chytra‐policie‐mapy‐ji‐ukazou‐kde‐se‐stane‐
zlocin‐319cs.html
Prevence kriminality v České republice – Podpořené ESF [online].
[cit. 10. 1. 2015] Dostupné z:
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/podporene‐
esf/predpovedi‐kriminality‐v‐mapach‐budoucnosti‐275cs.html
PUSZTAI, L. Hospodárske cykly a prognóza kriminality. In. HOLCR,
K., CHALKA, R. eds.: Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky.
Bratislava, Zborník Akadémie PZ, 1995, s. 17‐25.
SCHEINOST, M. et al. Kriminalita očima kriminologů. Praha: Institut
pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. 248 s. ISBN 978‐80‐7338‐
096‐0.
SOLNAŘ, V. Zločinnost v zemích českých v létech 1914 – 1922 z hle‐
diska kriminální etiologie a reformy trestního práva. Praha: Nákladem
knihovny Sborníku věd právních a státních, 1931. s. 137.
Statistiky kriminality – dokumenty [online]. [cit. 10. 1. 2015] Do‐
stupné z:
http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky‐kriminality‐dokumenty.aspx
VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politi‐
ky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 664 s. ISBN 978‐80‐74‐429‐2.

276

doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.
Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s.
Katedra právních oborů a bezpečnostních činností
Žižkova 4/6, 370 01 České Budějovice
E‐mail: email: svatos@vsers.cz
tel. +420602140294

277

Vybrané juristické konotace správního (policejního)
práva, determinující stav a fakticitu součinnosti
a spolupráce dotčených veřejnopořádkových subjektů
(aplikační exkurs)
Juridical aspects of administrative law, determining
status and facticity cooperation between public
administrations (application excursus)
Josef KŘÍHA254
Anotace: Primárním cílem příspěvku je s ohledem k aktuálním celo‐
společenským paradigmatickým tendencím a účinné právní úpravě
České republiky, formou „de lege lata“ a „de lege ferenda“ postihu dí‐
lem teoreticky a dílem praxeologicky demonstrovat aplikační varia‐
bilitu operačního prostoru demonstrované výseče práva správního
(policejního), vytvářejícího nejen tzv. administrativně‐právní předpolí
pro účinný boj se zájmově poukazovaným segmentem protiprávní čin‐
nosti, ale má rovněž potencionál žádoucím způsobem determinovat
stav a fakticitu součinnosti a spolupráce poukazovaných veřejnopo‐
řádkových činitelů v souvislosti se zabezpečením ochrany veřejného
pořádku, resp. „místních záležitostí veřejného pořádku“ v intencích zá‐
jmového potencionálu dílčích segmentů účinné „Strategie prevence
kriminality ČR stanovené na léta 2012 ‐2015“
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Annotation: The main objective of this work is with respect to the
legislation of the Czech Republic, "de lege lata" and "de lege ferenda"
praxeological theory and demonstrate the variability of legal rules of
administrative law as an effective tool to fight against a selected
segment of illegal activities in connection with ensuring public order,
respectively. Local public order in accordance with the Crime
Prevention Strategy in the Czech Republic is set for the years 2012–
2015 "
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Úvod
S poukazem k tematickému rozhraní příspěvku je nezbytné primár‐
ně připomenout jeho paradigmatická východiska, která v širší optice
dílem reflektují jak trvající celospolečenský požadavek, související
s žádoucím uplatňováním principů tzv. „dobré správy“ ze strany do‐
tčených orgánů veřejné správy v rámci faktického zabezpečení výkonu
samostatné a přenesené působnosti ve veřejné správě, tak v užším po‐
jetí dílem zdůrazňuje významnost holisticky uchopeného vnímání efek‐
tivní součinnosti a spolupráci zájmově poukazovaných orgánů obce
a policejního orgánu v souvislosti s interpretační variabilitou hmotně‐
právních a procesněprávních institutů správního (policejního) práva.
Příspěvek v rámci praxeologického postihu má dále ambici rozšiřují‐
cím způsobem detekovat případný „diskrepantní“ či „antidiskrepantní“
interpretační potencionál, který „sui generis“ determinuje účinnost
a faktickou aplikovatelnost obecně užitých nástrojů veřejného práva
v souvislosti se zabezpečením „ochrany veřejného pořádku“, resp.
„místních záležitostí“ veřejného pořádku v reflexi primární podstaty
preventivních opatření, realizovaných především místně a věcně pří‐
slušnými základními útvary Policie ČR a orgány obce i v rámci „lokál‐
ního“ – místního rozměru v souladu s věcnými konturami účinné
„Strategie prevence kriminality České republiky stanovené na léta
2012 až 2015“, (dále jen „strategie“), která v rámci stanovených cílů
a priorit dílem osciluje zejména k postihu vymezené kriminality obec‐
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né, která zcela logicky ohrožuje a obtěžuje občany a nezřídka ovlivňuje
jejich názory na schopnost státu čelit kriminalitě a zajistit jejich bezpe‐
čí.255 Podle mého názoru se lze zcela jednoznačně přiklonit k názoro‐
vým proudům často zastávaných odbornou ale i laickou veřejnosti, že
těžiště práce v oblasti prevence kriminality je soustředěno v širším
smyslu obecně vzato právě k obcím, v užším pojetí k jejich orgánům,
kam patří rovněž i obecní (městská) policie, základním útvarům Policie
ČR, které legitimně realizují plnění jednotlivých úkolů v rámci jejich
legitimně určeného operačního prostoru, souvisejícího se zabezpeče‐
ním výkonu tzv. „přímé“ bezpečnostní povahy apod.
Vymezení základního pojmosloví (Teoretický exkurs – samo‐
statná, přenesená působnost obcí, východiska uplatňování
principů „Dobré správy“)
Samostatná působnost obce je v podmínkách České republiky vý‐
konem obecní samosprávy. Samozřejmě do samosprávy obcí (měst)
mohou státní orgány a orgány krajů legitimně zasahovat jen vyžaduje‐
li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví (viz. cit. apli‐
kace ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tj. „ Obec spravuje své
záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Státní
orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasaho‐
vat, jen vyžaduje‐li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon
stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen záko‐
nem“.
Přenesená působnost se skrývá výkon státní správy, který byl zá‐
konem svěřen některému z orgánů obce viz. cit. aplikace ustanovení § 7
odst. 2 zákona o obcích, tj. „ Státní správu, jejíž výkon byl zákonem
svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou
působnost “ a jeho detailnější vymezení nalezneme v ustanovení § 61
a nasl. „zákona o obcích“. (Pozn. autora – komparativní srovnání:
„Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vyko‐
nává tento orgán jako svou přenesenou působnost “ a jeho detailněj‐
ší vymezení nalezneme v ustanovení § 61 a nasl. „zákona o obcích“. Je
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však nezbytné komparativně korelovat shora naznačené vymezení pů‐
sobností, tj. kdy „ pověřená úřední osoba“ či člen „kolegiálního orgá‐
nu“ konkrétního územně samosprávného celku v danou chvíli plní
svojí povinnost pro potřeby konkrétního územně samosprávného
celku v rámci jeho samostatné působnosti (např. pověřená úřední
osoba, která je tzv. dotčeným orgánem státní správy a vydává stanovisko
v oblasti tzv. „silničního správního úřadu“ dle jednotlivých ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, či výše uvedená pověřená úřední osoba zpracovává podklady
pro obec, která je účastníkem řízení v rámci realizovaných stavebně –
technických prací v rámci výstavby místní komunikace a uvedenou stav‐
bu financuje v rámci vlastního rozpočtu apod.). V rámci teoretického
exkursu se v rámci přenesené působnosti, tedy výkonu státní správy
proti rozhodnutí „ pověřené úřední osoby“ či „kolegiálního orgánu“ kon‐
krétní obce (města) účastník řízení či dotčená osoba může v obecné
poloze „odvolat“ k tzv. „nadřízenému odvolacímu orgánu“, kterým
bude věcně příslušný krajský úřad a v případě krajů věcně příslušné
ministerstvo. Územní korporace, tj. obce či kraje s ohledem k apli‐
kaci ustanovení § 84 „zákona o obcích“ v souvislosti se zabezpečením
samostatné působnosti mimo jiné produkují celou řadu nejrůznějších
meritorních opatření, jako jsou např. Obecně závazné vyhlášky (OZV),
Usnesení zastupitelstva, Usnesení rady a dalších orgánů). V rámci sa‐
motného rozhodování v souvislosti se zabezpečením samostatné pů‐
sobnosti sice může předcházet např. „stížnost“ nebo „jiný podnět“
k dotčenému samosprávnému orgánu obce, který sám opatření, které
je v rozporu s právními předpisy přijal, kdy dotčený orgán obce nebo
kraje pak např. může z vlastní iniciativy zrušit toto své meritorní opat‐
ření nebo jej nahradit jiným. V záležitostech, v nichž došlo např. ke
„střetu zájmu“ mohou být pochybnosti, zda by tato náprava ze strany
dotčeného orgánu skutečně sjednána apod. Nerespektování premise
„nadindividuálnosti“ právně neurčitého pojmu „veřejný zájem“
a možnými konflikty mezi zájmem „veřejným“ a „soukromým“
mají snahu legitimně eliminovat jednotlivá ustanovení právních
předpisů, viz např. aplikace ustanovení § 83 odst. 2 „zákona o obcích“,
kdy „ člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho
podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce
mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blíz‐
kou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě
zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost
před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projed‐
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návat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozho‐
dování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. Dále ustanovení
§ 34 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o krajích“) „člen zastupitelstva, u něhož sku‐
tečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování urči‐
té záležitosti v orgánech kraje mohl znamenat výhodu nebo škodu pro
něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu,
kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je po‐
vinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu kraje, který
má danou záležitost projednávat“.
Uplatňování principů „dobré správy“ v optice „holisticky“ orien‐
tovaných aplikačních konotací správního (policejního) práva
Samotným naplňováním shora naznačených principů „dobré správy“
můžeme v obecné poloze rozumět abstraktně vyjádřené požadavky,
které si kladou za cíl především zajistit obecně řádné fungování ve‐
řejné správy v podmínkách a prostředí České republiky. Ve snaze
detekovat existenci účinného legitimního rámce naznačeného fenomé‐
nu nelze tímto nepřehlédnout existenci premisivní reflexe „evropského
správního práva“, které mimo jiné uvozuje užší „de lege lata“ analytic‐
ký a syntetizující postih veřejnoprávního prostředí České republiky.
Shora naznačený fenomén „dobré správy“ není v národní účinné právní
úpravě však jakkoliv pregnantně precizován. Z veřejnoprávního pohle‐
du se jedná o právně neurčitý pojem, který je implementován v jednot‐
livých ustanoveních příslušných účinných zvláštních právních předpisů
a to např. ad. A) v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj‐
ších předpisů (dále jen „správní řád“). ad. B) v zákoně č. 349/1999 Sb.,
o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o VOP“). S ohledem k výše uvedenému poukazu je však na místě opě‐
tovně připomenout, že zákonodárce je ve shora uvedeném taxativním
výčtu dílčích právních předpisů jakkoliv explicitně nedefinuje a ani
nemá ambici se o jakékoliv rigorozní vymezení pojmosloví „dobré
správy“ pokoušet – viz ad. A) cit. výň. ustanovení § 8 odst. 2 správního
řádu „Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy“256
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nebo viz ad. B) cit. výň. ustanovení § 1 odst. 1 „zákona o VOP“, tj. kdy
„Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů
a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s prá‐
vem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré
správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základ‐
ních práv a svobod. Je zcela neoddiskutovatelným faktem, že demon‐
strované právní normy z obecně proklamovaného „principu dobré
správy“ pouze vycházejí a pomáhají jej dále rozvíjet. V rámci ambice
holistického postihu a teoretického uchopení věcných kontur příspěv‐
ku je potřebné se formou diskursivního vhledu v jeho další části se
v užším smyslu taktéž analytickým způsobem zájmově zabývat zejmé‐
na shora taxativně naznačenému a strategií definovanému subcíli,
rovněž reflektujícím významnost holisticky uchopeného vnímání
obecně poukazované spolupráce obce, Policie ČR, obecní (měst‐
ské) policie a dalších dotčených veřejnopořádkových subjektů
apod. Užší interpretační vymezení tohoto poukazovaného subcíle stra‐
tegie může být kauzálně determinováno i dalšími názorovými parafrá‐
zovanými proudy, dílem akcentujícími významnost veřejnopořádkové
reflexe primární podstaty preventivních opatření, realizovaných pře‐
devším základní útvary Policie ČR v rámci jejich veřejnopořádkové in‐
terakce. Autor P. Macek257 vymezuje zejména službu pořádkové policie
jako specializovaný subjekt prevence, který sám bezprostředně přijímá
opatření k předcházení a zamezování trestné činnosti a porušování ve‐
řejného pořádku, ale podílí se i na řízení, organizaci a koordinaci pre‐
ventivních opatření, uskutečňovaných jinými subjekty, neboť právě
místně a věcně příslušné policejní součásti služby pořádkové policie
(dále jen „základní útvary PČR“) poskytují informace pro potřeby pre‐
ventivního působení, realizovaného jinými orgány a organizacemi, na‐
vazují a upevňují vztahy spolupráce s jinými státními orgány, orgány
místní samosprávy a zájmovými organizacemi i v rámci společných
analýz kriminogenních jevů, společného plánování a provádění pre‐
ventivních opatření. Pavel Macek dále zcela jednoznačně spatřuje za
nejbližší cíle, vedoucí k naplnění efektivní preventivní činnost ve vy‐
loučení možnosti spáchání trestného činu nebo přestupku odstraně‐
ním či neutralizací určitého kriminogenního faktoru a v zamezení
spáchání trestného činu nebo přestupku konkrétní osobou dosažením
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pozitivních změn ve struktuře osobnosti.258 K dosažení těchto cílů
směřují právě speciální preventivní opatření, které zejména policejní
orgány přijímají bezprostředně a z vlastní iniciativy. Vzhledem k za‐
měření a objektům preventivního působení je lze tedy dělit na opatření
členěné do skupiny prvé a to jsou opatření obecné a individuální po‐
vahy. Z obsahově metodického hlediska lze do druhé skupiny preven‐
tivních opatření, realizovaných především v rámci plnění operačního
prostoru, legitimně určujícího vymezené úkoly místně a věcně přísluš‐
ných základních útvarů PČR, zařadit níže taxativně uvedené opatření:
1) preventivně taktická, 2) preventivně technická, 3) administra‐
tivně právní, 4) spolupráce se státními orgány, orgány místní sa‐
mosprávy, právnickými a fyzickými osobami, 5) právní výchova
a propaganda apod. Do prvé skupiny patří právní opatření, při nichž
se především místně a věcně příslušné základní útvary PČR, ale rov‐
něž i další veřejnopořádkoví aktéři, např. orgány obecní (městské) policie
v rámci využívání jednotlivých zákonodárcem svěřených oprávnění dle
jednotlivých ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o Policii ČR“)259, zákona č. 553/
1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zá‐
kon o obecní policii“), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) a dalších zvlášt‐
ních zákonů obrací na jiné státní orgány, orgány obcí právnické a fyzic‐
ké osoby, kterým přísluší realizace navrhovaných opatření nebo
jsou povinny se návrhem či upozorněním zabývat. Tato skupiny opat‐
ření směřuje k odvracení potencionálního ohrožení zájmů chráněných
zákonem. Do druhé skupiny se řadí zejména uplatnění veřejnoprávních
norem (viz. např. aplikace hmotněprávních a procesněprávních institu‐
tů práva správního (přestupkového, policejního), trestního práva apod.
v rozsahu místní a věcné příslušnosti základních útvarů PČR. Jde
v podstatě o uplatnění prostředků trestněprávního či správněprávního
donucení, jež však současně působí jako prostředek obecné i individu‐
ální prevence. Typické jsou právě sankce správního (přestupkového)
práva, uplatňované např. vůči narušitelům „veřejného pořádku“, resp.
“místních záležitostí veřejného pořádku“, „pravidel bezpečnosti a ply‐
nulosti silničního provozu“ a dalších norem chránících bezpečnost
MACEK, P. Pořádková činnost policie: obecná část. 2., upr. vyd. Praha: Police history,
2008. 87 s.
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osob a majetku uvedených ve zvláštních zákonech. Převážně půjde
o ukládání sankcí v souvislosti s aplikací norem správního (přestupko‐
vého) práva v intencích „lex specialis“ a „lex generalis“ optiky, uplatnění
tzv. bezprostředního zásahu a využívání dalších oprávnění dle zákona
o Policii ČR, zákona o obecní policii, zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o přestupcích“) apod. Plnění základních úkolů, které jsou mimo
jiné legitimně vymezeny v rámci zákonodárcem určeného operačního
prostoru Policie ČR, komunálních sborů „sui generis“ subsumuje taktéž
aspekt realizace tzv. „speciální prevence“, která logicky předpokládá
neustálé žádoucí posilování vztahů podpory, spolupráce a efektivní
součinnosti se státními orgány, orgány místní samosprávy, práv‐
nickými a fyzickými osobami apod. a je naplňována rovněž v níže
taxativně uvedených formách: 1. vzájemná výměna informací, po‐
znatků a zkušeností z realizace preventivních opatření, 2. společ‐
ná analýza a hodnocení příčin a podmínek trestné činnosti,
3. společné plánování preventivních opatření.260 Obce shodně ja‐
ko kraje postupují v oblasti prevence kriminality v samostatné
působnosti a tvoří základní úroveň, na které by měla být praktic‐
ky strategie naplňována ve většině svých dílčích cílů.261 Jak již bylo
shora naznačeno, právě na obcích leží váha praktické realizace
prevence kriminality. Dle dílčích východisek strategie jsou právní ná‐
stroje efektivní organizace práce jednou ze základních metod situační
prevence, která se týká zejména organizace a způsobů práce Policie ČR
a policie obecní (městské). Jejím cílem je vytvoření takové organizace
práce, která mimo jiné: 1) Včas reaguje na problém, 2) efektivně vy‐
užívá síly a prostředky (personální a materiální zdroje), tak aby
byly orientovány na skutečné problémy a situace, 3) snižuje čet‐
nost výskytu protiprávní činnosti nebo přispívá jednoznačně
k její stagnaci, 4) napomáhá k předcházení protiprávní činnosti
a jejímu objasňování, přispívá k pozitivnímu vztahu veřejnosti
k policii. V zájmu ambice demaskovat možnou existenci diskrepant‐
ních faktorů poukazované veřejnoprávní oblasti, viz segment norem
správního (policejního) práva, předurčujících taktéž efektivnost napl‐
nění poukazovaných dílčích cílů strategie, považuji tímto za potřebné
MACEK, P. Pořádková činnost policie: obecná část. 2., upr. vyd. Praha Police history,
2008. 87 s.
261 Viz strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Ministerstvo
vnitra ČR. Praha. 31s.
260

285

poukázat k možným procesním aspektům a interpretačním výklado‐
vým polohám shora naznačené veřejnoprávní oblasti, které mohou dle
mého názoru „sui generis“ negativně či pozitivně determinovat tzv. ho‐
listicky chápanou realizaci posilování dílčích cílů „strategie“, tj. zejmé‐
na vztahů podpory, spolupráce a efektivní součinnosti se státními
orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami
apod. Vzhledem ke snaze obohatit teoretickou část příspěvku, bych
tímto rád poukázal k existenci aplikace ustanovení § 8 odst. 1 „správní‐
ho řádu“, kde je mimo jiné zakotvena obecná zásada tzv. vzájemné spo‐
lupráce správních orgánů v zájmu „dobré správy“. Jednou z forem této
spolupráce je úprava tzv. „procesní součinnosti“ (viz. aplikace ustano‐
vení § 58 zákona o přestupcích). Dle odst. 1 cit. ustanovení zákona
o přestupcích „státní orgány, orgány Policie České republiky a obce
oznamují příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví,
nejsou‐li samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení uvedou
zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky,
které jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl
spáchán určitou osobou.“ Této oznamovací povinnosti pak odpovídá
povinnost místně a věcně příslušných správních orgánů obcí I, II, či III.
typu přijímat tímto podněty k zahájení řízení z moci úřední (viz aplika‐
ce ustanovení § 42 odst. 1 správního řádu a § 67 odst. 2 zákona o pře‐
stupcích), tedy i řízení o přestupku (nejedná‐li se o tzv. „návrhové
přestupky“). Kromě zmiňovaného ustanovení § 58 odst. 1 zákona
o přestupcích je však dle současné účinné právní úpravy v dané oblasti
oznamovací povinnost upravena v dalších zvláštních zákonech, např.
v ustanovení § 10 odst. 2 zákona o obecní policii, dle něhož „ je strážník
povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestu‐
pek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto
orgánu“. Dle odstavce 3 cit. ustanovení musí být oznámení „doloženo
důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá“. V aplikační veřejnopo‐
řádkové praxi může však ze strany orgánů obecní (městské) policie
potažmo správních orgánů docházet v rámci této procesní správně‐
pravní součinnosti k odlišnému vnímání fakticity a kvalitativně re‐
levantního využívání poukazovaného institutu oznamování. Např.
realizace oznamovací povinnosti ze strany strážníka obecní (městské)
policie dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o obecní policii, která se na‐
chází v optice „lex specialis“ k aplikaci ustanovení § 58 odst. 1 zákona
o přestupcích, může tímto vytvářet diskrepantně vychýlený procesní
prostor, směřovaný např. k dogmatickému využívání, či zneužívání,
nebo nadužívání institutu oznamování podezření orgánem obecní
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(městské) policie směrem k správním orgánům obcí I, II, či III. typu
(dále jen „správní orgán“), bez předpokládané možnosti další upotře‐
bitelnosti dokládaných „důvodů“ nebo „důkazů“ o něž se podezření
opírá. Aplikační veřejnopořádková praxe často reflektuje názory, že
příslušný institut oznamování dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona
o obecní policii nemusí tímto jakkoliv reflektovat potřebnost ustano‐
vení osoby „pachatele“, tj. podezřelého přestupce, nemusí rovněž ob‐
sahovat jakékoliv relevantní skutečnosti, potřebné pro další dokazování
před správním orgánem s tím, že právě správní orgány jsou však přes‐
to povinny v souladu se zásadou oficiality se takovým oznámením za‐
bývat. V případě že se správnímu orgánu do 60 dnů od oznámení
podezření dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o obecní policii ze strany
orgánu obecní (městské) policie nepodaří zjistit skutečnosti odůvod‐
ňující zahájení řízení vůči určité osobě může správní orgán tímto při‐
stoupit k následné realizaci meritorního opatření, tj. odložení věci dle
ustanovení § 66 odst. 3 písm. g) „zákona o přestupcích“, či aplikaci
ustanovení § 66 odst. 3a) „zákona o přestupcích“, kdy správní orgán
může věc odložit, jestliže došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení
o přestupku nebo postoupení věci apod. Stranou nezbývá taktéž inter‐
pretační variabilita případného dogmatického využívání procesního
potencionálu využívání institutu ustanovení § 58 zákona o přestupcích
ze strany místně a věcně příslušných policejních orgánů, která v přípa‐
dě dogmatického uplatňování může determinovat kvalitativní stránku
procesní součinnosti směřovanou k správnímu orgánu, např. v oblasti
zajišťování podkladů a důkazů v rámci tzv. „nezbytného šetření“ a to ať
už se jedná např. o protiprávní jednání, naplňující znaky přestupků
projednávané z moci úřední či přestupky tzv. „návrhové“. Vzhledem
k výše uvedenému, bych tímto rád poukázal k aplikaci odstavce druhé‐
ho cit. ustanovení přestupkového zákona, kdy „oznamuje‐li přestupky
příslušným správním orgánům orgán policie a jedná‐li se o přestupky
a) proti veřejnému pořádku, b) proti občanskému soužití, nasvědčují‐li
okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví, c) proti
majetku, d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, e) proti po‐
řádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Po‐
licie České republiky, f) uvedené v §29 odst. 1 písm. g), § 30 odst. 1 písm.
d) až j) a § 35 odst. 1 písm. f), učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjiš‐
tění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních pro‐
středků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem“
apod. V případě dogmatického uplatňovaní shora naznačeného proce‐
suálního postupu je tímto legitimně vymezena důvodnost možného „
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tlumení“ realizace tzv. „nezbytného šetření“ ze strany místně a věcně
příslušného policejního orgánu, určeného pro další dokazování před
správním orgánem, např. v případě spáchání protiprávního jednání,
naplňujícího znaky skutkové podstaty přestupku dle ustanovení § 49
odst.1c) zákona o přestupcích, kdy „nenasvědčovaly“ okolnosti tomu,
že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví apod. Policejní orgán by
mohl tedy v případě zajišťování podkladů a důkazů v rámci šetření
přestupků toto omezovat na minimum, ať už se jedná o přestupky pro‐
jednávané z moci úřední či přestupky návrhové apod. S ohledem k výše
uvedenému bych tímto rád poukázal i na rozšiřující monitoring vybra‐
ných diskrepancí správního (přestupkového) práva s poukazem k „lex
specialis“ postihu, který disponuje diskrepantně vychýleným potencio‐
nálem, případně znemožňujícím „plnoprávnou“ účast veřejnosti na da‐
ném druhu správního (přestupkového) řízení (viz aplikace ustanovení
§ 72 „zákona o přestupcích“), kdy v řízení o přestupku jsou úžeji
účastníky řízení: a) obviněný z přestupku, b) poškozený, pokud jde
o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem,
c) vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení
týkající se zabrání věci, d) navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno
řízení o přestupku podle § 68 odst. 1 „zákona o přestupcích“.
S poukazem k naznačenému vnímání „poškozeného“ z pohledu aplikací
„lex generalis“ a „lex specialis“ norem správního (přestupkového) práva
je zapotřebí připomenout skutečnost, kdy daný procesní postup místně
a věcně příslušných „úředních osob“ či „kolegiálních orgánů“ kon‐
krétních správních orgánů akcentujících užší definování postavení
„účastníka řízení“ s ohledem k aplikaci ustanovení § 72 „zákona o pře‐
stupcích“ může odůvodňovat iniciaci nežádoucích stížností, včetně nad‐
bytečného uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků
v rámci daného typu správního řízení, plně předpokládající argumentaci
využití procesního práva, které může být upíráno v rámci neexistence
poukazovaného přiznání postavení účastníka řízení bez možnosti např.
„nahlížet do spisů, vyrozumění ze strany místně a věcně příslušného
správního orgánu o výsledku přestupkového řízení“ apod. Z pohledu zú‐
častněných stran se může tento aplikační postih jevit jako diskriminu‐
jící a právě v rozporu s paradigmatickými postuláty principů „dobré
správy“ apod. (Pozn. autora srov. dále pojem „účast veřejnosti“ jsou
označovány právem legitimně vymezené způsoby směřované k umožnění
přímé či nepřímé determinace rozhodování místně a věcně příslušných
správních orgánů. Z právního i faktického hlediska rozlišit lze tyto způ‐
soby kategorizovat vymezit na dvě určující skupiny: 1) Jako „konzulta‐
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tivní účast“ např. postup dle jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
– viz možnost veřejnosti otevřeně a neformálně se vyjádřit k územnímu
plánování apod. Vzhledem k charakteru této účasti patří mezi její slabé
stránky fakticita participace veřejnosti a možnost ovlivnění konkrétního
meritorního rozhodování apod. 2) Jako „účast plnoprávná“ zahrnuje
dílem nejen účast konzultativní, ale poskytuje i legitimní záruky vy‐
mezující možnost využití řádných či mimořádných opravných prostřed‐
ků. Zcela logicky shora naznačené typy účasti veřejnosti mají ambici
přispívat ke větší kvalitě přijatých meritorních opatření a procesního
postupu v projednávané věci (může determinovat či iniciovat např. řádné
objasnění skutkového stavu věci, zcela nesporně má svůj význam v rámci
negace nečinnosti příslušných správních orgánů apod. s tím, že posilují
jejich protikorupční povahu s tím, že právě účast širšího množství sub‐
jektů na rozhodovacím procesu neguje (nebo alespoň činí obtížnějšími)
umožnění protiprávních dohod např. mezi „úřední osobou“ a některou ze
stran řízení apod. (Pozn.: Srov. aktuální rozpracovanost a možný apli‐
kační preventivní potencionál institutu „zkoušek spolehlivosti“ jako ná‐
stroje k předcházení, zamezování a odhalování protiprávního jednání,
vycházející z analýzy analyticko‐koncepčních dokumentů v oblasti testu
integrity v ČR směrem k případnému rozšíření i k zájmově dané procesní
skupině úředníků územně samosprávných celků (viz autoři Josef Hrudka,
Benedikt Vangeli)262
Reflexe možných „de lege ferenda“ výstupů správního (pře‐
stupkového) práva – aplikační východiska implementace sys‐
tému „třikrát a dost“ do trestního zákoníku v podmínkách
České republiky.
V souvislosti s holisticky orientovaným vymezením tématického
rozhraní dílčí části přispěvku je dále účelné s ohledem k specifičnosti
právního prostředí České republiky v širší optice poukázat k aktuál‐
ním paradigmatickým konturám, vymezujícím významovost ochrany
vlastnického práva ve světle tzv. „bagatelních“ juristických kon‐
sekvencí. Za tímto účelem je přiléhavé primárně teoreticky analyzovat
a syntetizovat vybrané ustanovení účinné právní úpravy trestního
práva v rámci právního prostředí České republiky. S ohledem k apli‐
262

HRUDKA, J, VANGELI,B. Zkouška spolehlivosti, explikace, aplikace, efektivita. PRAHA.
Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7, P. O. BOX 54. 203 s. ISBN 978‐80‐7251‐
415‐1
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kaci ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve zně‐
ní pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“) je účelné rovněž
detekovat zájmově demonstrované korespondující hmotněprávní a pro‐
cesněprávní konsekvence práva správního (přestupkového) v rámci
aplikace jednotlivých ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestup‐
cích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“).
Dle sekundárně opatřených kvantitativních výzkumných ukazatelů se
zejména odhady oborníků na poukazovaný segment kriminality, na‐
cházející se v režimu správního (přestupkového) práva „bagatelním“
však jevit nemusí. Pozn.: „S ohledem k výše uvedeným obecným kontu‐
rám dílčí části příspěvku, reflektující terminologickou neurčitost velmi
často užívaného fenoménu tzv. „bagatelní“ kriminality, která se může
jevit jako páchání „méně závažných“ majetkových a násilných trestných
činů je zapotřebí si položit otázku, zda je tento druh kriminality (pomi‐
neme‐li výkladové vymezení trestního či správního práva s ohledem ke
stupni společenské škodlivosti) pro občana České republiky obecně mé‐
ně „obtěžující“ či „zatěžující“ ? Lze subsumovat, že ona obecně neur‐
čitá „bagatelní“ kriminalita, např. „drobné krádeže“, „rušení nočního
klidu“ či „narušování občanského soužití“ nemůže mít výrazný potenci‐
onál ovlivnit pocit bezpečí v dané lokalitě? apod. V rámci takto na‐
stavené bezpečnostní optiky můžeme dále stanovit, že „pachatelé“
poukazované často nesankcionované „bagatelní“ kriminality mohou
svojí protiprávní činnost postupně nežádoucím způsobem posunovat
„dále“, často směrem k pro ně „výnosnější“ trestné činnosti, která se
zcela logicky se jako „bagatelní“ již označit nedá apod. Laicky řešeno,
jestliže se vcítíme do role „poškozeného“, kterému v rámci spáchání
shora poukazované „bagatelní“ kriminality někdo opakovaně, např.
odcizil jeho majetek a opakovaně způsobil škodu (menší než
5000 Kč) a kterou samozřejmě musel následně sanovat ze svých řádně
vydělaných a zdaněných příjmů se společenská obhajitelnost tzv. „labe‐
ling“ fenoménu bagatelismu může zdát přinejmenším problematická
a zavádějící. Vzhledem ke shora naznačenému nelze nepřipomenout
shora existující kvalifikovaný odhad společnosti britské agentury Cen‐
tre for Retail Research, která se ve své činnosti zaměřuje na celosvě‐
tové mapování kriminality v prodejnách s tím, že se v roce 2011
odcizilo v českých obchodech zboží za 9,6 miliardy korun (viz. Center
for Retail Research. The Global Retail Theft Barometer 2011). Např. jen
za rok 2013 se u českých obchodníků počítalo se ztrátou 10 mili‐
ard korun. Např. mluvčí společnosti Ahold Czech republic a.s., která
provozuje síť prodejen Albert paní Dagmar Krausová k tomuto pro‐
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blému pro zpravodajský server Lidovky.cz uvedla: „Bohužel počet
krádeží v obchodních řetězcích skutečně narůstá, za první tři měsíce le‐
tošního roku se zvedla vlna krádeží téměř o třetinu.“ (srov. Jůzlová, P.
(2013)). Při pohledu na shora naznačená a užitá „nepříznivá“ kvantita‐
tivní data přichází v úvahu možné využití premise dílčí hypotézy, tj.
kdy současná právní úprava, vymezující výlučně postih protiprávních
jednání, naplňujících skutkovou podstatu přestupku dle ustanovení
§ 50 odst. 1a) přestupkového zákona nepůsobí dostatečně „preventiv‐
ně“ a „neodrazuje“ tímto pachatele před pácháním opakované proti‐
právní činnosti. Zcela logicky je aktuálnost zavedení trestní odpovědnosti
„de lege ferenda“ výzvou a inspirací pro zákonodárce. Celospolečensky
odůvodněná diskuze o možnosti zpřísnění represe vůči pachatelům,
kteří se opakovaně dopustili vybraných druhů přestupků, včetně
přestupků proti majetku přišla již za vlády RNDr. Petra Nečase. V sou‐
vislosti s ním spojené zpřísnění odpovědnosti za přestupkovou recidi‐
vu, včetně možného trestního postihu za recidivu vybraných druhů
přestupků se shora naznačená vláda přihlásila ve svém programo‐
vém prohlášení již ze dne 04. srpna 2010. (viz. Programové prohlá‐
šení Vlády České republiky 2010). Konkrétní návrh na zpřísnění
postihu opakovaných druhů přestupků pak předložila Poslanecké
sněmovně ČR v červenci roku 2013. Projednávání návrhu zákona
však skončilo společně s koncem volebního období poslanecké sně‐
movny. Tento návrh zákona novelizuje především stávající zákon
o přestupcích, v němž jak je shora uvedeno zpřísňuje sankce za opa‐
kované spáchání vybraných druhů přestupků a poprvé je zde uveden
návrh na zavedení tzv. „Elektronického centrálního registru pře‐
stupků“. V souvislosti s efektivizací nastavení systému „třikrát
a dost“, která dle Romana Svatoše (2010) má sledovat celospolečenský
zájem spočívající ve snaze odstrašit pachatele nebo potenciálního pa‐
chatele, před pácháním trestné činnosti. Jeho preventivní funkce není
v tvrdosti trestu, ale v jeho neodvratnosti. Při jeho aplikaci se musí na
každého pachatele hledět individuálně, neboť na každého působí ulo‐
žený trest jinak. V rámci úvah „de lege ferenda“ s ohledem k právnímu
prostředí České republiky je nezbytné poukázat k nezbytnosti optima‐
lizace jeho dílčích parametrů s ohledem k jednoznačnému určení
období, po které se započítávají jednotlivé uvažované skutky.
(Pozn. autora) v této souvislosti dalo přiklonit k odůvodněnému stano‐
vení možných lhůt, tj. od jednoho roku až po tři léta. S poukazem k da‐
né názorové výseči části odborné veřejnosti by se jako optimální mohla
lhůta jevit právě lhůta jednoho roku, která je z pohledu „de lege lata“
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optiky u protiprávních jednání, naplňujících znaky skutkové podstaty
přestupku dobou tzv. „promlčecí“. Pozn.: Tzv. zpřísnění postihu za
opakované spáchání přestupku je mimo jiné navrhováno i ve vlád‐
ním návrhu na změnu zákona o přestupcích“ s tím, že za opakované
spáchání přestupku je označena situace, kdy: „přestupek je spáchán
opakovaně“, přičemž od nabytí právní moci rozhodnutí o jiném pře‐
stupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, neuplynulo dvanáct
měsíců“. Z pohledu „de lege lata“ optiky však místně a věcně příslušný
správní orgán s odkazem k využití aplikace ustanovení § 12 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„přestupkový zákon“) aktuálně disponuje legitimním zmocněním upo‐
třebitelným v rámci svého diskrečního potencionálu, souvisejícího
s určením druhu a výše sankce „pachateli“ (viz využití zákonodárcem
svěřené horní hranice zákonné sankční sazby). V rámci úvah o možném
zavedení trestní odpovědnosti, např. za zájmově definovaný správní
delikt, tj. přestupek proti majetku dle ustanovení § 50 odst.1a) pře‐
stupkového zákona s ohledem k právnímu prostředí a podmínkách
České republiky za „dva“ nebo „tři“ předchozí „útoky“, lze tedy chá‐
pat jako „další stupeň postihu pachatele“. S ohledem k jednotlivým
ustanovením „zákona o přestupcích“ je možné uvažovat o využití
lhůty jednoho roku, která by tímto vystihovala „společenskou škod‐
livost“ zájmově definovaného protiprávního jednání. Pakliže by se „pa‐
chatel“ během jednoho roku dopustil dvou přestupků proti majetku,
kdy podruhé je potrestán (případně i potřetí) přísnější sankcí a tím by
mu pomyslně byla vystavena tzv. „žlutá karta“, přičemž se přesto do‐
pustí dalšího nebo dalších podobných jednání, je odůvodněn postup
v rámci aplikace norem práva trestního při dodržení principu „ultima
ratio“. Mezi další požadavek je zapotřebí upřesnit počet skutků v da‐
ném období, které zakládají trestní odpovědnost. V rámci para‐
digmatických kontur systému „třikrát a dost“ je tedy nezbytné právně
precizovat jeho základní východiska a pojmosloví. V rámci logické‐
ho výkladu spáchání „dvou předchozích skutků“ by spácháním
„třetího skutku“ byla založena trestní odpovědnost skutku třetího“,
přičemž takto se s využitím tohoto systému můžeme setkat i v za‐
hraničí. (Pozn. na uvedený systém se dá hledět i extenzivně, tedy, že
trestní odpovědnost vznikne až při čtvrtém protiprávním jednání pacha‐
tele – ve smyslu „třikrát spácháš přestupek, počtvrté trestný čin“).
Jedná se jistě i otázku určité shovívavosti vůči takovým pachatelům,
a to i s účelem oddělit recidivuující „pachatele“ přestupků od osob, kte‐
ří se v určitém nepriznivém životním období mohli dostat či dostali do
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obtížné životní situace. Nastíněná kombinace parametrů v algoritmu:
„čtyři skutky za jeden rok = trestní řízení“ se jeví jako vhodné „síto“.
V rámci analytického postihu je nezbytné dále poukázat k existenci
lhůt, od kterých by se stanovený počátek zájmového období určil.
V případě využití roční lhůty v rámci níž se započítávají jednotlivé
skutky, je třeba určit počátek jejího běhu. Tj. zda počátek běhu lhůty by
byl určen od A) doby spáchání skutku nebo B) od pravomocného
rozhodnutí ve věci. (Pozn. „první z variant by se dala označit jako pro‐
cesně efektivnější, avšak zároveň se musí přihlédnout k dosavadní právní
praxi a zásadám, zejména využitými v trestním právu, kde se běh lhůty
„per analogiam“ započitává od nabytí právní moci rozhodnutí. Tím by
zároveň byla dodržena zásada „presumpce neviny“ apod. Na pravo‐
mocné rozhodnutí ve věci v rámci správního (přestupkového) řízení
odkazuje rovněž „de lege ferenda“ shora naznačené a již zmiňovaná
ambice zavedení institutu „opakované spáchání přestupku“, které by
tímto umožnilo v rámci správního řízení uložit recidiviujícím osobám
přísnější sankci. (Pozn. jednoznačné vymezení, od kterého z pravomoc‐
ně rozhodnutých skutků se počátek lhůty bude počítat je možné katego‐
rizovat v rámci započtu lhůt od prvního ze skutků nebo od skutku
posledního (třetího). Při řešení této otázky je možné opět analogicky
využít aplikace norem práva trestního, tj. kdy v souvislosti s obdob‐
nou situací u tzv. „recidivy“ trestného činu krádeže dle aplikace ustano‐
vení § 205 odst. 2 zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“) se doba posledních
tří let od odsouzení, v níž musí dojít ke spáchání trestné činnosti
v intencích aplikace ustanovení § 205 odst. 2 „trestního zákoníku“
započítává od právní moci prvního odsuzujícího rozsudku za
trestný čin, který zakládá tzv. „speciální recidivu“. V rámci výlučné rea‐
lizace správního (přestupkového) řízení přichází v úvahu určení zá‐
počtu běhu lhůt od nabytí právní moci rozhodnutí ve správním
(přestupkovém) řízení. Meritorní rozhodování v režimu správního
(přestupkového) práva by však v „de lege ferenda“ momentu vyžadova‐
lo precizovaný procesní prostup, tj. v případě, že by místně a věcně pří‐
slušný správní orgán doručoval tzv. „ fikcí“ doručení osobě či osobám
neznámého pobytu, nebo osobě či osobám, kterým se prokazatelně
nedaří doručovat musel by obligatorně ustanovovat opatrovníka
(viz srov. aplikaci ustanovení § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004
Sb., správní řad, ve znění pozdějších předpisů). Procesní specifičnost je
možné vysledovat v rámci meritorního rozhodování, kdy věc byla vyří‐
zena místně a věcně příslušným správním, nebo policejním orgánem
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např. v rámci tzv. „zkráceného řízení“ v souladu s aplikací ustanovení
§ 84 odst. 1 „zákona o přestupcích“ v tzv. „blokovém řízení“ (srov.
analogicky aplikaci ustanovení § 337 odst. 1 písm. a) „ trestního záko‐
níku“ apod. V rámci alternativní implementace nově navržené skutko‐
vé podstaty trestného činu v rámci systému „třikrát a dost“, nelze
nepřihlédnout stupeň „společenské škodlivosti“ shora poukazovaného
opakovaného spáchání přestupku proti majetku a k postihu, kterým je
ve výše uvedené skutkové podstatě trestného činu dle ustanovení
§ 205 „trestního zákoníku“ vystaven. V aplikaci ustanovení § 205
odst. 1 „trestního zákoníku“ je pachatel ohrožen trestní sazbou až na
dvě léta. V případě ustanovení aplikace § 205 odst. 2 „trestního záko‐
níku“ hrozí pachateli trest odnětí svobody v trvání šest měsíců až tři
roky. Pro odstranění přílišné tvrdosti sankce a diferenciace mezi sa‐
motnými pachateli, se jeví jako optimální varianta zařazení „de lege
ferenda“ alternativní skutkové podstaty pod aplikaci ustanovení § 205
odst. 1 „trestního zákoníku“, např. v navržené dikci institutu ustanove‐
ní § 205 odst. 1 písm. f) „byl za takový čin třikrát v posledních dva‐
nácti měsících uznán pravomocně vinným ve správním řízení“.

Závěr
S poukazem k tématickému rozhraní příspěvku, sledujícího ambici
širšího i užšího teoreticko‐praxeologického vhledu byly objasněny
základní východiska, pojmosloví vybraných celospolečenských a juris‐
tických konsekvencí tématu. Formou aplikačního diskurzu byl demon‐
strován zejména užší – praxeologicky orientovaný postih vybraných
hmotněprávních a zejména procesuálních vazeb institutů práva správ‐
ního (přestupkového), ale i policejního, včetně monitoringu jeho
možných diskrepantních konotací, které na jedné straně sice demon‐
strativně nevykazují tzv. formálně‐legitimní nesoulad, ale „sui generis“
mohou vytvářet příležitost k diskrepantně vychýlenému administra‐
tivně právnímu potencionálu místně a věcně příslušného orgánu
správního (policejního), mimo jiné determinujícího fakticitu naplňová‐
ní „principů dobré správy“. Monitoring dílčích procesních konsekvenci
poukazovaného segmentu správního (policejního) práva subsumoval
i praxeologicky orientovaný poukaz k možným „de lege ferenda“ vý‐
stupům, subsidiárně reflektujících možnou variabilitu užití stanove‐
ných subcílů účinné preventivní strategie, která upřednostňuje tzv.
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holistické vnímání preventivních přístupů v komunitách, postavených
zejména na spolupráci obcí, Policie ČR a policie obecní (městské), ale
i dalších dotčených veřejnoprávních subjektů apod.
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Protikorupční efekt zkoušky spolehlivosti
Anti‐corruption effect the Integrity test
Josef HRUDKA
Anotace: Příspěvek stručně prezentuje empirickou část vědecko‐
výzkumného úkolu Policejní akademie ČR v Praze „Zkouška spolehli‐
vosti – explikace, aplikace, efektivita“, která za použití standardizo‐
vaných výzkumných nástrojů směřuje k dílčímu výzkumnému cíli, jímž
je ověření konkrétního zkoušce spolehlivosti přisuzovaného účinku,
spočívajícím v nárůstu počtu oznámení policistů o jejich podplácení,
z důvodu obavy, že nabídka úplatku je právě realizovanou zkouškou
spolehlivosti.
Klíčová slova: zkouška spolehlivosti, Generální inspekce bezpeč‐
nostních sborů, korupce, protikorupční účinek.
Annotation: The article concisely presents the empirical part of the
scientific research of the Police academy of the Czech Republic in
Prague „Integrity tests – explanation, application, effectivity, which
using standardized research methodology for partial research objectives,
which is to verify the existence of a specific effect of the integrity test,
here called „anti‐corruption“ effect, meaning whether the number of
attempts to bribe police officers reported by themselves had risen, as
a result of the fear, that the offer was an integrity test.
Key words: Integrity test, General inspectorate of security forces,
Corruption, anti‐corruption effect.
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Úvod – výzkumný problém
Zkouška spolehlivosti je oprávněním Generální inspekce bezpeč‐
nostních sborů (GIBS), spočívajícím „v navození situace, kterou je zkou‐
šená osoba povinna řešit“ jejímž účelem je „předcházení, zamezování
a odhalování protiprávního jednání“ 263nejen příslušníka a zaměstnance
Policie ČR, ale i příslušníka a zaměstnance Vězeňské služby ČR, Celní
správy ČR a samotné GIBS.
Vzhledem k tomu, že zkouška spolehlivosti je institutem nemajícím
v českém právním prostředí obdoby a navíc zde byla absolutní absence
jakéhokoli „odborného vyjádření“ v této oblasti, stala se předmětem
vědeckovýzkumného úkolu PAČR v Praze „Zkouška spolehlivosti – ex‐
plikace, aplikace, efektivita“. Výzkumný úkol reaguje na společenskou
potřebu podrobit tento institut vědeckému zkoumání, a to zejména
vzhledem k jeho průlomové a kontroverzní povaze a k jeho předpoklá‐
danému potenciálně velkému přínosu pro prevenci nežádoucího jed‐
nání u zkoušených osob.
Vědeckovýzkumný úkol má dvě části. Část teoretickou – komplexní
analýzu současného stavu zkoumané problematiky a část empirickou.
Empirická část výzkumu po identifikaci výzkumného problému,
formulaci obecné výzkumné otázky a její konkretizaci do podoby
výzkumných předpokladů za pomoci explorativní metody, konkrétně
techniky dotazníkového šetření, nestandardizovaného rozhovoru a ana‐
lýzy dat, založené na konceptu věcné významnosti, směřuje k dosažení
jednoho hlavního a dvou dílčích výzkumných cílů. Cílem hlavním je
ověření existence „generálně“ preventivního působení zkoušky spoleh‐
livosti na nežádoucí jednání policistů a zaměstnanců policie. Cíle dílčí
představuje zjištění postoje (vztahu) ke zkoušce spolehlivosti ze strany
potenciálně zkoušených osob – policistů a zaměstnanců policie a ově‐
ření konkrétnějšího zkoušce spolehlivosti hojně přisuzovaného účinku,
který jsme nazvali účinkem protikorupčním, spočívajícím v nárůstu
počtu oznámení policistů o jejich podplácení, z důvodu obavy (do‐
mněnky), že nabídka úplatku je právě realizovanou zkouškou spolehli‐
vosti. 264
§ 41 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů.
264 Například: HUBÁČKOVÁ, Vendula. Potírání korupce uvnitř bezpečnostních sborů Velké
Británie a USA. Státní zastupitelství. 2006, č. 4, s. 15. ISSN 1214‐3758. Policisté nikdy
neví, zda nejsou právě testováni, což je motivuje k tomu chovat se za každých okolností
263
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Za účelem splnění tohoto zde prezentovaného dílčího výzkumného
cíle byl formulován následující výzkumný předpoklad: „Hlavní příči‐
nou vzrůstajícího počtu oznámení policistů o jejich podplácení, je
domněnka, že nabídka úplatku je právě realizovanou zkouškou spo‐
lehlivosti.“
Metody výzkumu
Pro ověření výše uvedeného protikorupčního účinku bylo nezbytně
nutné nejdříve exaktně zjistit, zda skutečně od 1. 1. 2009 (tzn. od zave‐
dení zkoušek spolehlivosti zákonem o Policii ČR) narůstá počet ozná‐
mení policistů o jejich podplácení. Zjištění bylo provedeno za pomoci
sumarizace relativních a absolutních četností oznámení podplácení
policistů z let 2002 až 2012 ze statistik odboru vnitřní kontroly PP ČR.
Po zpracování dat za policii jako celek a za jednotlivá KŘP v podobě
číselně a graficky vyjádřených časových řad byla provedena analýza
průběhu – trendu a predikce časových řad.265
Po nezpochybnitelném potvrzení existence závislé proměnné (tzn.
nárůstu počtu oznámení policistů o jejich podplácení od 1. 1. 2009) byl
proveden ex post facto výzkum, za použití techniky dotazníku, smě‐
řující k získání odpovědi, zda lze za dominující intervenující proměn‐
nou (nezávislou proměnnou – prediktor) považovat „domněnku, že
nabídka úplatku je právě realizovanou zkouškou spolehlivosti“.

řádně. Od té doby, co testy integrity začaly být v NYPD prováděny, vzrostl několikanásob‐
ně počet policistů, kteří sami přicházejí oznámit, že jim byl např. nabídnut úplatek, což se
dá přičítat tomu, že jsou si vědomi, že právě jejich jednání muže být testováno. Odstrašují‐
cí význam testu integrity je tedy nepochybný a dlouhodobě dochází ke snižování zjiště‐
ných pochybení.“ Více HRUDKA, Josef a Benedikt VANGELI. Zkouška spolehlivosti:
explikace, aplikace, efektivita. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2014. ISBN 978‐
80‐7251‐415‐1.
265 K analýze trendu byl použit freewarový produkt TREND Detection 1.0.2. K odhadu pre‐
dikce celkové časové řady za všechny regiony byl použit komerční softwarový program
AUTOBOX. Více k metodologii HRUDKA, Josef a Benedikt VANGELI. Zkouška spolehli‐
vosti: explikace, aplikace, efektivita. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2014.
ISBN 978‐80‐7251‐415‐1.
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Analýza časových řad
Ve sledovaném období 2002 až 2012 (viz graf č. 1) bylo oznámeno
policisty Policie ČR celkem 490 případů jejich podplácení. Po provede‐
ní analýzy grafického průběhu časové řady lze konstatovat, že časová
řada podplácení policistů má v celém sledovaném období 2002 až
2012 stacionární charakter. Tzn., že průměr a rozptyl jsou konstantní
v průběhu času. Časová řada má normální rozložení. Jsou pro ni tudíž
adekvátní všechny parametrické testy. Všechny testy nepřinesly statis‐
ticky významné rozdíly, kromě zjištěné autokorelace – nenáhodnosti.
Časová řada nemá trend. Pokud toto budeme brát pro predikci za re‐
levantní, pak lze očekávat do roku 2015 konstantní hodnoty predikce
v absolutních číslech okolo 53 ročně.
Graf č. 1 – Celkový počet případů oznámení o podplácení policistů
v letech 2002 až 2012
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Zdroj: Vlastní zpracování podle statistik PPČR
Je třeba si uvědomit, že grafický průběh časové řady počtu policistů,
kteří oznámili jejich podplacení v letech 2002 až 2012 za Policii ČR ja‐
ko celek (viz graf č. 1) je v podstatě dán celkovým součtem četností
všech regionů (čtrnácti KŘP). Z tohoto důvodu bylo potřeba provést
rovněž analýzu průběhu a predikci všech čtrnácti časových řad podílů
oznámení podplácení policistů v letech 2002 až 2012 za jednotlivá
krajská ředitelství policie.
Tato analýza jasně prokázala, že zde existují tři typy časových řad:
•

Časové řady s konstantním průměrem. Kdy tento typ předsta‐
vují řady následujících KŘP: hlavního města Prahy, Jihočeského
kraje, Plzeňského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého
kraje, Pardubického kraje, kraje Vysočina, Jihomoravského kraje,
Zlínského kraje, Olomouckého kraje.
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•

Časové řady se sestupným lineárním trendem. Kdy tento typ
představují řady následujících KŘP: Karlovarského kraje, Ústec‐
kého kraje a Moravskoslez. kraje.

•

Časová řada se vzestupným lineárním trendem, jejímž před‐
stavitelem je pouze KŘP Středočeského kraje (viz graf č. 2 a č. 3
níže).

Graf č. 2 – Počet oznámení policistů o jejich podplacení za KŘP
Středočeského kraje v letech 2002 až 2012
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Graf č. 3 – Podíl oznámení policistů KŘP Středočeského kraje o je‐
jich podplacení k celkovému počtu oznámení podplácení policistů
v letech 2002 až 2012
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Zdroj: Vlastní zpracování podle statistik PPČR
Diskuse
Po provedení sumarizace absolutních a relativních četností oznáme‐
ní policistů o jejich podplácení v letech 2002 až 2012 bylo zjištěno, že
skutečně graficky vyjádřená časová řada oznámení policistů o jejich
podplácení za policii jako celek má od roku 2009 vzestupný trend – do‐
chází ke změně, kdy do celku vstupují intervence. Ale současně po ná‐
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sledné statistické analýze graficky vyjádřeného průběhu časové řady
lze tvrdit, že působení těchto intervencí je dočasné a že celkově tato
časová řada nemá trend a je řadou stacionární. Ovšem celek (v mate‐
matice) je vždy jen součtem jeho částí a v případě časové řady (za
všechny regiony) má jen omezenou vypovídající hodnotu. Důležité je
sledovat i podíl jednotlivých regionů – čtrnácti KŘP. U KŘP přistupují
jednotlivá specifika, která se logicky v celku ztrácí. Uvedené potvrdila
i sumarizace absolutních a relativních četností a statistická analýza
průběhu všech čtrnácti časových řad podílů oznámení policistů jednot‐
livých KŘP na celkovém počtu oznámení podplácení policistů ve sledo‐
vaném období. Tato analýza prokázala, že zde existují tři typy časových
řad. Typ stabilní, typ vedoucí k poklesu a typ podporující růst. Skuteč‐
ně vzestupný lineární trend – nárůst, který se projevuje i v časové řadě
celku, je možné překvapivě identifikovat jen u jednoho krajského ředi‐
telství policie – KŘP Středočeského kraje. KŘP Stč. kraje vykazuje tedy
jistá specifika, která u ostatních ředitelství chybí. Odpověď na to, jaké
možné intervence – příčiny, z věcně významného hlediska u tohoto ře‐
ditelství přistupují a jaké u ostatních ředitelství chybí, a na to, zda lze
za dominující intervenující proměnnou (nezávislou proměnnou –
prediktor) považovat „domněnku, že nabídka úplatku je právě realizo‐
vanou zkouškou spolehlivosti“, by mělo dát dotazníkové šetření.
Tuto část výzkumu lze tedy uzavřít konstatováním, že pouze z ana‐
lýzy výše uvedených trendů počtů oznámení policistů o jejich podplá‐
cení prozatím jednoznačně nevyplývá, že by bylo možno usuzovat
na preventivní protikorupční účinek samotné existence zkoušek
spolehlivosti. Lze vyslovit i názor, že existence zkoušky spolehlivosti
by měla být prediktorem, který by měl působit plošně a nikoli jen
u jednoho KŘP, kde se patrně projevuje vliv faktorů jiných, lokálních.
Dotazníkové šetření
Účelem této části výzkumu je, v souladu s cílem výzkumu zjistit, zda
může být dominantní příčinou vzrůstajícího počtu oznámení
o podplácení existence zkoušky spolehlivosti, resp. „domněnka, že
nabídka úplatku může být právě realizovanou zkouškou spolehlivosti“.
A dále se cíleně zaměřit na sekundární výzkumné zjištění, které před‐
stavuje analýza možného vlivu dalších faktorů, které by mohly dát od‐
pověď na otázku, co je příčinou odlišného trendu vývoje časové
řady oznámení o podplácení policistů u KŘP Středočeského kraje.
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Po konzultaci s pracovníky Protikorupční komise PČR jsme tedy do‐
tazníkové šetření sekundárně zaměřili na analýzu vlivu protikorupč‐
ního školení a oceňování policistů, kteří případ podplácení oznámili.
Vymezení výběrového souboru
Základní soubor představují všichni policisté, kteří se ve 207 přípa‐
dech oznámení o podplácení, od 1. 1. 2009 (tzn. od zavedení zkoušek
spolehlivosti zákonem o Policii ČR) do 31. 12. 2012, stali podplácenou
osobou. Jedná se o 420 policistů. Sběr dat byl uskutečněn pracovníky
Protikorupční komise Policie ČR v březnu 2013 na všech 14 KŘP s cí‐
lem oslovení maximálního počtu policistů, kteří se ve výše uvedeném
období stali podplácenou osobou. Přes všechna úskalí spojená s oslo‐
vením respondentů se podařilo k vyplnění speciálně zkonstruovaného
anonymního dotazníku oslovit 184 policistů. Jelikož výběrový soubor
na základě dostupnosti není vyčerpávajícím výběrovým souborem (je
43,8% podílem souboru základního) ani souborem náhodným, není
možné přísně vzato závěry analýzy zobecňovat na soubor základní. Ní‐
že uvedená tabulka zachycuje rok, kdy k události podplácení došlo, ab‐
solutní a relativní četnosti oslovených podplácených policistů v daném
roce (výběrový soubor), absolutní a relativní četnosti všech policistů
podplácených v daném roce (základní soubor) a procentuální podíl
oslovených policistů z celkového počtu podplácených policistů v da‐
ném roce. Největšího podílu oslovených policistů, z celkového počtu
podplácených policistů, bylo dosaženo v roce 2012, konkrétně 67,9 %.
Tabulka č. 4
Výběrový soubor
Rok
2009
2010
2011
2012
Celkem

Základní soubor

V/Zx100

Četnost Procenta Četnost Procenta Procenta
17
45
48
74
184

9.2
24.5
26.1
40.2
100.0

64
118
129
109
420

15.2
28.1
30.7
26.0
100.0

26.6
38.1
37.2
67.9
43.8

Ze sledovaných sociodemografických charakteristik výběrového sou‐
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boru vyplynulo mnoho zajímavých zjištění. Vzhledem k omezenému
rozsahu tohoto příspěvku se omezíme na pouhou charakteristiku mo‐
dálního respondenta vyabstrahovaného z převládajících charakteristik
zkoumaného vzorku. Z těchto charakteristik vyplývá, že typickým pod‐
pláceným policistou je policista muž, maturant, bez příplatku za ve‐
dení, ve věku 25 až 29 let, s praxí u policie do pěti let, zařazený na
obvodním oddělení policie u služby pořádkové policie, který v době
podplácení vykonával dohled nad bezpečností a plynulostí silničního
provozu. Jinými slovy jedná se o mladého policistu bez vysokoškolské‐
ho vzdělávání a s nedlouhou praxí u policie, který svoji službu vykoná‐
vá převážně v bezprostředním styku s občany.
Výsledky dotazníkového šetření
Následující tabulka znázorňuje odpovědi na filtrační otázky: „Máte
v současné době povědomí o existenci tzv. zkoušky spolehlivosti na‐
zývané také zkouška odolnosti vůči protiprávnímu jednání?“
a „Myslíte si, že i vy jako policista patříte do kategorie osob, na kte‐
rých může být provedena zkouška spolehlivosti?“.
Tabulka č. 5
Kategorie
Ano
Ne
Platná
Celkem
Vynechaná System
Celkem

Četnost

Procenta

137
17
154
30
184

74.5
9.2
83.7
16.3
100.0

Procenta
z platných
89.0
11.0
100.0

Z výsledků je patrné, že 16,3 % respondentů o zkoušce spolehlivosti
nic neví a 9,2 % respondentů se mylně domnívá, že nepatří do katego‐
rie zkoušených osob.
Za pomoci otázky: „Měl jste, v době pokusu vás podplatit, povědo‐
mí o tom, že i na vás může být provedena tato zkouška spolehlivos‐
ti?“ byla provedena druhá fáze filtrace, která nám rasantně zúžila již
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zúžený výběrový soubor (v první fázi mínus 25,5 %) o dalších 33,2 %
na 41,3 % souboru původního, tedy na 76 respondentů.
Nyní k těmto 76 respondentům již mohly směřovat zásadní otázky:
„Připouštěl jste možnost, v době „pokusu“ vás podplatit, že je na vás
právě prováděna zkouška spolehlivosti?“ a „Připouštěl jste mož‐
nost, v době „pokusu“ vás podplatit, že podplácející osobou je in‐
spektor nebo osoba jím vedená?“ (tabulka č. 6).
Tabulka č. 6
Kategorie
Rozhodně
ne
Ano, i tuhle
možnost
jsem tehdy
připouštěl
Platná
Celkem
Vynechaná System
Celkem

Četnost

Procenta

Procenta
z platných

61

33.2

80.3

15

8.2

19.7

76
108
184

41.3
58.7
100.0

100.0

Z výzkumných zjištění je jednoznačně patrné, že preventivní proti‐
korupční účinek zkoušky spolehlivosti, v podobě toho, že případ
oznámím, jelikož připouštím možnost nebo se mi jeví jako dosti prav‐
děpodobné, že jsem právě zkoušen, mohl nastat a pravděpodobně
nastal u 15 policistů. Skupina 15 policistů představuje 19,7 % ze zúže‐
ného výběrového souboru a 8,2 % z původního výběrového souboru.
Jde o poměrně vysoké procentuální podíly. Například v roce 2012,
kdy bylo osloveno 67,9 % souboru základního, činil podíl policistů, kte‐
ří mohli být ovlivnění „zkouškou spolehlivosti“ 12,2 % z původního
výběrového souboru (tzn. nezúženého po dvou fázích filtrace). Zde lze
díky vysokému podílu výběrového souboru v souboru základním
(67,9 %) usuzovat na vysokou relevanci výzkumných zjištění.
Z výsledků, které obsahují lokalitu služebního umístění respondentů,
kteří v konkrétním případě podplácení tehdy připouštěli, že se mohlo
jednat o zkoušku spolehlivosti a že podplácející osobou mohl být in‐
spektor, očekávaně vyplývá, že se jednalo o několik KŘP bez toho aniž
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by toto specifikum bylo připisováno pouze KŘP Středočeského kraje.
Z výsledků je patrné, že v roce 2012, kdy bylo osloveno 61,5 % všech
podplácených policistů KŘP Stč. kraje (viz tabulka č. 7) činil podíl poli‐
cistů „ovlivněných zkouškou spolehlivosti“ 12,5 % z respondentů toho‐
to KŘP. Opět se jedná o velmi vysoký procentuální podíl. Bohužel díky
tomu, že v roce 2011, 2010 a 2009 bylo osloveno v rámci všech KŘP
a v rámci KŘP Středočeského kraje méně než cca 40 % souboru zá‐
kladního (v roce 2009 v rámci všech KŘP dokonce pouze 26,6 %
a v roce 2011 v rámci KŘP Středočeského kraje pouze 25 %), nelze
k vlivu této intervenující proměnné zaujmout kategorické stanovisko.
Tabulka č. 7
Výběrový soubor
Rok
2009
2010
2011
2012
Celkem

Základní soubor

V/Zx100

Četnost Procenta Četnost Procenta Procenta
6
14
18
24
62

9.7
22.6
29.0
38.7
100.0

15
37
72
39
163

9.2
22.7
44.2
23.9
100.0

40.0
37.8
25.0
61.5
38.0

Další možné prediktory počtu oznámení o podplácení – proti‐
korupční školení
Z nestandardizovaného rozhovoru s policisty266, vyplynulo, že řada
policistů neví jak postupovat v případech podplácení. A že je to právě
neznalost postupu a s tím související nedostatek právní jistoty,
který může být pravděpodobným limitem pro konání v případech, kdy
jim je úplatek nabízen.
V souvislosti s výše uvedeným je zcela jistě zajímavé zjištění, vyplý‐
vající z odpovědí na otázku „Byl jste proškolen před „pokusem“ vás
podplatit v protikorupční problematice?“, že více než polovina
(54,3 %) respondentů – podplácených policistů byla proškolena v pro‐
tikorupční problematice.
266

Nestandardizovaný rozhovor byl realizován primárně za účelem hlubšího poznání
a neformálního zjištění informací, které napomohli z části rozšířit, prohloubit, pochopit
a objasnit výzkumná zjištění vztahující se k ostatním výzkumným cílům, nicméně vývoj
konverzace směřoval i k zjištění informací z oblasti podplácení policistů (tzn. proble‐
matice protikorupčního účinku).
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Ještě zajímavější a pozitivnější je navazující zjištění, že více než tři
čtvrtiny (77 %) proškolených podplácených policistů považují školení
za přínosné pro jistotu svého postupu v případě podplácení. Pokud
vezmeme do úvahy i velmi překvapivé odpovědi na otázku „Pokolikáté
jste se stal v souvislosti s výkonem služby podplácenou osobou
a pokus o podplácení oznámil (řešil)?“ (viz tabulka č. 8), tak na zá‐
kladě těchto výsledků jednoznačně docházíme k závěru, že jistota po‐
stupu, ať už získaná praxí či školením, je významným faktorem
ovlivňujícím počet policistů, kteří konají v případě jejich podplácení.
Tabulka č. 8
Kategorie
Poprvé
Podruhé
Potřetí
Počtvrté
Celkem

Četnost

Procenta

144
26
12
2
184

78.3
14.1
6.5
1.1
100.0

Pokud chceme znát podíly proškolených a neproškolených respon‐
dentů policistů u jednotlivých KŘP ve zkoumaném vzorku, tak na
základě výzkumných zjištění je možné říci, že podstatná většina (kon‐
krétně 60 až 70 %) policistů respondentů, byla proškolena u KŘP hlav‐
ního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje a zejména
Jihomoravského kraje (87,50 %). Oproti tomu u KŘP Libereckého kraje
byli z 10 policistů proškoleni 2 a u KŘP Moravskoslezského kraje nebyl
z 16 policistů proškolen ani jeden.
Je velkým překvapením, že i ve výběrovém souboru 47 % podpláce‐
ných policistů je možné zaznamenat odezvu protikorupčních aktivit
jednotlivých KŘP.267 Ovšem je důležité si uvědomit, že výzkumná zjiš‐
tění, přísně vzato zcela jistě nelze zobecňovat na soubor základní
(všechny podplácené policisty) a už vůbec ne na všechny policisty KŘP.
Informace získané z dat svědčí pouze o podílu proškolených poli‐
cistů ve výběrovém souboru a nikoli o rozsahu či kvalitě protiko‐
rupčních školení u jednotlivých krajských ředitelství policie.
267

K protikorupčním aktivitám jednotlivých KŘP více viz HRUDKA, Josef a Benedikt VAN‐
GELI. Zkouška spolehlivosti: explikace, aplikace, efektivita. Praha: Policejní akademie
ČR v Praze, 2014. ISBN 978‐80‐7251‐415‐1.
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Oceňování protikorupčních postojů
Výzkumem bylo zjištěno, že za správný protikorupční postoj bylo
oceněno 58,2 % policistů ze vzorku. Ovšem ne každé KŘP se pravdě‐
podobně vydalo touto cestou hmotné motivace. Největší podíl oceně‐
ných se opět projevil u KŘP Středočeského a Jihomoravského kraje
(80,6 % a 87,5 %). Oproti tomu opačný poměr s podstatnou většinou
neoceněných lze zaznamenat opět u KŘP Libereckého kraje (70 % neo‐
ceněných) a především u KŘP Moravskoslezského kraje, kde podíl neo‐
ceněných činil u 16 respondentů 87,50 %.
Z výzkumných zjištění je zřejmé, že forma ocenění byla v drtivé vět‐
šině peněžitá (94,4 %; 101 odměn), přičemž absolutní prim ve výši
této odměny drží KŘP Středočeského kraje, které ze 49 peněžitých
odměn udělilo 36 odměn v hodnotě 5.000 Kč, 11 odměn v hodnotě
4.000 Kč a 2 odměny v hodnotě 3.000 Kč. Jinou formu ocenění předsta‐
vovala ve dvou případech pochvala ze strany nadřízeného na poradě
a ve čtyřech případech „Cena fair play ředitele KŘP hlavního města
Prahy“. V distribuci odpovědí se vyskytla i kombinace peněžité odměny
a jiné formy ocenění a to pouze u respondentů KŘP Stč. kraje (46 z 50
respondentů). U tohoto ředitelství je každý policista odměněn finančně
a dále je mu osobně vedením ředitelství vyslovena pochvala za jeho
příkladné jednání.
Na samotném faktu udělování kázeňských odměn za příkladné plně‐
ní služebních povinností v tomto případě není nic objevného, až na
skutečnost opětovně vysokých hodnot u stejných KŘP jako v případě
proškolování a absolutní dominance KŘP Středočeského kraje.
K o poznání převratnějšímu zjištění jsme došli až položením otázky
„Pokud jste byl za příkladné plnění služebních povinností (tzn. za
oznámení pokusu vás podplatit) oceněn, věděl jste, že se tak stane,
ještě před pokusem vás podplatit, tzn., že ve vašem útvaru je běžnou
praxí odměna za oznámení podplácení?“ Kdy z odpovědí na tuto
otázku jednoznačně vyplynulo, že zhruba polovina podplácených poli‐
cistů (49,5 %; 52 respondentů) věděla, že za oznámení podplácení bu‐
dou odměněni, přičemž 46 z 52 (93,9 %) respondentů tvořili policisté
právě KŘP Středočeského kraje.
Zjištěná skutečnost vyplynula i z realizovaného nestandardizova‐
ného rozhovoru, kdy všichni oslovení policisté (50 respondentů),
kromě deseti policistů KŘP Středočeského kraje, buď s kázeňskou od‐
měnou vůbec nepočítali (12 respondentů) anebo o ní mluvili jako o po‐
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tenciální nenárokové možnosti (28 respondentů), kterou by uvítali. Po‐
licisté KŘP Středočeského kraje si byli všichni plně vědomi následného
udělení kázeňské odměny v případě oznámení o podplácení a o tom,
že se tak stane, vůbec nepochybovali. Navíc na rozdíl od zbytku re‐
spondentů policisté KŘP Středočeského kraje znali i několik případů
v rámci svého teritoria, kdy celá „věc“ podplácení byla zveřejněna
v tom kterém médiu. Rozhovorem s pracovníky Protikorupční komise
tohoto ředitelství bylo zjištěné potvrzeno a dále zjištěno, že případ ne‐
úplatnosti policistů je silně medializován jak uvnitř tak vně policie (in‐
tranet, internet, regionální média, televize, tisk) s cílem policisty
veřejně ocenit a dát jednoznačně společnosti najevo, že policie je neú‐
platná a podplácet se nevyplácí.
Lze namítat, že převážně zištný motiv není na místě, ale je třeba si
uvědomit, že valná část respondentů (viz modální respondent) dotaz‐
níkového šetření a rovněž i policistů, s nimiž byl veden rozhovor, jsou
policisté s délkou služby do 5 let, zařazení ve třetí či čtvrté platové tří‐
dě, přičemž (případná) finanční odměna ve výši 5 tisíc Kč tvoří zhruba
25 až 30 procent jejich čistého měsíčního služebního příjmu. Na zištný
motiv nelze nahlížet jen z jednoho zorného úhlu. Nejedná se o odměnu
za odolání svodu, ale o odměnu za řešení situace, která je v praxi ne‐
lehká a bývá často spojena s důkazní nouzí a s obavami policisty, komu
se vlastně bude důvěřovat. Dále, jak z výzkumu vyplývá, se jedná o mo‐
tivaci funkční, která v kombinaci s dalšími protikorupčními kroky
u tohoto ředitelství (minikamery, školení, silná medializace) má ne‐
zpochybnitelný protikorupční efekt s dopadem nejen do policejních
řad, ale i směrem k veřejnosti – občanům.268

268

Je na místě zmínit, že současné vedení (duben 2014) Protikorupční komise Policie ČR
usiluje o jednotné nastavení jednotné praxe v oblasti odměňování policistů za správný
protikorupční postoj. Vize je taková, že policisté nebudou odměnění pouze finančně, ale
obdrží i odznak na stejnokroj s logem komise „Stop korupci“ a bude jim slavnostně po‐
děkováno přímo top managementem Policie ČR. Komise je poradní orgán policejního
prezidenta na úseku koordinace a metodiky vnitroresortních protikorupčních opatření.
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Závěr
Dílčí výzkumný předpoklad k ověření
„Hlavní příčinou vzrůstajícího počtu oznámení policistů o jejich pod‐
plácení, je domněnka, že nabídka úplatku je právě realizovanou zkouš‐
kou spolehlivosti.“
Na základě dosud provedených výzkumných zjištění pravděpodob‐
ně nelze tento výzkumný předpoklad odmítnout. Argumentů pro
neodmítnutí tohoto výzkumného předpokladu je hned několik:
1) Podíl oslovených respondentů – výběrového souboru v souboru
základním v letech 2009 až 2012 činil pouze 43,8 %. V roce 2009 do‐
konce pouze 26,6 %. Jelikož se tedy nejednalo o soubor vyčerpávající
(ani soubor náhodný), nelze vyslovit kategorické stanovisko.
2) Největšího podílu oslovených policistů, z celkového počtu pod‐
plácených policistů, bylo dosaženo v roce 2012, konkrétně 67,9 %. Ale
právě v tomto roce připouštělo 12,2 % respondentů, že nabídka úplat‐
ku je právě realizovanou zkouškou spolehlivosti, což je z našeho po‐
hledu vysoký věcně významný podíl. Zde lze usuzovat na relevanci
výzkumných zjištění vzhledem k vysokému procentuálnímu podílu vý‐
běrového souboru ze souboru základního a k vnitřní identitě vzorku se
základním souborem.
3) Po sumarizaci absolutních a relativních četností a analýze prů‐
běhu, trendu a predikce všech čtrnácti časových řad podplácení poli‐
cistů jednotlivých KŘP byl identifikován skutečně vzestupný lineární
trend, projevující se i v časové řadě celé PČR, jen u jednoho krajského
ředitelství policie – KŘP Středočeského kraje. Ale ani u tohoto KŘP se
nepodařilo oslovit v letech 2009 až 2011 více než 40 % podplácených
policistů (v roce 2011 pouze 25 %). Tudíž opět nelze vyslovit katego‐
rické stanovisko.
4) V roce 2012, kde se podařilo oslovit u KŘP Stč. kraje 61,5 % pod‐
plácených policistů činil, podíl policistů „ovlivněných zkouškou spo‐
lehlivosti“ 12,5 % z respondentů tohoto KŘP. Tedy opět vysoký
procentuální podíl, takže zde lze opět usuzovat na relevanci výzkum‐
ných zjištění.
Přestože nelze k platnosti výzkumného předpokladu vyslovit kate‐
gorický závěr, tak je možné na základě dosud učiněných výzkumných
zjištění vyslovit s velkou mírou opatrnosti předpoklad – kvalifikovaný
odhad, že pokud zkouška spolehlivosti není dominující intervenující
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příčinou, potom zcela jistě je významnou intervenující příčinou
s nezpochybnitelným paradoxním protikorupčním účinkem.
Protikorupční účinek zkoušky vyplývá implicitně z mnoha zjištění
ve výzkumu obsažených, například: z představy o scénářích zkoušek
spolehlivosti; z uvedení profesních skupin, na které by se zkouška spo‐
lehlivosti měla vztahovat269; z usuzování respondentů o platnosti
kauzálního vztahu, „že příčinou nárůstu počtu oznámení policistů o je‐
jich podplácení je obava resp. domněnka, že nabídka úplatku je součás‐
tí zkoušek spolehlivosti“; ze skutečnosti, že téměř 20 % oslovených
podplácených policistů (majících povědomí o zkoušce spolehlivosti)
v letech 2009 až 2012 v době jejich podplácení připouštělo, že se může
jednat či jedná o právě realizovanou zkoušku spolehlivosti a samo‐
zřejmě také z nestandardizovaného rozhovoru.
Na základě konzultace s pracovníky Protikorupční komise PČR a vý‐
sledků nestandardizovaného rozhovoru jsme se při analýze vlivu dal‐
ších faktorů na vzrůstající počet oznámení o podplácení, cíleně zaměřili
na vliv „protikorupčního školení“ a „oceňování policistů za správ‐
ný protikorupční postoj“. Cílem bylo zjistit, zda vliv některé z těchto
intervenujících proměnných může být dominující a dále zjistit, co je
příčinou odlišného trendu vývoje časové řady oznámení o podplácení
policistů u KŘP Středočeského kraje. Na KŘP Středočeského kraje jsme
se zaměřili proto, jelikož analýzou časových řad podílu oznámení
o podplácení všech čtrnácti KŘP bylo překvapivě zjištěno, že skutečně
vzestupný lineární trend – nárůst, který se projevuje i v časové řadě
celku, je možné překvapivě identifikovat jen u tohoto krajského ředi‐
telství. Tedy jinými slovy bylo zjištěno, že KŘP Středočeského kraje vy‐
kazuje v této oblasti jistá specifika, která u ostatních ředitelství chybí.
Výzkumem bylo zjištěno, že ve skupině podplácených policistů v le‐
tech 2009 až 2012, je více než poloviční podíl (54,3 %) policistů, kteří
byli proškoleni v protikorupční problematice, přičemž většina z nich
(77 %) dokonce hodnotí toto školení za přínosné pro jistotu svého po‐
stupu v případě podplácení. Zastoupení podstatné většiny proškole‐
ných policistů ve vzorku bylo možné identifikovat u několika KŘP,
konkrétně KŘP hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeské‐
ho kraje a zejména Jihomoravského kraje (87,5 %). Tedy nelze toto
269

Jedná se o v tomto vědeckém článku neuvedená výzkumná zjištění, která jsou výsled‐
kem předchozích výzkumných kroků. Více HRUDKA, Josef a Benedikt VANGELI. Zkouš‐
ka spolehlivosti: explikace, aplikace, efektivita. Praha: Policejní akademie ČR v Praze,
2014. ISBN 978‐80‐7251‐415‐1.
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specifikum připsat pouze nebo zejména KŘP Středočeského kraje. Dále
v této skupině bylo překvapivě zastoupeno i několik policistů, kteří své
podplácení oznámili opětovně, 14,1 % podruhé, 6,5 % potřetí a 1,1 %
počtvrté. Závěrem k vlivu protikorupčního školení na oznámení o pod‐
plácení lze opět s jistou mírou opatrnosti vyslovit předpoklad (i přes
fakt, že bylo osloveno „pouhých“ 43,8 % podplácených policistů v le‐
tech 2009 až 2012), že se jedná o významný, ale nikoli dominující
faktor způsobující nárůst počtu oznámení o podplácení. Lze ale
předpokládat, že spolu s kvalitou tohoto školení a zvyšujícím se podí‐
lem proškolených policistů poroste i vliv této intervenující příčiny, jeli‐
kož jistota postupu zvýšená nebo získaná speciálním školením či praxí
je nutná k úspěšnému řešení konkrétní korupčně rizikové situace.
U analýzy vlivu „oceňování policistů za správný protikorupční po‐
stoj“ se z počátku zdálo, že situace resp. výzkumná zjištění budou
obdobná, jako tomu bylo u analýzy vlivu protikorupčního školení.
Výzkumem bylo zjištěno, že za správný protikorupční postoj bylo oce‐
něno 58,2 % policistů ze vzorku, přičemž cestou hmotné motivace
(v 94,4 % peněžitá odměna) se vydala téměř stejná KŘP jako tomu bylo
v případě analýzy vlivu protikorupčního školení (KŘP Středočeského,
Jihočeského a Jihomoravského kraje). Jenomže již při zjišťování výše
udělených peněžitých odměn se projevilo specifikum u KŘP Středočes‐
kého kraje spočívající v jejich vyšší výši. Zatímco u ostatních KŘP byly
udělovány odměny převážně ve výši od 1.000 do 3.000 Kč u KŘP Stře‐
dočeského kraje bylo ze 49 peněžitých odměn uděleno 36 odměn
v hodnotě 5.000 Kč, 11 odměn v hodnotě 4.000 Kč a 2 odměny v hod‐
notě 3.000 Kč. Přičemž nelze opomenout, že ve 46 případech byla tato
peněžitá odměna kombinována s další formou ocenění v podobě veřej‐
ně vyslovené pochvaly za příkladné jednání přímo nejužším vedením
kraje. Další zjištěné specifikum, o poznání anomálnější oproti ostatním
KŘP, představuje skutečnost, že 46 respondentů z 50 odměněných
u tohoto ředitelství uvedlo, že věděli předem, že budou za příkladné
plnění služebních povinností odměněni, jelikož je to v jejich útvaru
běžnou praxí. Zjištěné potvrdil i nestandardizovaný rozhovor, kdy na
rozdíl od ostatních KŘP, policisté Středočeského kraje o udělení odmě‐
ny vůbec nepochybovali a navíc uváděli i shodnou výši předpokládané
finanční odměny – 5.000 Kč a upozorňovali na medializaci případů
podplácení. Dále bylo zjištěno, že skutečně KŘP Středočeského kraje si
již v roce 2009 stanovilo v rámci protikorupčních opatření v oblasti
motivace důsledně odměňovat každého policistu, který případ podplá‐
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cení oznámí a v oblasti komunikace silně medializovat správný proti‐
korupční postoj v regionálních a celostátních médiích. Tato praxe se
jeví být zároveň motivačním faktorem pro policisty a preventivním
opatřením směřujícím k veřejnosti, jelikož se lze domnívat, že prezen‐
tace neúplatnosti policie odradí i další potenciální pachatele od ko‐
rupčního jednání. Pokud vezmeme do úvahy všechna výzkumná
zjištění, tak u analýzy vlivu „oceňování za správný protikorupční po‐
stoj“ na nárůst oznámení o podplácení lze s velmi velkou mírou opatr‐
nosti vyslovit závěr (s diskutabilní povahou), že se patrně jedná
o příčinu odlišného trendu vývoje časové řady oznámení o pod‐
plácení policistů u KŘP Středočeského kraje a tudíž i o dominující
intervenující proměnnou v rámci časové řady celku (PČR).
Je jisté, že podplácení resp. oznámení o podplácení je jev psychoso‐
ciální povahy, který je mnohorozměrně podmíněn a tudíž pole interve‐
nujících příčin je daleko širší než si dokážeme představit. Jedná se
patrně o hustou spleť velmi významných, středně významných a drob‐
ných vzájemně provázaných příčin. Vzhledem k tomu, že analýza dal‐
ších vlivů kromě „oceňování“ a „školení“ nebyla předmětem výzkumu
a vzhledem k tomu, že výzkum nebyl prováděn na vyčerpávajícím vý‐
běrovém souboru (43,8 % souboru základního) ani souboru náhod‐
ném, není možné k identifikaci dominující intervenující proměnné
zaujmout rigorózní závěr.
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Možný vliv jedinců nacelkový stav kriminality
v Praze 4 – Nusle
Possible influence of individuals on the overall crime
situation in Prague 4 – Nusle
Vladimír OLIBERIUS
Anotace: V příspěvku se zabývám otázkou, zda i ve velkých městech,
jakým je např. Praha, kde zejména pouliční majetková kriminalita je
ovlivňována mnoha a mnoha různorodými okolnostmi, existují speci‐
fická místa (mikrooblasti), v kterých může stava dynamiku kriminality
ovlivnit několik málo jedinců s pokračující kriminální kariérou.
Klíčová slova: mikrokriminalita, kriminální kariéra, statistická
analýza kriminality, území PČR MO Nusle Praha 4
Annotation: In my article I am dealing with a question whether in
large cities, such as Prague, where especially street crime is influenced
by many and many different circumstances, specific places exist (the
micro – places) in which the state and dynamics of crime might be
affected by a few individuals with a continuing criminal record.
Keywords: micro crime; criminal recod; statistical analysis of crime;
the territory of the Czech Police, municipal district of Prague 4 – Nusle

Úvod
V rámci své policejní praxe jsem si povšiml, že existují různě dlouhá
období, kdy je výskyt určitých trestných činů vyšší nebo naopak nižší.
Když jsem vyloučil sezónní vlivy, jako je např. období prázdnin atd.,
zjistil jsem, že tyto „výkyvy“ se na první pohled nekryjí s žádnou udá‐
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lostí, která běžně stav kriminality ovlivňuje270. Na základě poznatků
z odborné literatury271 jsem se pokusil zjistit, zda na stav kriminality
namalé části Prahy, konkrétně na území MO PČR Nusle, může mít vliv
byť několik málo jedinců, kteří páchají trestnou činnost v jim důvěrně
známém prostředí272.
Na základě osobní znalosti jsem vytipovalkonkrétní osoby a provedl
jsem statistickou analýzu výskytu konkrétních trestných činů. Jako
podstatné kritérium jsem zohlednil skutečnost, zda osoby s jasnou
kriminální kariérou a se vztahem k území jsou na svobodě nebo ve
výkonu trestu odnětí svobody, případně ve vazbě. Konkrétní části pří‐
spěvku jsem navíc doplnilo některé okolnosti, které nelze ze statistic‐
kých výstupů vyčíst, avšak mají vliv na zjišťované okolnosti. Hlavní
posuzované období je v rozmezí od ledna 2010 do konce října 2014.
Vybral jsem pouhých 5 osob s pokračující kriminální kariérou. Z to‐
hoto mini vzorku osob se 3 osoby specializují na vloupání do osobních
vozidel za účelem krádeží věcí z vozidel. 1 osoba se dopouští převážně
krádeží jízdních kol. Poslední osoba se specializuje na vloupání do by‐
tů, trestnou činnost však neprovádí samostatně, v minulosti jako spo‐
lupachatele využívala i své nezletilé děti. Všechny osoby jsou nejen
trvale hlášeny na území MOP Nusle, ale zároveňzde i reálně žijí.
Krátkácharakteristika území
MOPNusle je jedním z 13‐ti místních oddělení spadajících pod Ob‐
vodní ředitelství PČR Praha IV273. Jeho rozloha je pouhých 2,2 km2.
Na území MO Nusle žije odhadem okolo 15.000274 obyvatel. Na tomto
území není žádné velké nákupní centrum, žádný průmyslový areál,
jedná se především o starší zástavbu. Z důvodu charakteru území se
nejedná o obvyklou cílovou oblast pachatelů trestné činnosti, jak tomu
je např. u sídlištních lokalit. Pokud jde o sociální složení obyvatel, patří
obyvatelé převážně do kategorie s nižším a velmi nízkým příjmem, a to
např. různá bezpečnostní opatření, prázdniny, svátky atd.
např.: Clarke, V. Ronald a John E. Eck.. Analýza kriminality v 60 krocích, Praha, Otevřená
společnost o.p.s., 2010. s. 43, ISBN: 978‐80‐87110‐22‐5
272 Též: obdobně definice pojmu „pomezí“ kriminologů Paula a Patricie Brantinghamo‐
vi(1993) in: Enviroment, Routinge and Situation“.
273 Původně dvě samostatná ředitelství Prahy 4 a Prahy 10.
274 Oficiální statistiky uvádějí 26.000 obyvatel. V tomto případě však nejde o obvod MO
PČR Nusle, ale o počet obyvatel v městské části s tímto názvem. Část městské části spa‐
dá pod MO Pankrác, MO Spořilov a část dokonce pod MČ Praha 2.
270
271
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zejména v centrální části „starých“ Nuslí. V teritoriu žije relativně vy‐
soké procento osob s romským původem. Problematická je místní dro‐
gová scéna, avšak tato není předmětem tohoto příspěvku.
Ačkoliv se jedná o oblast širšího centra hlavního města, je tato lokali‐
ta od ostatních navazujících městských částí velmi zřetelně oddělena.
S výjimkou oblasti pod Nuselským mostem275 nepřechází území MO
Nusle přirozeně do jiných městských částí nebo do území jiných poli‐
cejních obvodů. Oddělení lokalit jsou v prvé řadě přirozená, což je
zejména dáno původním charakterem krajiny, například výškový roz‐
díl mezi Nuslemi a navazující částí Pankrác je okolo 35 metrů. Obdobné
výškové „napojení“ je i na část Podolí. Na přirozeném oddělení se čás‐
tečně podílí i koryto potoka Botič, a to i přes to, že netvořípřímo žádné
hranice. Na části svého toku protíná naopaktéměř střed území MO
Nusle, nicméně dává svému okolí specifický charakter.
Podstatnější je pak umělé oddělení území, které je patrné ze samot‐
ného charakterustaveb. Zcela rozhodujícím prvkem oddělení od okol‐
ních částíjsou zejména dopravní stavby. Ze severní části se jedná
o areál vlakového nádraží Praha – Vršovice a na to navazující křížení
vlakových tras od Smíchova směrem na Hlavní nádraží a trasy od již
uvedeného nádraží Vršovice tamtéž. Obě železniční trasy jsou propoje‐
ny jednokolejnou tratí. Tyto vlakové trasy tvoří na přechodu s MČ Pra‐
ha 2 trojúhelník, který tomuto mikro územívtiskl specifický ráz.
Na východní straně přechází území MO Nusle v městskou část Mich‐
le. Zde je opět oddělení městských částí zcela zřejmé, a to díky rozsáh‐
lému areálu Pražských plynáren a navazujícímu nákladovému nádraží
Michle. V části, kde probíhá přirozený přechod mezi Nuslemi a Michlí,
kde dělítkemje ulice Michelská, je na první pohled zcela podstatný roz‐
díl v typu zástavby. V části Michle jsou rodinné domky a stará původní
zástavba, která je ohraničena areálem původních pekáren. V části MO
PČR Nusle je zde jediné místo s panelovou zástavbou, a to pouze
v rámci jedné ulice. Ani toto místo není cílovou oblastí kriminálně mo‐
tivovaných osob, a to z toho důvodu, že netrpí nedostatkem přirozené
sociální ochrany okolí, neposkytuje vyšší stupeň anonymity a variabili‐
ta „odchodových tras“ je malá.
Jižní část území je ukončena ulicí Vyskočilovou, která je dnes zasta‐
věna velkými administrativními centry. Jde o místo s trvalým dohle‐
dem bezpečnostních agentur v objektech a pokrytím kamerovými
275

Směrem do centra města.
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systémy zde sídlících společností. Jedná se o lokalitu, kde v minulosti
byla různá sportoviště. Tato lokalita byla nejprve násilně oddělena
hlavní dopravní tepnou276 od svého okolí a později zastavěna již zmi‐
ňovanými administrativními budovami. Ani tato oblast tedy nepřechá‐
zí do jiných městských území.
Celková registrovaná kriminalita území MO Nusle
V obvodu MO PČR Nusle byla od počátku roku 2009277 registrována
tr. činost v tomto rozsahu:
-

v roce 2009 celkem 1.808 trestných činů z toho 1.481 majetko‐
vých (81.91 %)

-

v roce 2010 celkem 1.714 trestných činů z toho 1.374 majetko‐
vých (80.16 %)

-

v roce 2011 celkem 1.309 trestných činů z toho 984 majetkových
(75.17 %)

-

v roce 2012 celkem 1.646 trestných činů z toho 1.292 majetko‐
vých (78.49 %)

-

v roce 2013 celkem 1.579 trestných činů z toho 1.242 majetko‐
vých (78.66 %)

-

do konce října 2014 1.224trestných činůz toho 866 majetkových
(70.75 %)

Z výše uvedených čísel vyplývá, že počet trestných činů od roku
2010 je relativně stabilní a dokonce vykazuje tendenci minimálního
poklesu. Nic na tom nezměnila ani amnestie z roku 2013, která se na
počtu statisticky registrované trestné činnosti neprojevila. Vysvětlením
je zřejmějiž výše zmiňovaná skutečnost, že území spadající pod MO
PČR Nusle není kriminálně cílovou lokalitou. I přesto se však jedná
o místo s velmi vysokým indexem kriminality, uvědomíme‐li si, že se
jedná z pohledu rozlohy teritoria (2,2 km2) o jedno z nejmenších oddě‐
lení v rámci ČR vůbec. S výjimkou prvních 10‐ti měsíců roku 2014 je
navíc podíl majetkové kriminality vyšší278 než ukazují průměrná statis‐
tická čísla.
Ul. 5. Května, tedy komunikace dálničního typu – označována jako magistrála
Celkový nápad trestné činnosti zde byl před tímto datem vyšší, např. v roce 2007 zde
bylo statisticky evidováno více jak 2.000 trestných činů.
278 Zoubková, Ivana a Marcela Moulisová: Kriminologie pro studenty doktorského studijního
programu, Praha, PA ČR, s. 24‐25, ISBN: 978‐80‐7251‐409‐0
276
277

319

Problematika vloupání do vozidel
V rámci území MO PČR Nusle je nejčastějším trestným činem vlou‐
pání do vozidla, kdy pachatelé zcizují věci z vozidel nebo po vloupání
odcizují součástky z motorových vozidel. Vybral jsem 3 osoby, které se
dopouštějí této trestné činnosti a jak jsem již výše uvedl, trestnou čin‐
nost páchají takřka výhradně v jim dobře známém prostředí. Přičemž
přesah jejich trestné činnosti do území jiných MO PČR je ojedinělý.
Jedná se o osoby J. Š. ‐1982, M. S. ‐1975 a J. H. ‐1985. Žádná z uvede‐
ných osob nepoužívala neobvyklý nebo stále stejný způsob provedení
vniknutí do vozidla. Dalším společným znakem těchto osob je užívání
drog, zejména pervitinu. Všechny uvedené osoby mají společnou i tu
skutečnost, že trestnou činnost páchají až do okamžiku uvalení vazby
nebo nástupu výkonu trestu odnětí svobody. Od trestné činnosti je
neodradí ani opakované zadržení nebo uložení podmínečného trestu
odnětí svobody ve zkráceném přípravném řízení. Nejprve začneme
přehledem celkového počtu vloupání do vozidel:
-

v roce 2009 celkem 669x odcizení věcí a 64x odcizení součástek
40.54 %279

-

v roce 2010 celkem 519x odcizení věcí a 75x odcizení součástek
34.65 %

-

v roce 2011 celkem 320x odcizení věcí a 53x odcizení součástek
28.49 %

-

v roce 2012 celkem 409x odcizení věcí a 87x odcizení součástek
30.73 %

-

v roce 2013 celkem 333x odcizení věcí a 87x odcizení součástek
26.59 %

-

do konce října 2014 207x odcizení věcí a 99x odcizení součás‐
tek24.99 %

V tomto období byla 1 ze zmiňovaných osob280 ve vazbě a navazují‐
cím trestu odnětí svobody od 3. 12. 2010 do 30. 3. 2013 a dále pak od
4. 4. 2014 doposud.

279
280

Podíl na celkové majetkové kriminalitě v daném roce.
Pořadí výčtu doby neodpovídá pořadí iniciálů osob.
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Další z uvedených osob byla ve VTOS281 od 11. 11. 2009 do 7. 10.
2010, a další vazba s následným odnětím svobody následovala od 23. 1.
2011 do 22. 10. 2012 a od 14. 10. 2013 doposud.
Poslední z uvedených osob nebyla na svobodě z důvodu vazby nebo
výkonu trestu ve zkoumaném období do 24. 6. 2011 a dále od 27. 5.
2013 do 27. 8. 2013 a od 8. 7. 2014 do současnosti.
Pro lepší vyhodnocení možného vlivu uvedených osob na stav uve‐
dené trestné činnosti uvádím i hrubý součet počtu měsíců pobytu na
svobodě těchto 3 osob:
-

rok 2010 celkem 13 měsíců, 13+0 (před omezením + po trestu)

-

rok 2011 celkem 8 měsíců, 1+7 (před omezením + po trestu)

-

rok 2012 celkem 16 měsíců, 0+16 (před omezením + po trestu)

-

rok 2013 celkem 27,5 měsíce, 14,5+13 (před omezením + po
trestu)

-

rok 2014 celkem 9 měsíců282, 9+0 (před omezením + po trestu)

Výše uvedená statistická čísla nám ukazují, že po roce 2009 a 2010
došlo k výraznému poklesu trestných činů vloupání do osobních vozi‐
del. Přelomem je konec roku 2010 a počátek 2011. Od této doby jsou
mimo možnost provádět trestnou činnost 2 ze 3 osob, přičemž 3. osoba
je až do poloviny roku 2011 ve výkonu trestu OS. Pokles vloupání do
vozidel je pak mezi roky 2010 a 2011 o 37,2 %.
Porovnáním mezi roky 2011 a 2012 pak zjišťujeme, že došlo k ná‐
růstu o 30,29 % (ve srovnání roku 2012 s rokem 2010 jde i tak o po‐
kles o 18,2 %). V roce 2012 je pak celý rok 1 osoba ve výkonu trestu OS
a druhá skoro 9 měsíců.
V roce 2013 došlo pak k poklesu vloupání do vozidel oproti roku
2012 o 10,32 %.
V roce 2014 došlo k dalšímu poklesu počtu vloupání do vozidel, za‐
tím dle porovnání při stavech ke konci měsíců říjen (2013 – 343x
a 2014‐ 306x) tj. o 10,79 %.

281
282

VTOS = výkon trestu odnětí svobody
Je předpoklad, že tento součet za rok 2014 bude nezměněn
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Vývoj problematiky vloupání do vozidel v období před
a po zadržení osob
Pokusil jsem se ve statistických přehledech zjistit, zda omezením na
svobodě kterékoliv ze zájmových osob může dojít k okamžité změně ve
vývoji konkrétního druhu trestné činnosti (dynamice).
Po zadržení
Dne 28. 1. 2011 byl J. H. po zadržení vzat do vazby. V době od 15. 1.
do 27. 1. 2011 bylo zaevidováno 14x vloupání do vozidla a 1x pokus.
Ve stejném časovém úseku po zadržení bylo zaevidováno 8x vloupání
do vozidla.
Dne 27. 5. 2013 byl po opětovném zadržení vzat do vazby J. Š., v ob‐
dobí 7 dní před zadržením bylo zaevidováno 17x vloupání do vozidla
(tj. 50 % za celý měsíc) a v období 7 dní po jeho zadržení to bylo 12x
vloupání do vozidla.
V roce 2014 dne 4. 4. nastoupil J. H. do výkonu trestu odnětí svobo‐
dy. V rozmezí 9 dnů před jeho nástupem bylo zaevidováno 16x vloupá‐
ní do vozidla, v době po jeho nástupu ve stejné době zaevidováno 15x
vloupání do vozidla.
V roce 2014 byl dne 8. 7. vzat do vazby J. Š. V době 7 dní před tímto
datem bylo zaevidováno 10x vloupání do vozidla a v době 10 dnů po
jeho zadržení to bylo 6x vloupání do vozidla, přičemž zde bylo neob‐
vykle dlouhé období 5 dnů bezjediného případu.
Ze zjištěných dat nelze jednoznačně vyvozovat žádný závěr, ale po‐
rovnal jsem vždy stejné časové období před a po datu vazby nebo ná‐
stupu do VTOS u každé z osob. Zajímavé je, že vždy po omezení některé
z osob na svobodě byl v krátkém časovém období výskyt vloupání do
vozidelvždy nižší.
Po propuštění
Zabýval jsem se též myšlenkou, zda po ukončení výkonu trestujaké‐
koliv z uvedených osob nedochází ke zjevnému zvýšení počtu vloupání
do vozidel. Jak je patrné z níže uvedeného přehledu statistických čísel
v naprosté většině vždy dojde k citelnému nárůstu tohoto druhu trest‐
322

né činnosti. Následující měsíc popropuštění některé ze zájmových osob
se nápad tr. činnosti vloupání do vozidel mění takto:
-

říjen 2010 48x, listopadu 2010 56x tj. nárůst o 16,67%

-

červen 2011 10x, červenec 2011 42x tj. nárůst o 320%283

-

září 2012 30x, říjen 2012 50x tj. nárůst o 66,67%

-

březen 2013 43x, duben 2013 36x tj. pokles o 16,28%

-

srpen 2013 25x, září 2013 33x tj. nárůst o 20%

Vývoj počtu vloupání do vozidel po měsících
Zabýval jsem se i vývojem vloupání do vozidel v jednotlivých měsí‐
cích s vyznačením nástupu a ukončení trestu. Zápis proveden takto
X/XXx = omezení na svobodě zájmové osoby, zápis proveden takto
X/XXx = ukončení trestu (vazby) zájmové osoby.
Rok 2010:
1284/56x,2/52x,3/51x, 4/54x, 5/57x, 6/47x, 7/30x, 8/48x, 9/38x,
10/48x, 11/56x, 12/48x. data omezení nejsou, ukončení 7. 10. a 15. 12.
Rok 2011:
1/44x285, 2/26x, 3/28x, 4/27x, 5/23x, 6/10x, 7/42x, 8/38x, 9/27x,
10/27x, 11/43x, 12/42x. Data omezení 23. 1. a 28. 1., datum ukončení
24. 6.
Rok 2012:
1/47x, 2/44x, 3/46x, 4/40x, 5/3x, 6/34x, 7/38x, 8/33x, 9/34x,
10/50x, 11/56x, 12/43x.Data omezení nejsou, data ukončení 22. 9.
Rok 2013:
1/35, 2/36x, 3/33x, 4/36x, 5/43x, 6/24x, 7/23x, 8/22x, 9/33x,
10/48x, 11/51x, 12/26x.
Datum omezení 27. 5. a 14. 10., data ukončení 30.3. 27.8.

Bez zajímavosti není, že v květnu 2011 bylo zaznamenáno 23x vloupání do vozidla
a srpnu 2011 poté 38x
284 Číslo před lomítkem označuje měsíc
285 Omezeny na svobodě 2 ze tří zájmových osob
283
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Rok 2014:
1/49x, 2/44x, 3/35x, 4/28x, 5/26x, 6/18x, 7/23x, 8/29x, 9/22x,
10/30x.
Data omezení 4. 4. a 8. 7.
Uvedený přehledvývoje počtu vloupání do vozidel nám napovídá ur‐
čitou provázanost stavu této trestné činnosti v závislosti na omezení
svobody zájmové osoby nebo na jejím návratu na kriminální scénu.
Po datech 6‐ti omezení osobní svobody zájmové osoby došlo 5x
k poklesu nápadu dané trestné činnosti a pouze 1x k jejímu nárůstu.
Pokles trestné činnosti byl však vždy dlouhodobějšího charakteru
v řádu minimálně 3 měsíců, v době po omezení na svobodě 2 ze 3 osob
to bylo výrazné snížení až na dobu 5 měsíců. Naopak nárůst byl za‐
znamenán pouze na 1 měsíc a to nevýrazně.
Po 6‐ti datech ukončení omezení na svobodě došlo 5x k nárůstu po‐
čtu vloupání do vozidel a v 1 případě k jeho poklesu.
Problematika vloupání do bytu
Na základě statistických výstupů jsem se částečně pokusil řešit
i problematiku vloupání do bytů v teritoriu MO PČR Nusle. V rámci re‐
gistrované kriminality byl ve sledovaném období poměr tohoto druhu
kriminality k celkovému nápadu takovýto:
- v roce 2009 celkem 66 trestných činů tj. 3,6 % z celkového počtu
TČ
- v roce 2010 celkem 99 trestných činů tj. 5,7 % z celkového počtu
TČ
- v roce 2011 celkem 48 trestných činů tj. 3,7 % z celkového počtu
TČ
- v roce 2012 celkem 56 trestných činů tj. 3,4 % z celkového počtu
TČ
- v roce 2013 celkem 78 trestných činů tj. 4,9 % z celkového počtu
TČ
- do konce října 2014 39trestných činůtj. 3,2 %z celkového počtu TČ
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V rámci vyhodnocovaného obdobínastoupila zájmová osoba dne 17.
6. 2010 do výkonu trestu odnětí svobody. V tomto roce bylo od začátku
roku evidováno 56 vloupání do bytu, do konce roku pak 43. Zde zmi‐
ňovaná konkrétní osoba však prováděla vloupání zvláštním „modem
operandi“, který nenesl znaky žádné zručnosti nebo vynalézavosti. Za‐
jímavé je, že shodný způsob provedení se objevil až 2. 12. 2010. V prvé
polovině roku byl tento způsob provedení použit u každého 2. až 3.
vloupání.
V problematice vloupání do bytů zde nelze činit žádný závěr. Nepo‐
dařilo se mi zjistit žádná data k jiným osobám, na základě kterých by
šlo alespoň provést prognózu tohoto druhu kriminality na daném kon‐
krétním území. To znamená, že k uvedené problematice nemůže být
vysloven ani pravděpodobnostní předpoklad.
Problematika krádeží jízdních kol
Bylo mojí snahou na základě statistických výstupů řešit i problema‐
tiku krádeží jízdních kol v teritoriu MO PČR Nusle. V rámci registro‐
vané kriminality byl ve sledovaném období poměr tohoto druhu
kriminality k celkovému nápadu takovýto:
- v roce 2009 celkem 33 trestných činů tj. 1,8% z celkového počtu
TČ
- v roce 2010 celkem 13 trestných činů tj. 0,75% z celkového počtu
TČ
- v roce 2011 celkem 17 trestných činů tj. 1,3 % z celkového počtu
TČ
- v roce 2012 celkem 56 trestných činů tj. 3,4 %z celkového počtu
TČ
- v roce 2013 celkem 30 trestných činů tj. 1,9 % z celkového počtu
TČ
- do konce října 2014 44 trestných činů tj. 3,6 % z celkového počtu
TČ
Za vyhodnocované období byla zájmová osoba ve výkonu trestu od‐
nětí svobody 2x. V roce 2009 od poloviny října. Do tohoto okamžiku
bylo odcizeno 24 jízdních kol, do konce roku pak dalších 9 kol. V době
výkonu trestu bylo např. za celý rok 2010 odcizeno 13 a v roce 2011
pak celkem 17 jízdních kol.
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Druhý trest nastoupila osoba začátkem září 2014, do té doby bylo
odcizeno 28 jízdních kol, do konce října pak dalších 16 kusů. Je nutno
uvést, že situace v roce 2009 a 2014 byla zcela odlišná. Zatímco v roce
2009 prováděla zmiňovaná osoba trestnou činnost samostatně, v roce
2014 již fungovala i jako podílník a měla zorganizovaný prodej kol přes
zastavárny.
Je patrné, že podíl této trestné činnosti na celkové kriminalitě na
území MO PČR Nusle je relativně malý. Základní statistický přehled
predikuje možnost, že jedna jediná osoba může mít značný vliv na ten‐
to jeden konkrétní druh kriminality v mikrooblasti. Se získanými daty
však nelze provést žádný další rozbor. Musím tedy konstatovat, že po‐
kud jde o oblast krádeží jízdních kol, nelze bez dalšího sběru dat z vyti‐
povaných lokalit činit další žádné závěry.
Závěr – shrnutí:
Ve svém příspěvku jsem se pouze na základě statistických údajů
o registrované kriminalitě na území MO PČR Nusle pokusil zjistit, zda na
velmi malém území ve velké aglomeraci jakým je hl. m. Praha, může malý
počet osob mít vlivna stav a dynamiku kriminality (mikrokrimanality).
Jsem si velmi dobře vědom, že se jedná pouze o malý vzorek a nelze
z něj činit žádné obecně uznatelné závěry. Domnívám se však, že mo‐
hou položit základ pro další navazující výzkumnou činnost.
V oblasti vloupání do vozidel bylo i na tomto malém území možno
pracovat s informacemi, které mohou vypovídat o vývoji konkrétního
druhu trestné činnosti v závislosti na tom, zda osoby s jasnou krimi‐
nální kariérou a se vztahem k území jsou v konkrétním čase na svo‐
bodě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, případně ve vazbě.
Problematiku jsem se pokoušel vyhodnotit z různých úhlů pohledu.
Zjištěná data nasvědčují tomu, že opravdu lze za stanovených podmí‐
nek vyvozovat předpoklad, že na stav kriminality v oblasti vloupání do
vozidel může mít vliv i jen několik málo jedinců.
V oblasti vloupání do bytů a krádeží jízdních kol bylo k dispozici ma‐
lé množství údajů a dat, a nelze proto vyvozovat žádné předpoklady.
Mgr. Bc. Vladimír Oliberius
Krupská 1742/6, 100 00 Praha 10
E‐mail: znalec.bezpecnost@volny.cz
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VĚZEŇSTVÍ A MOŽNOSTI RESOCIALIZACE

Vybrané sociálně patologické jevy mladistvých
a dospělých osob ve výkonu trestu odnětí svobody
a na svobodě – srovnání
Selected Social Pathological Phenomena of Juveniles
and Adults during Imprisonment and at Liberty –
the Comparison
Eva BIEDERMANOVÁ
Anotace: Sociálně patologické jevy se vyskytují nejen v běžném svě‐
tě, ale také v nepřirozeném vězeňském prostředí při výkonu trestu od‐
nětí svobody. Srovnání některých nejzávažnějších z nich z hlediska
věku osob, které je páchají a jejich závažnosti.
Klíčová slova: Fyzické napadení ve věznicích, hromadné nepokoje
vězňů, kriminalita, mladiství, sebevraždy, sociálně patologické jevy.
Annotation: Social pathological phenomena occur not only in
an ordinary world but also in an unnatural prison setting during
imprisonment. The comparison of some of the most serious ones was
made according to the age of persons who commited them and
according their seriousness.
Keywords: Physical assault in prisons, multipleriots of prisoners,
criminality, juveniles, suicides, social pathological phenomena.
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Sociálně patologické jevy provázejí lidskou společnost pravdě‐
podobně již od jejího vzniku a prostupují ji napříč všemi sociál‐
ními vrstvami. Už od vzniku lidské společnosti sledujeme takové
sociálně patologické jevy, jakými jsou alkoholismus, nealkoholo‐
vá toxikomanie, prostituce, sebevražednost, vandalismus, po zří‐
zení institutu manželství také rozvodovost, a jiné jevy, které dříve
i dnes nezřídka přestavují předpolí či podhoubí kriminality (jako
jednoho z nejzávažnějších sociálně patologických jevů) nebo jsou
alespoň jejím průvodním jevem.
Mezi nejzávažnější sociálně patologické jevy řadíme beze sporu kri‐
minalitu – tj. zločin a sebevražednost, s ohledem na mnohdy nenapra‐
vitelné důsledky vyplývající z těchto jednání na okolí i na osobu tyto
patologické jevy páchající.
Jestliže hovoříme o sociálně patologických jevech, musíme zmínit
skutečnost, že tyto páchají osoby různého věku i pohlaví, tzn. nejen do‐
spělé osoby, ale také mládež (tj. děti a mladiství). Obecně lze sociálně
patologické jevy páchané mládeží definovat jako nejzávažnější poruchy
v chování mládeže, projevující se především jako narušení sociálních,
ale též trestně právních norem vyznačují se hromadností výskytu,
stabilitou a rozšířeností při stejných sociálních podmínkách např. al‐
koholismus, nealkoholová toxikomanie, prostituce, kriminálním jedná‐
ní(Marešová & kol., 1997). Mládež definuje zákon č. 218/2003 Sb.,
o soudnictví ve věcech mládeže v § 2 jako děti a mladistvé – dítě jako
osobu od narození do patnácti let věku a mladistvého jako osobu od
patnácti do osmnácti let věku.
Pokud sledujeme strukturu kriminality mládeže, jednoznačně pře‐
važují méně závažné majetkové trestné činy (krádeže), naopak velmi
závažné formy kriminality (vraždy, znásilnění) se vyskytují mezi
touto věkovou kategorií poměrně zřídka (Večerka, Holas, Štěchová,
Diblíková, & Neumann, 2004).Trestná činnost páchaná mládeží je spe‐
cifická určitými druhy. Ze statistických údajů o registrované krimina‐
litě Policejního Prezidia ČR lze vyčíst, že některé trestné činy jsou
typické pro tuto věkovou skupinu, např. na počtu objasněných trest‐
ných činů poškozování cizí věci dle § 228 odst. 2 trestního zákoníku
(tzv. sprejerství) v roce 2010 se podílelo kolem 48 % pachatelů z řad
mládeže. Zvýšený podíl mládeže lze vysledovat i u trestného činu šíření
poplašné zprávy (§ 199), šíření toxikomanie (§ 188a) atd. (Válková,
Kuchta, & kol., 2012).
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Počet evidovaných trestných činů spáchaných mládeží od roku 1999
každoročně klesá (u dětí více než čtyřnásobně, u mladistvých přibližně
o polovinu) a klesá také počet známých pachatelů trestné činnosti, viz
graf č. 1. Tato skutečnost je vysvětlována nepříznivým demografickým
vývojem (klesá porodnost) a převládajícím podílem neobjasněných
trestných činů evidované trestné činnosti (není znám pachatel a tudíž
není znám ani jeho věk)(Marešová & kol., 2013).Obdobný trend se od‐
ráží i v počtech dospělých pachatelů trestné činnosti. Jednou z možnos‐
tí, jak lze tuto skutečnost vysvětlit, je fakt, že penologická recidiva
trestné činnosti je zhruba 60 % (trestnou činnost páchají téměř dvě
třetiny recidivistů) a populace dospělých pachatelů postupně stárne.
S přibývajícím věkem pachatelů trestné činnosti dochází k pozvolnému
ukončování jejich kriminální kariéry.
Graf. č. 1
Vývoj počtu známých pachatelů trestné činnosti –
dospělých a mládeže

Vývoj počtu známých pachatelů trestné
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Tab. č. 1: Sledované sociálně patologické jevy v českých
věznicích v letech 2005‐2013
Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet
vězněných 18 937 18 578 18 901 20 502 21 734 21 892 23 154 22 612 16 609
osob
Z toho
mladiství
Vězni,
kteří se
pokusili
o sebe‐
vraždu

188

166

168

213

219

200

205

172

113

56
68
77
68
77
64
není
není
není
(0,30%) (0,37%) (0,41%) (0,33%) (0,36%) (0,29%) uvedeno uvedeno uvedeno

Z toho
mladiství

8
1
1
(4,76%)
2
1
není
není
není
2 (2%)
(0,53%) (0,60%) z toho 2 (0,94%) (0,46%)
uvedeno uvedeno uvedeno
ženy

Vězni,
kteří
dokonali
sebevraž‐
du

6
9
9
13
11
9
7
13
15
(0,03%) (0,05%) (0,05%) (0,06%) (0,06%) (0,05%) (0,04%) (0,07%) (0,04%)

Drželi
hladovku

23

20

16

21

18

19

18

6

10

Případ
fyzického
napadení

47
64
68
75
46
54
33
35
28
(0,25 %) (0,35%) (0,36 %) (0,37%) (0,21%) (0,25%) (0,14%) (0,16%) (0,17%)

Z toho
mladiství

1
2
3
1
(0,53 %) (1,20 %) (1,78%) (0,47 %)

Hromadné
nepokoje
vězňů

31

36

150

369

0

0

5
(2,44%)

0

2
(1,77 %)

176

71

44

73

240

Údaje byly čerpány ze Statistických ročenek Vězeňské služby ČR (dále
jen VS ČR) v příslušných letech viz http://www.vscr.cz/generalni‐
reditelstvi‐19/informacni‐servis/statistiky‐a‐udaje‐103/statisticke‐
rocenky‐1218/
Počet mladistvých vykonávajících trestní opatření odnětí svobody
nepodmíněně v českých věznicích se pohybuje řádově v desítkách až
stovkách odsouzených. V letech 2008‐2011 se pohyboval kolem dvou
stovek, po amnestii prezidenta republiky z počátku roku 2013, jejich
počet poklesl téměř na sto.
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Trestní opatření odnětí svobody vykonávajímladiství zpravidla od‐
děleně (§ 7 písm. a) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody) od ostatních odsouzených ve zvláštních věznicích nebo oddě‐
leních věznice. Dovrší‐li mladistvý ve výkonu trestu odnětí svobody
devatenáctý rok věku, může soud rozhodnout, že se odsouzený mla‐
distvý přeřadí do věznice pro ostatní odsouzené. Tak může dojít k situ‐
aci, že v počtech odsouzených mladistvých ve statistikách VS ČR jsou
zahrnuti i odsouzení starší osmnácti let.
K jakým sociálně patologickým jevům páchaným ve věznicích dochá‐
zí? Mezi nejzávažnější, s ohledem na jeho dopady patří suicidium, pří‐
padně pokus o něj. V případě dospělých pachatelů trestné činnosti
vykonávajících trest odnětí svobody nepodmíněně, pokusy o sebevraž‐
du čítají několik desítek pokusů ročně – zhruba mezi 60 – 80 pokusy
(od roku 2011 nejsou data o pokusech sebevraždy ve statistických ro‐
čenkách VS ČR uváděna). V přepočtu na počet dospělých vězněných
osob se jedná o desetiny procenta. U mladistvých vězněných osob je
procentní zastoupení pokusu o sebevraždu uvedeno v poměru ke sku‐
pině mladistvých vykonávajících trestní opatření výkon odnětí svobo‐
dy uložené nepodmíněně. Počet dokonaných sebevražd je samozřejmě
menší než v případě pokusů o ně. Pokud srovnáme pokusy o sebevraž‐
du v případě mladistvých/dospělých odsouzených přepočtených počet
osob vykonávajících trestní opatření/trest, větší sklony k sebevražed‐
nému jednání mají mladiství. Nutno ale zdůraznit, že při takto nízkém
počtu mladistvých vykonávajících trestní opatření se procentní poměr
mezi mladistvými/dospělými změní již u navýšení o jednu osobu.
Pro úplně dokreslení situace je nutno uvést, kolik sebevražd je
spácháno v České republice v běžné populaci. Z dat Českého statistic‐
kého úřadu vyplývá, že více sebevražd páchají muži než ženy. V roce
2013 spáchalo sebevraždu 1573 osob, což je zhruba 0,01% v populaci
(v roce 2012 je situace obdobná)286. Lze konstatovat, že pobyt ve věz‐
nicích je pro odsouzené stresujícím faktorem, který má za následek
zvýšený počet sebevražd (byť se jedná o rozdíly v setinách procent).

286

K 31. 12. 2013 bylo v České republice ČSÚ registrováno 10 512 419 osob, viz
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=DEM0030PU_KR&vo=t
abulka&kapitola_id=19
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Tab. č. 2
Počet sebevražd v ČR v letech 2003 – 2013 podle pohlaví
Rok

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Muži

1 365 1 286 1 272 1 142 1 147 1 123 1 230 1 245 1 337 1 370 1 291

ženy

354

297

292

258

228

256

234

257

252

277

282

celkem 1 719 1 583 1 564 1 400 1 375 1 379 1 464 1502 1 589 1 647 1 573

Údaje byly získány z dat Českého statistického úřadu, viz Demografická
příručka 2013
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/130055‐14
Statistická ročenka VS ČR uvádí také počty fyzického napadení. Jed‐
ná se o napadení příslušníků VS a občanských zaměstnanců VS ČR ve
vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody obviněnými, odsouzenými či
dokonce civilní osobou (např. ze strany návštěv ve věznici). Počet na‐
padení civilními osobami se během let snižuje, což si lze vysvětlit
zejména striktním dodržováním bezpečnostních opatření ve věznicích.
Mladiství se podílí na fyzickém napadení sporadicky (od jednoho na‐
padení v letech 2005 a 2008 do 5 napadení v roce 2011), jak ve vazbě,
tak ve výkonu trestu. Pokud však přepočteme jednotlivá fyzická napa‐
dení mladistvých na počet osob ve výkonu trestu, zjistíme, že procen‐
tuálně jsou mladistvé vězněné osoby při fyzickém napadení 2‐17krát
aktivnější než osoby dospělé. Jedním z argumentů, proč jsou mladiství
ve výkonu trestu agresivnější než dospělí, tkví ve skutečnosti, že nej‐
přísnější trestní opatření – odnětí svobody uložené nepodmíněně –
ukládá soud pro mládež v krajním případě tj. u závažných provinění –
loupeže, znásilnění, vraždy atd.
Zajímavostí je, že se na fyzických napadeních podílí i vězněné ženy,
byť jde o jednotlivé excesy. Většinou se jedná o jednotlivé případy roč‐
ně, výjimkou byl rok 2007, kdy došlo k fyzickému napadení příslušníků
VS či občanských zaměstnanců ženami v devíti případech (v pěti pří‐
padech dospělou obviněnou, ve třech dospělou odsouzenou a v jenom
případě dospělou civilní osobou)287.

287

K započítávání občanských zaměstnanců do statistik mimořádných událostí v českých
věznicích v případě fyzického napadení došlo od roku 2005.
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Z penologického hlediska rozlišujeme hromadné nekázně vězňů podle
jejich povahy a z hlediska jejich závažnosti:
a) hromadné vystoupení vězňů – má nenásilný charakter a chybí
zde aktivní projev agrese např. pasivní odpor a projevy nepo‐
slušnosti projevující se typicky odmítnutím odebrání stravy
b) hromadná nekázeň vězňů – nenásilné, ale agresivní chování nebo
odmítnutí poslušnosti skupinou vězňů např. nadávky, výhrůžky
c) vzpoura vězňů – vystoupení vězňů proti vězeňskému řádu spo‐
jené s ničením věcí a násilnostmi(Sochůrek, 2008).
Z hlediska trestního práva je za vzpouru vězňů viz § 344 zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník považován:
a) odpor – mírnější forma neochoty podrobit se rozkazu, příkazu
nebo pokynu příslušníků VS ČR, tato forma zahrnuje i pasivní
odpor (vězni nebo chovanci odmítají plnit své povinnosti)
b) vzepření – aktivní jednání tj. násilné jednání vůči osobám nebo
věcem a výhružné jednání (Šámal & kol., 2010).
Jak závažné následky mohou mít vzpoury vězňů z hlediska jejich
rozsahu, ilustruje jedna z největších vzpour v československých vězni‐
cích, která vypukla jako reakce na amnestii vyhlášenou Václavem
Havlem v roce 1990 a na ní navazující neprofesionální vyjádření někte‐
rých tehdejších politiků, kteří usilovali o „humanizaci vězeňství“ ve
slovenské věznici Leopoldov (III. nápravná skupina). Vzpoura skončila
úmrtím jednoho z vězňů (podle soudní pitvy smrt způsobila výbušnina,
kterou si vězeň vyrobil sám a vybuchla mu v rukou) a 29 zraněnými,
11 zraněných bylo na straně zasahujících. Škody na budovách činily cca
300 mil. Kč, z 11 budov 5 zcela shořelo. Vzpouru vedl odsouzený vrah
Tibor Polgáry, který se prohlásil za ředitele věznice. V příštím roce ná‐
sledoval útěk 7 vězňů z téže věznice, vedený právě Polgárym, při kte‐
rém zabili 5 dozorců a několik osob zranili. (Jedlička, 2014).
Statistická ročenka vězeňské služby uvádí tzv. hromadné nepokoje
vězňů, mladiství se na nich nepodíleli. Dalším zdrojem informací jsou
výroční zprávy VS ČR. V průběhu roku 2008 došlo ke dvěma hromad‐
ným vystoupením vězněných osob (369) ve věznici Horní Slavkov, kte‐
rého se zúčastnilo celkem 294 odsouzených a ve věznici Kynšperk – 75
odsouzených (Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok
2008, 2014). K většímu vystoupení vězňů došlo také v roce 2013 (240)
ve věznicích Vinařice (2x) a Rapotice (2x). Důvody, které vedly k těmto
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hromadným vystoupením vězňů, nejsou ve výročních zprávách bohu‐
žel uvedeny.
K méně závažným a také méně častým projevům odporu patří hla‐
dovky. Jedná se o jednotlivé případy ročně. Ve vazbě se jedná o ojedi‐
nělé případy (1‐3/rok), ve výkonu trestu do 20 případů ročně.
Mladiství tento druh nenásilného odporu dle statistik nevyužívají.
Závěrem lze konstatovat, že v případě uzavřených sociálních zaříze‐
nítotalitního typu, mezi něž vězenípatří, sociálně patologické jevy‐
vzkvétají. Jejich vyšší počet u sebevražd a pokusů o ně, navzdory
bezpečnostním opatřením, je způsoben zejména nepřirozeným (stre‐
sujícím) prostředím věznice, patologií osob ve výkonu trestu, ztrátou
běžných sociálních vazeb a soukromí. Obecně však patologické chování
mladistvých a dospělých osob ve výkonu trestu a běžné populaci
vzhledem k jeho specifickým projevům (např. držení hladovky, vzpou‐
ry) nelze srovnávat.
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Specifické problémy v zacházení s odsouzenými
trvale pracovně nezařaditelnými
Specific problems in the treatment of convicts
permanently unemployable
Tereza RASZKOVÁ, Stanislava HOFERKOVÁ

Anotace: Předložený text pojednává o specifické skupině odsouze‐
ných v českých věznicích. Nastiňuje stěžejní problémy v zacházení
s odsouzenými trvale pracovně nezařaditelnými.
Problematika zacházení s odsouzenými trvale pracovně nezařaditel‐
nými není blíže rozpracována v normativních aktech ani interních do‐
kumentech. Chybí metodika, jak v konkrétních případech postupovat,
jak s odsouzenými speciálně zacházet, jak profesně vzdělávat zaměst‐
nance Vězeňské služby České republiky, kteří s touto skupinou nejvíce
pracují.
Klíčová slova: výkon trestu odnětí svobody, odsouzený, specifické
skupiny odsouzených, zacházení
Annotation: The presented article talk about specific group of
prisoners in the Czech prisons. This outlines showing the key issues in
the treatment of convicts permanently unemployable.
The issue of the treatment of convicted permanently unemployable
is not elaborated upon in the normative acts neither internal documents.
Missing methodology, both in particular cases proceed, how specifically
to deal with prisoners, both professionally educate the Prison service
employees of the the Czech Republic, who they are working the most
with this group.
Keywords: execution of imprisonment, convicted, sentenced specific
groups, treatment
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Trvale pracovně nezařaditelní jako specifická
skupina odsouzených
Výkon trestu odnětí svobody má své odlišnosti, které se zvláště
uplatňují u specifických skupin odsouzených. Do této skupiny spadají
především mladiství, ženy, matky nezletilých dětí, odsouzení trvale
pracovně nezařaditelní, odsouzení s duševními poruchami a porucha‐
mi chování, velmi nebezpeční a odsouzení s cizí státní příslušností.
U všech zmíněných skupin se přihlíží k věkovým, psychickým a fyziolo‐
gickým zvláštnostem nebo jejich nebezpečnosti.
V každé z těchto skupin odsouzených je potřeba uplatňovat indi‐
viduální přístup a specifické zacházení (srov. programy zacházení
na Slovensku, Papšo, 2011). Úkolem specializovaných oddělení je
především (Bajcura, 2005) minimalizovat u somaticky a duševně
slabších odsouzených možnost zneužívání, omezit konflikty mezi od‐
souzenými a předcházet možnému výskytu problémů, umožnit odsou‐
zeným vykonat trest odnětí svobody v prostředí, které nebude dále
zhoršovat jejich psychický stav a zaměřit se také na přípravu odsouze‐
ných na jejich včlenění do běžné společnosti.
Kategorie odsouzených trvale pracovně nezařaditelných (dříve ozna‐
čena jako odsouzení se sníženou pracovní schopností nebo postižených
vadami) byla zavedena na základě čl. 60 Řádu výkonu trestu odnětí
svobody, který byl prováděcím předpisem ministra vnitra k plnění zá‐
kona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Dle zmíněného
čl. 60 spadaly do této kategorie dvě skupiny odsouzených:
•

„muži starší 65 let a odsouzené ženy starší 60 let nebo ti

•

kteří podle posudku ústavního lékaře jsou trvale neschopni jaké‐
koliv soustavné práce nebo trpí dlouhodobou závažnou choro‐
bou, která podstatně snižuje jejich pracovní schopnost nebo
vyžaduje soustavných zvláštních léčebně preventivních opatření“
(Regent, Tolar, 1966, s. 83‐84).

Pro uvedené odsouzené se zřizovala zvláštní oddělení, kde jim byla
poskytována odborná pomoc (psycholog, psychiatr) a odsouzený mohl
být na základě odborného doporučení přemístěn k vyšetření či léčbě
do psychiatrické léčebny (Regent, Tolar, 1966, s. 83‐88). Všem osobám
zahrnutým v čl. 60 byla poskytována soustavná zdravotní péče (přede‐
vším v ambulantní formě). Jedinou věznicí, kam byli soustředěni od‐
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souzení se sníženou pracovní schopností nebo odsouzení s postižením,
byla Věznice Ostrov nad Ohří. Byla zde i léčebna tuberkulózy a respi‐
račních nemocí (TRN).
V devadesátých letech můžeme nalézt v materiálech o profilaci vě‐
zeňských zařízeních snahu o vytvoření specializovaných oddělení pro
nepracující odsouzené (zkratka SONO). U odsouzených se snížnou pra‐
covní schopností byly, kromě zvýšené zdravotní péče, i požadavky na
intenzivní individuální sociální práci (Regent, Tolar, 1966, s. 83‐88;
Zubkov, 1989, s. 347‐349).
Odsouzeným trvale pracovně nezařaditelným (dále jen odsouzený
TPN) je dle současné platné legislativy podle § 69 zákona o výkonu
trestu odnětí svobody „odsouzený,
•

který je starší 65 let, pokud sám nepožádá o zařazení do práce,

•

který byl uznán invalidním ve třetím stupni, ledaže sám požádá
o zařazení do práce a jeho pracovní schopnost takovéto zařazení
připouští, nebo

•

jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení. (Zá‐
kon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně
některých souvisejících zákonů, 2015).

Z uvedené citace zákona vyplývá, že se jedná o velmi specifickou
a širokou skupinu osob, mezi kterými můžeme najít jedince nejen se
špatným fyzickým či duševním zdravím, ale také osoby v důchodovém
věku. Mezi osobami TPN se vyskytují i osoby trvale upoutané na lůžko,
imobilní, vážně a nevyléčitelně nemocní. Jsou zde však také odsouzení
v důchodovém věku, kteří jsou stále vitální, v dobré fyzické i psychické
kondici.
V nařízení generálního ředitele (NGŘ) č. 71/2013 – o vazebních věz‐
nicích a profilaci věznic Vězeňské služby České republiky jsou uvedeny
věznice, ve kterých jsou zařazeni odsouzení trvale pracovně nezařadi‐
telní. Jsou to: Věznice Kynšperk nad Ohří, Věznice Rapotice, Věznice
Břeclav, Věznice Pardubice, Věznice Plzeň, Věznice Světlá nad Sázavou,
Věznice Karviná, Vazební věznice České Budějovice, Vazební věznice
Liberec, Vazební věznice Ostrava, Vazební věznice Praha Pankrác,
Vazební věznice Praha Ruzyně, Vazební věznice Teplice (NGŘ č. 71/
2013).
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Senior ve vězení
Když do vězeňského zařízení „vstoupí“ odsouzený v pokročilejším
věku, často zjistí, že instituce byla „navržena“ především pro mladší,
zdravější a více energickou část populace. Vzdělávání i odborné pro‐
gramy jsou navrženy především pro osoby mladšího věku a pro dospě‐
lé tak, aby byly zlepšeny jejich vzdělávací dovednosti či získali další
kvalifikace, které by jim usnadnily úspěšný přechod zpět do společnos‐
ti (Aday, Krabill, 2006, s. 246‐247). Avšak někteří stárnoucí vězni ne‐
musí být nikdy propuštěni na svobodu, proto programy zacházení
vyžadují odlišné cíle, a tím i žádoucí úpravu.
Pokud hovoříme o odsouzeném v seniorském věku, lze uvažovat
o dvou variantách. V prvním případě osoba ve výkonu trestu odnětí
svobody zestárne, což je přirozené zejména u dlouhodobých trestů od‐
nětí svobody nebo u doživotně odsouzených (nad 60 let máme 8 do‐
životně odsouzených; Statistická ročenka Vězeňské služby České
republiky 2014, ©2015, s. 98). U této skupiny musíme brát na zřetel,
že se stárnutím se přirozeně mění potřeby těchto osob i specifika za‐
cházení s nimi. Druhou skupinou jsou osoby, které spáchají trestný čin
již v seniorském věku. Kriminalita seniorů má svá specifika a v tuzem‐
ské literatuře jí, bohužel, není věnována dostatečná pozornost (což je
způsobeno samozřejmě i prozatím zanedbatelným množstvím seniorů
mezi pachateli trestných činů).
Senior jako pachatel trestné činnosti
Trestná činnost pachatelů v průběhu jejich života vykazuje určité
shodné rysy. Ukazuje se, že s postupujícím věkem pachatelů od dětství
po stáří se frekvence trestných činů mění. Vrcholu dosahuje zhruba na
začátku dospělosti, což znamená, že nejvíce trestných činů je zazname‐
náno v tomto období. Se zvyšujícím se věkem pachatelů dochází k po‐
stupnému snižování frekvence. Tuto skutečnost vyjadřuje tzv. věková
křivka kriminality (age‐crime curve), která má typický tvar: po strmém
vzestupu k vrcholu (někdy kolem počátku dospělosti) nastává její po‐
zvolné skosení (tento charakteristický tvar je typický pro celkovou re‐
gistrovanou kriminalitu, nacházíme ho v různých zemích a dobách, bez
ohledu na rasový a minoritní status; nemusí však platit pro různé dru‐
hy kriminality či jednotlivé pachatele; Moulisová, 2009, s. 107 – 108;
Válková, Kuchta a kol., 2012, s. 107). Tuto skutečnost dokládá následu‐
jící graf:
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Graf 1: Podíl stíhaných a vyšetřovaných osob v dané věkové kategorii
v roce 2013

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bez‐
pečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2013: (ve srovnání
s rokem 2012): Tabulková a grafická část [online]. Praha, 2014 [cit. 2014‐08‐13].
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zprava‐o‐situaci‐v‐oblasti‐vnitrni‐
bezpecnosti‐a‐verejneho‐poradku‐na‐uzemi‐cr‐v‐roce‐2013.aspx., s. 13.

Z grafu je patrné, že trestná činnost se objevuje již v období dětství,
avšak výrazně narůstá v období dospívání a mladé dospělosti (podíl
všech známých pachatelů ve věku 18 až 30 let v roce 2012 byl 41 %,
osoby stíhané a vyšetřované v kategorii 18 až 30 let v roce 2013 tvořily
zhruba 38 %). Jak jsme zmínili výše, věková křivka kriminality je po‐
měrně stabilní, i když Marešová (Marešová a kol., 2013, s. 21 – 22)
upozorňuje, že věková struktura známých pachatelů se v posledních
letech mění. Počet evidovaných trestných činů spáchaných pachateli
mladšími 18ti let od roku 1999 každoročně klesá (evidovaná trestná
činnost dětí poklesla více než čtyřnásobně a mladistvých o cca polovi‐
nu). S poklesem podílu mládeže mezi známými pachateli se zvyšuje
podíl dospělých pachatelů, konkrétně dospělých mužů (v roce 2010
tvořili muži starší 18ti let více než 80 % ze všech známých pachatelů).
V poslední dekádě minulého století představovali pachatelé mladší 30
let více než 60 % ze všech známých pachatelů, v roce 2012 bylo v této
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věkové kategorii mezi vyšetřovanými a trestně stíhanými pachateli již
méně než 50 %. Tento pokles byl prokazatelně způsoben poklesem po‐
čtu pachatelů nejmladších věkových kategorií – do 18ti let věku. Vý‐
razně klesající trend kriminality pachatelů do 18ti let bývá vysvětlován
jednak nepříznivým demografickým vývojem v České republice, jednak
převažujícím podílem pachatelů s nezjištěnou totožností (tj. i nezná‐
mého věku) nad známými pachateli.
I přes patrné změny v počtu trestných činů a pachatelů v různých
věkových kategoriích je stále zřejmé, že se vzrůstajícím věkem krimi‐
nalita klesá. Postupující věk zřejmě nese potenciál zábrany dalšího po‐
kračování v páchání trestné činnosti (Moulisová, 2009).
Zacházení s trvale pracovně nezařaditelnými
Konkrétní postupy zacházení s trvale pracovně nezařaditelnými
nejsou nikde popsány. Platí u nich základní zásady zacházení, jako jsou
zásady individualizace, reálnosti, odpovědnosti, bezpečnosti společ‐
nosti, reintegrace apod.
„Práce s touto skupinou odsouzených je pro zaměstnance náročná
pro specifika související se zdravotním stavem odsouzených. Z tohoto
důvodu je hlavním cílem vyplnit jejich volný čas a tím potlačit nežá‐
doucí vzorce chování. Z terapeutických aktivit jsou uplatňovány
zejména rukodělné činnosti, ergoterapie, arteterapeutické a relaxační
aktivity se zaměřením na individuální práci, na rozvoj žádoucích vlast‐
ností a práci s deliktem.“ (Výroční zpráva o činnosti Věznice Pardubice
za rok 2009, 2010, s. 9)
Mezi specifické problémy u odsouzených TPN patří především:
•
•
•
•

nedodržování hygienických návyků, porušování pravidel lidské‐
ho soužití,
nerespektování ustanovení vnitřního řádu,
nežádoucí projevy jejich onemocnění (psychického i fyzického
rázu),
průvodní znaky stáří (pokleslá schopnost adaptability, vitality
a energie, zhoršující se zdravotní stav, zpomalení psychomoto‐
rického tempa, poruchy spánku, ulpívání na stereotypech a ne‐
důvěra, nejistota, rozmrzelost, nesnášenlivost, zapomnětlivost či
poruchy paměti aj.).
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Dalšími faktory, které významně ovlivňují adaptaci a celkový průběh
výkonu trestu odnětí svobody u těchto odsouzených, jsou existence
rodiny, životní zkušenosti a finanční možnosti.
Obtíže s dodržováním základních hygienických návyků a nežádoucí
projevy jejich onemocnění přispívají ke vzniku konfliktů s ostatními
spoluodsouzenými. Řada odsouzených trpí inkontinencí (moče i stoli‐
ce), nejsou schopni se sami vykoupat či převléci. Odsouzeným TPN,
jenž jsou imobilní a méně pohybliví, je zajišťována pomoc tzv. zdravot‐
ními asistenty. Zdravotní asistenti pomáhají odsouzeným především
při přesunech z místa na místo, při provádění hygieny (mytí, koupání,
holení, převlékání), zajišťují výměnu ústavního prádla. Na odděleních
pro odsouzené TPN pracují také odsouzení, kteří zajišťují rozvážku
a výdej stravy. Zdravotní asistenti jsou důležitou součástí chodu spe‐
cializovaných oddělení. Jsou ubytováni na SpO a často musejí pracovat
i v nočních hodinách, kdy řeší aktuální problémy vyplývající ze zdra‐
votního stavu odsouzených, v několika případech díky včasné první
pomoci zachránili jinému odsouzenému život. Výjimkou nejsou ani
problémy s dodržováním vnitřního řádu věznice a dalších norem upra‐
vujících výkon trestu odnětí svobody. Může se jednat o „drobnosti“, ja‐
ko je kouření na ložnicích, hromadění předmětů mimo skříňku, až po
projevy nesnášenlivosti vůči ostatním (jak odsouzeným, tak i personá‐
lu), které ústí do fyzického násilí.
Eminentním specifickým problémem je i užívání léků, především
psychofarmak a léků tlumících bolest, které se pak dostávají z ubyto‐
ven pro TPN i na další ubytovny věznice a nesou s sebou i další rizikové
jednání ve věznicích, která vedou i k mimořádným událostem.
S ohledem na výše uvedené je velmi obtížné pro odsouzené TPN do‐
sažení I. prostupné skupiny vnitřní diferenciace věznice, především
pokud mají nějaký tělesný handicap, jako významného motivačního
činitele. Na druhou stranu je zase nežádoucí, aby jim byly udělovány
odměny jen za pouhé plnění stanovených povinností. Stále tak vyvstá‐
vá otázka, jak tyto odsouzené motivovat k aktivnějšímu přístupu.
Jelikož je tato skupina velmi heterogenní, ale zároveň jsou počty TPN
poměrně malé (497 odsouzených; Statistická ročenka Vězeňské služby
České republiky 2013, ©2014, s. 109), setkávají se věznice s otázkou,
jak s rádoby problematickými odsouzenými rotovat (systém rotace je
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např. u doživotně odsouzených). Obdobná, ale daleko vážnější situace,
je u mladistvých odsouzených (jsou umístěni pouze ve třech věznicích
a jejich počet se pohybuje okolo 90ti).
Zacházení se specifickými skupinami odsouzených vytváří také spe‐
cifické požadavky na kompetence – vědomosti, dovednosti i charakte‐
rové vlastnosti (včetně těch morálních) pracovníků Vězeňské služby
ČR. Zvýšené nároky jsou kladeny zejména na personál, který je v kaž‐
dodenním styku s odsouzenými. Na přelomu let 2009 a 2010 byl ve
Věznici Pardubice osmi vychovatelům pracujícím s odsouzenými TPN
předložen dotazník, ve kterém hodnotili mimo jiné i rozdíly v zacháze‐
ní u odsouzených ve standardním výkonu trestu (všichni vychovatelé
tuto zkušenost měli) a u odsouzených TPN (Raszková, 2010). Respon‐
denti uvedli následující odlišnosti u odsouzených TPN:
•

pomalejší jednání odsouzených,

•

hůře chápou,

•

špatná, častější a náročnější komunikace,

•

značná trpělivost při jednání s odsouzenými,

•

odlišný přístup,

•

odlišná spolupráce s lékařem a dalšími specialisty OVT,

•

vyšší náročnost,

•

nutnost větší individuální péče (práce) s odsouzenými,

•

citlivější posuzování osobnosti,

•

snížená mentální úroveň,

•

(často) snížené rozumové schopnosti,

•

pomalé psychomotorické tempo,

•

psychiatričtí pacienti,

•

psychické poruchy,

•

větší agresivita,

•

větší koncentrace obtížně ovladatelných odsouzených,

•

špatná hygiena,

•

zdravotní problémy odsouzených,
343

•

zdravotní zvláštnosti,

•

věk,

•

větší koncentrace vícetrestaných odsouzených a následná demo‐
tivace odsouzených,

•

větší využívání volného času.

Mezi překážky, které ztěžují výchovné působení na odsouzené TPN,
uvedli vychovatelé např. náročnější komunikaci, málo informací
ohledně psychických poruch a zdravotního postižení, slabé rozumové
schopnosti některých odsouzených, neefektivní zaměřenost na zá‐
jmové aktivity, neexistence motivace na základě finálních výsledků ne‐
bo nízký počet odborných zaměstnanců.
„Je důležité, aby zaměstnanci k této specifické skupině odsouzených
přistupovali individuálně s ohledem na jejich věk a zdravotní specifika,
zachovávali jejich důstojnost, avšak byli důslední k dodržování stano‐
vených pravidel pro pořádek a kázeň, což by mělo zabránit demotivaci
ostatních odsouzených. Vzhledem ke kumulaci problematických osob
(kverulanti, agresoři, …) je potřebné mít přehled o vztazích mezi od‐
souzenými a nebrat jejich případné vzájemné problémy na lehkou
váhu.“ (Raszková, Hoferková, 2014, s. 378)
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Aggression and violence in Polish prisons – Symptoms
and causes of the phenomenon
Dariusz SARZAŁA
Annotation: This paper touches the problem of aggression and
violence in Polish prisons. An analysis of the manifestations, types and
causes of aggression and violence among prisoners was conducted and
the scale of this phenomenon has been presented. The paper presents
results of the research aimed at showing the way of looking of the
prisoners at the phenomenon of aggressiveness and violence and its
causes in the spatially narrow world of a total institution, a prison. The
paper also shows the need to search for effective forms of prophylaxis
in the prevention of aggression and violence among prisoners.
Key words: prison, prisoners, aggressive behavior, violence,
resocialization

Types and specificity of aggression and violence
occurring in prisons
A prison as a closed place of residence of enforced isolation, with the
specific features of a total institution (Goffman, 1975), creates the
characteristic social environment, significantly different from the
normal conditions of human functioning. Stay of the detainee in prison
isolation makes it impossible to satisfy many basic needs, and thus it
becomes a source of behavioral disorders, including aggression and
violence. This problem is pointed out in the studies of many Polish and
foreign researchers dealing with this issue (Silberman, 2001; Maghan
1999; Knowles 1999; Porporino and In.; 1992; Useem, P. Kimball,
1989; Crouch, J. W. Marquardt 1989; Andrews D. A. Bonta 1994;
Binczycka‐Anhocler 1996; Szałański, J. Michalski 1998). It should be
noted that persons deprived of their freedom in many cases exhibit
antisocial personality disorder, which manifests as a lack of respect for
social and legal norms (Piestrzyński 2011, p. 202), and many prisoners
showed a deviant behavior at an early age (Sikorska, 2014, pp 48‐62).
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On the basis of the studies conducted by authors dealing with these
issues and the statistical analysis of the Polish prisons, it may be
concluded that in Polish prisons most common forms of this type of
behavior are: fights, beatings, abuses, rapes and economical violence
(Szałański, J. Michalski, 1998). Furthermore, the problem is also the
phenomenon of autoimmunity, which is not presented due to the
volumetric dimensions of this publication. It should be also emphasized
that it is difficult to estimate the scale of aggression and violence in
prisons, because this kind of behavior is hidden by the perpetrators
due to legal and disciplinary consequences. In contrast, victims and
witnesses are afraid of perpetrators’ retaliation and reaction of the so‐
called second prison life where the information transfer to the
administration about what is going on in the prison environment is
stigmatized. Therefore, there is a kind of ”conspiracy of silence” among
the prisoners around the topics of aggressive behavior and violence.
Beatings and fights
Among the most common aggressive behavior, which are one of the
major threats to the safety of persons residing in prisons, first of all,
fights and beatings should be mentioned (See. Broadly, Sarzała, 2013,
pp. 243‐264), the number of which has remained high and basically
unchanged over the last several years.
Table 1. The number of beatings and fights
among prisoners in 2005‐2013
Year
Number of
events

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
738

818

733

704

795

928

878

792

823

Number of
1557
participants

1877

1644 1 533 1714

2068

1883

1701

1801

Source: Statistical data of the Central Board of Prison Service
It should also be emphasized that the presented data are officially
identified cases of beatings and most likely do not reflect the scale of
the problem, as there may be a certain number of these events, which
were not disclosed due to disciplinary and legal consequences and the
characteristics and the silence of the prison environment.
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It should be noted that the number of prisoners in Polish prisons
in 2013 was 83898, and from 2005 – (82751) it has not altered
significantly.
Abuse
The most drastic forms of violence and aggression in prison
environment are some cases of abuse among the prisoners, which
often take the form of refined cruelty (Sarzała, 2013, pp. 249‐250;
Bałandynowicz 2012, pp. 23‐31). In many cases, the aggressors act
in brutal and ruthless way, and even the prospect of serious
consequences does not stop them288. In most cases, the abuse begins
with forcing the victims to do small services, in the absence of
resistance from the victims, the scale of claims expands greatly. The
victims are often convinced that their abuse by other prisoners is
a temporary state which is experienced by each newly arrived
prisoner. But in fact, bullying can be either a single act, or it can take
a very long time, even several weeks.

288

Violation of bodily integrity of another person is a crime and in every case of such oc‐
currence the prison administration shall inform the competent public prosecutor's of‐
fice, also the incarcerated aggressor bears any disciplinary actions, arising out of the
Executive Penal Code and Regulations.
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Table 2. The number of events relating to abuse of
a prisoner in 2005‐2013
Year

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Number of
events

73

83

89

78

66

65

67

53

31

Number of
participants

247

278

300

220

217

201

210

169

112

Source: Statistical data of the Central Board of Prison Service
On the basis of the data presented in the table, we can conclude that,
although in the last four years, there has been a downward trend of
abuse cases confirmed, however, these numbers are still high, which is
a major threat in terms of personal security of prisoners.
Sexual violence
People living in prison isolation (mostly juveniles) are also forced by
other prisoners to perform sexual activities (See also, Bałandynowicz
2012, pp. 27‐30).
Table 3. The number of events related to a rape of
a prisoner in 2005‐2013
Year

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Number of
events

6

5

6

9

10

5

4

2

1

Number of
participants

21

14

19

27

24

8

14

4

2

Source: Statistical data of the Central Board of Prison Service
On the basis of the data contained in the table it can be concluded
that there has been a decline in the number of rapes in recent years.
However, it is still too early to predict what the situation will be like. It
should also be noted that the determination of the exact dimensions of
sexual violence, as well as other forms of aggression is very difficult
because the prisoners hide it.
It must also be emphasized that, as marked by Wojciech Piestrzyński
it is necessary to diagnose and treat sexual dysfunctions (Piestrzyński,
2012 pp. 102 – 114). ,,Victims of sexual violence deserve the absolute
therapeutic support. The therapeutic work with the perpetrators must
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also not be forgotten, because this is the only way to help them not to
return to the life of crime.” (Piestrzyński, 2012, 2013, p. 459).
Economic violence
A major problem in prison isolation is also economic violence. It is
mainly manifested in indebtedness of “poorer” prisoners who have
no assets, financial resources and outside help by prisoners rich in
tangible. The resulting debt causes the so called percentage increase.
Consequently, persons who are not able to return, for instance,
borrowed cigarettes, television equipment, etc. are blackmailed by
their creditors. This leads to the situation that the prisoners‐debtors, in
many cases, “run away” from creditors, which becomes, for example,
a reason for not coming back from passes, self‐releases from places of
employment outside the prison, asking for isolation from the other
prisoners, or transportation to other prisons. Economic violence can
lead to psychological and physical violence, as debts are often enforced
with the application of threats to use force, which in turn results in, for
instance, brawls or beatings (Sarzała, 2009, pp. 43‐45).
The phenomenon of aggression and violence among prisoners
and its causes in the light of own studies
In order to illustrate the effect of the total nature of prison isolation
on the prisoners’ ability to display above mentioned behavior, the
results of research, conducted in 2013 by the author of this paper,
were used. The group of 18 prisoners, aged 19‐51, imprisoned in three
prisons in Poland: in Barczewo, Iława and Kamińsk were included
in the study. The study was based on interviews, recordings and
transcriptions, as well as observation, analysis of texts and documents.
The aim of this study was to investigate the specific way of looking of
persons deprived of their liberty at pathological, aggressive behaviors
and their conditioning in a spatially narrow isolation in prison world,
and also at penitentiary activities aimed at minimizing these behaviors.
This paper presents only this part of the test results, which shows
individual way of looking of the prisoners at the phenomenon of
aggression and violence and its causes in prison isolation.
The research question in this case is as follows: What are the
prisoners’ own experiences with the occurrence of the phenomenon of
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aggression and violence among incarcerated people and how do they
perceive its causes?
In the statements of my respondents the threads on aggressive and
violent behavior associated with the totality of the prison appeared
quite often, although some of them were trying to avoid the subject, or
to generalize the particular topics. The phenomenon of aggression and
violence in the prison environment is in fact, as previously mentioned,
a very sensitive and deeply concealed subject, as it leads to the
disciplinary action, and in many cases to criminal liability, whereas the
disclosure of it leads to being harassed by other prisoners.
One of my interlocutors pointed to the problem of detecting cases of
aggression by the administration, especially the beatings and abuses in
the prison. In his opinion, it is very difficult because the perpetrators
are highly specialized in hiding such events. In many cases, they are
able to hide cases of violence so that no one from the administration
knows anything, and therefore they do not bear any consequences of
their actions.
Cases of aggression occur frequently, but often it is that a prisoner
who is a victim of violence says nothing about it, they mask him so that
he shows nowhere, for example, this person does not go for a walk or to
common‐room classes, and during the assembly he stands in the back, he
is hidden from view by others, but is afraid to report to the ward or
educator, because he is threatened with even worse, brutal beating and
that he will be a snitch and will be in jail, humiliated, demoted and
isolated. (Grzegorz)
Two other prisoners also pointed to the prevalence of aggression
and violence in prisons.
I have been living in prisons for over nine years now and I can say that
I have met with aggression in every prison, also in this one. Its
manifestations are all kinds, from verbal – harassing others through
mental i.e. bullying, harassment, and physical violence, for example
abusing one another, beating weaker prisoners. (Michał)
I have seen a lot of types of aggression in the prisons, it is not true that
aggression in prisons is decreasing, according to me, it is increasing.
Frequently aggression begins with the scoffs, from the ordinary type of
wrangling, and it ends with a beating, bullying. In this place, there are
also such cases. (Mateusz)
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In the case of prison isolation it is not possible to isolate oneself
from other people. Prisoners, beside many inconveniences related
to their stay in a total institution, experience also constant and
uninterrupted presence of others. In this case, it is not only the
reconciliation between various characters and tastes, the sense of
danger to one’s personal safety, likes and dislikes, or even belonging to
a subculture of some sort, but primarily, it is about violations of
privacy, defined as a space, which a man recognizes – more or less
consciously – as his own property or a buffer zone (Schmidt 2009,
p. 107). This violation is not necessarily due to the deliberate actions of
prisoners or the staff, but it may be caused by the conditions and
specificity of closed environment. This is evident in Polish prisons in
which the execution of a sentence of imprisonment and penitentiary
impact (Machel, 2003, p. 21; Kalman, 2005, pp. 117‐135) are held in
overcrowded environment and the inmates are primarily incarcerated
in shared cells.
The respondents, participating in the study, pointed out the above
mentioned problem as a source of violence in the prison environment.
(…)Aggression among prisoners would be lesser if the space in the
prison was not so small; if it was bigger then there would be less
conflicts. You know, we are all people, including prisoners, we have this
intimate zone, some have more, others – less, and when it is exceeded, it
raises a variety of unpleasant and conflict situations, i.e. how would you
feel if someone entered in the morning to your apartment? Certainly
some discomfort, because that's how I feel in the morning in a cell, and
I am often nervous, which often leads to different tensions, and not only
I behave like this, also others get angry easily. (Marian)
(…) On my own example, that is the example of my cell, I see that
sometimes aggression arises for no reason, someone gets up in the
morning, a wrong move, a wrong word causes aggression. The cells are
simply too tight, when in a small cell 5‐6 people live, then people become
irritable, often burst with aggression, I know, because I feel it sometimes
and I observe others as well. (Mateusz)
In their statements, the prisoners discussed the hostile architecture
of prisons and the gray monotony of prison space as factors which
prevent them contacts with the outside world, and reduce the supply
of many stimuli from outside the prison walls and are also a cause of
aggressive behavior.
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(…) In my opinion, boredom and apathy lead to aggression in many
cases, especially the lack of work and any interesting activities, i.e. not
much happens in the common‐room. Basically we go to the common‐
room just to meet, talk, exchange new messages and play table tennis.
There is simply nothing to do, and every “scandal”, “quarrel”, row, or
even fight enliven the mood, time flies faster then, it is interesting. (...)
For me, boredom is the cause of aggression in prison, and the lack of any
meaningful activities. Aggression would be lessened if there were any
constructive activities in prisons. (Piotr)
According to me, a man in prison becomes aggressive towards others,
even to himself, because he is closed and sees the same things around, the
same faces, grim walls, grilles, blends, he does the same thing over and
over again, a wake up, a walk and so on. This raises aggression, everyone
is annoyed around you, there are times one does not even want to live,
I know it myself, because I have lived in different prisons for many years.
In this prison, it is just not so bad, because there is a lot of green space,
from the window you can see the forest, we have trees, but there are
prisons, where I have been, where there is only concrete and walls,
through the window you look and you see the wall, concrete and grilles.
The worst type of prison is closed one, because there are only walls,
concrete, and you cannot see what is happening behind the wall.
(Mateusz)
I actually only count down time left for me to be free, because it is hard
to withstand here, nothing happens, just walking and watching television,
educational and cultural activities, if any, you can call them that, as they
are the same, or table tennis, or board games. There is no point in
counting on the pass, or work. We just sit in our cells and wait for the
time we will be free again. This complete isolation and apathy that are in
the “Castle” – the closed prison, according to me, it does not change
a man, it only causes that the man mentally breaks down, or becomes
aggressive towards himself, or to others. (Andrzej)
In the semi‐open prison, in my opinion, there is lesser aggression
because we do not sit huddled in our cells and we can go anywhere alone,
practically all over the site. Of course there are some quarrels and
conflicts, just like everywhere, they also happen when you’re free, but
here no one feels the hostility of the castle. The cells are also shared, but
you could go out of it during the day and go to another one, and the
space is larger. We leave for passes to our families and to work, without
the strict isolation I feel completely different, more normal. (Jan)
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As indicated by the imprisoned respondents, in each prison they saw
the phenomenon of aggression and violence. The reason for aggressive
behavior in prison isolation, according to the respondents, is mainly
strict isolation occurring especially in conditions of closed‐type
prisons. Furthermore, in addition to the poverty of the stimulus, the
respondents pointed to the so‐called boredom of prison – the lack of
attractive forms of activity, gray and monotony of prison space and the
lack of new events (changes in the immediate environment), as well as
the routine behaviors of the prison community.
Conclusions
The analysis of the scale of violence and aggression indicates that it
is a serious penitentiary problem. Its resolution requires the construction
of a system of prevention – including the multi‐directional approach
based on interdisciplinary knowledge. The social space is saturated
with aggressiveness and violence and it is difficult to talk about the
successful implementation of the objectives of imprisonment and
penitentiary rehabilitation. Such an environment is conducive for the
formation of anti‐social behavior, because it teaches problem‐solving
through the use of mental violence and physical strength, and at the
same time it deepens the degree of social maladjustment.
The problems of aggression and violence in prisons are also clearly
signaled by the prisoners who were subjects of the study. In the light
of their statements, the violent and aggressive behaviors are a fixed
part of the reality of the prison, and their conditioning lie especially in
a total character of closed type prisons, they are compounded by
overpopulation and insufficient offer in terms of leisure time activities.
According to the respondents, the manifestations of total character of
the prison often become the cause of personal conflicts and they lead
to aggressive behaviors.
In the context of the statements of these interviewees and the
number of cases of aggressive behavior among prisoners, it is necessary
to search for new, effective solutions aimed at eliminating areas of
aggression and violence in prison environment. It is particularly
important to reach camouflaged areas of prison life, in order to know
not only the manifestations, but mainly the mechanisms of aggressive
and violent behavior, which in turn will help to develop more effective
ways of minimizing them.
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Loneliness of prisoners who have committed crimes
against sexual freedom
Wojciech PIESTRZYŃSKI
Annotation: A man, being in penitentiary isolation, in theory, has
time to reconsider his perception of the world, again accept the social
norms that he once broke. Hence, a key task for the employees of
correctional facilities should be the rehabilitation of a person who has
ended up as the social outcast. On the other hand, can anyone expect
the results of social reintegration, when among other things, a prisoner
is left alone in mental, as well as in the physical dimension. At this
point it is better to define that in this case the loneliness should be
understood as isolation, that is, not being the choice, but the situational
dictation. Therefore, the concepts of loneliness and solitude among the
prisoners will be used interchangeably in these considerations.
Key words: penitentiary isolation, loneliness, sexual freedom,
resocialization

The dimensions of loneliness of a person who is
in prison isolation
Life in prison is generally associated with the time needed to
compensate for the excess of social norms and wrongs done to another
person or a social group. Paradoxically, the person incarcerated for
exceeding social norms is isolated from the society to which in further
or closer future is to be returned. According to Henry Machel, prison
rehabilitation goal “is to liquidate or significantly reduce social
maladjustment among individuals to whom it is addressed”.289 It seems
that socialization or secondary socialization called rehabilitation can
bear fruit if it is done on canvas of some social group that respects
social norms. Thus, a person acquires or re‐assimilates social norms
289

H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche,
Gdańsk 2003, p. 21.
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when it comes to social interactions. Therefore, as Dariusz Sarzała
notes: “it should be remembered that, in order for the punishment to
achieve its goal, which is the social integration and readaptation, it
must be constructed so as not to create the gap between the offender
and society, but to try to alleviate that gap”290 In a prison setting such
interactions become very limited.291 The prisoner is lonely in at least
four dimensions, he is deprived of stable and mutually acceptable
interactions based on participation, acceptance, intimacy and openness.
The first dimension concerns the solitude of the prison environment.
On the surface, it might seem that this dimension does not exist when
one lives among other inmates, and the watchful staff is aware of the
need to support the prisoners.292 293 The second dimension of solitude
can be called social loneliness. The third dimension is loneliness in the
family. Finally, the fourth one is loneliness on a personal level.
Lonely man and penitentiary isolation
It is suggested above that prison should be a place where a new man
is born, ready to return to the social field. Those, who are imprisoned
for acts against sexual freedom usually reside in therapeutic wards.
The name itself already suggests that this is a place where the prisoner
should receive professional psychological help. It is in fact happening,
but on the other hand, the number of “dependents” per broadly
understood prison therapist, inmates attitudes towards people who
commit these types of crimes are often the cause of re‐exclusion, not
social exclusion in the world of free men, but in the isolated world. In
the interviews, the prisoners, who are incarcerated for crimes such as
incest, pedophilia, or rape, say that the other inmates serving the
sentences do not know about their actions. On the one hand, it is
D. Sarzała, Resocjalizacyjne aspekty kary pozbawienia wolności (in:) E. Łuczak, S. Przyby‐
liński, J. Żeromska – Charlińska (ed.), Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji, Ol‐
sztyn 2014, p. 54.
291 See more, M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwa prawnicze PWN,
Warszawa 2003.
292 Por. M. R. Kalaman, Oddziaływanie penitencjarne w zakładach karnych, [in:] Profilaktyka,
opieka, wychowanie, resocjalizacja – wybrane aspekty, (ed.) K. Socha‐Kołodziej, B. Zajęc‐
ka, Częstochowa 2005, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, p. 117 and others
293 Por. Kalaman, M.A. Kalaman, Nieskuteczność resocjalizacyjna ośrodków przystosowania
społecznego, [in:] Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych, (ed.)
A. Szerląg, Wrocław 2011. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, p. 127 and others.
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an attempt to ensure their own security during incarceration, because
such actions are not acceptable by anyone who is in prison isolation for
non‐sexual crimes. As pointed out by Dariusz Sarzała: “the groups of
prisoners subjected to discriminatory practices on the part of the
“second life” are also perpetrators of certain crimes, especially men
accused of rape and other lewd acts with children”. 294 Consequently
“the prisoner serving his sentence for offenses especially connected
with pedophilia (...) bears very severe consequences of his stigma,
which means that, according to the custom of the prison other people
cannot be friends with him or even contact him (i.e. even giving
a handshake to such a person degrades). Therefore, the interpersonal
relationships of such prisoners with other prisoners are seriously
limited, as an attempt to establish a direct and closer contact with
“victims” may result in degradation, beating of a person entering into
such contact.”295
At the same time life without sharing with others one’s failures,
problems is not conducive to the reorientation of views on the world
and life. It is also a contribution to becoming lonely, which in turn
deepens the already disturbed interpersonal relationships. It is,
therefore difficult to expect that the therapeutic process will be
conducted properly and will bring the desired fruit in the form of
restoration of the individual to society. It may not be the case, because
the prisoners feel lonely in their daily lives. There is nobody to share
their sorrows, joys, dilemmas, concerns or considerations about their
future. One can say that very often the prisoner faces an additional
punishment in the form of forced solitude. Prisoners’ relations with
the persons responsible for the therapeutic process hinder their
perception of themselves and the therapist, as people from the two
worlds that are unable to blend together – a world of freedom with the
world of forced isolation, crime unpolluted world with the world in
which one operates as a result of the offense, world acceptable in the
social dimension with the damned world.

D. Sarzała, Podkultura przemocy w warunkach izolacji więziennej. [in:] Jędrzejko M.
(ed.): Patologie społeczne. Pułtusk 2006, p. 163.
295 D. Sarzała, Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji pe‐
nitencjarnej, Warszawa 2013, pp. 204‐205.
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Loneliness in the social dimension
Every man after serving a sentence in prison should return to his
new life in the social dimension. Currently, most of the prisoners
benefit from the mass media in the form of TV, radio, magazines and
books, which are also called in the context of social reintegration
culture and technique (kulturotechnika)296. The latter (magazines and
books) usually carry the content of therapeutic and preventive values.
The use of them aims at emphasizing the role of culture in human life,
advancing the humanistic motivation of behavior, helping in choosing
the values and responsible bearing the consequences of one’s own
actions, attention to one’s health and normal physical and
psychological development and the development of pro‐social
behavior.297 While the programs, primarily in the television, are
carriers of good and bad emotions. “In many media communications
multidimensional cultural reality is reduced to entertainment‐
saturated with brutality and aggression.”298 It should also be noted
that: “the media inform about events, at the same time the roots of
these events, the real causes are often not reached. Even the news of
current events are taken out of the wider context and if the event is
taken out of the broader context, it may have a completely different
meaning and significance than it has in the reality.”299
What a free person sees in TV, i.e. information services are also
possible to watch on the other side of the bars. Therefore, the
prisoners often by the media carrier receive signals from the society
that no one is expecting them, it is even demanded that they never
return to that society. The information designed in such a way can
cause not seeing any sense in changing one’s ways of thinking and
acting, because in their minds they stand to lose anyway.
D. Sikorska, Kulturotechnika jako metoda resocjalizacji, (in:) S. Bębas (ed.) Współczesne
oblicza resocjalizacji penitencjarnej, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2010, p. 115.,
pp. 115‐122; I. Wielewska, D. Sikorska, Uwarunkowania uzależnienia dzieci i młodzieży
od Internetu, (in:) S. Bębas (ed.), Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny, Wyższa
Szkoła Handlowa, Radom 2011, p. 125.
297 A. Rejzner, Kultura fizyczna w zakładach penitencjarnych – ważniejsze wnioski z prze‐
prowadzonych badań, [in:] Wina – Kara – Nadzieja – Przemiana. Materiały I Krajowego
Sympozjum Penitencjarnego, Kalisz, 25–27 września 1996 r., ed. J. Szałański, COSSW,
Kalisz 1996, p. 488.
298 D. Sarzała, Przekaz medialny jako problem pedagogiczny. [in:] Siemieniecki B. (ed.):
Manipulacja – Media – Edukacja. Toruń 2007, p. 234.
299 Sikorska D., Wielewska I., Manipulacja i dezinformacja w mediach w ocenie studentów polito‐
logii, Zeszyty Nauk Pedagogicznych, Nr 2/2012, WSSE w Gdańsku, p. 168.
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It is obvious that the society should not approve of the behaviors
and actions, which the prisoners committed while being free men. On
the other hand, the hatred directed to man and not his actions leads to
a sense of loneliness in the society. A person, who is not accepted by
others, is not able to change and has no motivation to do so. On the
contrary, in the absence of measurable changes, that individual sees
the benefits for himself which result from meeting the needs according
to his preferences and tastes. In his (socially reprehensible) behavior
he really does not bear a great risk, at most he will return to a life of
isolation. The society has forever renounced that person.
Loneliness in the family dimension
While analyzing the number of received packages and letters it may
be noted that sex offenders are the least likely to be supported by their
families. It often happens, during their interviews the, one can hear
that their families do not maintain contact with them, as opposed to
petty thieves who are visited by mothers, wives and many other
women, especially on the days of the transmission of packages. The
family life of sex offenders is often, once and for all, ruined. While in
prison, they live with the knowledge that no one is expecting them
when they get out. Thus, if no one is waiting, it means that they are
second‐class people. In their personal development they lack of
interpersonal communication with their own children, over which they
often have no parental rights anymore. Not being able to enjoy growth
of their children, their progress, these criminals often do not see the
chance of their own transformation. Abandoned by their wives,
partners in life, often deprived of material goods they have more
difficult work on creating a positive image of femininity. The family, of
a free person or that which exceeded the legal standards, will always
be a support of the change.
Dariusz Sarzała indicates that: “Family support is a major factor in
the process of rehabilitation of convicted persons. The support provided
by the family, not only prevents adaptation of the prisoners to life in
prison (prisonization), but also it has a positive effect on the
preservation of family ties and maintaining the unity of the family. (...)
the lack of support in the outside world (from the family) in the
emotional, social and economic dimensions, results in a quick and full
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integration with the world of the prison, also in its pathological
forms.” 300
It should also be noted that inmates that remain lonely loose their
chance to see the world in more friendly ways.
Loneliness in the personal dimension
The above‐mentioned dimensions of loneliness consequently lead to
feelings of lonesomeness on a personal level. A lonely man, as a social
and family person, in a time and place in which he lives, is not able to
cope with accepting himself. That man, in order to cope with himself
adds to the situation the critical evaluation of his own behavior or the
total negation of it. The personal dimension of human functioning is
a derivative of assessments about us that come from further and closer
environment and at the same time it is a personal, internal assessment
of ourselves in terms of our humanity. If we are not accepted by others,
it is difficult for us to accept ourselves. We assume different masks to
alleviate this notion, but there come moments where a man is in truth
with himself and he is overwhelmed with his loneliness on the
personal level. In one man there are two realities – the first, which
condemns the world, and the man himself, and the other, that wants to
change for the better but there is not much clout because it has a sense
of solitude.
Conclusion and Summary
It seems that in the therapeutic work with criminals who were
sentenced for crimes against sexual freedom, it becomes a key not to
allow the situation in which the prisoners have to live in a multi‐
dimensional sense of loneliness. This exclusion and, consequently, the
same social exclusion lead to the situation in which they are unlikely to
change their behavior and acceptance of the world. Since we are all
members of earthly society in a sense, we are responsible for the
loneliness of individuals in prison isolation.
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Účinnost služby Romský mentoring na výkon
alternativních trestů u romských klientů PMS ČR
The effectiveness of Roma Mentoring Service on
performance of alternative sanctions imposed
to Roma clients of PMS
Marek DEMNER
Anotace: Demografické informační centrum uskutečnilo průzkum
účinnosti služby Romský mentoring, poskytované RUBIKON Centrem,
na výkon alternativních trestů a opatření u romských klientů Probační
a mediační služby ČR.Výzkumné šetření potvrdilo, že služba prokaza‐
telně pomáhá překonávat překážky, které brání splnění podmínek al‐
ternativního trestu, a má pozitivní dopad na kvalitu jeho výkonu.
Klíčová slova: alternativní tresty a opatření, Probační a mediační
služba ČR, Romský mentoring, romský mentor, snižování recidivy, pre‐
vence kriminality
Annotation: Demographic Information Centre carried out research
of effectiveness of Roma Mentoring Service provided by RUBIKON
Center on performance of alternative sanctions and measures imposed
to Roma clients of the Probation and Mediation Service. The research
confirmed that the service has proven to help overcome obstacles to
fulfillment of the conditions of alternative sanction, and has a positive
impact on the quality of its performance.
Keywords: alternative sanctions and measures, Probation and
Mediation Service, Roma Mentoring, Roma mentor, reducing reoffending,
crime prevention
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I. Služba Romský mentoring
Romský mentoringje služba určená pro klienty Probační a mediační
služby ČR (PMS ČR), kteří se cítí být součástí romské menšiny, dostali
se do konfliktu se zákonem a byl jim nebo jim může být uložen alterna‐
tivní trest (u dospělých) nebo opatření (u dětí a mladistvých ve věku
15‐18 let). Napomáhá k efektivnější práci s klienty PMS ČR prostřed‐
nictvím doprovázení a konstruktivního poradenství poskytovaného
romským mentorem, vyškoleným laikem. Účelem služby je motivovat
klienty k úspěšnému vykonání uloženého alternativního trestu/ opat‐
ření a snížit tak rizika recidivy a sociálního vyloučení.
RUBIKON Centrum – realizátor služby
Romský mentoring realizuje nestátní nezisková organizace RUBI‐
KON Centrum(dříve Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.) v úz‐
ké spolupráci s PMS ČR již od r. 2004. Inspiraci našla v úspěšném
modelu dánské probační služby, který aplikovala na podmínky České
republiky.
RUBIKON Centrum je vlastníkem unikátního know‐how služby Rom‐
ský mentoring. Vytvořilo a v praxi prověřilo systém výběru a vzdělává‐
ní mentorů, jejich supervizí a hodnocení úspěšnosti služby. Zájemci
o práci mentora jsou vyškoleni v rámci vzdělávacího programu v roz‐
sahu 100 hodin (60 hod. teorie + 40 hod. praxe). Součástí dalšího pro‐
fesního rozvoje mentorů jsou pravidelné rozvojové supervize, které
zajišťují kvalitu poskytované služby.
Za deset let realizace služby RUBIKON Centrum vyškolilo celkem132
romských mentorů. Ti spolupracovali s 29 středisky PMS ČR v 9
krajích ČR a poskytli službu více než 2000 klientů. Průměrná úspěš‐
nost služby se v průběhu realizace dlouhodobě pohybuje nad 50 %,
v roce 2014 přesáhla dokonce 60 % (metodika hodnocení úspěšnosti
služby viz níže).
Romský mentor
Pro poskytování Romského mentoringu je klíčová osoba romského
mentora, kterého s klienty spojuje sounáležitost s romskou komunitou,
jazyková a kulturní blízkost. Díky tomu je schopen získat si důvěru kli‐
entů, efektivně jim vysvětlit povinnosti vyplývající z alternativního
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trestu/opatření a motivovat je k jejich splnění. S klienty pracuje v teré‐
nu, v jejich přirozeném prostředí, v němž se dobře orientuje.Podporuje
je v konkrétních, praktických krocích a úkolech, v komunikaci s úřady
a institucemi, propojuje klienty s poskytovateli odborných služeb v re‐
gionu. Je tak schopen pomoci jim při překonávání problémů, které
s výkonem alternativního trestu souvisejí – s hledáním zaměstnání,
bydlení,s řešením zadluženosti a exekucí, hospodařením s penězi apod.
Často také v rámci komunity působí jako pozitivní vzor.
Důležitá je rovněžnízkoprahovost služby, díky níž se mentory mo‐
hou stát angažovaní a aktivní Romové bez odborného vzdělání, kteří
pak v průběhu práce s klienty zvyšují své kompetence, profesně
i osobnostně rostou, zlepšují svou pozici na trhu práce.301
Typologie klientů
Klienty vhodné pro Romský mentoring vybírají pracovníci zapoje‐
ných středisek PMS ČR a doporučují je ke spolupráci s romskými men‐
tory (tato spolupráce je oboustranně dobrovolná), kteří s klienty
pracují na základě zakázky probačního pracovníka.
Jedná se o tyto tři typy klientů:
A – nespolupracující:
Klient nereaguje na pozvání, nikdy se nedostavil na středisko PMS
ČR.
B – problémový:
Klient, se kterým probační pracovník navázal kontakt, ale který se
k plnění alternativy a dalších podmínek stanovených soudem či stát‐
ním zástupcem staví nespolehlivě.
C – spolupracující, ale ohrožený sociální exkluzí:
Klient sice spolupracuje, ale riziko ohrožení sociální exkluzí je v jeho
případě velmi vysoké. Jedná se např. o klienty dlouhodobě nezaměst‐
nané, závislé na sociálních dávkách (nebo neschopné si je zařídit), žijící
v sociálně vyloučené lokalitě apod.

301

I z tohoto důvodu není Romský mentoring registrovanou sociální službou podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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Hodnocení úspěšnosti
Efektivita službyje hodnocenapřímo pracovníky PMS ČR, kteří dali
ke spolupráci podnět. Každé dva měsíce hodnotí úspěšnost intervence
mentora u jednotlivých klientů formou standardizované evidence pro‐
střednictvím webového rozhraní do elektronické databáze RUBIKON
Centra. Probační pracovník ke každému klientovi, s nímž aktuálně spo‐
lupracuje mentor, uvádí, zda se situace zlepšila, zůstala stejná, nebo se
zhoršila. Pozitivně hodnotí i případ, kdy mentor zjistil o klientovi in‐
formace (obvykle místo jeho pobytu), které jsou pro PMS ČR přínosné,
ačkoli klient spolupracovat nezačal. Typickým příkladem je dohledání
nespolupracujícího klienta, který se odstěhoval do zahraničí. Kritéria
úspěšnosti jsou: navázání či zlepšení spolupráce klienta s pracovníkem
PMS ČR po zapojení mentora, úspěšné vykonání alternativního trestu
klientem, posílení dovedností vést život bez konfliktu se zákonem, zís‐
kání informací o klientovi pro PMS ČRdůležitých a bez zapojení mento‐
ra nedostupných.
II. Výzkumné šetření „Účinnost služby Romský mentoring
na výkon alternativních trestů u romských klientů PMS ČR“
II.1 Metodologie průzkumu
Na přelomu 2013/2014 uskutečnilo Demografické informační
centrum rozsáhlý průzkum účinnosti Romského mentoringu na výkon
alternativních trestů.302
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit účinnost služby Rom‐
ský mentoring na výkon alternativních trestů u romských klientů Pro‐
bační a mediační služby ČR.
Dílčími cíli bylo:
• popsat a analyzovat hlavní překážky pro úspěšný výkon alterna‐
tivních trestů, vč. definovánírizik a potřeb;

302

Průzkum „Účinnost služby Romský mentoring na výkon alternativních trestů u rom‐
ských klientů PMS ČR“ zrealizovalo Demografické informační centrum
(http://dic.demografie.info) na zakázku RUBIKON Centra v rámci projektu Romové
pomáhají Romům (CZ.1.04/3.2.01/19.00221), spolufinancovaného z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního roz‐
počtu ČR.
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• subjektivní hodnocení rizik a obav, které považují sami klienti za
nejvíce ohrožující;
• překážky účinné spolupráce romských mentorů – PMS ČR –
klientů;
• zmapování silných a slabých stránek služby Romský mentoring.
Výzkumníci využili následující metody: dotazníky, hloubkové rozho‐
vory a fokusní skupiny. Analyzovali také objektivní data o cca 850 kli‐
entech z databáze RUBIKON Centra i z podkladů poskytnutých
zapojenými středisky PMS ČR (dalších cca 800 klientských údajů).
Vedle romských mentorů a klientů služby se do výzkumného šetření
zapojilo celkem 49 středisek PMS ČR, a to se zkušeností spolupráce
s romskými mentory i bez této zkušenosti (jako referenční skupina).
Celkem bylo zapojeno210 respondentů:
1. klienti služby Romský mentoring (N = 118; 114 anket + 4 hloub‐
kové rozhovory);
2. romští mentoři (N = 33; 25 dotazníků + 8 účastníků fokusní sku‐
piny);
3. pracovníci PMS ČR, kteří mají nebo měli zkušenost se službou
Romský mentoring (N = 33; 21dotazníků + 12 účastníků 2 fo‐
kusních skupin);
4. referenční skupina, kterou tvořili pracovníci PMS ČR, kteří nema‐
jí zkušenost se službou Romskýmentoring (N = 24; 18 dotazníků
+ 6 účastníků fokusní skupiny);
5. hlavní metodik PMS ČR (N = 1);
6. koordinátor služby Romský mentoring (N = 1).
Střediska PMS ČR, která se na průzkumu podílela: Beroun, Brno,
Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, ČeskéBudějovice, Český Krumlov, Děčín,
Frýdek Místek, Havířov, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Cheb, Chomu‐
tov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kar‐
viná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, Liberec, Most, Náchod, Nový Jičín,
Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha,
Prostějov, Přerov, Rokycany, Rumburk, Semily, Sokolov, Svitavy, Šum‐
perk, Teplice, Třebíč, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Vyškov, Znojmo.
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II.2 Závěry z průzkumu
Výzkumné šetření prokázalo, že službaRomský mentoring snižuje
práh splnitelnosti uložených alternativních trestů tím, že poskytu‐
je klientům dostatečnou podporu při překonávání bariér bránících
splnění podmínek alternativních trestů / opatření.
Překážky bránící výkonu alternativních trestu / opatření
Potvrdil také existenci specifických překážek výkonu alternativních
trestů/opatření, daných v mnoha případech spíše sociální situovaností
klientů, než jejich individuálními nedostatky:
Komunikační bariéra
Komunikační bariéru vytváří nízká úroveň právních znalostí klientů,
jejich neinformovanost a s ní spojené podceňování významu plnění
podmínek alternativního trestu či opatření. Posilují ji obavy a nedůvěra
vůči představitelům institucí, formální jednání úředníků a vzájemné
neporozumění i existence předsudků na obou stranách.
Prostorová bariéra
Další významnou překážku představuje vzdálenost střediska PMS
ČR od bydliště klienta. Probační středisko pokrývá svou působností
celý soudní okres a pro velkou část klientů může být problém na
schůzky s probačním pracovníkem pravidelně docházet. Důvodem je
špatná dopravní obslužnost, tíživá finanční situace klienta, ale třeba
i obavy z cestování hromadnou dopravou, kterými trpí mnoho Romů.
Subjektivní bariéry
Klienti přiznávají, že ve splnění podmínek jim často brání bariéry
spjaté s osobní disciplínou, nízká motivace, případně i závislost na
omamných a psychotropních látkách.
Nedohledatelnost klientů
Za jednu z nejvýznamnějších překážek označují pracovníci PMS ČR
obtížné dohledávání klientů, kteří nereagují na výzvy, nezdržují se na
uvedených adresách, přestěhovali se bez oznámení změny bydliště
apod. Romský mentor i tuto překážku umí překonat, a tak dohledání
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nespolupracujícího klienta bývá nejčastější zakázkou, se kterou se na
něj pracovník PMS ČR obrací (tvoří téměř polovinu všech intervencí
mentorů).
Vliv Romského mentoringu na kvalitu vykonání
alternativního trestu
Pracovníci PMS ČR se během šetření většinově shodli na tom, že za‐
pojení mentora do spolupráce s klientem se pozitivně odráží na kva‐
litě plnění alternativního trestu, vede k celkovému zlepšení
životní situace klienta a změně způsobu jeho myšlení a chování.
Intervence mentora má podle probačních pracovníků směřovat přede‐
vším ke komplexnímu řešení životní situace klienta a kromě jiného
preventivně snižovat riziko jeho další recidivy.
Probační pracovníci překvapivě nedávali vliv mentora do souvislosti
se splněním alternativního trestu klientem i přes to, že 75% klientů
přidělovaných probačními pracovníky mentorům je buď ze skupiny
obtížně dohledatelných, nebo špatně spolupracujících a lze tedy před‐
pokládat, že bez zapojení mentora by spolupráci s PMS ČR nenavázali
vůbec nebo dosáhli nižší úspěšnosti při vykonání alternativního trestu.
To potvrzují i výpovědi dotazovaných klientů, z nichž dvě třetiny by
podle svých slov uložený trest bez romského mentora pravděpodobně
neplnily nebo jen s většími obtížemi (v anketním šetření 21 % dotáza‐
ných uvedlo, že by uložený trest určitě neplnilo, dalších 47 % uvedlo,
že by jej spíše neplnilo). Všichni respondenti z řad klientů také uvedli,
že pomoc při překonání překážek v rámci výkonu alternativního trestu
považují za užitečnou.
Romský mentoring jako komunikační most
Klíčovým přínosem romských mentorů je bezesporu zprostředková‐
ní informací ve srozumitelné podobě oběma zapojeným stranám.
Klientům dokážou vyložit pro ně nesrozumitelné úřední dokumen‐
ty, vysvětlit jim, jaké z nich vyplývají povinnosti a co jim hrozí, pokud
je nesplní. Jsou schopni eliminovat mýtya „poplašné zprávy“ o alterna‐
tivních trestech a fungování justice obecně, které se mezi klienty šíří
z důvodu nízkého právního povědomí a neinformovanosti. Poradí jim,
co mohou udělat, aby překonali překážky, které ve splnění brání, a po‐
kud se rozhodnou, že to zkusí, mentoři je podporují v jejich snažení ja‐
ko doprovod.
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Významným faktorem úspěšnosti spolupráce je také vliv mentorů na
probační pracovníky, kterým jsou schopnizprostředkovat informace
o specifickém sociálním a kulturním kontextu životní situace konkrét‐
ních klientů. Podle závěrů výzkumného šetření probační pracovníci,
kteří mají možnost využívat služeb mentora, vykazují větší orientaci
v romské problematice a větší porozumění životním podmínkám klien‐
tů. Snáze tak porozumí motivům jednání klientůa jsou schopni reago‐
vat mnohem adekvátnějia komplexně řešit jejich situaci. Působení
mentorů má tak za následek „boření stereotypů“ a změn postojů a způ‐
sobů myšlení ve vztahu k romskýmklientům.
Hlavní faktory úspěšnosti a specifické nástroje mentora
Výzkumné šetření identifikovalo tři hlavní faktory úspěšnosti Rom‐
ského mentoringu:
• individuální přístup mentora ke klientovi,
• terénní způsob jeho práce,
• osobnost mentora
(včetně jeho příslušnosti ke komunitě, k etniku).
Terénní způsob práce a individuální přístup ke klientovi jsou nástro‐
je, kterými disponují i probační pracovníci, pro svou značnou časovou
vytíženost na to však často nemají dostatečnou kapacitu.
Průzkum prokázal, že romský mentor má navíc k dispozici specific‐
ké nástroje, které na rozdíl od úředníka může při práci s romskými
klienty využívat.
Jsou to zejména:
Široká sociální síť a znalost komunity
Mentor často zná svého klienta podle jména již ve chvíli, kdy mu ho
probační pracovník předává. Pokud ho nezná osobně, zná jeho matku,
strýce, bratrance. Jestliže hned neví, kde klient bydlí, nejspíš bude vě‐
dět, kde ho hledat, koho se na něj zeptat. Je schopen získat informace,
které by obyvatelé romské vyloučené lokality neposkytli nikomu z ma‐
jority, natož úředníkovi. Mentor se velmi rychle zorientuje a klienta
dohledá i v případě, že vycestoval do zahraničí.
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Osobní autorita v rámci komunity
Zejména starší mentoři jsou ve své komunitě vybaveni silnou autori‐
tou. Jejich mladší klienti z řad odsouzených je respektují a obvykle si
jim nedovolí odporovat. Pokud jejich doporučení neposlechnou hned,
určitě ho zváží a velmi pravděpodobně nakonec raději udělají, co po
nich mentor chce. Mladší mentoři zase čerpají svou autoritu ze sebevě‐
domí lidí z komunity, kteří jsou respektováni i mimo „ghetto“ a na své
vrstevníky mohou působit jako pozitivní vzor.
Neformální přístup
Příslušnost ke stejné komunitě, jejíž pravidla a hodnotový systém
mentoři znají, jim umožňuje získat důvěru klientů a uplatnit v kontaktu
s nimi skutečně neformální přístup. Mohou vstoupit a vstupují do kli‐
entovy domácnosti, kde si nejprve vypíjí nabídnutou kávu, popovídají
si s přítomnými členy rodiny a zpravidla velmi dobře odhadnou, kdo
z rodiny či sociálního okolí může být jejich spojencem v případě, že se
klient k jejich výzvám staví neochotně.
II. Doporučení vyplývající z průzkumu
Z výzkumného šetření vyplynula také doporučení vzhledem k udrži‐
telnosti a zkvalitnění služby, která lze rozdělit do 3 hlavních oblastí.
1. Hlavní podmínkou udržitelnosti Romského mentoringu je po‐
krytí potřeby středisek PMS ČR zapojením a udržením dostatečného
počtu spolehlivých a kompetentních mentorů.
Kontinuita služby je ohrožována fluktuací mentorů. Důvody ukonče‐
ní spolupráce jsou vyhoření, ztráta motivace, odstěhování či emigrace,
nebo např. ztráta stálého zaměstnání a s ní spojené pobírání podpory
v nezaměstnanosti, které mentorovi znemožňuje pracovat dále jako
externí zaměstnanec na dohodu o provedení práce.
-

Řešením je průběžné vyškolování zájemců o práci mentorů tak,
aby mohli nahradit ty, kteří spolupráci ukončili. Dosud se z ne‐
dostatku finančních prostředků nebo s ohledem na vymezení
projektu mentoři vybírali a zpravidla školili pouze jednou, na za‐
čátku projektu.
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-

-

-

Fluktuaci výrazně omezuje i doplňující vzdělávání stávajících
mentorů. Romští mentoři mají o rozšiřování svých kompetencí
dlouhodobě velký zájem, doškolování tak nejen vede k jejich
profesnímu růstu a zkvalitnění práce s klienty, ale hraje i roli mo‐
tivačního benefitu. Průzkum potvrdil potřebu mentorů dále roz‐
víjet zejména sociální dovednosti při práci s klientem, znalosti
dluhového poradenství a změn v zákonech.
Probační pracovník by měl mít ideálně k dispozici dostatek men‐
torů, aby mohl konkrétní klienty přidělovat těm nejvhodnějším,
podle místní příslušnosti (v rámci celého soudního okresu), věku,
pohlaví atd. Důležitý je také pečlivější – a tím pádem časově ná‐
ročnější – výběr zájemců o vyškolení a prověřování jejich moti‐
vace a spolehlivosti.
Dostupnost a efektivita služby by měla být podpořena také do‐
statečným technickým zajištěním a lepším pokrytím provozních
nákladů mentorů.

2. Maximalizace účinnosti služby by se dosáhlo sjednocením pra‐
xe jednotlivých středisek PMS ČR a jejím sdílením probačními pra‐
covníky i romskými mentory.
Průzkum potvrdil, že praxe jednotlivých zapojených středisek se liší
co do počtu a typů klientů a ukládaných zakázek, hodnocení jejich
úspěšnosti, ale i frekvence kontaktu, způsobu komunikace s mentory
a míry zapojení probačních pracovníků do spolupráce s mentory.
Jako prostředek vedoucí k větší provázanosti, sdílení informací
a příkladů dobré praxe, k nastavení a udržení procesů se již v minulosti
osvědčila společná setkání mentorů, pracovníků PMS ČR i dalších od‐
borníků ve formě workshopů či konferencí, a to nejen v rámci zapoje‐
ných (soudních) krajů, ale i celé republiky. Pro mentory jsou tyto akce
příležitostí vyměnit si zkušenosti s kolegy z jiných okresů či krajů
a dalším motivačním benefitem. S ohledem na to je vhodné zařadit
vedle odborných témat do programu takových setkání i neformální
část a umožnit tak účastníkům potkávat se na osobní, lidské rovině. Vy‐
tváření a udržování osobních vazeb mezi mentory a odborníky zlepšu‐
je jejich spolupráci.
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3. Těsnější zapojení PMS ČR do realizace Romského mentoringu
by umožnilo zpřesnit hodnocení účinnosti i lépe využít potenciál té‐
to služby.
Průzkum doporučil jednoznačně definovat škálu hodnocení při
ukončení spolupráce s klientem, rozšířit evidenci dat o konkrétní za‐
kázky probačních pracovníků a o informaci, zda klient alternativní
trest/opatření vykonal. Spolupráce s mentorem je v mnoha případech
ukončena ještě před splněním podmínek uloženého trestu, což pro‐
blematizuje vyhodnocení přínosu mentora k jeho vykonání. Důvodem
k ukončení spolupráce přitom může být jak neúspěch intervence men‐
tora, tak úspěšné naplnění zakázky probačního pracovníka. Informace
o následném splnění/nesplnění podmínek alternativního trestu/opa‐
tření by umožnila vyhodnotit vliv zapojení romského mentora přímo
na vykonavatelnost alternativních trestů a opatření.
III. Zajištění udržitelnosti služby Romský mentoring
Dosavadní zdroje financování
Implementace výše zmíněných doporučení do praxe samozřejmě zá‐
visí na adekvátním a kontinuálním finančním zajištění. Finanční pro‐
středky na realizaci služby Romský mentoring zajišťovalo RUBIKON
Centrum prostřednictvím dotací a grantů z různých zdrojů: ze státního
rozpočtu, rozpočtů obcí a krajů, z Evropského sociálního fondu.
RUBIKON Centrum má aktuálně k dispozici přibližně 50 vyškolených
romských mentorů ve 20 regionech České republiky, v současné době
jsou však k dispozici finanční zdroje pouze na činnost 20 mentorů spo‐
lupracujících s pěti středisky PMS ČR, a to zejména díky zájmu, podpo‐
ře a součinnosti konkrétních obcí.
Systémové zajištění programů na podporu výkonu
alternativních trestů
Alternativní tresty jsou pro svůj restorativní charakter důležitým
nástrojem resocializace a reintegrace. Jejich nevykonání má přitom zá‐
važné negativní důsledky pro odsouzené i jejich rodiny a sociální okolí.
Přeměna na výkon trestu odnětí svobody s sebou nese zpřetrhání soci‐
álních vazeb, prohlubování sociálního vyloučení a zvýšení rizika reci‐
divy.
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Výzkumné šetření účinnosti Romského mentoringu potvrdilo také
zájem 97 % dotázaných probačních pracovníků o využití speciálních
programů, které usnadní odbourat bariéry pro výkon alternativních
trestů u příslušníků romské menšiny.
Tato fakta ukazují potřebu systémově řešit financování obdobných
(probačních, resocializačních) programů zaměřených na podporu vý‐
konu alternativního trestu a zohlednění specifických potřeb znevý‐
hodněných skupin klientů. Ve stávající legislativě jsou zakotveny pouze
akreditované probační programy pro mladistvé pachatele a i v jejich
případě je dotační systém Ministerstva spravedlnosti ČR nedostačující,
zejména vzhledem k nutné spoluúčasti poskytovatelů.
Praxí a výzkumným šetřením prověřené principy služby Romský
mentoring mohou posloužit jako modelový příklad dobré praxe a vý‐
chodisko pro přípravu potřebných systémových změn a opatření.

Mgr. Marek Demner
RUBIKON Centrum; www.rubikoncentrum.cz
Korunní 880/101, 130 00 Praha 3
E‐mail: demner@rubikoncentrum.cz
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Terapie násilníků jako nástroj ke snižování rizika
recidivy (některé předběžné výsledky)
Treatment of violent offenders: reducing the risk to
reoffend (selected preliminary results)
Václav JIŘIČKA
Anotace
V rámci intervencí zaměřených na snížení rizika recidivy u pachatelů
násilných trestných činů trpících poruchou osobnosti byl vyvinut tera‐
peutický program zaměřený na trestný čin (TERČ), který byl poprvé
systematicky aplikován v roce 2008 ve Specializovaném oddělení pro
odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování ve Vazební věznici
Liberec. Tento terapeutický resocializačně zaměřený program staví
na prvcích švýcarského Ambulantního intenzivního programu (AIP)
Franka Urbanioka z Psychiatricko‐psychologické služby Ministerstva
spravedlnosti kantonu Curych, jehož klíčovou součástí je tzv. terapie
zaměřená na trestný čin. V příspěvku budou představeny vybrané vý‐
sledky intervence za 6 let trvání programu.
Abstract
The offence‐oriented therapy treatment of TERC was derived from
the Swiss intensive program for dangerous offenders – Zürcher
ambulantes Intensivprogramm AIP (Urbaniok & Stürm, 2006a, 2006b;
Endrass et al., 2007). In contrast to the Zurich program, TERC is
delivered within specialized closed prison wards. It integrates a group
of specific therapeutic principles with maximum focus on the
prevention of offences, which are continually worked on risk
assessment, therapeutic community, group cohesion, offence orientated
approach and testing. Selected results of TERC´s first six years of
duration will be presented.
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Klíčová slova: terapie zaměřená na trestný čin, zacházení s pachate‐
li, efektivita intervencí, snížení rizika recidivy, vězeňská služba
Key words: offence‐oriented therapy, offender treatment, treatment
efficacy, reduction of re‐offending, prison service
V celkovém počtu trestných činů spáchaných v České republice
představují ty násilné přibližně 5 %. Podíl násilníků, kteří byli odsou‐
zeni k výkonu trestu odnětí svobody a nastoupí do věznice, je ovšem
podstatně vyšší: téměř jedna třetina (29 %) odsouzených nastupuje do
výkonu trestu pro spáchání násilného trestného činu. Celkově téměř
jedna pětina odsouzených vykonávajících trest odnětí svobody spácha‐
la v minulosti jeden trestný čin, přičemž další pětina spáchala násilný
trestný čin vícekrát. Dohromady si trest za jeden nebo více násilných
trestných činů odpykává necelých 40 % vězeňské populace. Po propuš‐
tění zrecidivuje 40 % násilníků do 6 měsíců po opuštění brány věznice;
do jednoho roku od propuštění pak celkem 50%. Pachatelům násilí je
přisuzována vysoká prevalence poruch osobnosti, v běžné populaci
udávána mezi 0,2 až 9,4 %, u vězněných osob však až u tří čtvrtin
(75 % uvádí Praško, 2003, s. 230; 78 % Crighton & Towl, 2008, s. 63)
a u násilníků‐recidivistů až 90 % (Netík a kol., 1997, s. 68).
U pachatelů násilí se jako účinné ukazují takové intervenční postupy,
které pracují s přítomnými kriminogenními riziky, zohledňují osob‐
nostní charakteristiku či klinický obraz odsouzených a jsou zaměřeny
na přijetí odpovědnosti za trestný čin, posílení sebenáhledu a nácvik
chování v zátěžových situacích. Poměrně homogenní klinický obraz
otevírá prostor pro psychoterapeutickou práci a sledování jejího vlivu
na změnu psychologických charakteristik.
Odsouzeným pachatelům násilí s poruchou osobnosti často nečiní
potíže přizpůsobit se vězeňskému režimu, který pro často značnou re‐
cidivu již důvěrně znají, i podávat dobré pracovní výkony. Vězeňskému
personálu to usnadňuje práci: jedinci adaptovaní na „systém“ nezpů‐
sobují problémy a přesně vědí, kde je jejich místo. Zvláště domi‐
nantním vězňům s těmito charakteristikami bývá v totalitářsky
orientovaných systémech svěřována i jistá pravomoc jako tzv. kápům,
barákovým či „mluvčím“, podíl na samosprávě a moc nad ostatními
spoluvězni, směňovaná za více či méně skryté výhody (vč. možnosti
manipulovat spoluvězni a vydírat je), avšak v každém případě narušu‐
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jící rovnost práv. Jak shrnuje McGuire (2008), zatímco nízkorizikové
a nenarušené osoby budou spíše ovlivnitelné režimovými prvky a za‐
řazením do práce, vysoce rizikové osoby s psychopatologickými cha‐
rakteristikami se sice na režim mohou adaptovat, avšak bez dopadu na
beztrestné chování po propuštění.
Terapie násilníků s dissociální poruchou osobnosti
Je široce rozšířeným přesvědčením, zakořeněným v klinické tradici,
že jedinci s poruchou osobnosti jsou v terapii neúspěšní nebo dokonce
zcela rezistentní vůči terapii. Takový terapeutický pesimismus je per‐
vazivní a podkopává další motivaci hledat efektivní intervence v za‐
cházení s těmito lidmi. Především však nebyl prokázán. Z řady
empirických zjištění založených na výsledcích z meta‐analytických
studií (za všechny alespoň Andrews & Bonta, 2006; Lösel, 2001; Mc‐
Guire, 2008; Salekin, 2000) plyne, že intervenční postupy, jejichž míra
je proporcionální k míře rizika, které jsou zaměřené na specifické kri‐
minogenní potřeby jedince a odpovídají jeho kognitivním schopnos‐
tem, jsou poměrně účinné.
Salekin (2000), který zkoumal vztah psychopatie a efektivity terapie,
upřesňuje, že terapeutické metody jsou u této kategorie pachatelů
efektivnější, pokud je absolventem terapie mladší jedinec, pokud tera‐
pie trvá alespoň 12 měsíců, pokud je na jedince aplikována skupinová
terapie zaměřená na resocializaci namísto klinického příznaku či poru‐
chy a pokud je do terapeutických technik začleněna i práce s rodinný‐
mi příslušníky.
V českých věznicích byly činěny pokusy věnovat se systematicky ná‐
pravě vybraných skupin odsouzených přinejmenším od 60. let. V roce
1965 bylo zřízeno v rámci Sboru nápravné výchovy ČSR v Nápravně
výchovném ústavu Plzeň oddělení pro výkon trestu odnětí svobody od‐
souzených s psychopatickými poruchami. Důraz byl kladen na složku
léčebnou, výslednost byla posuzována dle klesajícího počtu psy‐
chických dekompenzací (Čepelák, 1980, s. 44). Přestože docházelo
ke zlepšení stavu odsouzených (pokles hostilních postojů, agresivního
chování, větší kontrola impulsivnosti), po jejich návratu do běžného
výkonu trestu nastalo opět zhoršení. V roce 1983 byl program přepra‐
cován dle předpokladu, že odsouzení s psychopatickou strukturou
osobnosti jsou schopni modifikovat své chování, jsou‐li k tomu syste‐
maticky vedeni ve skupině metodou sociálního učení v rámci komunity
(Němec & Urbanová, 1989, s. 13).
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Obdobný přístup byl od 90. let uplatňován postupně v dalších speci‐
alizovaných odděleních pro odsouzené s poruchami duševními a poru‐
chami chování, jak zní oficiální název. Vedle toho po přelomu milénia
začaly vznikat programy zaměřené přímo na práci s pachateli násilí.
Některé z nich byly v režii jednotlivého psychologa či terapeuta, jinde
se jim věnovaly i několikačlenné týmy odborných zaměstnanců. Řada
lokálních programů zůstala anonymních, některé programy však do‐
staly vlastní jméno (např. STOP ve Věznici Ostrov). Několik programů
bylo vyvinuto s odborníky ze zdravotnictví tak, aby odpovídaly obvyk‐
lým terapeutickým standardům a byly přenositelné i do jiných věznic
(GREPP ve věznicích Nové Sedlo a Heřmanice). Záměrem je stanovit
pro osvědčené programy jednotná kritéria a takto je standardizovat
(v roce 2012 byl standardizován program KEMP ve Věznici Vinařice).
Terapie zaměřená na trestný čin
Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poru‐
chou chování ve Vazební věznici Liberec (SpO Liberec) vzniklo v roce
2008 z potřeby zřídit oddělení pro dozorové odsouzené a vyzkoušet
s nimi v praxi postupy, jež jen krátce předtím začaly do českého vězeň‐
ství pronikat prostřednictvím švýcarských lektorů jako terapie zamě‐
řená na trestný čin (Roztočilová et al., 2008).
Koncept terapie zaměřené na trestný čin, s nímž přišel Frank Urba‐
niok a jím vedená Psychiatricko‐psychologická služba Ministerstva
spravedlnosti kantonu Curych (Urbaniok & Stürm, 2006a, 2006b), od‐
mítl rigidní model nespecificky zaměřených fází terapeutického pro‐
cesu ve prospěch metody, v jejímž středu je povinná, intenzivní
a dlouhodobá konfrontace se spáchaným trestným činem. Tzv. Curyš‐
ský intenzivní program je skupinový terapeutický program pro pa‐
chatele násilí a sexuální agresory s poruchami osobnosti, který se
přizpůsobuje momentálním stavům a potřebám odsouzeného a po‐
stupně jej provází hodnocením rizik, vytvářením skupinové koheze,
konfrontací se spáchaným deliktem a nácvikem zvládání rizikových
situací v rámci věznice i v extramurálním prostředí (podrobněji viz Ji‐
řička, 2014).
TERČ tento model adaptoval na své podmínky. Jsou do něj zařazová‐
ni odsouzení muži, kteří spáchali násilný trestný čin nebo se dopouštěli
násilného jednání, kteří splňují diagnostická kritéria poruchy osobnos‐
ti a chování F60 – F61 dle MKN‐10, se zbývající délkou trestu minimál‐
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ně 12 měsíců, kteří sami podali žádost o zařazení, bez předem zjevné
rezistence vůči terapeuticko‐edukačním postupům a bez kontraindika‐
cí intelektovým výkonem, organicky podmíněnou psychickou poru‐
chou nebo potřebou stálé psychiatrické péče.
Hlavním cílem terapeutického programu je snížení rizika recidivy.
Pro odsouzeného to znamená posilovat sebenáhled; změnu maladap‐
tivních postojů a vzorců chování podmiňujících selhávání; zdokonalit
komunikační dovednosti ve vztahu k respektování hranic druhých a ke
společensky přijatelnému způsobu vyjadřování vlastních potřeb a hra‐
nic; naučit se řešit konfliktní situace společensky přijatelným způso‐
bem; přijímat odpovědnost; naučit se včas rozpoznat první známky
krizové situace a adekvátně je řešit. Kromě toho podepisují tzv. terape‐
utický kontrakt, který obsahuje rovněž individuální, na míru šité cíle.
Terapeutický program je souborem 21 hodin speciálně‐výchovných
a vzdělávacích aktivit týdně v celkovém trvání dvanácti měsíců, který
probíhá ve dvou rovnocenných polootevřených terapeutických skupi‐
nách tvořících psychoterapeutickou komunitu. Odsouzení se s týmem
každý den scházejí na ranní komunitě. Centrální částí programu je
skupinová psychoterapie zaměřená na trestný čin a praktické nácviky
zvládání zátěžových situací, nácvik relaxace, sociální dovednosti, dra‐
materapie, hraní rolí.
Terapeutický program probíhá v pěti fázích. Tím, že jsou skupiny po‐
lootevřené, je délka fáze pro každého klienta hodnocena vždy indivi‐
duálně a není striktně dána. Klíčovými přechodovými momenty mezi
jednotlivými fázemi je životopisná skupina, skupina zaměřená na trest‐
nou činnost a rekonstrukce trestného činu. Každému odsouzenému je
pro každé z těchto témat věnováno vždy alespoň jedno sezení, zpravi‐
dla je však sezení potřeba více. Plnění režimových opatření a speciál‐
ně‐výchovných aktivit je hodnoceno formou bodovacího systému.
Metody
Kromě recidivy zjišťované z vězeňského informačního systému (byť
takový postup nezahrnuje neodhalenou recidivu) byly měřeny změny
na úrovni chování, klinických ukazatelů, osobnostních charakteristik a
dynamiky osobnosti, které u pachatelů násilného chování nastanou po
absolvování ročního intenzivního terapeutického programu zaměře‐
ného na trestný čin v prostředí věznice a jejich porovnáním s recidivou
pachatelů po jejich propuštění z výkonu trestu. Cílem je ověřit u těchto
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faktorů jejich prediktivní sílu uváděnou v literatuře a vycházející ze
sociálně‐psychologických a klinicko‐kriminologických teorií (např.
Gendreau & Goggin, 1996), případně jejich použití jako kriminogenní
rizikové faktory (Jiricka et al., 2014).
Před přijetím do programu je o odsouzeném vyplněn Hareho dotaz‐
ník psychopatie PCL:SV (Hare, 1990) a Douglasův HCR‐20 (Webster et
al., 1997), které mají za cíl určit míru poruchy osobnosti a míru rizika
odsouzeného. Odsouzení po přijetí do programu vyplní před jeho zahá‐
jením dotazníky MMPI‐2, SPARO, PSSI a NEO‐PI‐R. Sledovány byly dále
behaviorální ukazatele (četnost kázeňských trestů, projevy verbální
agrese a sebepoškozování 12 měsíců před zahájením programu a bě‐
hem programu). Po absolvování terapeutického programu v posledním
měsíci před propuštěním jsou opět administrovány stejné dotazníky
a shrnuty průběžně sledované behaviorální ukazatele. Budou tedy po‐
rovnávány:
a)

hodnoty bezprostředně před intervencí a jeden rok po ní (pre‐
post‐design),

b)

změny v průběhu jednoho roku před intervencí a během interven‐
ce (mirror‐design),

c)

změny mezi skupinou absolventů intervence a kontrolní skupinou
bez intervence,

d)

behaviorální ukazatele (projevy agrese, suicidální jednání aj.) před
a po intervenci.

V tomto příspěvku budou představeny pouze některé vybrané vý‐
sledky z bodu a).
Charakteristika souboru
Věkový průměr odsouzených zařazených do programu byl 27,34 let
(SD = 5,50; min 18, max 39). V den přijetí byli v minulosti trestáni
průměrně 6,28krát (SD = 3,92; min 1, max 19), což je poměrně vysoké
číslo zvláště v porovnání s počtem předchozích skutečných nepodmí‐
něných odsouzení k výkonu trestu odnětí svobody (M = 1,35; SD =
= 1,05; min 0, max 4).
Celkem 93,7 % mělo řádně dokončenou základní školu, avšak 63,3 %
nemělo žádné další vzdělání (57,0 % začalo, avšak nedokončilo učební
obor; 27,8 % dokončilo učební obor bez maturity; 1,3 % dokončilo
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učení s maturitou; 7,6 % začalo studovat vysokou školu, ale nedo‐
končilo ji). Legální stálé zaměstnání mělo v minulosti pouze 19,0 % od‐
souzených. Většina ze zbývajících 81,0 % neměla nikdy jinou než
přechodnou brigádní práci či práci na černo. Několik odsouzených ne‐
pracovalo ještě nikdy. Celkem 84,8 % procent bylo svobodných, 8,9 %
ženatých a 6,3 % rozvedených. Partnerku v době nástupu do terapeu‐
tického programu uvádělo 32,9 % odsouzených. Řada z nich ztratila
partnerku již během předchozího výkonu vazby nebo trestu, někteří
v průběhu terapie. Informace o existenci a počtu dětí se zpřesňovala
během programu, kdy si odsouzení náhle “vzpomněli” na dříve nezmí‐
něné děti, uváděli, že „na sebe vzali otcovství” za jiné bývalé či pře‐
chodné partnery svých družek, nebo obráceně. Celkově měli své
partnerské a rodičovské vztahy velmi neuspořádané.
Celkem 73,5 % odsouzených pochází z rodin, kde se rodiče rozvedli,
32,7 % mělo někoho z rodičů (zpravidla otce) ve výkonu trestu, 36,7 %
mělo agresivního otce, který někoho z rodiny opakovaně nepřiměřeně
bil, 25,5 % mělo někoho z rodičů, kteří se léčili s psychickými poru‐
chami (většinou matky: uváděna byla schizofrenie, deprese, sebe‐
vražedné pokusy, případně nespecifikováno), 35,7 % uvádělo rodiče
závislé na alkoholu, drogách nebo hracích automatech. 51,0 % odsou‐
zených strávilo alespoň na přechodnou dobu nějaký čas v ústavním
zařízení (dětský domov, diagnostický ústav, výchovný ústav), 68,4 %
odsouzených se v dětství a dospívání léčilo s psychickými potížemi,
28,6 % bylo hospitalizováno v psychiatrickém nebo diagnostickém za‐
řízení). Téměř jedna třetina (27,6 %) uvedla, že se někdy v životě po‐
kusila si vzít život nebo se dopustila automutilace. 78,6 % v dětství
a dospívání alespoň část volného času trávila v delikventních partách,
kde se zpravidla naučili páchat trestnou činnost, případně učili druhé.
Trestnou činnost páchalo v dětství a dospívání 80,6 % odsouzených.
Drogy zneužívalo 80,6 % odsouzených, v naprosté většině případů
stimulancia (zejm. pervitin), alkohol 46,9 %, kombinaci alkoholu
a drog 35,7 %. 27,6 % pravidelně hrálo na hracích automatech, což ně‐
kteří uváděli jako příčinu svých finančních potíží a páchání kriminality.
76,5 % uvádělo finanční potíže a dluhy, většinou v řádu statisíců.
45,9 % nemělo stabilní bydlení.
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Obrázek 1: Dendrogram s průběhem a výsledkem intervencí u odsou‐
zených zařazených do programu TERČ
Recidiva
Od prosince 2008 do ledna 2015 splnilo celkem 100 odsouzených
vstupní kritéria a bylo přijato do terapeutického programu SpO. Z toho
program opustilo 86 odsouzených, kteří v něm strávili průměrně
448,03 dní; 14 je aktuálně v programu zařazeno. Z těch, kteří z pro‐
gramu odešli, bylo 21 předčasně vyřazeno: 3 byli podmíněně propuš‐
těni před ukončením terapie, 3 byli soudem před ukončením terapie
přeřazeni do mírnějšího typu vězení a 15 bylo vyloučeno za závažné
porušení pravidel oddělení či spáchání dalšího trestného činu (násilí,
závažné porušování režimu či odmítání terapie). Zbylých 65 jedinců
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terapeutický program řádně dokončilo. Z nich bylo na svobodu propuš‐
těno 57 osob, přičemž 51 je na svobodě déle než 24 měsíců od propuš‐
tění. Podmíněná propuštění a přeřazení odsouzených po ukončení
terapeutického programu zde nejsou sledována. Z 57 propuštěných 11
osob zrecidivovalo: z toho 2 do 6 měsíců od propuštění, 3 do 12 měsí‐
ců, jeden do dvou let a dalších 5 po delší než dvouleté době.
Z rozdílů mezi nerecidivujícími absolventy programu a recidivisty,
resp. těmi, kteří selhali (tj. vyloučenými pro kázeňské prohřešky, ne
však kvůli podmíněnému propuštění / přeřazení do mírnějšího typu
věznice) lze usoudit, že úspěšní absolventi nebyli v minulosti častěji ve
vězení než ti neúspěšní (vyloučení, recidivující). Byli však v minulosti
dvakrát méně trestáni (a tedy se pravděpodobně dopouštěli méně
trestných činů) než skupina těch, kteří selhali – viz tabulka 1.
Tabulka 1: Počet předchozích odsouzení a pobytů ve výkonu trestu
u úspěšných absolventů programu TERČ a těch, kteří selhali
úspěšní absolventi

Selhavší

kolikrát ve
VTOS

kolikrát
trestán

kolikrát ve
VTOS

kolikrát
trestán

M

1,46

5,32

1,63

10,44

Sd

1,054

2,622

0,885

4,774

min

0

1

0

4

max

4

10

3

19

Pozdější recidivisté dosahovali již před začátkem terapie v nástroji
PCL‐SV vyššího průměrného celkového skóre (16,10) než nerecidivisté
(12,29) z možného maxima 24 (viz tabulka 2). Hare popisuje hodnoty
nad 12 jako středně rizikové a nad 18 jako vysoce rizikové jak ve smys‐
lu míry psychopatie, tak ve smyslu rizika recidivy (Hare, 1990). Po‐
dobný rozdíl je patrný u rizika selhání vyjádřeného celkovým skórem
v HCR‐20 (recidivující M = 20,4; nerecidivující M = 15,95). Vzhledem ke
středním hodnotám v souboru lze říci, že do terapeutické skupiny byli
vybráni odsouzení, kteří sice vykazují poruchu osobnosti a jsou nebez‐
peční, v rámci vězeňské populace však představují spíše střed. To je
ostatně dáno jak jejich zařazením do typu věznice s dozorem, tak trest‐
nou činností, v níž převažují loupežná přepadení a ublížení na zdraví.
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Tabulka 2: Hodnoty v nástrojích PCL:SV a HCR‐20 u úspěšných absol‐
ventů programu TERČ a těch, kteří selhali
absolventi celkem

nerecidivující

Recidivisté

HCR‐20

PCL‐SV

HCR‐20

PCL‐SV

HCR‐20

PCL‐SV

M

17,82

14,19

15,95

12,29

20,4

16,1

Sd

6,699

6,08

6,924

5,509

3,777

3,872

Min

2

1

2

1

16

12

Max

30

24

30

21

27

23

Po rozdělení podle míry rizika do kategorií nízké, střední a vysoké,
jak ukazuje tabulka 3, ukazuje značnou prediktivní schopnost přede‐
vším nástroj HCR‐20. Ten vyhodnotil riziko selhání jako nízké u 58,5 %
úspěšných absolventů, avšak pouze u 8,3 % později recidivujících,
a naopak riziko selhání jako vysoké u 58,3 % pozdějších recidivistů,
zatímco pouze u 5,7 % úspěšných.
Tabulka 3: Rozdělení úspěšných a selhavších absolventů programu TERČ
podle míry psychopatie (PCL:SV) a rizika selhání (HCR‐20)
PCL:SV
(míra psychopatie /
riziko selhání)
HCR‐20
(riziko selhání)

celkem

recidivisté

nerecidivující

nízká

39,4

33,3

50,9

střední

21,9

33,3

26,4

vysoká

21,9

25

20,8

nízké

43,2

8,3

58,5

střední

36,1

33,3

34

vysoké

3,9

58,3

5,7

V předpovídání pozdějšího selhání se však zdaleka nejpřesnějším
ukazatelem zdá být přímý odhad hodnotitelů. Ti s žádostí uchazečů
o zařazení do programu TERČ, která obsahovala řadu informací, rov‐
něž odpovídali na otázku: „Jaké je podle Vás riziko, že se hodnocený
v budoucnu dopustí násilí?“. Možnosti odpovědi byly „nízké“, „střední“
nebo „vysoké“. Úspěšnost této předpovědi ukazují Kaplan‐Meierovy
křivky přežití (survival curves), které zejména ve středním a dlouho‐
dobém horizontu zřetelně rozlišují mezi jednotlivými skupinami. „Do‐
bou přežití“ se v tomto případě rozumí čas od propuštění z věznice do
další zjištěné trestné činnosti, v grafu níže vyjádřeném v měsících.
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Osobnostní proměnné
Z hlediska kriminologie mohou hrát proměnné zjišťované osobnost‐
ními a klinickými dotazníky druhořadou roli, avšak z psychologického
hlediska je zajímavé podívat se, které faktory mohou hrát ve vnější
změně (nerecidivovat) úlohu „vnitřních“ indikátorů, případně predik‐
torů. Sledovanými byly zejména ty proměnné, které ve výše uvedených
testech reprezentovaly specifické škály, vázané k náladám a emoční
stabilitě, k sebekontrole a kontrole agresivního chování, hostilitě a im‐
pulzivitě.
Pomocí párového t‐testu byly porovnány rozdíly ve středních hod‐
notách sledovaných škál u úspěšných absolventů programu TERČ
a těch, kteří selhali. U úspěšných absolventů byly zjištěny statisticky
signifikantní (na úrovni p < .001) pozitivní změny vyjádřené v zá‐
vorkách jako průměrné rozdíly mezi standardizovanými T‐skóry před
terapií a po terapii na příslušných škálách spolu s průměrnou směro‐
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datnou odchylkou. Na rovině afektivní to byla snížená míra deprese
(8,36; 11,31), dysforie (8,45; 11,17), úzkosti (6,64; 12,30); na rovině
sebehodnocení nízká sebeúcta (9,41; 13,86), sebepochybnosti (8,93;
14,00); na rovině sebekontroly nedostatek ego kontroly (11,33; 18,71),
dále pak hostilita (5,67; 10,63), antisociální postoje (5,50; 10,46), nega‐
tivní postoje k terapii (7,57; 11,32), nízká motivace (8,14; 14,23).
Změny týkající se agresivity a impulzivity nebyly statisticky signi‐
fikantní. Vysvětlením může být, že ke změnám docházelo pouze
u faktorů na psychologické, resp. psychosociální či slovy Cloningera
„charakterové“ úrovni, zatímco biologicky dané („temperamentové“)
proměnné zůstávají neměnné.
U skupiny selhávajících a recidivujících odsouzených byly změny na
výše uvedených škálách statisticky nevýznamné, což může podporovat
úvahu o predikttorech na úrovni osobnostních charakteristik, které lze
měnit v čase. Jinými slovy: když si vedle sebe stoupnou dva násilníci,
pak o tom, který z nich zrecidivuje, nebude rozhodovat jejich biologic‐
ky daná míra impulzivity či agresivity, avšak daleko spíše vnitřní nala‐
dění, míra sebenáhledu, důvěra ve vlastní schopnosti ovlivňovat svůj
život a míra sebekontroly, stejně jako motivace tyto schopnosti prosa‐
zovat.
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Tabulka 4: Deset škál z MMPI‐2 s nejvyššími rozdíly mezi středními
hodnotami T‐skórů před terapií a po terapii (párový t‐test, p> .001)
Paired Differences
Mean

Std. Devi‐ Std. Error
ation
Mean

95% Confiden‐
ce Interval of
the Difference

t

df

Sig.
(2‐
tailed)

Lower Upper
DEP1 –
2DEP1

Nedostatek
puzení

14,476

18,209

2,810

8,802

20,151 5,152

41

,000

DEP –
2DEP

Dysforie

8,452

11,171

1,724

4,971

11,933 4,904

41

,000

D_O –
2D_O

Deprese, výrazná 8,357

11,311

1,745

4,832

11,882 4,788

41

,000

HY3 –
2HY3

Apatie –
zneklidněnost

8,548

11,727

1,810

4,893

12,202 4,724

41

,000

WRK –
2WRK

Poruchy prac.
výkonu

8,476

11,831

1,825

4,790

12,163 4,643

41

,000

LSE –
2LSE

Nízká sebeúcta

9,405

13,857

2,138

5,087

13,723 4,399

41

,000

TRT –
2TRT

Negativní
postoje k terapii

7,571

11,432

1,764

4,009

11,134 4,292

41

,000

HY_O –
2HY_O

Hysterie,
výrazná

7,119

11,030

1,702

3,682

10,556 4,183

41

,000

HY2 –
2HY2

Potřeba
náklonnosti

‐5,857

9,119

1,407

‐8,699 ‐3,016

‐
4,163

41

,000

LSE1 –
2LSE1

Sebepochybnosti

8,929

14,002

2,161

4,565

13,292 4,132

41

,000

Diskuse a závěr
V příspěvku byly načrtnuty obrysy studie, jejímž cílem je odpovědět
na otázku, jakých změn lze dosáhnout terapií specificky zaměřenou na
trestnou činnost u pachatelů násilí jednak ve vztahu k recidivě, jednak
směrem ke změnám na osobnostní úrovni. Předběžné závěry vyznívají
spíše optimisticky, neboť jednak naznačují, že s pachateli násilných
trestných činů s poruchou osobnosti lze terapeuticky pracovat, a nadto
se zdají skutečně podporovat předpoklad, že tato cílová skupina může
z terapeutického přístupu profitovat nižší recidivou (absolventi tera‐
peutického programu vykazují do 24 měsíců od propuštění recidivu
10,5 %, celkovou pak 19,3 %, což je o 15 % méně než průměrná recidi‐
va absolventů terapeutických programů v českých věznicích (Jiřička &
Prokešová, 2012) a o 20 až 37 % méně než u propuštěných z běžného
výkonu trestu odnětí svobody) i psychologickými / psychosociálními
změnami, které jim pomohou vést po propuštění spokojenější život.
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Třebaže ve vězeňské populaci pachatelé násilných trestných činů
reprezentují méně než jednu třetinu odsouzených, z hlediska ohrožení
společnosti a zasažení populace, výše škod i celkových výdajů s tím
spojených se jedná o zdaleka nejrizikovější skupinu. I malá zlepšení
v oblasti nápravy a snížení rizika recidivy mohou vést k významnému
posílení bezpečnosti a několikanásobným finančním úsporám jednot‐
livců, organizací i státního rozpočtu.
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Anotace
Vytvoření použitelného nástroje pro hodnocení rizika recidivy by
nemělo být jediným cílem výzkumu predikce kriminogenních rizik.
Hodnocení rizik by mělo být základem pro poskytování na míru šitých
intervencí a následné péče. Bude prezentováno aktuální nastavení
kriminogenních rizik odsouzených ve věznicích, metodika nástroje
SARPO a systém vzdělávání. Současně budou představeny výstupy
z hodnocení statických a dynamických faktorů odsouzených a interpre‐
továny v kontextu navazujícího zacházení s nimi.
Abstract
Building a better tool for prediction of re‐offending should not be the
sole aim of risk prediction research, as it is just one link in the risk
assessment–prediction–management. Risk assessment should lead to
providing better treatment and continuity of care. We assume that the
risk, needs and responsivity principles provide a useful theoretical
framework for interventions reducing risks of re‐offending. The
methodology of SARPO, a Complex Analysis of Offenders' Risk and
Needs, the staff training, and outputs of the static and dynamic risk
factors as well as their interpretation in context of further treatment
will be discussed.
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release, prediction of re‐offending, prison service

Pokud má být účelem trestu snížení rizika recidivy odsouzeného,
musí se poskytované intervence zaměřit na práci s riziky a krimino‐
genními potřebami. Účinná práce s riziky vyžaduje na počátku jejich
správnou identifikaci a vyhodnocení. Zdůraznit je třeba význam rozli‐
šování mezi těmi faktory, které přímo přispívají ke kriminálnímu cho‐
vání, a těmi, které s pácháním trestné činnosti nesouvisejí.
Kriminogenní riziko se skládá z řady komponent, z nichž nejvý‐
znamnějšími jsou tzv. statické (dané, již zpětně neovlivnitelné) rizikové
faktory (věk, pohlaví, začátek trestné činnosti, počet odsouzení apod.)
a dynamické (aktuální, ovlivnitelné) rizikové faktory (např. vztahy,
bydlení, zaměstnání, finanční situace či postoje). Součástí rizika je rov‐
něž nebezpečnost vězně, jakou je tendence k autoagresivnímu či hete‐
roagresivnímu jednání v průběhu výkonu trestu. Ovlivnitelnost sytí
protektivní faktory, jejichž součástí je rovněž motivace vězně ke změně.
Proto byl vyvinut původní český nástroj SARPO (Souhrnná analýza
rizik a potřeb odsouzených), který vychází z premisy, že zájmem spo‐
lečnosti je investovat zvláštní úsilí (intervenční programy) především
do těch odsouzených, u nichž má takové úsilí šanci vést ke změně
(tj. u ovlivnitelných odsouzených), a kde tato změna povede ke snížení
nebezpečnosti pro společnost (riziko recidivy).
Nástroj SARPO začal být do věznic zaváděn od 1. listopadu 2012. Od
dubna 2013 je SARPO nasazeno jako standardní nástroj pro tvorbu tzv.
komplexní zprávy, dokumentu, který je u každého odsouzeného pod‐
kladem pro tvorbu programu zacházení. Program zacházení určuje,
jaké intervence musí daný odsouzený ua určité období ve výkonu tres‐
tu podstoupit.
Od uvedení nástroje do praxe do konce roku 2014 bylo zpracováno
(včetně aktualizací) přes 22 000 komplexních zpráv SARPO. Tato data
jsou soustředěny v několika velkých databázích a postupně vyhodno‐
cována a interpretována. O základní charakteristice souboru a demo‐
grafických ukazatelích je více informací v samostatném článku, který je
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k dispozici i v elektronické verzi na webových stránkách Vězeňské
služby (Petras a kol., 2014). Pro vývoj nástroje a prediktivní validitě viz
Jiřička a kol. (2014).
Školení v nástroji SARPO
S nástrojem SARPO mohou pracovat jen proškolení zaměstnanci Vě‐
zeňské služby České republiky. Školení je realizováno v časové dotaci
17 vyučovacích hodin, probíhá tři dny a zahrnuje teoretickou část
(3 hodiny), teorii k nástroji SARPO (6 hodin), tři kazuistiky se zpětnou
vazbou (6 hodin) a praktický kontext aplikace nástroje v praxi (2 ho‐
diny).
Školení započalo v květnu 2012. V den spuštění nástroje SARPO
1. 11. 2012 bylo proškoleno cca 400 odborných zaměstnanců, a to
zejména ti zaměstnanci, kteří pracují v nástupních odděleních věznic.
K 31. 12. 2014 bylo proškoleno v sérii 30 školení celkem 1079 odbor‐
ných zaměstnanců Vězeňské služby, z toho 195 speciálních pedagogů,
128 sociálních pracovníků, 130 psychologů a 626 vychovatelů.
Zbývá proškolit cca 100 stávajících odborných zaměstnanců. Poté
budou průběžně školeni již jen nově příchozí odborní zaměstnanci. Od
druhé poloviny 2015 budou připravovány kasuistické semináře.
Výběr ze statistik: Statické riziko
Kriminogenní rizika jsou ty proměnné, u nichž bylo empiricky pro‐
kázáno, že zvyšují pravděpodobnost selhání. Tyto proměnné, označova‐
né také jako rizikové faktory, se dále rozlišují na statické a dynamické
(angl. static and dynamic factors). Obě skupiny jsou ke kriminálnímu
chování v kauzálním vztahu, přičemž statické faktory vycházejí z ana‐
mnézy, již se udály a jsou neměnné, zatímco dynamické faktory jsou
aktuální, přítomné a lze je ovlivňovat. Příklady statických faktorů za‐
hrnují věk v době spáchání prvního trestného činu, počet odsouzení,
druh trestů, intenzita páchání a pohlaví pachatele. Příklady dynamic‐
kých faktorů jsou finanční situace, zaměstnání, postoje podporující
kriminální chování, závislosti, rodinné vztahy a sociální okolí.
Faktory, které vstupují do algoritmu vedoucího k výpočtu statického
rizika (SR), jsou 1) Závažné skutečnosti (násilný, sexuální, drogový
kontext), 2) Copas rate (intenzita páchání TČ, zahrnující počet odsou‐
zení, věk, věk prvního TČ) a 3) podíl nepodmíněných odsouzení (cel‐
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kový počet odsouzení, celkový počet nepodmíněných odsouzení). Vý‐
sledek je promítnut na čtyřbodovou škálu: nízké, střední, vysoké a velmi
vysoké riziko.
V zahrnutém souboru (N = 9594) je statické riziko z hlediska jeho
míry rozloženo relativně rovnoměrně. U nejmenší části odsouzených
bylo statické riziko hodnoceno jako nízké (18 %), zatímco velmi vyso‐
ké statické riziko bylo shledáno u 30 % hodnocených odsouzených. To
je dobrý odrazový můstek pro další diferenciaci, neboť je výhodné, po‐
kud jsou alespoň některé proměnné ve sledované populaci ve vyváže‐
ném poměru. Naopak by bylo nešikovné, kdyby nástroj neuměl mezi
jednotlivými kategoriemi vhodně rozlišovat a většina odsouzených se
ocitla např. pouze v jedné kategorii. Na tomto místě však upozorňuje‐
me, že celkové riziko recidivy se vypočítává teprve z kombinace všech
rizikových (a protektivních) faktorů, a nemůže tedy odpovídat např.
rozložení odsouzených ve vězeňské populaci dle nebezpečnosti, typu
věznice a podobně.

Specifická trestná činnost
Nejčastější specifickou trestnou činností v minulosti byla jednoznač‐
ně násilná TČ (38 %), která navíc měla nejvyšší tendenci se opakovat.
Minulá TČ s drogový kontextem se týkala každého šestého odsouzené‐
ho (17 %) a sexuální kontext se vyskytl u každého pětadvacátého (4 %).
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Násilí
v minulosti

Sexuální TČ
v minulosti

Drogová TČ
v minulosti

n

%

n

%

N

%

Ne

5963

61,6

9289

96,0

8071

83,4

1x

1799

18,6

319

3,3

1106

11,4

Vícekrát

1913

19,8

67

0,7

498

5,1

Celkem

9675

100,0

9675

100,0

9675

100,0

Se zvyšující se kategorií SR roste poměrně významně i podíl prvku
násilí v aktuální TČ, avšak u sexuálního i drogového kontextu je tomu
naopak, tj. dochází k mírnému poklesu.
Výskyt specifické trestné činnosti podle kategorií SR
Specifická
TČ

Kategorie SR (četnosti)
nízké střední

vysoké

Kategorie SR (%)

velmi
nízké střední
vysoké

vysoké

velmi
vysoké

Násilí

339

562

763

1134

19,8

24,8

27,0

39,6

Sexuální TČ

65

55

48

53

3,8

2,4

1,7

1,9

Drogová TČ

307

350

386

381

17,9

15,5

13,7

13,3

Celkem

1716

2264

2824

2861

Zhruba čtvrtina osob má trest do 1 roku, další čtvrtina pak 1‐2 roky
a další čtvrtina 2‐4 roky. Tresty nad 10 let jsou již ojedinělé (3 %) a do‐
životní trest je v souboru zastoupen pouze jednou. Chybějící údaje na‐
cházíme pouze u 10 osob (0,1 %).
Mezi délkou trestu a kategorií SR nenacházíme žádný jednoduchý li‐
neární vztah. U trestů do 2 let ještě platí, že s rostoucí délkou stoupá
riziko, avšak poté s rostoucí délkou začíná postupně narůstat podíl
osob s nízkým rizikem.
V kategorii nad 5 let trestu pak je již více než třetina osob v kategorii
s nízkým rizikem. Při detailnější analýze osob s nízkým SR, kterým byl
uložen trest delší než 5 let, se ukazuje, že tato skupina zahrnuje oproti
ostatním vysoký podíl prvopachatelů (38 %), tyto osoby začínají
v průměru páchat TČ velmi pozdě (36 let) a při nástupu do vězení již
jsou staršího věku (44 let).
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Délka trestu (aktuální TČ + ostatní TČ)
N

%

platná %

kumulativní
%

do 6 měsíců

943

9,7

9,8

9,8

> 6 měsíců, ≤ 1 rok

1553

16,1

16,1

25,8

> 1 rok, ≤ 1,5 roku

1151

11,9

11,9

37,7

> 1,5 roku, ≤ 2 roky

1273

13,2

13,2

50,9

> 2 roky, ≤ 3 roky

1778

18,4

18,4

69,3

> 3 roky, ≤ 4 roky

998

10,3

10,3

79,6

> 4 roky, ≤ 5 let

636

6,6

6,6

86,2

> 5 let, ≤ 6 let
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4,2

4,2

90,4

> 6 let, ≤ 7 let

260

2,7

2,7

93,1

> 7 let, ≤ 10 let

390

4,0

4,0

97,1

> 10 let, ≤ 15 let

210

2,2

2,2

99,3

> 15 let

71

0,7

0,7

100,0

Nevyplněno

10

0,1

–

–

9675

100,0

100,0

100,0

Celkem

Z hlediska typu věznice spadá většina osob buď do věznice s ostra‐
hou (53 %) nebo s dozorem (42 %), pouze po 2 % osob je ve věznici
s dohledem nebo naopak se zvýšenou ostrahou. Zastoupení mladist‐
vých je ve zkoumaném souboru minimální (1 %).
Rozdíly mezi velmi vysokým SR a nízkým SR
na vybraných příkladech
Rozdíly mezi odsouzenými, kteří vykazují velmi vysoké statické rizi‐
ko, a těmi s nízkým statickým rizikem lze názorně ilustrovat na příkla‐
du závislostí a suicidálního jednání.
Průměrný věk ve vzorku s velmi vysokým statickým rizikem je
26 let, v kategorii s nízkým statickým rizikem je to 44 let.
Ve vztahu k problémy působícímu užívání návykových látek a gamb‐
lingu mají odsouzení s velmi vysokým statickým rizikem v téměř 67 %
problém s užíváním drog, ve 20 % s alkoholem a 27 % s hraním. V této
skupině platí, že jestliže s problémy užívá alkohol, v 100 % to znamená,
že s problémy užíván i drogy. Jestliže odsouzení z této kategorie s pro‐
blémy užívají drogy a s problémy hrají, ve více než polovině případů
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(52 %)mají také problémy s užíváním alkoholu. Téměř jedna třetina
odsouzených z této kategorie (31,8 %) nemá žádné problémy s návy‐
kovými látkami nebo chováním.
Odsouzení s nízkým statickým rizikem mají problémy s užíváním
drog ve 24 %, téměř 25 % s alkoholem a 16 % s hraním. Jestliže s pro‐
blémy užívá kombinaci, tak nejčastěji všech tří NL/NV. Téměř dvě tře‐
tiny odsouzených z této kategorie (64,4 %) nemá žádné problémy
s návykovými látkami nebo chováním. Výše uvedená čísla se tak kumu‐
lují v jedné třetině odsouzených.
Ve vztahu k suicidálnímu jednání se odsouzení s nízkým statickým ri‐
zikem dopouštějí automutilace častěji jedenkrát v životě (0,92% výskyt
jedné automutilační epizody oproti 0,52% výskyt opakovaného auto‐
mutilačního jednání a 2,83% oproti 1,59% výskyt). Odsouzení s níz‐
kým statickým rizikem se dopouští suicidálního chování častěji
jedenkrát v životě (2,83% jednoho suicidálního pokusu oproti 1,59%
výskyt opakovaného suicidálního jednání). Odsouzení s velmi vysokým
statickým rizikem se dopouští automutilace častěji opakovaně (2,73%
výskyt opakovaného automutilačního jednání oproti 0,01% výskyt
jedné automutilační epizody).
Odsouzení s velmi vysokým statickým rizikem se dopouštěj častěji
suicidálního jednání opakovaně (2,01% výskyt opakovaného suicidál‐
ního jednání oproti 0,04% výskyt jedné automutilační epizody). Od‐
souzení s nízkým statickým rizikem se častěji dopouští suicidálního
jednání (4,42 % zkoumaného vzorku). Odsouzení s velmi vysokým sta‐
tickým rizikem se častěji dopouští automutilačního jednání (2,74 %
zkoumaného vzorku).
Lze předpokládat, že i dynamika jednání obou skupin bude mít od‐
lišné charakteristické rysy. Lze předpokládat, že u odsouzených s níz‐
kým statickým rizikem bude častěji za těmito maladaptivními vzorci
jednání bilancování své současné životní situace. Odsouzený po tako‐
vém jednání od dalších pokusů ustoupí. U odsouzených s velmi vy‐
sokým statickým rizikem půjde zřejmě častěji o formu nátlaku
a neschopnosti zvolit jiný způsob zvládání situace jinými strategiemi.
Reakce této zkoumané skupiny budou zároveň ve větší míře souviset
s osobnostním nastavením odsouzených.
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Sociální charakteristika rizikových odsouzených
V následujícím textu bude blíže popsána skupina odsouzených
s velmi vysokou pravděpodobností pozdějšího selhání (statické riziko
= velmi vysoké). Z celkového počtu 22 612 KZ SARPO tvoří odsouzení
s velmi vysokým statickým rizikem 31 % (6938).
Z hlediska sociodemografického se jedná převážně o odsouzené
s českým státním občanstvím, s průměrným aktuálním věkem 26 let,
s průměrným věkem spáchání 1 TČ v 17 letech, svobodné, bezdětné, se
základním nebo nedokončeným dalším vzděláním.
Z hlediska kriminální a trestní minulosti se jedná převážně o odsou‐
zené, kteří již byli v minulosti soudně trestáni (je zde vysoký podíl těch,
kteří byli v minulosti trestáni opakovaně), u kterých soud ukládá častě‐
ji nepodmíněný trest odnětí svobody, kteří svou první trestnou činnost
zahájili již ve věku mladistvých, většina z nich byla za posledních 5 let
ve výkonu trestu, většinou si trest odnětí svobody vykonávají ve vězni‐
ci s ostrahou, v jejich kriminální minulosti lze často nalézt specifickou
trestnou činnost – nejčastěji násilí.
Predelikvence
Juvenilní kriminalita
Opakovaně soudně trestán
Výskyt prvku násilí v TČ
Výskyt drogového kontextu v TČ
Výskyt sexuálního kontextu v TČ
Aktuální trest OS nad 3 roky

počet
234
5496
2078
4750
382
1433
585

%
3,4
79,2
30
68,5
5,5
20,7
8,4

Bydlení
Pakliže se na danou skupinu budeme dívat z perspektivy bydlení, lze
konstatovat, že více než polovina odsouzených (62 %) má právně ošet‐
řené bydlení v tom slova smyslu, že je vlastníkem, spoluvlastníkem da‐
né nemovitosti, má uzavřenou platnou nájemní smlouvu, žije s rodiči,
kde má hlášen neformální trvalý pobyt apod. Téměř 35 % odsouzených
sice nemá právně ošetřené bydlení, nicméně má faktickou možnost vy‐
užívat nabídku bydlení a neskončili tzv. na ulici. Procento těch, kteří
nemají žádné bydlení a nemají ani možnost využít nabídku k bydlení je
malé procento, jedná se celkově o 3 %.
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Dále lze vyhodnotit kvalitativní stránku bydlení, bez ohledu na jeho
právní zakotvení. Hlavními ukazateli se stávají počet a druh spolubyd‐
lících, stav bydlení a jeho vybavení, možnost zajištění údržby bydlení,
včetně osobní hygieny, přítomnost vody a elektřiny. Ve většině případů
(85 %) byla kvalita bydlení hodnocena jako odpovídající, maximálně
limitována např. právě počtem spolubydlících, jejich častým střídáním
apod. Případy, kdyby kvalita bydlení byla limitována např. neexistencí
vody a elektřiny, nebo kdyby svým charakterem místo bydlení nebylo
určeno k jeho užívání, byly okrajovou záležitostí a dosahovaly pouze
2 %.
Ani z pohledu rizikovosti lokality, ve které se nachází bydlení, nena‐
cházíme zvýšenou koncentraci těch, kteří by bydleli v lokalitě, která je
známá četným výskytem sociálně patologických jevů (rizikového cho‐
vání). Lokalita označená jako odloučená nebo ohrožená sociálním vy‐
loučením byla označena celkem u 8 % odsouzených.
Při hodnocení narušování mezilidského soužití v podobě nezákon‐
ného jednání vůči osobám vyskytujícím se v okruhu bydlení (bytu, do‐
mu, čtvrti) bylo zjištěno, že 92 % se nedopouštělo své trestné činnosti
vůči osobám v okruhu jejich bydlení. Těch, kteří se trestné činnosti do‐
pouštěli v okruhu bydlení, bylo pouze 3 %.
Výsledky hodnocení míry přímé souvislosti mezi bydlením a aktuál‐
ní trestnou činností naznačují, že v 65 % nebyla žádná souvislost shle‐
dána, v ostatních případech nějaká míra souvislosti byla hodnocena,
vysoká míra souvislosti bydlení však byla shledána pouze ve 4 % pří‐
padů.
Zaměstnání
Než začneme s hodnocením tohoto dynamického faktoru, je nutno
uvést, že téměř 74 % nebylo v minulosti legálně zaměstnáno. Vezme‐
me‐li do úvahy i zdravotní stránku odsouzených, pak se v tomto sou‐
boru vyskytuje značné procento těch, kterým byla přiznána invalidita
a konkrétně se jednalo o invaliditu I. stupně. Jednalo se celkem o 42 %
z celkového vzorku. Výše uvedené je však nutné doplnit také o infor‐
maci, že ve sledovaném vzorku se nacházelo celkem 37 % cizinců.
Zaměstnání budeme vyhodnocovat z pohledu praktické využitelnosti
dosažené kvalifikace. V tomto ohledu lze za rizikovou označit skupinu,
která nemá žádnou kvalifikaci (31 %), což odpovídá i celkové vzděla‐
nostní úrovni vězeňské populace, která v nadpoloviční většině dosahu‐
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je dokončeného základního vzdělání. Existenci překážek v uplatnění
kvalifikace, ať již z objektivních nebo subjektivních důvodů, jsme za‐
znamenali ve 14 % případů. 54 % odsouzených sice svou způsobilost
k výkonu pracovní činnost může v praxi využívat, otázka je kolik z nich
takovou možnost skutečně využije.
Problémový (absence, časté střídání, závažné porušení pracovních
povinností apod.) průběh předchozích zaměstnání s ohledem k věku
odsouzeného a celkovým osobním poměrům byl zjištěn pouze v 15 %,
nicméně v této otázce je zaznamenán vysoký podíl chybějících hodno‐
cení z důvodu nedostatečných informací nebo z důvodu malé věrohod‐
nosti výpovědí 33 %.
Co se týká rizika vyplývající z dlouhodobé nezaměstnanosti, kde se
posuzuje délka vytržení z pracovního procesu bez ohledu na případnou
evidenci Úřadem práce. Kritériem dlouhodobosti se stává délka přesa‐
hující 6 měsíců kontinuálně. I v tomto případě je značná skupina od‐
souzených, kteří byli v průběhu 3 let před aktuálním uvězněním 6
měsíců nezaměstnaní. Dalších 18 % se ve sledované době ocitli zcela
bez zaměstnání.
Budeme‐li se zabývat ale skutečností, že byl odsouzený nezaměstna‐
ný a zároveň nebyl evidován Úřadem práce (bez ohledu, zda se neevi‐
doval sám nebo byl sankčně z evidence vyřazen), pak je tato riziková
skupina odsouzených početně hojně zastoupená (17 %).
Pohled na zaměstnání by nebyl úplný, kdybychom opomněli vyhod‐
notit získanou pracovní zkušenost, zde bez rozlišování, zda se jednalo
o legální nebo nelegální práci. Celých 12 % je bez pracovních zkuše‐
ností a celých 21 % sice zkušenost má, ale s ohledem k jejich věku
a možnostem je hodnocená jako nedostatečná. Odpovídající pracovní
zkušenost byla zhodnocena u 52 % ods.
Na závěr nabídneme výsledky hodnocení míry přímé souvislosti me‐
zi zaměstnáním a aktuální trestnou činností. Na rozdíl od bydlení je
souvislost zaměstnání v 18 % hodnocena jako vysoká a v 22 % jako
střední. Pouze v 51 % nebyla prokázána přímá souvislost tohoto dy‐
namického faktoru s aktuální trestnou činností.
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Finance
Charakteristika byla vyhodnocována převážně z pohledu nedosta‐
tečného legálního příjmu, orientace na nelegální příjmy, existence dlu‐
hů a závazků, z neschopnosti hospodaření s finančními prostředky.
Nízký a nedostatečný příjem se často ocitá jako klíčový rizikový faktor
osvětlující kriminální chování.
Při hodnocení zdrojů všech legálních příjmů osob finančně samo‐
statných bylo zjištěno, že u 50 % ods. lze jejich legální příjem hodnotit
jako pravidelný a dostatečný k pokrytí základních životních potřeb.
V 15 % pak byl příjem hodnocen jako omezený z důvodu nedostateč‐
nosti nebo nepravidelnosti. 18 % ods. má legální příjem pouze z pro‐
středků státní sociální politiky, avšak 16 % je čistě bez legálních příjmů
jak vlastních, tak sociálních.
V případě hodnocení nelegálnosti příjmů s rozlišením rizika vyplýva‐
jícího z tzv. práce na černo nebo přímo z trestné činnosti je zde značně
velká skupina těch, jejichž příjmy z části nebo většiny pochází přímo
z trestné činnosti (38 %).
Co se týká dluhů, pak nebude žádnou novinkou, že téměř 54 % evi‐
duje nějaké dluhy. Z celkového počtu však 41 % eviduje dluhy, které
jsou nad rámec jejich reálných možností a 7 % těch, kteří své závazky
odmítají plnit zcela.
Problematika financí by nebyla úplná, kdyby chybělo hodnocení
dovednosti hospodaření, a to vzhledem k peněžním příjmům a způso‐
bilosti nakládání s nimi. Nesledujeme zde dostatečnost nebo nedosta‐
tečnost finančních prostředků, nýbrž samotnou schopnost hospodárně
nakládat s těmi finančními prostředky, které odsouzený má k dispozici.
Nehospodárnost byla hodnocena u 28 % ods., zatímco přímo neschop‐
nost hospodaření byla vyhodnocena u 6 %. Do této skupinky ods. lze
zařadit i ty, kteří mají svou svéprávnost omezenou právě v souvislosti
s nakládáním s finančními prostředky. Jedná se však pouze o jednotlivé
případy, které ve sledovaném vzorku z celkového počtu dosahovali ani
1 %.
Přímá souvislost financí s aktuální trestnou činností byla vyhodno‐
cena u 29 % jako vysoká a u 18 % jako střední, což odpovídá i té sku‐
tečnosti, že většina trestné činnosti vězeňské populace má majetkový
charakter.
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Rodina a sociální kontakty
Zhodnocení skutečnosti, zda se někdo z osob blízkých nepodílel či
nepodílí na trestné činnosti odsouzeného. Kriminální infekce v rodin‐
ných kruzích patří mezi spolehlivé prediktory budoucí delikventního
nebo kriminálního chování. Významného negativního vlivu však v tom‐
to případě dosahuje okamžik, kdy jsou nadto osoby příbuzné nebo
blízké přímo spolupachateli či účastníky společné trestné činnosti.
Nicméně na rozdíl od často se vyskytující kriminální zátěže se skuteč‐
nost, že by se osoby příbuzné a blízké společně podíleli na shodné
trestné činnosti, vyskytla v zanedbatelném procentu ods. V 98 % nebyl
zjištěn žádný podíl osob příbuzných či blízkých.
V případě, že chceme sledovat i skutečnost, zda je trestná činnost
páchána v kontextu rodinného nebo bližšího zázemí, tzn., že oběť po‐
chází z tohoto okruhu osob, pak pouze malé procento ods. (2 %) se do‐
pustila své trestné činnosti vůči někomu, kdo patří do okruhu osob
příbuzných či blízkých.
Stranou nezůstala ani otázka možnosti využití fungujícího sociálního
zázemí v širším slova smyslu (nejen rodina). Fungující sociální zázemí
bývá označováno jako významná ochrana před kriminální infekcí
a před samotným kriminálním chováním. Naopak nestabilita a ne‐
funkčnost sociálních vazeb zvyšují riziko asociálního a antisociálního
chování. V našem případě jsme fungující sociální zázemí definovali ve‐
lice úzce a zaměřili jsme se na očekávanou podporu od jejich sociálního
zázemí. Až u 98 % ods. v tomto ohledu bylo hodnoceno, že jejich soci‐
ální zázemí je aktuálně podporuje a hodlá podporovat do budoucna.
Co se týká souvislosti rodiny a sociálních kontaktů, pak byla souvis‐
lost ve vysoké míře zjištěna pouze v 1 % a ve střední míře v 3 %.
U 94 % ods. nebyla souvislost s aktuální trestnou činností shledána
žádná.
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KRIMINOLOGIE PRO 21. STOLETÍ: NOVÉ VÝZVY,
PŘÍSTUPY A TÉMATA
Zmlať si svého učitele: Násilí a lež v narativní
kriminologii
Beat Your Teacher Down: Violence and Lie in Narrative
Criminology
Václav WALACH
Anotace: Příspěvek se zaobírá problémem autenticity v narativní
kriminologii. Příběhy pachatelů bývají kritizovány jako nevhodné
z hlediska empirického zkoumání, protože jsou považovány za subjek‐
tivní, manipulující a nedůvěryhodné. Jakmile bude poukázáno na limity
této kritiky, bude demonstrován význam studia “lží” k pochopení jed‐
nání pachatelů na základěmého etnografického výzkumu v sociálně
vyloučené lokalitě.
Klíčová slova: autenticita, příběhy pachatelů, narativní kriminolo‐
gie, narativní analýza, sociální vyloučení.
Annotation: The paper engages with the problem of authenticity in
narrative criminology. The offenders’ stories are criticized as
unsuitable for empiric inquiry, since they are considered as subjective,
manipulative, and untrustworthy. Once the limitations of this criticism
are pointed out, a significance of the study of “lies” is demonstrated on
the basis of my ethnographic research within a socially excluded
locality.
Key words: authenticity, the stories of offenders, narrative
criminology, narrative analysis, social exclusion.
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1. Úvod
Během svého terénního výzkumu zaměřeného na porozumění vý‐
znamu bezpečnosti z perspektivy obyvatel jisté sociálně vyloučené
lokality (Walach 2013b) jsem se opakovaně setkával s příběhem, jehož
zápletka spočívala v tom, že místní žák zbil svého učitele. Poprvé jsem
jej slyšel od tehdy šestnáctiletého romského chlapce, jenž jím zdůvod‐
nil to, proč nenastoupil na střední vojenskou školu. S dvojkou z chování
jeho přihlášku zamítli. Podruhé jej vyprávěl osmadvacetiletý český
muž. Pointa jeho narativu tkvěla v tom, že vinou své agrese nedokončil
vysokou školu, kam ovšem na rozdíl od prvního respondenta nastoupil.
Třetím vypravěčem byl opět šestnáctiletý romský chlapec. Když jsem
se ho zeptal, proč svého učitele napadl, odpověděl:
Prostě špatný den, víš. Víš jak, vstanul jsem levou nohou. Fotr na mě
zničehonic začal řvát, že si mám uklízet věci, víš jak, a nechtělo se mi,
víš, bo jsem lenivý. Říkám, seru na to. Přišel jsem do školy, tohle.
Říkám, paní učitelko, jdu spát, ona mi říká, tak si lehni, protože jsem
měl prášky na uklidnění. Jsem spal, učitel ke mně přijde a z ničeho nic
bouchne do stolu, co si myslí? Jsem spal tři, čtyři hodiny v kuse, jsem
nevěděl o ničem. Byla asi druhá nebo třetí hodina. Jsem se probudil, bo
on praštil do lavice. Říká, co si o sobě myslíš, vole? Říkám, co? A už
jsem vystartoval. Říkám, po kom vy řvete? Říká, po tobě, ty parchante.
Říkám, komu říkáte parchant, vy mně říkáte parchant? Mám se postavit
z té židle? On mi říká, tak se postav a uvidíš, jak tě odnese sanitka.
Říkám, jo? Tak pojďte ven. Přímo jsem ho vyzval na férovku. Hubený
kluk, ale bývalý policajt, víš. Ale nechtěl se bít. Říkám, no co, co vy
uděláte? Přijde ke mně a do mě žduchl. No tak já jsem napřáhl a už
jsem nečekal, jsem ho praštil hnedka tyčkou. Tak on spadl, nechal jsem
ho, ať se postaví. Přišli policajti a ještě před policajtama jsem ho zbil.
Při četbě tohoto textu čtenáře nejspíše napadne otázka, nakolik
adekvátní popis skutečnosti tento narativ ztělesňuje. V respondentově
výpovědi se nachází celá řada nesrovnalostí. Zdá se těžko uvěřitelné, že
by policisté nezabránili tomu, aby žák základní školy celkem drobné
postavy neublížil před jejich zraky další dospělé osobě. Pochybnosti
vyvolává rovněž učitelovo agresivní jednání. Možná měl také „prostě
špatný den“ a „vstanul levou nohou“, takže se neovládl a svého žáka
skutečně napadl (slyšíme ozvuky univerzálního vysvětlení zločinnosti
à la nízká sebe‐kontrola, Gottfredson, Hirschi 1990) . Možná jen jeho
žák špatně vyhodnotil jeho výchovné působení a zpětně si vše
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přikrášluje tak, aby sám sebe mohl prezentovat v morálnějším světle.
A možná se tento příběh vůbec nestal. Kde by se ostatně vzala ve školní
třídě tyč, kterou měl citovaný svého učitele udeřit?
Problém, jenž zde vyvstává, je problémem autenticity v krimino‐
logickém výzkumu. Ve svém příspěvku poukáži na to, jak se tímto
dilematem vypořádává narativní kriminologie. Jakmile budou stručně
charakterizována její základní východiska a principy, přesune se moje
pozornost k pozici pravdy (a lži) v rámci empirického výzkumu.
Zatímco tradiční přístupy zastávají pozitivistické pojetí pravdy, jež
z narativů dělá nepříliš věrohodný materiál pro vědecké zkoumání,
narativní, post‐pozitivistická (či interpretativní, viz Schwartz‐Shea,
Yanow 2012) koncepce rozumí příběhům jako podmínce a příčinně
lidského jednání. Narativy ovšem nejen určité jednání zapříčiňují,
ale také jej vybavují specifickým významem odkazujícím k šírší síti
významů, ze které je upředena naše kulturní realita (Geertz 2000).
V tomto smyslu je příběh jedním z nástrojů sociální konstrukce této
reality, a proto lze jeho prostřednictvím prozkoumat způsoby, jimiž
k tomuto procesu dochází (Berger, Luckmann 1967).
Ať už je výše uvedený narativ věrohodnou reflexí toho, co se
opravdu stalo, anebo ne, jeho význam pro zkoumání kriminální reality
se tímto nijak nezmenšuje. Ba dokonce lze říci, že se zvyšuje. Tato
premisa bude v druhé polovině příspěvku přetavena do vlastní analy‐
tické práce. Daný narativ bude zasazen do kontextu mých dřívějších
výzkumných závěrů, podle nichž efektivní užívání násilí zprostředko‐
vává sociální uznání těm obyvatelům vyloučené lokality, pro které jsou
jiné možnosti uzavřeny (Walach, Císař 2013). Narativ „Zmlať si svého
učitele“ lze za těchto okolností interpretovat jako názornou ukázku
dialektiky zne/uznání, jež je re/produkována jakožto nezamýšlený
důsledek budování neoliberálního kapitalismu v postsocialistické
Evropě, který z části svých obyvatel dělá občany druhé kategorie
(Lupták et al. 2013, Walach 2015).
2. Narativní kriminologie
Narativní kriminologie je relativně novým směrem v bádání o „vy‐
tváření zákonů, porušování zákonů a reagování na porušování zákonů“
(Sutherland, Cressey 1978, s. 3). I když se zájem o autobiografické
vyprávění zločinců a delikventů datuje již od éry Chicagské školy (např.
Shaw 1966), rozvoj administrativní kriminologie, opírající se o různé
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varianty teorie racionální volby, se výrazně zasloužil o znevážení jejich
výpovědní hodnoty a společně s tím zatlačil související teoretizování
do akademického ústraní. Téma autenticity hrálo v tomto vývoji klíčo‐
vou roli. Pachatelé byli jednoduše považováni za příliš nedůvěryhodné,
ve svých výpovědích manipulativní a ze své „zločinné“ podstaty nespo‐
lehlivé, aby na sociálně‐vědním výzkumu participovali jinak než jako
kontejnery „objektivních“ demografických, psychologických, ekono‐
mických, kulturních a jiných informací. Teprve začátkem milénia se
objevují první studie, jejichž autoři a autorky spatřovali v narativech
důležitou proměnnou ilegálních praktik (Agnew 2006, Presser 2004).
Obecně vzato, narativní kriminologové vycházejí z předpokladu, že
„narativy jsou stěžejní pro lidskou existenci“(Presser, Sandberg v tisku,
a). Jak tvrdí Barthes (2002, s. 9): „Vyprávění [je] přítomno ve všech
obdobích, na všech místech, ve všech společnostech, vyprávění se rodí
se samým počátkem dějin lidstva; není a nikde nebyla žádná lidská
pospolitost bez vyprávění.“ Čtením našich životů skrze příběhy a ja‐
kožto příběhy dáváme určitý smysl nám samotným, stejně jako světu,
který obýváme. Vyprávěním příběhu spojujeme do jednoho celku naše
zkušenosti, jednání a aspirace. Ať už je tento celek koherentní více, či
méně, ve všech případech jím vyvoláváme jistá očekávání týkající se
našeho jednání. Příběhem sdělujeme, jak jsme jednali a jak budeme
jednat. A právě na tomto vlivu narativů na budoucí jednání je posta‐
vena základní premisa narativní kriminologie: „Příběhy motivují k újmě
a legitimizují ji“ (Presser, Sandberg v tisku, b).
Co je narativ? Presser (2009, s. 178‐179) jej definuje jako „tempo‐
rálně utříděné prohlášení týkající se událostí a/nebo jednání zakuše‐
ných jedním či více protagonisty,“ které „selektivněčerpá z žité
zkušenosti“. Narativ je jednou z diskurzivních forem, jež se oproti
jiným, například reportáži, kronice či rozpravě, vyznačuje tím, že jsou
určité události či zkušenosti rekapitulovány tak, jak se staly v průběhu
času, proto, aby vyjádřily určitou pointu. Pokud tato pointa chybí, ne‐
jedná se o narativ v pravém slova smyslu. To ostatně známe z každo‐
denní zkušenosti, kdy na příběhy bez pointy reagujeme nechápavěči
rozpačitě. „A proč mi to vyprávíš? Nechápu, co tím chceš říct. No a co?“
To jsou jen některé z dobře známých reakcí. Důležité pro narativní
kriminology je zjištění, že tato pointa má určitý morální obsah. Jejím
smyslem je často osobní ponaučení, jež přesahuje svého vypravěče.
Je ilustrací jisté životní situace a jednání, které je v tomto kontextu
pokládáno za správné (srov. Presser, Sandberg v tisku, a).
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Co se týče vztahu mezi narativem a zkušeností, kriminologové vy‐
užívají trojí konceptualizi (Presser 2009). První pojímá narativ jako
prostý záznam zkušenosti, jako objektivní reprezentaci zkušenosti –
historický záznam toho, co se stalo. Druhá klade důraz na subjektivní
interpretaci určité zkušenosti. Jelikož lidé jednají zpravidla podle toho,
jak určitou situaci vnímají, objektivní skutečnost ustupuje do pozadí
(respektive je chápána jako důležitá pouze skrze subjektivní optiku).
Třetí přístup popírá, že sociální realita existuje jako objektivně daná
entita a že se narativy nacházejí za jejími hranicemi. Naopak obojí je
chápáno jako sociálně konstruované a vzájemně se podmiňující: „Nara‐
tivy produkují zkušenost, zrovna jako zkušenost produkuje narativy”
(ibid.). Narativní kriminologii je vlastní tento poslední, takzvaný kon‐
stitutivní pohled na narativ, a jako taková čerpá z pestré teoretické
palety složené z narativní psychologie, etnometodologie, kulturního
strukturalismu a postmodernismu (srov. Sandberg 2013).
Z toho důvodu doporučuje Sandberg (2010) převládající zájem o to,
jestli účastníci výzkumu lžou, převrátit vzhůru nohama a ptát se, co
nám “lži” mohou povědět o životě. Nezáleží na tom, jestli skutečně
pachatelé lžou ve větší míře než jiní (pro kritiku tohoto předpokladu,
viz Jacobs 2000). Ať už je totiž pravdivnostní status jejich výroků
jakýkoli, příběhy pachatelů nám vždy něco říkají o prostředí, ze
kterého pocházejí. Narativy nám pomáhají porozumět hodnotám, iden‐
titám, významům a mocenským vztahů. Mají své socio‐kulturní pozadí.
„Příběhy hovoří o historii, ale rovněž samy mají historii,“ z čehož
vyplývá, že „narativní výzkum je nevyhnutelně průzkumem kultury
vypravěče [či vypravěčky] a nikdy jen jeho či jejího života, či jen toho,
jak se na svůj život dívají“ (Presser 2010, s. 442‐443).
Problém autenticity pramení ze sociálně‐vědního pozitivismu a jeho
konceptu validity vědeckého poznání. Post‐pozitivistická sociální věda
nicméně považuje již samu otázku, „jestli [narativ] přesně reprezentuje
ty vlastnosti fenoménu, který má být popsán, vysvětlen či teoreti‐
zován“ (Hammersley 1987, s. 69), za v konečném důsledku nezodpo‐
věditelnou. V sociálním světě nejsou dokonale poznatelné objektivní
zákonitosti, které by řídily lidské jednání. Už jenom proto, že nezá‐
vislých proměnných a jejich kombinací bude vždy takové množství, že
každá snaha o jejich stanovení bude s nejvyšší pravděpodobností od‐
souzena k neúspěchu. To však neznamená, že by neexistovala žádná
kritéria posuzování věrohodnosti empirického výzkumu (i když jsou
i tací, kdo tvrdí, že anything goes, Feyerabend 2001). Namísto validity
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stavějí post‐pozitivisté požadavek dokládat empirická data a demon‐
strovat způsoby, jimiž z nich byly vyvozeny výzkumné závěry (Sand‐
berg 2010).
3. Příběhy násilí a násilné příběhy
Dříve než se začnu věnovat předeslanému cíli této kapitoly, je třeba
zdůraznit, že přijetí post‐pozitivistické varianty sociální vědy ještě
neznamená, že se ve vlastním výzkumu zcela zřekneme pojmů pravdy
a lži. Protože sami účastníci výzkumu tyto pojmy používají při vyhod‐
nocování informací, jejich prostřednictvím dávají lidským činům
specifický význam a re/konstruují kritéria – implicitněči explicitně –,
pomocí nichž lze určitý výrok označit za pravdivý nebo nepravdivý.
Pokud například prvně uvedený vypravěč tvrdil, že zmlátil svého
učitele a já v rozhovoru s ním zjistil, že se žádné napadení za dobu, kdy
na škole působí neodehrálo, je to velmi důležitý poznatek. Tím, že nás
vede k dalším otázkám, rozšiřuje empirické vědění a hloubku našich
analytických závěrů.
Post‐pozitivisté nicméně tvrdí, že toto úsilí nikdy nenajde svého
konce, kde bychom se setkali s „čistým” věděním. Nejedná se o to, že
neexistuje způsob, jakým bychom mohli rozsoudit, kdo mluví pravdu
a kdo lže. Post‐pozitivisté nezpochybňují ani tak problematický charak‐
ter měření, jako spíše problematický status vědění. Učitel například
mohl lhát, aby se vyhnul posilování stigmatu „cikánské školy” (Sou‐
ralová, Kašparová 2014). Potíží je, že toto se výzkumník nikdy nedozví.
I kdyby se mu učitel přiznal, jak může vědět, že tentokrát skutečně říká
pravdu? A ví učitel sám, že lhal právě z tohoto a ne jiného důvodu?
V konečném důsledku tak každý vědecký výstup představuje určitou
interpretaci plně závislou na osobě výzkumníka a každá taková inter‐
pretace je svým způsobem násilná; zatímco některé aspekty zvýraz‐
ňuje, jiné potlačuje a vylučuje, aby bylo vůbec možné předložit závěry
výzkumu v relativně ucelené podobě (Fay 2002). Následující pokus
o určení významu v úvodu citovaného narativu je tudíž takovým násil‐
ným příběhem o jednom příběhu násilí ve vyloučené lokalitě.
Podíváme‐li se na příčiny násilného jednání, v textu „nacházíme” dva
základní motivy. Zaprvé je to jakási osudová předurčenost. Vznik
konfliktu byl v prvé řadě výsledkem faktorů nacházejících se mimo
protagonistovu kontrolu. “Prostě špatný den” a nestálá povaha symbo‐
lizovaná „braním prášků na uklidnění” na jedné straně, na straně druhé
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pak provokace ze strany učitele. V tomto případě ovšem vstupuje do
narativu aktérské hledisko. Do opozice vůči fatalismu je stavěna vypra‐
věčova schopnost rozhodovat se samostatně a nepodléhat okolnímu
dění; prezentuje se jako hrdina vzpírající se autoritám, jejichž chování
je nepochopitelné, bezdůvodné a především nespravedlivé. Nejprve se
vymezí vůči svému otci, potom se postaví svému učiteli a nezalekne se
ani dorazivších policistů, před nimiž jej za jeho nepřístojné jednání
ztrestá.
Tento druhý motiv ilustruje dříve zmíněný morální aspekt narativů.
Morálnost protagonistova jednání je zde podtržena výzvou k „férovce”,
formalizovanému souboji stylem jeden na jednoho (srov. Walach
2013a), kterou však učitel nejprve odmítá, aby však poté sám svého
vyzyvatele napadl. Tato dvojí nespravedlnost, jednou vyvolaná násil‐
nickým nerespektováním vypravěčova rozhodnutí si odpočinout, po‐
druhé předstíraným, nepoctivým odmítnutím jeho nabídky souboje
podle pravidel, proto musí být s ohledem na vyšší morální princip
potrestána. Nepoddajný, avšak principiálně zodpovědný hrdina odpoví
na násilí násilím, jen se brání. Pozoruhodné je, že tato skutečnost zde
není nijak problematizována. Užití násilí je zde mezi řádky konstru‐
ováno jako za jistých okolností pochopitelné a legitimní řešení kon‐
fliktů. Aniž bych chtěl děj tohoto narativu jakkoli romantizovat,
dovolím si tento narativ označit za příběh anti‐systémové vzpoury,
boje za svobodu a obhajoby lidské důstojnosti.
V tomto ohledu je zjevné, že dotyčný narativ zapadá do kontextu
vědění o významu, který násilí přikládají marginalizovaní na obou
březích Atlantiku, od Spojených států po Velkou Británii a Skandinávii
(Anderson 2000, Torbenfeldt Bengtsson 2013, Brookman et al. 2011,
Sandberg, Pedersen 2009 aj.). Jak jsem ukázal ve studii napsané spolu
s Císařem (2013), také v českém prostředí lze koncept kultury ulice
smysluplně aplikovat ve snaze o porozumění tendenci k násilnému
řešení konfliktů coby reakci na sociální marginalizaci, materiální
a symbolickou deprivaci, včetně neschopnosti či neochotě státu toto
faktické popírání lidských práv odčinit. Závěrem článku jsme konsta‐
tovali:
Konstitutivní pro kulturu ulice je kategorie respektu. Respekt zaru‐
čuje svému držiteli osobní bezpečnost pod hrozbou násilné odplaty.
Jedná se o kulturní kapitál svého druhu, jehož akumulací dosahuje
dotyčný společenského uznání u těch, kdo jsou seznámeni s jeho vý‐
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znamem. Dlouhodobé vystavení kultuře ulice, sociálnímu poli se svými
specifickými hodnotami, normami a pravidly, vede k rozvoji pouličního
habitu, jenž představuje určité ztělesnění kultury ulice ve formě
mentálních schémat vnímání, myšlení a jednání v lidských tělech.
Pouliční habitus funguje jako určitý návod na řešení nejrůznějších
problémů, včetně mezilidských konfliktů. Z toho důvodu navrhujeme
ve snaze o pochopení subjektivních důvodů obyvatel sociálně vylouče‐
ných lokalit pro páchání loupeží zohlednit faktor kultury ulice, kde
fyzická síla figuruje jako jeden z mála dostupných zdrojů mobilizova‐
telných v rámci nekončícího boje o lidskou důstojnost (Walach, Císař
2013, s. 411‐412).
Vnímání násilí jako efektivního prostředku, jak si vydobýt uznání, je
posilováno tam, kde jsou jiné způsoby znemožněny a/nebo považo‐
vány za méně atraktivní. Podle Bourgoise (2003: 8) má kultura ulice
kontrakulturní charakter, jelikož vzniká z důvodu vyloučení z širší
společnosti a obrací se vůči ní.
Z hlediska analyzovaného narativu se tento aspekt zrcadlí již v ob‐
sazení hlavních postav. Levínská (2013) zjistila, že základní škola je
některými romskými rodiči chápána jako cizí, nepřátelské prostředí,
kde se jejich děti mnohdy poprvé setkávají se stigmatizací spolužáky
z dominantní sociální skupiny. Učitel je symbolem vnějšího světa, jehož
potrestáním je vykonána odplata vůči jeho utlačujícím a ponižujícím
institucím. Již samotné vyprávění narativu „Zmlať si svého učitele“
může hlavnímu hrdinovi zajistit uznání, jsou‐li k tomu splněny
základní podmínky. Uznání vzniká v interakci; aby jej útočník získal,
musejí být jeho činy odpovídajícím způsobem přijaty publikem.
4. Závěrem
Intersubjektivní povaha uznání nás vrací zpět k otázce pravdy a lži.
V empirickém výzkumu lze narativ považovat za pravdivý tehdy, když
„ovlivňuje organizaci sociálního dění” (Hájek 2014, s. 167). Jestliže
všichni hrajeme (pouliční) divadlo, ne každý z nás dosáhne statusu
slavného akčního hrdiny (Goffman 1999). To je vyhrazeno pouze těm,
jejichž jedinečný herecký výkon je potvrzován okolím. Pokud jej lidé
definují jako reálný, stane se reálným ve svých důsledcích. Pokud
jej tak chápat přestanou, změní se také jeho status (Merton 2000,
s. 196‐219).
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Narativní kriminologové se soustředí na procesy konstrukce sociální
reality skrze vyprávěnípříběhů. Stejně jako tomu je v případě tohoto
článku, také je primárně nezajímá, jestli citovaný respondent skutečně
svého učitele zmlátil (ač zjištění opaku může být zásadním empirickým
poznatkem), ale to, jaký význam má tato informace ve studovaném
socio‐kulturním milieu. Není ani tak důležité, jestli to udělal, ale co
vyprávěním o tom sledoval. Podaří‐li se nám to dešifrovat, respektive
vytvořit určitou smysluplnou interpretaci, dospěli jsme k relevantnímu
vědeckému poznání.
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The Crime Control and Night‐Time Economy
in the Post‐Socialist “City”
Petr KUPKA, Tomáš ŠMÍD, Václav WALACH
Anotace: Příspěvek vychází z probíhajícího výzkumu mezi spe‐
cialisty na násilí v noční ekonimice v post‐socialistickém “Městě”
v České republice. Jeho cílem je prvotní vytyčení prostoru pro další
analýzu prostřednictvím konceptů “noční ekonomika”, “kontrola kri‐
minality” a “urbánní vládnutí”. Tento prvoní výstup je založen na
analýze 8 rozhovorů s aktéry vládnutí v noční ekonomice.
Klíčová slova: kontrola criminality, noční ekonomika, specialisté na
násilí, urbánní vládnutí
Annotation: The paper arises from the recent research concerning
“specialist on violence” in the night‐time economy in the post‐socialist
Czech “City”. The objective of the paper is a seminal layout of the
observed space for further analysis. This sketch is based on the
concepts of “night‐economy”, “crime‐control” and “urban governance”.
The first preliminary output of the research is based on eight interviews
with the “agents of governance” in the night‐time economy.
Keywords: crime control, night‐time economy, specialist on violence,
urban governance

Introduction
The paper seeks to provide an overview based on social analysis of
the field of bouncers in the Czech “City”. The analysis is based on
(up to date) 8 interviews with local bouncers and 2 police officials
responsible for the crime control in the night‐time “City”.

420

In the first part of the paper we try to contextualize the topic in the
night‐time economy through the framework of security terms and
compare them with the findings on the same issues from the UK. The
second part tries to describe the limits of the field of bouncers
emphasizing the absence of institutions shaping the field. In the third
part we discuss the key principles stratifying the field. The last part we
summarize the paper with the short reflection on recent research.
Chapter I: Nightlife and Security Practices
The development of night‐time leisure zones based on alcohol
consumption in the post‐industrial European cities is often characterized
as the process accelerating the production of new forms of social
control. Hobbs et all. (2005) shows how the creation of these leisure
zones in Great Britain was followed by the creation of support structures
including innovative parking developments, transport regimes and
public policy innovations (city center street lightings, CCTV systems,
policing patrols and door staff) in order to secure highly profitable
system of night‐time consumption. Those support structures can be
viewed as the answer for the unsustainable “clichés of control that
emanated from the industrial age” (Hobs et all. 2005: 170). The same
authors claim that neo‐liberal state which stands behind the market
logic of the night‐time leisure zones development introduces also the
conception of private control schemes into this growing entertainment
industry. Taking into account the impossibility of outsourcing the
whole control system upon this industry, the conglomerate of state
control and state‐sponsored private control emerges as a dominant
pattern of contemporary city security regime. While the former is
responsible for the classic patrolling, controlling the public space and
providing the licensed training for bar supervising, the main function
of the latter is the control of liminal space within the commercial
premises itself. “The door muscle”, perceived as a certain part of the
underworld or at least evocating violence‐seeking machos, has become
a state‐sponsored agents supplying lawful force (Hobbs et all. 2005:
174). In other words, the past image of bouncers as the violent
figureheads has turned to be the “part of the uniformed security
regimes” (ibidem).
In the post‐socialist countries the image of night city full of bars,
clubs and other entertainment options gives the perception of progress
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and wealth (see Groffman 2014 or all airlines magazines). No matter
how much night‐time economy symbols have been proliferating in the
post‐socialist countries after 1989, the support system of the new
industry has diametrically different contours than in the UK. To
understand those contours we shall discuss two main interdependent
factors shaping the recent configuration.
First, it was the rapid expansion of private businesses after 1989
followed by clumsy legal instruments which could not cover the entire
spectrum of both intended and unintended social effects produced by
newly diffusing commercial sector. This can be illustrated with the
long‐term debate about a demarcation line between the security
provided by the state and the tendencies to establish private security
agencies. The absence of private security agencies legislation produces
the gap in the administration of the rights and obligations of these
companies. The lack of legal base governing the personal and
qualification qualities also causes the uncontrolled proliferation of
private security firms which moves the Czech Republic to the top of the
international rank in terms of density of private security companies in
national territories (see Bureš 2014).
Second, the night‐time commercial premises were established not
only as profit seeking facilities but also either as a symbolical footprint
of owner´s economic success or directly as a space for money
laundering. Let´s illustrate this with an analogy to football business.
While British football clubs function as a money factories, or at least
potential profitable long‐term businesses, the structure of the football
clubs field in the post‐socialist countries is dependent especially on
donors whose financial background is not transparent. The same can
be said about night‐time commercial subjects as an example of small
scale businesses. Furthermore, the “honest” intentions of having a bar
or club is usually perceived as the first step in doing private business
which makes the “first‐time” businessmen highly vulnerable to the
effects of the specific night‐time commercial market. This makes the
structure of the market highly uncertain and variable. Practically it
means the security in the night‐time premises is ensured by the private
agencies or individuals. The former means the profit should be
accumulated on both sides of this relationship which makes the wage
for the bouncers dependent on the agreement between the commercial
subjects without the real possibility to extend it. The lack of legal
regulation causes the low rate of the services provided by private
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security agencies. The same price can be paid out directly to the
bouncers without any mediators and formal terms of contract.
Let us set the local context by following quotation which illustrates
the part of the everyday bouncer´s earning practice:
“[Your earnings] depends on the fact if you sit at entrance and collect
the entrance fee, and how benevolent the owner is. There are some
unwritten rules what you can dare. You can´t overdo it. If there are four
hundred of visitors, you may not dispose only by five thousand in cash.
It´s clear that you rob in that case.”
The presented quotation refers to the modus of bouncer´s routine
practice during the exercise of their profession in the commercial
premises. An inherent aspect of this account is an illegal act of robbery
which is nevertheless tolerated by the victim and is understood as
generally accepted norm. The central narrative which is implicitly
articulated by these quotations could be described subsequently:
There is a commercial night‐economy infrastructure hiring informally
the security providers (bouncers) who are responsible for securing the
trouble‐free consumption within the infrastructure. The unspoken part
of the exercise of the security profession is robbing the owners who
tolerate these behaviors in some measure but react by regulation of
the bouncer´s wage.
Chapter II: The Limits of the Field: Professionals
Without Profession
Talking about the field of bouncers in the location we observe means
talking about the city center located in the historical part of “the City”.
Therefore we use the word “the City” trying to delaminate the
geographical space of our research. The peripheral night‐time
commercial premises are perceived as different world far away from
the night‐time economy complex of ”the City”. Even the actors occupying
the positions in “the City” have only limited experiences with peripheral
night‐time economy enclaves.
As we have already discussed elsewhere (Chapter I), the Czech
Republic is one of the post‐socialist countries which is not disposing by
legal framework governing the positions of public policy institutions
and private security companies. This legal vacuum co‐creates the
distinctions of door‐work in different legal spaces. We describe two
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attributes of these differences which we consider to be the most
important forces driving the field of bouncers in “the City”.
Monaghan (2004) in his seminal work on bouncers´ occupational
culture describes door‐work in Southwest England as an occupation
with a high staff turnover (p. 456) where the door‐staff is often treated
as disposable, replaceable bodies by licensees (s. 461). The perception
of replaceable “body capital” is moreover speeded up by the fact the
most of bouncers combine part‐time door‐work with full‐employment
elsewhere (s. 456). These patterns together with the traditional antag‐
onistic relationship between door‐staff and police (s. 460) contribute
to establishment of highly distrustful occupational environment with
limited autonomy of the door‐staff voice. On top of this lived reality
there are diverse legal risks resulting from high‐profiling character of
profession in between the consumers, licensees and “real” police work
in the profitable zones of “patterned liminality creating [for consumers]
the impression of being set aside and secluded from the principal arenas
of normative, non‐liminal social life (Hobbs et all. 2005:166). The role of
the bouncers in this system is mostly symbolic providing the impres‐
sion that licensees will not control the deviance in the night‐time zones
and the space is left to the bouncers as the responsible individuals who
carry the burden of all the aggression (active or passive) within the
space of night‐time economy. These deceptive relations even received
a special attention in the bulk of studies presenting findings on genesis
of violence in the bars and clubs (see Roberts 2008).
The case of “the City” tells different story where the legally operated
private security agency are not present. The field of bouncers in “the
City” is “supplied” mostly by two often overlapping local social groups
– fighters from public or private sport clubs (boxing, muai thai for the
most part) and/or (in)famous football‐hooligans groups with connec‐
tions to local scene of right‐wing extremism. The hiring process is then
based on informal demand for bouncers which comes from the need of
having a person in the night‐time commercial premises (bar, club, ca‐
sino, brothel) whose duty is to secure the peace on the premises in‐
cluding throwing troublemakers out of the site. This need is articulated
directly by the owners of the premises or by his/her deputy who is al‐
so responsible for paying the bouncers in cash. There is no mediator
such as a private security agency or employment agency between the
involved agents. The field generally lacks any formal rules or contract

424

defining the relationship between the owners and the bouncers. This
lack of formalism highly affects the social behaviors of the bouncers:
“You have to put that in your pipe and smoke it. It has its donwsides as
it is not absolute guarantee at all. I am doing it illicitly, there is no formal
contract. I don´t pay social security, I pay just the health one. Now I am in
quite uncertain situation because I had bought a flat where I drown all
the money, but otherwise it is quite good.”
The quotation brings us to the negotiation of responsibilities. Let us
discuss the most obvious one – the violence control within the premises
the bouncers work for. A lack of a formal contract places the bouncers
into the same position as the clients of the bar. In a case of any
skirmish or physical attack the common principle of criminal law „who
hits first“ is valid without the safety net of shared responsibility.
Consequently, the placement of CCTVs in the premises is always
questionable. Usually there is no CCTV at the entrance. It is placed just
inside the bar and in the dancing zones. There is a deal between the
bartenders and bouncers that in the case the bouncers “hit first” the
bartenders immediately delete the CCTV footage and pretend the CCTV
was switched‐off for the whole evening.
In comparison to the UK case, economic attractiveness of the job on
the one hand and high‐profiling character of the job on the other make
the field of bouncers closed and guaranteed. Put differently, being
a bouncer in “the City” means “being employed” in the long term:
„I am here as a live stock. I am here since the bar has opened [app. 5
years, author]. I am going here, I know the people, I talk to them, I drink
a coffee…“
To become a bouncer in “the City” there is no other way than having
a recognized career as violence specialist and at the same time being
an acquaintance of other active bouncers or another recognized
violence specialist. An informal character of the job opens the channels
for exploitation of other economic opportunities offered to bouncers
during their working time. Not all of those opportunities are legal
hence the closed system is worth to keep them free from lurking risks.
It doesn´t mean that all the agents located in the field are friends
neither the field can be referred to as some sort of brotherhood.
Although the field is based on an inherently strong social control, there
are several stratas making the field heterogenic and structured. These
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structures reflect the share of the key stakes which give a dynamic to
the field.
Chapter III: What is at Stake? Body, Money and Prestige of Being
Trustworthy Person
As we referred above, the key asset making the field attainable is the
man’s power capital verified by the agents/gatekeepers operating
already in the field. This capital is interchangeable with economic
capital represented by cash money. The evidence of physical skills is
broadly accepted among bouncers and the ideal type of bouncer is
widely acknowledged:
„The ideal bouncer is relatively smart, a bit English‐speaking, good‐
tempered person who can do at least something – fighting, box, wrestling.
But there are terribly few of those…Usually it is oversized nutty or a kid
who can wangle a job saying that he is that bomber, or it can be
a confident who has good relations with coppers. I condemn a lot of
people, but it is my internal opinion and I can count on one hand the
people who have the makings of being good… The rest is rabble, the real
rabble, just zannies who don´t have the makings for that. All kind of
students would smash them…They just nark because they are all the time
in shits. They have to prove themselves they are someones…They are not
detached.“
While talking about man’s power capital the bouncer has uncovered
another aspect of the field structure. It relates to „paranoid behavior“
such as that reported by Monaghan (2004: 460) in his study. The
source of this paranoia seems to be different in the Czech and the UK
cases. Monaghan (s. 460, 464, 466) depicts the stories often linked to
professional distrust projected into the application of stereotypized
image of violent bouncers and consequently into violations of
presumptions of innocence.
The case of „the City“is different. The antagonism between police
forces and bouncers is based on the social trajectory of bouncers who
have entered the field as former or yet active fighters, hooligans or
both. Simultaneously they could play double apparently contradicting
roles – on one hand they act as law violators standing against public
order and on the other they take a role of security guard controlling
the violence within the zones where police does not have the power or
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the capacities to enforce the law. Being both bouncer and known
hooligan is a valued combination for police forces which can exploit
the high‐profiling occupation of the bouncers to get information about
hooligans subculture or „underworld“. The agents in the field see the
meaning of „sneaking“ in the assistance provided by police in return
for demanded information. Once the cooperation between the police
and bouncers is established it is perceived as a threatening of the
bouncers, even of those who are not linked to football culture.
The night‐time economy does not produce only the violent behaviors
but it is connected to the informal channels through which the illicit or
illegal commodities flow from the suppliers to consumers. Bouncers as
the gatekeepers of the night‐time economy are acknowledged of this
channels which makes them a valuable source of information for police
and law enforcement bodies:
„[…] in principle they are valuable persons for us. We have nothing
without them … I don´t say there are not people among them who have
a respect to disgust but there are also persons who meet our needs,
because…they did something for me and so on, so…some of them are ok.
But I know about persons who I would not ask for anything, it would be
useless. So as I told you, some of them are resistant to the work of police
and some of them…“
Conclusion
Attentive to the processes in the field of bouncers we provided the
accounts which were dominated mostly by informal aspects of the
night‐time economy. Taking a position of the actorss in the field we
would argue the omnipresent transgressive acts (robbing the owners,
customers, violence behaviors, exploitation of further economic
opportunities) occur as structural requisites keeping the field sufficiently
exclusive and profitable at the expense of high‐profiling character of
the field. Compared with the UK case a lack of external regulation
keeps the economic and social position of the bouncers relatively
acceptable emphasizing especially the relative stability of the field
and the durability of the job position. Indeed, the informality of the
business contracts and patronizing attitude of the police forces towards
bouncers remind the socialist countries in the 80´s when police forces
patronage upon the informal economic activities was fundamental to
keep the informal economy alive. Thus it is questionable if this co‐
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governance varies according to structural conditions of contemporary
political regimes or it is an effect of social mechanisms driven by
different logic of structuration.
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Příspěvek k současným přístupům k analytickému
zkoumání kriminality
The contribution to contemporary approaches to
analytical research of crime
Martin DOLEČEK, Josef SMOLÍK
Anotace: Příspěvek diskutuje možnosti rozvinutí dosavadních způ‐
sobů, jakými je nahlíženo na predikci a prevenci kriminality. Příspěvek
bude diskutovat teoretické, metodologické, ale i empirické aspekty
s akcentem na možný rozvoj této oblasti.
Klíčová slova: kriminologie, analytický přístup, predikce, prevence.
Annotation: This paper discusses the possibilities of exension of
existing methods which are used to prediction and prevention of
delinquency. The text will discuss theoretical, methodological, and
empirical aspects with emphasis on the possible development of this
area.
Keywords: criminology, analitical approach, predection, prevention.

Úvod
Kriminologie by měla být vědou dynamickou, která reaguje na nové
výzvy, resp. nové možnosti výzkumu, a také se zaměřuje na realizaci
preventivních opatření ve sledované oblasti. V tomto kontextu tak lze
představit i možnosti analytické metody vztahující se k oblasti kri‐
minality, který využívá poznatků sociální geografie, ale i poznatků
demografie, urbanistiky či sociologie. Obecně lze analytický přístup de‐
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finovat jako proces, kdy se rozebere problém na jednotlivé komponen‐
ty(v případě zde prezentované problematiky se jedná o kriminologická
data) tak, aby bylo zjevné, které příčiny mají vliv na zkoumaný feno‐
mén.
Analýza tedy zkoumá, jak tyto komponenty fungují jako relativně
samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. Každá analýza se vy‐
značuje určitým stupněm explorace, což znamená, že při ní provádíme
průzkumové a objevující aktivity (Hendl 2005: 35).
Typickým cílem analytického přístupu je tak identifikovat jednotlivé
poznatky, jejich specifikaci, vyhodnocení a možnou realizaci (proti)
opatření ve zkoumané oblasti. Základem analytického procesu je však
stanovení základního cíle samotné analýzy a výzkumné oblasti. V pří‐
padě analytického zkoumání kriminality je na výzkumnících, jaká bude
zvolena geografická jednotka (Česká republika, vybraný kraj, město,
městská část, obec atp.).
Kriminalita jako model
V ideálním případě by bylo možné na základě důkladného data mi‐
ningu sestavit pro určité jednotky (města, městské čtvrti, lokality atp.)
modely kriminality. Model lze definovat jako zmenšený systém, který
zachycuje hlavní princip fungování. Konstruovat model tedy znamená
používat jednu ze základních metod – abstrakci. S jejím pomocí „vybí‐
ráme z reálných systémů některé prvky a některé vztahy, které – takto
vypreparované – potom blíže zkoumáme jako model reality (Ferjenčík
2000: 47).
Modely obvykle popisují dynamické procesy; toho dosáhneme tak,
že stanovíme numerické hodnoty pro malý počet parametrů. Paramet‐
ry jsou hodnoty nutné pro chod modelu; mohou se měnit, avšak pro
každý jeden modelovací běh zůstávají konstantní. Dát parametru smys‐
luplné hodnoty vyžaduje vhodná data (Martin, Bateson 2009: 181).
Využitelná data by mohla poskytnout longitudinální statistické údaje
o kriminalitě.
Pro účel modelu kriminality by bylo vhodné pochopit klíčové vztahy
zkoumaného systému, které by si všímaly proměnných, jako jsou různé
časové úseky (kriminalita ve dne/v nočních hodinách, roční období
atp.), typy páchané trestné činnosti, typy pachatelů atp.
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Zajímavý je v této souvislosti postřeh Kubátové (týkající se modelů)
o tom, že „bude‐li model příliš teoretický (abstraktní), nebudeme jej
moci empiricky testovat. Bude‐li model příliš empirický, nebude to ná‐
stroj sloužící k vysvětlování, ale přímo již vysvětlení empirické skuteč‐
nosti“ (Kubátová 2006: 138). Tenhle pohled je v podstatě v souladu
s tvrzením dalších autorů, kteří uvádějí, že „modelování je zkoumání
reálných objektů pomocí jiných, zpravidla uměle vytvořených objektů,
v nichž jsou vyjádřeny a definovány pouze vybrané vlastnosti originál‐
ního objektu“ (Konrád, Musil, Suchánek 2004: 105). Aspekt zjednodu‐
šení je tedy při tvorbě modelu zásadní. Tito autoři také dále dodávají,
že „model je mezičlánkem mezi realitou a představou o realitě. Je zalo‐
žen především na analogii, myšlenkově nebo reálně imituje některé
vlastnosti reálně existujících objektů“ (Konrád, Musil, Suchánek 2004:
105). K tomu však Michal Dorda dodává, že při tvorbě modelů vždy po‐
stupujeme od těch zcela jednoduchých, základních, až k propracova‐
nějším a složitějším (Dorda 2010). Smyslem modelu tedy není dojít
úplného zjednodušení, kde by se proměnné daly zasadit do triviální
matice, ale stejně tak ani druhý extrém, kdy by model sestával z mnoha
a mnoha desítek proměnných, jejichž monitorování by se stalo praktic‐
ky neproveditelným.
Potenciální využitelnost modelů kriminality
Model kriminality pro určitou lokalitu by znamenal pokrok v mnoha
ohledech. Především by bylo možné zachytit měnící se strukturu
kriminality podle jednotlivých kritérií (provybrané druhy trestné čin‐
nosti, roční období, časové obdobíatp.), což by usnadnilo nasazení poli‐
cejních složek (teoreticky vedoucí k vyšší míře objasněnosti trestné
činnosti či snížení trestné činnosti), případně vhodné preventivní akti‐
vity, které by umožnily vhodnou intervenci do přesně lokalizovaných
oblastí. Svou roli ovšem také mohou modely kriminality sehrát i jindy
než při preventivních opatřeních. I v rámci probíhajících vyšetřování
totiž mohou nabídnout užitečnou sumu informací, a to z hlediska tzv.
normálního zločinu, což je pojem vypovídající o tom, že každý zločin má
svůj více či méně obvyklý průběh co do okolností, jež jeho provedení
doprovázejí (McCue 2006). Upozornit tak mohou na případná specifi‐
ka, jež mohou být v určitých případech typická, avšak méně obvyklá.
Ačkoli lze předpokládat, že podobných závěrů může být schopný i zku‐
šený vyšetřovatel, modely kriminality přinášejí jednu nespornou vý‐
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hodu oproti tomu, když jsou zmiňované znalosti vázány na člověka.
Lidský mozek sice může nabídnout jistou míru představivosti a snad
i předvídavosti, ovšem jeho poznání není přenositelné. Rozhodně ne
v takové míře, v jaké to je možné v případě virtuálního modelu krimi‐
nality, nemluvě o celé řadě dalších omezení, která se s lidským fakto‐
rem pojí. Přesto je potřeba s limity počítat i v případě virtuálních
modelů kriminality – naprosto zásadní je zejména informace pravidel‐
ně aktualizovat, revidovat a opětovně vyhodnocovat.

Statistické údaje o kriminalitě v ČR
a jejich možná transformace do modelů
Ze zdrojů dat, které by se daly využít k tvorbě modelů, se jako nej‐
vhodnější zdají být oficiální statistické údaje. Statistiky zabývající se
kriminalitou více či méně máme v České republice následující: statisti‐
ky Probační a mediační služby ČR, Vězeňské služby ČR, Institutu pro
kriminologii a sociální prevenci případně statistiky Ministerstva spra‐
vedlnosti ČR anebo policejní statistiky, které jsou v gesci Policejního
prezidia ČR. Jsou to právě posledně jmenované, které je možné z růz‐
ných důvodů považovat za nejvhodnější (kupříkladu jsou nejkonkrét‐
něji zaměřené na okolnosti spáchané trestné činnosti). Datový zdroj
těchto statistik představuje informační systém Policie ČR, tzv. Evi‐
denčně statistický systém kriminality (ESSK).
V diplomové práci prvního z autorů tohoto příspěvku byly podrobně
rozebrány možnosti využití dat z ESSK pro potřeby data miningového
zpracování a následného budování modelu kriminality. Závěry, které
přinesla provedená analýza, by se daly zjednodušeně shrnout do ná‐
sledujících tvrzení: Zdrojová data pocházející z ESSK se ukázala být ne‐
dostačující k vybudování smysluplného modelu kriminality. Podávané
informace byly často příliš vágní a neměly potřebnou validitu. Jako dal‐
ší nedostatek lze zmínit, že mnoho potenciálně využitelných dat zde
vyloženě chybělo. To je nicméně poměrně očekávatelné, a to vzhledem
k povaze těchto zdrojových dat a také s ohledem na fakt, že při data
miningové analýze kriminality s ohledem na tvorbu jejího modelu se
nelze omezovat pouze na jediný zdroj dat.
Přestože se tedy ukázalo, že ESSK sám o sobě nemůže být uspokojivě
použit pro tvorbu modelu kriminality, byly alespoň prozkoumány
možnosti, do jaké míry by k tomuto účelu být využit mohl. Zároveň by‐
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lo nastíněno, jaké doplňující zdroje či informace by měl být používány,
a to s důrazem na představení požadovaných kategorií, jež je vhodné
v budoucnu sledovat a k tvorbě modelů využívat (byť tedy v obecné
rovině, neboť je pochopitelné, že jednak ne každý zločin má identické
okolnosti, a jednak ne každý zločin lze tímto způsobem analyzovat).
Pro tvorbu modelů kriminality je dále zapotřebí využívat co možná
nejkomplexnějších zdrojů dat, a navíc se také cíleně vypořádávat s fak‐
tory, jež snižují jejich relevanci a validitu. Bližší okolnosti jsou už
poměrně specifické a bude proto vhodnější odkázat na zmiňovanou
diplomovou práci.
Diskuse
V průběhu celého tohoto příspěvku byla v souvislosti s analytickým
přístupem k predikci kriminality řeč pouze o víceméně komplexních
modelech kriminality. To však neznamená, že tyto modely jsou jedinou
možností a že v současnosti neprobíhají žádné obdobné aktivity, které
by byly v gesci odpovídajících bezpečnostních složek a souvisejících
orgánů státní správy. Zde je důležité zmínit dva nejvýraznější projekty.
Za prvé je potřeba říct, že již několik let česká policie využívá Geo‐
grafický informační systém (GIS), který je součástí projektu Geoinfor‐
matika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních
a záchranných složek státu (GISBS). Tento systém nepracuje pouze
s policejními statistickými daty, ale bere v potaz i vybrané geografické
ukazatele – z nich za pozornost stojí např. údaje o výplatách sociálních
dávek, údaje o hlášení trvalého pobytu či data o míře nezaměstnanosti.
Přínosem tohoto systému má dle tvrzení ředitele pořádkové policie být
vymezení optimálního počtu zaměstnaných i nasazovaných policistů
a sledování trendů kriminality a ukazovat má i výskyt tzv. hot spotů,
tedy míst se zvýšenou mírou rizikovosti (Hrbek 2012, Prevence krimi‐
nality 2015).
Další aktivitou, kterou je zásadní zmínit a jež shodou okolností na
aktuálnosti nabývá v současných týdnech a měsících, je poměrně am‐
biciózní projekt v gesci Ministerstva vnitra ČR nazvaný Mapy budouc‐
nosti. Projekt vychází ze zahraničních zkušeností s analytickými
prediktivními metodami, financován je Evropským sociálním fondem
(ESF) a pilotně se začal testovat v Kolíně. Přístupy v rámci tohoto pro‐
jektu jsou zatím prezentovány tak, že jsou založeny na matematicko‐
433

statistických metodách a zpracovávají dřívější údaje o kriminalitě
(iDNES 2015). Pokud bychom se vrátili k výše zmíněným závěrům
o obsahu policejních statistik, lez na tomto místě vyslovit jisté pochyb‐
nosti, zda jsou tyto přístupy dostačující. Přesto platí, že bez věcné zna‐
losti používaných metod a veškerých datových zdrojů není možné
tento přístup plošně soudit.
U obou těchto projektů se uvádějí zhruba obdobné přínosy a také
v podstatě obdobná míra snížení kriminality – až 30 %, což je opravdu
významný pokles (např. viz Barbořík 2014, iDNES 2015) Zde je nicmé‐
ně nezbytné zdůraznit, že nejde o kriminalitu veškerou, ale jen o kri‐
minalitu obecnou. Ta se nepochybně velice výrazně, a především zcela
přímo týká značné části běžné populace. Její negativní dopad je tak in‐
tenzivní především na úrovni subjektivního vnímání ohrožení popula‐
ce kriminalitou. V pozadí však zůstává jiná část kriminality, která
způsobuje nejvýraznější škody z hlediska finanční ztráty – kriminalita
hospodářská.
„Kriminalita ulice“ je v tomto ohledu daleko lépe pokrytá co do ana‐
lytického přístupu k jejímu zjišťování. Její objasněnost sice v minulých
letech nebyla ve srovnání s ostatními druhy kriminality úplně špatná,
ale jednak není jednoznačné, nakolik to odpovídá výši způsobené ško‐
dy, a jednak je velice problematická otázka latence hospodářské krimi‐
nality. Objasněnost tak nemusí ještě vůbec o ničem vypovídat (AltUtil
2014). Tyto i další otázky tak zůstávají k zodpovězení a prozatím ne‐
chávají problematiku analytického přístupu k řešení problematiky spí‐
še jen opatrně načatou.
Závěr
V příspěvku byly probírány vybrané možnosti využití analytických
přístupů k prevenci a predikci kriminality, kde byla pozornost věnová‐
na zejména možnostem zdrojových dat, dále aktuálně využívaným
způsobům využívání, a to s akcentem na oblasti kriminality, které jsou
takto pokrývány. Diskutovány byly také možnosti využití těchto pří‐
stupů a případného rozšíření od kriminality obecné k jejím dalším
druhům.
Analytické zpracovávání dat o kriminalitě a jejich následné využívá‐
ní v oblasti prevence a predikce zločinnosti má nepochybně veliký po‐
tenciál a zcela jistě může být prostředkem ke snižování kriminality
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a zlepšování bezpečnostní situace. Do budoucna však tyto metody čeká
ještě nemalý kus cesty, který je třeba ujít od omezování pouliční krimi‐
nality k zabraňování daleko vážnějším trestným činům.
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Vzájemný vztah trestní a správní odpovědnosti
poskytovatelů zdravotní péče
The Correlation between Administrative and Criminal
Responsibility of Healthcaregivers
Olga SOVOVÁ
Anotace: Příspěvek vymezuje základní pojmy v oblasti odpovědnos‐
ti a zdravotní péče. Článek se zaměřuje se na vybrané otázky odpověd‐
nosti poskytovatelů zdravotní péče. Pojednáno je jak o fyzických, tak
právnických osobách. Vzhledem k interdisciplinaritě problematiky je
vymezen vztah mezi trestní a správní odpovědností. Zvláštní pozornost
je věnována poskytování zdravotní péče osobám, které o sobě samy
nemohou rozhodovat. Příspěvek poukazuje na specifika postavení tak‐
to zranitelného poškozeného a nutnost jeho zvýšené ochrany.
Klíčová slova: odpovědnost, zdravotní péče, poskytovatel zdravotní
péče, zdravotnické zařízení, poškozený
Annotation: The paper defines basic notions concerning the health
care and responsibility. The article focuses on selected responsibility
issues of healthcare providers. Persons and legal entities are discussed.
Due to the interdisciplinary issues, the relationship between
administrative and criminal responsibility is defined. Providing of
healthcare to persons who are not able to decide on themselves is
particulars considered. The paper points out specifics of the position of
such a vulnerable victim and the necessity of her enhanced protection.
Key words: responsibility, healthcare, healthcare provider, health
care facility, victim
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I. Úvod
Právní odpovědnost je komplikovaný jev, který je jednou ze zá‐
kladních forem realizace práva. Právní odpovědnost může být založena
pouze právními normami.303 Nauka považuje právní odpovědnost za
specifickou formu právního vztahu, ve kterém dochází na základě po‐
rušení právní povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti sankční po‐
vahy.304
Úkolem právní odpovědnosti však není jen sankcionovat porušení
povinnosti, ale má mít preventivní či výchovný účinek jak na škůdce,
tak i na další osoby, které by se mohly dopustit stejného či obdobného
jednání. Typické a opakované porušování povinností v určité oblasti
může zároveň naznačovat potřebu nové právní úpravy nebo naopak
potřebu intenzivního dohledu a posílení represivní složky odpověd‐
nosti. Právní odpovědnost tedy plní i funkci signalizační.
Odpovědnost rozlišujeme i podle odvětví práva, ve kterém došlo
k porušení právní povinnosti, resp. jakým způsobem se uplatňuje po‐
žadavek na náhradu škody. V soukromém právu vzniká přímý odpo‐
vědností vztah mezi poškozeným a škůdcem. Poškozený sám musí
aktivně vymáhat na škůdci náhradu způsobené škody.
Veřejné právo rozlišuje trestní, ústavněprávní a správní odpověd‐
nost, dále pak odpovědnost mezinárodněprávní mezi státy na základě
ratifikace příslušné mezinárodní úmluvy.
Porušením nebo nesplněním právní povinnosti dochází k deliktnímu
jednání. Právní delikty lze rozdělit na základě metody právní úpravy
na delikty soukromoprávní a veřejnoprávní.
II. Právní odpovědnost za poskytování zdravotní péče
V oblasti právní odpovědnosti za poskytování zdravotní péče od‐
borná literatura i praxe rozlišuje odpovědnost trestněprávní, ob‐
čanskoprávní, pracovněprávní, správní a disciplinární při výkonu
regulovaného povolání. Ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám pak ho‐
voří nauka o smluvní odpovědnosti.305 Tato smluvní odpovědnost má
smíšený charakter. Na jedné straně zdravotní pojišťovny mají vůči po‐
GERLOCH, A. Teorie práva. A. Čeněk 2000. str. 114. ISBN 80‐86473‐01‐5.
GERLOCH, A. op. cit. str. 115.
305 Viz např. STOLÍNOVÁ, J., MACH, J. Právní odpovědnost v medicíně. Praha. Galén1998.
str. 28, 33. ISBN 80‐85824‐88‐4.
303
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skytovatelům kontrolní oprávnění, která vyplývají z veřejného prá‐
va,306 na straně druhé smlouvy o úhradě zdravotní péče, které posky‐
tovatelé uzavírají obvykle na dobu 5 let, jsou uzavírány podle právní
úpravy soukromého práva.307
Zdravotnická zařízení se postupně stávají složitými organismy,
které na jedné straně disponují moderní technikou a ve vztazích mezi
zaměstnanci uplatňují nejnovější metody řízení, na straně druhé však
stále v oblasti systémového managementu mnohdy selhávají právě
proto, že koneckonců je to lidský faktor, který podcení nutnost opako‐
vaného zdůrazňování základních postupů.
Právní úprava poskytování zdravotních služeb je vymezena v zá‐
koně o zdravotních službách, zákon č. 372/2011 Sb., (ZZS) na který pak
navazuje zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.,
a zákon o zdravotnické záchranné službě č. 374/ 2011 Sb., se speciál‐
ními ustanoveními pro oprávnění poskytovatelů dle těchto zákonů.
Zdravotní služby jsou vymezeny v § 2, odst. 2 a 3 ZZS. Obecně jde o:
„poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky, a dále činnosti
vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou‐li tyto činnosti vykoná‐
vány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče.“308
Pod pojmem specifické zdravotní služby chápeme lékařskou péči –
zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek a po splnění jak
medicínských, tak právních i etických předpokladů.
Zdravotnická záchranná služba je v zákoně zakotvena jako před‐
nemocniční neodkladná péče poskytovaná osobám se závažným po‐
stižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.
Poskytovatelem se rozumí zdravotnické zařízení oprávněné posky‐
tovat zdravotní služby. Provozovatelem zdravotnického zařízení mů‐
že být jak právnická, tak fyzická osoba. Specifickým poskytovatelem
a provozovatelem zdravotnických zařízení je stát. Ministerstvo zdra‐
votnictví zřizuje své příspěvkové organizace, které se nazývají přímo
řízené,309 zejména pro poskytování specializované a vysoce speciali‐
zované zdravotní péče. K těmto státním příspěvkovým organizacím
náleží například fakultní nemocnice, vědecká a výzkumná pracoviště,
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
V současnosti má většina poskytovatelů uzavřeny smlouvy do konce roku 2015‐ 2017
podle zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
308 ZZS pak dále rozlišuje různé typy zdravotních služeb i zdravotní péče.
309 http://www.mzcr.cz/dokumenty/primo‐rizene‐organizace_3059_843_1.html.
306
307
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poskytující zdravotní péči a rovněž ústavy ochrany veřejného zdraví
a statistiky. V oblasti vysoce specializované a inovativní zdravotní péče
je zvýšené riziko jak pochybení při léčebném postupu, tak systémových
nedostatků.310
Otázky odpovědnosti poskytovatele zdravotní péče, ať již fyzické či
právnické osoby, jsou velmi specifické. Již v roce 2009 poukázal veřej‐
ný ochránce práv na: “Skutečnost, že se kvalitou poskytnuté zdravotní
péče zabývaly orgány činné v trestním řízení nebo soud na základě žalo‐
by, neznamená, že z toho důvodu nelze prošetřit stížnost krajským úřa‐
dem. Případné pochybení zdravotnických zařízení totiž může zakládat
i jinou než trestněprávní či občanskoprávní odpovědnost.“311
Pokud hovoříme o individuální odpovědnosti, pak nejobtížnější
partií odpovědnosti zdravotníka – příslušníka regulované profese – je
disciplinární odpovědnost za porušení obecně řečeno odbornosti
a etiky výkonu profese.
V oblasti zdravotnictví je významným problémem, že zcela mimo do‐
sah disciplinární pravomoci profesních komor stojí osoby, které mohou
mít výrazný vliv na činnost členů, zejména v oblasti etické, avšak ko‐
mory nemají žádnou možnost na jejich chování působit. Jedná se o za‐
městnavatele‐provozovatele zdravotnických zařízení.
ZZS i ZSZS proto zavedly správní odpovědnost poskytovatele
zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je tímto poskytovatelem
fyzická nebo právnická osoba. Odpovědnost poskytovatele je odpověd‐
ností objektivní bez ohledu na jeho zavinění. Správní delikty jsou uve‐
deny v §§ 114 – 118 ZZS a v §§ 90 – 92 ZSZS, přičemž provozovatel‐
fyzická osoba se dopouští přestupku. Sankcí může být pokuta, pozasta‐
vení nebo odejmutí oprávnění k poskytování zdravotnických služeb.
Odpovědnost za škodu způsobenou při poskytování zdravotní péče
můžeme rozdělit ve veřejném právu na odpovědnost za správní de‐
likt a na odpovědnost za trestný čin.
Poškozený pacient či blízké osoby mají v oblasti správní odpo‐
vědnosti velmi málo prostředků, jak se domoci svých práv, zejména
náhrady škody. Odpovědnost za správní delikty související s poskyto‐
Ke dvanácti klíčovým prioritám MZD proto patří zvýšení bezpečnosti pacientů, viz
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr‐zdravotnictvi‐nemecek‐predstavil‐12‐
klicovych‐priorit_9268_3030_1.html.
311 Krajský úřad by měl šetřit i stížnosti na péči, kterými se současně zabývají orgány činné
v trestním řízení či soudy – spis 4882/2008/VOP/MJR. www.ochrance.cz.
310
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váním zdravotní péče není odpovědností za přestupek, takže poškoze‐
ný nemá možnost připojit se se svým nárokem v adhezním řízení.
Poškozený není ani účastníkem řízení, takže nemá možnost nahlížet do
správního spisu. Třetí osoba může využít ustanovení § 38, odst. 2
správního řádu312a prokázat právní zájem a vážný důvod k nahlížení
do správního spisu. Nepochybně poškozený má právní zájem i vážné
důvody zjistit, jak správní, popřípadě disciplinární orgán posoudil de‐
liktní jednání, nicméně je zde i právo škůdce‐ osoby, o jejímž deliktu se
jedná, na to, aby její zájmy byly též chráněny. Navíc ani judikatura není
v otázkách umožnění přístupu ke správnímu spisu jednotná313.
U přestupku by sice bylo možno využít ustanovení o adhezním řízení
dle přestupkového zákona314, avšak tato možnost se jeví s ohledem na
složitost dokazování spíše teoretická nebo vhodná pro účely získání
přístupu ke správnímu spisu či přerušení běhu promlčecí doby.
Škála správních deliktů a přestupků poskytovatelů zdravotní péče je
v zákoně o zdravotních službách poměrně široká a může skončit až
odnětím registrace poskytovatele.
Pokud je vedeno disciplinární řízení proti zdravotnickému pracov‐
níkovi, což je možné pouze u profesí s nuceným členstvím v profesní
komoře, pak jen v řízení před Českou lékařskou komorou má oznamo‐
vatel deliktu právo dozvědět se výsledek a může podat námitku, avšak
tato nemá odkladný účinek.315 Disciplinární řízení neumožňuje připo‐
jení poškozeného s nárokem na náhradu škody, a proto se musí svých
nároků domáhat občanskoprávní cestou. Výsledek disciplinárního ří‐
zení může sloužit jako jeden z důkazů jak v trestním, tak v civilním ří‐
zení. Poškozený však není účastníkem disciplinárního řízení, a proto
nemá nárok na nahlížení do spisu nebo účast při jednání. Disciplinární
spis si nicméně buď z moci úřední, nebo na návrh poškozeného může
vyžádat jako důkazní prostředek soud.
Pokud poškozený podá orgánu dohledu stížnost na poskytování
zdravotní péče, má právo, ve smyslu § 175 správního řádu být infor‐
mován, jak byla stížnost vyřízena.

Zákon č. 500/2004 Sb.
Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod čj. 8 As 81/2010, 9 As 17/2010,
dostupné na www.nssoud.cz.
314 Zákon č. 200/1990 Sb.
315 Srv. Disciplinární řád České lékařské komory. § 11, odst. 1. www.lkcr.cz.
312
313
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Trestní právo je krajním prostředkem veřejného práva, který se
uplatní jen v nejzávažnějších případech.
K tomu velmi návodně uvádí Nejvyšší soud ČR v usnesení pod čj. 8
Tdo 942/2014:
„Každý protiprávní čin, který vykazuje všechny znaky uvedené v trest‐
ním zákoníku, je trestným činem a je třeba vyvodit trestní odpovědnost
za jeho spáchání. Úvaha o tom, zda jde o čin, který s ohledem na zásadu
subsidiarity trestní represe není trestným činem z důvodu nedostatečné
společenské škodlivosti případu, se uplatní v případech, v nichž posu‐
zovaný skutek z hlediska spodní hranice trestnosti neodpovídá běžně se
vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty. Kritérium spole‐
čenské škodlivosti případu je doplněno principem „ultima ratio“, z které‐
ho vyplývá, že trestní právo má místo pouze tam, kde jiné prostředky
z hlediska ochrany práv fyzických a právnických osob jsou nedostatečné,
neúčinné nebo nevhodné, se jeví nedostatečné.“
Z hlediska trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků je proto
ve výše uvedeném duchu třeba zdůraznit, že ne každé porušení jejich
povinností je třeba stíhat prostřednictvím trestního práva. Většina po‐
rušení povinností ve zdravotnictví, a to i při způsobení škody, je totiž
nedbalostní a stačí zde jen využít jiných druhů právní odpovědnosti.
S úmyslnými trestnými činy se setkáváme jen výjimečně (např. tzv.
heparinové vraždy), a proto i při způsobení škody by měly být před‐
nostně využity jiné druhy právní odpovědnosti a postihu.
Dojde‐li při poskytování zdravotní péče k poškození zdraví nebo
způsobení jiné škody pacientovi a je‐li podáno trestní oznámení, může
se pacient připojit jako poškozený k trestnímu stíhání pachatele. Po‐
škozeným může být i zdravotní pojišťovna v případě, že uhradila ale‐
spoň část nákladů spojených s léčením pacienta. Poškozenými jsou
rovněž osoby, které byly na pacientovi závislé svou výživou nebo s ním
žijí ve společné domácnosti a nejsou osobami blízkými. Poškozený má
často v řízení i postavení svědka, kdy zároveň vypovídá před soudem,
o průběhu onemocnění a léčby, při které došlo k poškození zdraví. Po‐
škozeným je většinou oběť trestného činu, podle zákona č. 209/1997
Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, je obětí ta
fyzická osoba, “...které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví.
Za oběť se považuje i osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestné‐
ho činu zemřela.“
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Ke stanovení odpovědnosti zdravotnického pracovníka podle trest‐
ního práva je vhodné vyjít z rozsudku Nejvyššího soudu ČR pod
čj. 7Tdo 219/2005, který výslovně uvádí, že:
„Vznik trestněprávní odpovědnosti lékaře lze proto obecně ve shodě
s trestněprávní naukou a ustálenou rozhodovací praxí soudů dovodit za
následujících předpokladů:
1) jeho jednání musí být v rozporu s povinnostmi lékaře poskytovat
účelnou a hodnotnou péči,
2) takové jednání musí být lékařem zaviněné nejméně z nedbalosti,
3) následek relevantní z pohledu trestního práva musí být v příčinné
souvislosti s tímto jednáním.“
Pro určení odpovědnosti u zdravotnického pracovníka z pohledu
úmyslu je rovněž významné výkladové ustanovení § 112 trestního zá‐
koníku (TZ), které pod pojmem opomenutí uvádí:
„Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pa‐
chatel povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí ne‐
bo smlouvy, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo
vyplývala‐li taková jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožují‐
cího jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu podle okolností a svých
poměrů povinen.“
Ve zdravotnictví je typickým příkladem opomenutí lékaře, který ne‐
dostatečně vyšetřil pacienta po zranění, a tento na následky zranění
zemřel, protože nebyl vhodně léčen.316
Zjištění trestní odpovědnosti zdravotnického pracovníka je o to slo‐
žitější, že nedbalost či opomenutí při poskytování zdravotní péče se
hodnotí vždy až následně. Orgány činné v trestním řízení musí vychá‐
zet při posuzování trestné odpovědnosti zdravotnického pracovníka
z informací a znalostí, které měl lékař nebo jiná osoba poskytující péče
k dispozici v okamžiku rozhodnutí.
Z hlediska trestní odpovědnosti zdravotnického pracovníka je nutné
zkoumat i souhlas pacienta, neboť svolení je okolností vylučující pro‐
tiprávnost u lékařského zákroku. V případě, že pacient nebo jiná
oprávněná osoba souhlas nedala, je nutné zjistit, zda nemohly být na‐
316

Podrobně viz FENYK, J., HÁJEK, R., POLÁK, P., STŘÍŽ, I. Trestní zákoník a trestní řád.
Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 1. díl. Trestní zákoník. Linde. Praha
2010. Str. 62 – 65. str. 456. ISBN: 978‐80‐7201‐802‐4.
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plněny jiné okolnosti vylučující protiprávnost zákroku. Pak nejde
o svolení poškozeného, ale o jednání v krajní nouzi, které je aprobová‐
no zákonem. Odborná literatura k tomu poznamenává,317 že musí být
garantováno přijatelné narušení tělesné integrity za současného spl‐
nění všech podmínek stanovených právními předpisy pro provedení
lékařského zákroku bez souhlasu.318
Trestný čin dle § 255 trestního zákoníku (TZ), zneužití informace
a postavení v obchodním styku, bývá považován za trestný čin souvise‐
jící např. s obchody na burze, ale pokud se podíváme na skutkovou
podstatu, tak zjistíme, že obecně jde o zneužití informace dosud nikoli
veřejně přístupné, kterou pachatel získal při výkonu svého zaměstnání,
povolání, postavení nebo své funkce a jejichž zveřejnění podstatně
ovlivňuje rozhodování v obchodním styku. Na možnost zneužití infor‐
mací při poskytování zdravotní péče odborná literatura poukazovala
právě v souvislosti s povinnou mlčenlivostí.319 V současné době mohou
být tyto informace zneužívány v oblasti farmaceutické průmyslu a kli‐
nických studií.
Samotný disciplinární postih, stejně jako postih trestní, nezakládá
poškozenému automaticky nárok na náhradu škody. V trestním říze‐
ní se může poškozený připojit s nárokem na náhradu škody v tzv. ad‐
hezním řízení. Trestné činy při poskytování zdravotní péče jsou
obvykle spáchány z nedbalosti. Ve smyslu trestního zákona jde tedy
o přečin.320 U tohoto typu trestného činu umožňuje trestní řád určitý
zvláštní způsob postihu pachatele s ohledem na to, že účelem nemá být
jen postih pachatele, ale rovněž odškodnění oběti trestného činu.
Odklon v trestním řízení umožňuje zmírnit následky trestného činu
podstatně rychleji než často zdlouhavé trestní řízení a zároveň je za‐
chována i preventivní a výchovná složka postihu pachatele, čímž je do‐
saženo účelu trestního řízení.
Proto je pro poškozeného v určitých situacích výhodné přistoupit na
narovnání, jak umožňuje TŘ v § 309 an., neboť má jistotu, že odškod‐
SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M. Systém českého trestního práva.
Praha. Novatrix 2009. ISBN 978‐80‐254‐4033‐9.
318 Srv. § 23, odst. 3 a 4 zákon o péči ozdraví lidu.
319 CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha. Orac 2000. str. 65.
ISBN 80‐86199‐09‐6.
320 Srv. § 14, odst. 2 TZ: Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné
činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do
pěti let.
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nění dostane v přiměřené době i vyhovující výši. Obdobně může být
poškozený pacient nebo jeho pozůstalí odškodněni v rámci podmíně‐
ného zastavení trestního stíhání.321
Nově zavedený institut dohody o vině a trestu322 nemění nic na
oprávnění poškozeného přihlásit se s nárokem na náhradu škody
a účastnit se veřejného zasedání, ve kterém se dohoda schvaluje. Po‐
kud se poškozený řádně přihlásí a uplatní nárok, pak přiznání náhrady
je nedílnou součástí schválení dohody o vině a trestu.
Odpovědnost poskytovatele zdravotní péče v rámci trestního
práva je posuzována podle zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob,323 kde dle současné právní úpravy přicházejí v úvahu zejména
trestné činy porušující ochranu osobních údajů pacientů neoprávně‐
ným přístupem do počítačového systému a rovněž křivá výpověď nebo
nepravdivý znalecký posudek.
Při srovnání ochrany oprávněných zájmů poškozeného pacienta
a rovněž možnosti rychlé a co nejméně nákladné nápravy škody do‐
jdeme k závěru, že zatím nejrychlejší odškodnění za co nejmenších ná‐
kladů, poskytuje trestní právo. To však obvykle platí pouze v případě,
že poškozený nežádá náhradu nemateriální újmy. V těchto případech,
kdy s ohledem na nutnost komplikovaného dokazování nebo i skuteč‐
nosti, že nelze najít konkrétního viníka, takže neexistuje odsuzující
rozsudek v trestním řízení, je pak poškozený odkázán na zdlouhavé
občanskoprávní soudní řízení. V tomto řízení pak často, i vlivem nut‐
nosti dokazovat zavinění a rozsah škody i nemateriální újmy, jsou po‐
škozený nebo jeho pozůstalí výrazně traumatizováni.
Na druhé straně, ani pro zdravotnické pracovníky i provozovatele
zdravotnických zařízení není situace jednoduchá, neboť po několik let
procházejí soudním procesem, jehož výsledek je mnohdy jen těžko
předpovídatelný a představuje jak riziko osobní, tak samozřejmě i ne‐
zanedbatelné finanční při požadavcích na milionové odškodné.

Srv. § 307, odst. 1, písm. c) TŘ, k výkladu o ochraně poškozeného při poskytování zdra‐
votní péče. srv. též SOVOVÁ, O. op.cit. kap. V.11. str. 277‐230.
322 Srv. zejm. § 314r TŘ.
323 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
321
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III. Odpovědnost za poskytování zdravotní péče osobám,
které o sobě nemohou plně rozhodovat
Poskytování zdravotních služeb osobám právně nezpůsobilým, tj.
nezletilým a omezeným na svéprávnosti upravuje § 35 ZZS. Toto usta‐
novení ukládá zjistit názor pacienta a v případě, že lékař dojde k názo‐
ru, že pacient je dostatečně rozumově a volně vyspělý, pak postačí jeho
souhlas s poskytnutím zdravotní péče. ZZS však nestanoví žádná krité‐
ria, kterými by poskytovatel nebo přímo zdravotnický pracovník testo‐
vali způsobilost nezletilého sám o sobě rozhodovat.
Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., OZ, přinesl zvláštní právní
úpravu, pokud jde o nezletilé starší 14 let. Pokud nezletilý má jiný ná‐
zor na poskytovanou péči než jeho zákonný zástupce, § 100 OZ ukládá,
aby u péče, která není neodkladná, v případě rozdílu názoru nezletilce
a jeho zákonného zástupce rozhodl soud.
Zvláštní ustanovení obsahuje OZ i pro poskytování zdravotní péče
osobám, které nejsou sice omezeny na svéprávnosti, avšak potřebují
při svém rozhodování nápomoc nebo jsou zastupovány členem do‐
mácnosti.
Podpůrce není oprávněn rozhodovat o zdravotní péči za podporova‐
ného. Zástupce – člen domácnosti může udělit souhlas pouze k tako‐
vým zákrokům, kde nejde o nevratný zásah do tělesné či duševní
integrity zastoupeného.324
Pokud jde o osobu omezenou na svéprávnosti, pak záleží na rozhod‐
nutí soudu, jak v jakém rozsahu omezí právo člověka o sobě rozhodo‐
vat, nicméně již Úmluva o biomedicíně325 přikazuje zvýšenou ochranu
osob neschopných dát souhlas a zakazuje provádět některé zákroky,
pokud osoba nezpůsobilá dává najevo zřetelný nesouhlas.
Z pohledu právní odpovědnosti zdravotnického pracovníka i posky‐
tovatelů je poskytování zdravotní péče osobám právně nezpůsobilým
velmi rizikovou oblastí. Lékařský zásah proti vůli zákonného zástupce
může často vést k postihu za zásah do ústavou chráněného práva na
rodinný život a soukromí. Zdravotničtí pracovníci by zejména měli
vždy zvážit žádost o zásah Policie České republiky. K tomu se vyslovil
Ústavní soud ve svém nálezu IV. ÚS 639/2000326:
Srv. § 52 OZ.
Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací
biologie a medicíny, č. 96/2001 Sb. m. s., čl. 6, 7, 17, 20.
326 www.concourt.cz/nalus.
324
325
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„Každý člověk je svobodný a není povinen činit nic, co mu zákon neu‐
kládá. Z toho vyplývá, že také v otázkách péče o vlastní zdraví záleží jen
na jeho svobodném rozhodnutí, zda a v jaké míře se podrobí určitým me‐
dicínským výkonům a jen zákon ho může zavázat, že určitá vyšetření
podstoupit musí. Ústavní soud za nezbytné připomenout, že nelze stavět
lékařskou diagnózu nad právo. Orgány policie, ale i jiné orgány veřejné
moci, proto musí vždy bedlivě vážit, zda žádosti o jejich zákrok či asis‐
tenci, a zejména pak tento zákrok sám, mají oporu v právu.”
IV. Závěr
Zdravotnické právo je interdisciplinárním oborem, kde podle typu
poskytované zdravotní péče ve vztahu pacient – zdravotnický pracov‐
ník – poskytovatel převažují střídavě prvky práva veřejného a práva
soukromého. Velmi často je vyvozována odpovědnost za jednání v si‐
tuacích, kdy musí zdravotničtí pracovníci postupovat rychle. Proto se
vždy nelze vyvarovat drobných i větších pochybení, která mohou do‐
časně či trvale ovlivnit pacienta i jeho rodinu a okolí.
Při poskytování zdravotní péče by si měly proto všechny strany uvě‐
domit, že právě dodržování prevenční povinnosti, která je zakotvena
i v mnohých právních předpisech, a minimalizací rizika vypracováním
standardních postupů při poskytování zdravotní péče, tedy řádné ma‐
nažerské vedení, jsou základními možnostmi, jak předejít zejména dis‐
ciplinárnímu postihu zdravotnických pracovníků, správnímu postihu
poskytovatele a především trestní odpovědnosti. Vedoucí lékaři i ma‐
nažeři zdravotnických zařízení by si měli být vědomi své zvýšené
odpovědnosti za řízení svěřeného úseku, a to zejména z důvodu při‐
pravované novelizace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.
Její rozšíření o trestné činy proti životu a zdraví, a to i nedbalostní, vý‐
razně zvyšuje riziko možného vyvození odpovědnosti jak konkrétní
fyzické osoby, tak poskytovatele zdravotních služeb.
Příspěvek vznikl v rámci Projektu Rodina – UHK
(CZ.1.07/2.3.00/20.0209).
JUDr. Olga Sovová, Ph. D.
Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové
E‐mail: olga.sovova@uhk.cz
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Vyjádření expertů k možnostem dekriminalizace
Expert opinions on the possibilities of decriminalization
Jiří VLACH
Anotace: V rámci řešení výzkumného projektu nazvaného „Teore‐
tické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti
trestních sankcí“ bylo mimo jiné provedeno dotazníkové šetření mezi
experty z řad soudců a státních zástupců. Příspěvek shrnuje náměty
zmíněných expertů na možnou dekriminalizaci, jakož i na zmírnění či
naopak zpřísnění postihu některých trestných činů.
Klíčová slova: trestní politika, sankce, dekriminalizace
Annotation: In the framework of the research project entitled
"Theoretical and criminal political aspects of the reform of criminal
law in the area of criminal sanctions" were among others conducted
a survey among experts as judges and prosecutors. This paper
summarizes their ideas on possible decriminalization, as well as to
mitigate or vice versa tightening punishment of certain crimes.
Keywords: criminal policy, sanctions, decriminalization

V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci jsme v rámci řešení
grantového výzkumného úkolu „Teoretické a trestněpolitické aspekty
reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“327provedli expertní
dotazníkové šetření mezi soudci a státními zástupci, prostřednictvím
kterého jsme se mimo jiné zajímali o možnost některé ze stávajících
trestných činů dekriminalizovat, nebo alespoň zmírnit jejich postih.
327

Tento výzkum je realizován ve spolupráci výzkumných pracovníků IKSP s odborníky
v oblasti trestního práva a trestní politiky působícími na FF UK a v justici. Pod číslem
P408/12/2209 byl schválen Grantovou agenturou ČR.
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V tomto příspěvku jsou shrnuty poznatky, které se nám zmíněným do‐
tazníkovým šetřením podařilo k dané problematice získat.
Celkem jsme oslovili 258 soudců a stejný počet státních zástupců
působících na okresech. Zpět jsme obdrželi od soudců 160 vyplněných
dotazníků a 186 dotazníků od státních zástupců. Návratnost dotazníku
tedy činila u soudců 62 % a přibližně 72 % u státních zástupců.
Průměrná délka praxe našich respondentů činila u soudců 14 a ½
roku a u státních zástupců 16 a ½ roku. Lze tedy říci, že se jednalo
v obou skupinách většinou o respondenty s již poměrně bohatými pro‐
fesními zkušenostmi.
K možnosti dekriminalizace alespoň jednoho ze stávajících trestných
činů se ve svých odpovědích přikláněla téměř polovina respondentů
z obou profesních skupin. Konkrétně se u soudců jednalo o 48,8 %
a u státních zástupců o 48,4 % respondentů. Proti možné dekriminali‐
zaci se vyslovila necelá třetina dotazovaných soudců (tj. 32,5 %) a při‐
bližně dvě pětiny dotazovaných státních zástupců. Variantu odpovědi
„Nevím / nemám jednoznačný názor“ zvolila necelá pětina dotazova‐
ných soudců a přibližně desetina státních zástupců.
Tabulka č. 1: Možnost dekriminalizace některých trestných činů
Soudci

Státní zástupci

Počet

%

Počet

%

Pro dekriminalizaci

78

48,8%

90

48,4%

Proti dekriminalizaci

52

32,5%

76

40,9%

Neví / Nemá jednoznačný
názor

30

18,8%

20

10,8%

Celkem

160

100%

186

100%

Ke svým odpovědím připojili soudci celkem 101 a státní zástupci
dokonce 174 konkrétních návrhů na dekriminalizaci jednotlivých
trestných činů. Co se týče četnosti těchto návrhů, jednoznačně byla
nejčastěji navrhována úplná či alespoň částečná dekriminalizace trest‐
ného činu zanedbání povinné výživy dle § 196 trestního zákoníku. Ten‐
to čin uvedlo 60 soudců a 65 státních zástupců. Na dalších pomyslných
stupních vítězů se pak umístiltrestný čin maření úředního rozhodnutí
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a vykázání (konkrétně bylo nejčastěji uváděno ustanovení § 337 odst. 1
písmeno a) trestního zákoníku) a pomluva dle § 184 trestního zá‐
koníku.
Tabulka č. 2: Nejčastějšínávrhy na možnou dekriminalizaci–
Soudci (N = 101)
Pořadí

§

Počet

%

1.

§ 196 – Zanedbání povinné výživy

60

59,4%

2.

§ 337 – Maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání

7

6,9%

3.

§ 184 – Pomluva

5

4,9%

Zatímco soudci podporující dekriminalizaci uváděli trestný čin ma‐
ření úředního rozhodnutíjako druhý nejčastější, u státních zástupců
tomu tak nebylo a druhým nejčastěji navrhovaným trestným činem zde
byl naopak trestný čin pomluvy. Za povšimnutí také u státních zástup‐
ců stojí výraznější podíl trestného činu pomluvy na celkovém počtu
návrhů.
Tabulka č. 3: Nejčastějšínávrhy na možnou dekriminalizaci –
Státní zástupci (N = 174)
Pořadí

§

Počet

%

1.

§ 196 – Zanedbání povinné výživy

65

37,4 %

2.

§ 184 – Pomluva

21

12,1 %

3.

§ 337 – Maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání

9

5,2 %

Nejen z počtu návrhů, ale též ze znění připojených komentářů je
zřejmé, že zdaleka největší podporu pro dekriminalizaci má mezi
respondenty z obou profesních skupin právě již zmíněný trestný čin
zanedbání povinné výživy. V těchto komentářích respondenti vesměs
navrhují řešení problematiky neplacení výživného prostřednictvím
institutů civilního práva:
„Bylo by vhodnější dlužné výživné vymáhat namísto trestního postihu.“
450

„…jedná se o kriminalizaci typicky civilního sporu. Nadto je vymáhání
neefektivní a v 90 % i nespravedlivé – pachatelé obvykle neplatí, protože
nemohou. Justice a policie v průběhu řízení stojí paradoxně mnoho‐
násobně více než je vymáhaná částka.“
Jeden z respondentů navrhoval řešit neplnění zákonné vyživovací
povinnosti tak, že by místo povinné osoby poskytl plnění stát a ná‐
sledně je po povinném vymáhal. Jednalo by se tak v podstatě o obdobu
zálohového výživného, s jehož zavedenímvýhledově počítáVláda ČR.
Také u trestného činu pomluvyby, dle názorů některých z dotazo‐
vaných soudců a státních zástupců, bylo vhodné k řešení ochrany
osobnostních práv využívat spíše prostředků civilního práva, a právě
proto navrhují dekriminalizaci tohoto činu.
Dále jsme se soudců a státních zástupců dotazovali, zda by bylo
vhodné postih některých trestných činů alespoň zmírnit. U obou pro‐
fesních skupin jednoznačně převažoval názor, že zmírňování postihu
není potřeba.
Tabulka č. 4: Možnost zmírnění postihu některých trestných činů
Soudci

Státní zástupci

Počet

%

Počet

%

Pro zmírnění postihu

25

15,6%

18

9,7%

Proti zmírnění postihu

113

70,6%

156

83,9%

Neví / Nemá jednoznačný
názor

22

13,8%

12

6,5%

Celkem

160

100%

186

100%

Uvedlo to přibližně 71 % soudců a téměř 84 % státních zástupců.
Naopak pro zmírnění se vyslovilo pouze přibližně 16 % soudců
a necelá desetina státních zástupců. Nicméně ti z respondentů, kteří
připustili možnost zmírnění postihu některých trestných činů se
v obou profesních skupinách nejčastěji přiklánělike zmírnění postihu
recidivy trestného činu krádeže dle ustanovení § 205 odst. 2 trestního
zákoníku. Konkrétně se tak vyjádřilo 8 soudců a 6 státních zástupců.
V připojených komentářích byla převážně kritizována výše spodní
hranice trestní sazby, která v tomto případě činí 6 měsíců. Někteří
z respondentů se vyslovili pro její snížení, neboť v konkrétních pří‐
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padech se jeví vzhledem ke způsobené škodě i trest na spodní hranici
zákonné trestní sazby nepřiměřeně přísným:
„Přečin krádeže dle §205 odst. 2 TZ má při bagatelních škodách
přísnou sazbu.“
„Dolní sazba 6 měsíců v podstatě neumožňuje u bagatelní trestné
činnosti (krádež zboží za 80,‐ Kč) uložit nižší trest odnětí svobody.“
Také u trestného činu zanedbání povinné výživy dle § 196 trestního
zákoníku navrhovaloněkolik respondentů z obou profesních skupin
(konkrétně se jednalo o 4 soudce a 6 státních zástupců) zmírnění jeho
postihu za předpokladu, že by se nepřistoupilo k jeho úplné či alespoň
částečné dekriminalizaci.
Respondenti z řad soudců ve svých doplňujících komentářích dále
kritizovali, u stávající právní úpravy trestného činu poškození a ohro‐
žení provozu obecně prospěšného zařízení dle § 276 trestního zákoní‐
ku, z praktického pohledu ne zcela vhodně stanovenou horní hranici
trestní sazby v druhém odstavci. S přihlédnutím k ustanovení § 314a
odst. 1 trestního řádu není totiž v takových věcech možné konat řízení
před samosoudcem, vydat trestní příkaz a je zde dán důvod nutné ob‐
hajoby dle § 36 odst. 3 trestního řádu:
„U §276 odst. 2 TZ, sazbu snížit na 6 měsíců až 5 let. Tím, že každý
kousek kabelu na železnici je vlastně zločin, nutí soudy vše projednávat
v senátě za účasti obhájce. Trest 6 let stejně nikdo neuloží!“
„…v praxi je nutno i u bagatelních věcí v senátu, bez možnosti TP a za
nutné obhajoby řešit kauzy, kdy tento trestný čin je jen „přílepkou“ –
krádež telefonních kabelů od železničních tratí – značně frekventované!“
V návaznosti na předchozí otázky jsme se respondentů také dotazo‐
vali, zda by naopak nedoporučovali postih některých trestných činů
zpřísnit.
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Tabulka č. 5: Možnost zpřísnění postihu některých trestných činů
Soudci

Státní zástupci

Počet

%

Počet

%

Pro zpřísnění postihu

36

22,5 %

55

29,6 %

Proti zpřísnění postihu

93

58,1 %

108

58,1 %

Neví / Nemá jednoznačný
názor

31

19,4 %

23

12,4 %

Celkem

160

100 %

186

100 %

Pro zachování stávající úrovně trestního postihu se u této otázky vy‐
slovilo přibližně 58 % dotazovaných expertů z obou profesních skupin.
Zpřísnění trestního postihu doporučovalo téměř 23 % soudců a při‐
bližně 30 % státních zástupců. Většina odpovědí na tuto otázku obsa‐
hovala pouze skupinové vymezení trestných činů, u nichž by respondenti
doporučili jejich přísnější postih. Nejčastěji byly v této souvislosti uvá‐
děny trestné činy násilného charakteru a trestné činy proti majetku.
Méněčastěji bylo pak navrhováno zpřísnění postihů hospodářských
trestných činů a drogových deliktů.
V některých odpovědích byly však uváděny i konkrétní trestné činy.
Respondenti z řad soudců nejčastěji navrhovali zpřísnění postihu
trestného činu vraždy dle § 140 trestního zákoníku a trestného činu
usmrceníz nedbalosti dle § 143 odst. 3, 4 trestního zákoníku. Naproti
tomu dotazovaní státní zástupci ve svých odpovědích doporučovali
zpřísnění postihu trestného činu zanedbání povinné výživy dle § 196
trestního zákoníku (10 respondentů – tj. 18,2 % konkrétních návrhů
na zpřísnění postihu) a dále též trestného činu nebezpečného proná‐
sledování dle § 354 trestního zákoníku (8 respondentů – tj. 14,5 %).
Závěrem lze konstatovat, že významná část dotazovaných soudců
a státních zástupců se ve svých odpovědích přiklání k úplné či alespoň
částečné dekriminalizaci trestného činu zanedbání povinné výživy.
Případy neplnění vyživovací povinnosti by pak byly řešeny především
s využitím institutů civilního práva. Pokud by nebylo přistoupeno
k úplné dekriminalizaci tohoto trestného činu, tak je na místě zvážit
alespoň legislativní změny spočívající v omezení trestnosti pouze na
jednání úmyslná či na případy, kdy je oprávněná osoba vydána
nebezpečí nouze.Patrně by bylo též vhodné uvažovat alespoň o dílčí
dekriminalizaci trestného činu pomluvy.
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Zanedbání povinné výživy – několik poznámek
z průzkumu
Ivana ZOUBKOVÁ, Josef SKLENIČKA
Anotace: Příspěvek se věnuje problematice zanedbání povinné vý‐
živy pohledem pachatelů odsouzených za tento přečin k nepodmíně‐
nému trestu odnětí svobody. Na základě jejich odpovědí k vybraným
dotazům se autoři zabývajíotázkami, nakolik může uložení trestu odně‐
tí svobodypovinnému zároveň usnadnit vymáhání výživného potřeb‐
ným dětem a zda může obtížnou situaci spíše zefektivnit například
zavedení institutu zálohovaného výživného.
Klíčová slova: zanedbání povinné výživy, nepodmíněný výkon tres‐
tu odnětí svobody, zálohované výživné
Annotation: The paper solves the issue of non payment of
maintenance from view offenders convicted for this offense to
imprisonment. Based on their responses of selected questions, the
authors are solving whether that punishment means easier enforcement
of child maintenance too. Next part of this paper is focused on
possibilities to use the advances of the state for child maintenance in
the Czech Republic.
Key words:Non payment of maintenance, imprisonment, advances
for the child maintenance

Úvod
Požadavek zajistit dítěti úměrnou životní úroveň, která mu umožní
všestranný rozvoj, obsahuje řada mezinárodních právních dokumentů,
zejména Úmluva o právech dítěte OSN, Všeobecná deklarace lidských
práv, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních prá‐
vech, Evropská sociální charta, Listina základních práv EU, Deklarace
práv dítěte, Doporučení Výboru OSN pro práva dítěte a řada dalších.
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Naplňování tohoto požadavku se v České republice stalo v posled‐
ních letech velmi diskutovaným tématem prolaickou i odbornou veřej‐
nost. Jedním z důvodů trvajících diskusí a sporů je související rapidní
nárůst pachatelů neplacení výživného v posledních letech a rovněž
komplikované možnosti vymáhání alimentace pro oprávněné.
Trestněprávními ustanoveními o zanedbávání povinné výživy jsou
chráněny vyživovací vztahy, které ovšem a priori vycházejí z civilně‐
právních předpisů. Uvedené vztahy mají povahu závazku a vznikají na
základě konkrétní události. Jde tak o typický příklad právní normy, kdy
se její podstatamusí nutně dovoditz netrestního předpisu328.
České trestní právo aplikačně vychází ze zásady subsidiarity trestní
represe329 „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní
spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých
nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“
K zásadě subsidiarity trestní represe se vyjádřil také Nejvyšší soud
ČR330 v tom smyslu, že princip subsidiarity trestní represe vyžaduje, aby
stát uplatňoval prostředky trestního práva zdrženlivě, to znamená pře‐
devším tam, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou efektivní.
Při posuzování subjektivní trestní odpovědnosti je třeba využít trest‐
ního práva jako poslední možnosti ochrany dotčených společenských
zájmů.
Trestní represe je v mezích právního státu chápána jako prostředek
ultima ratio, z čehož vyplývá, že ochrana závazkových vztahů má být
v prvé řadě uplatňována prostředky civilněprávními.
Přes tyto deklarované principy trestní politiky byla v novém trest‐
ním zákoníku přijata represivnější úprava hypotézy i dispozice skut‐
kové podstaty zanedbání povinné výživy. Snížila se lhůta pro neplnění
alimentační povinnosti z původních 6 měsíců (dle judikatury) na zá‐
konnou „dobu delší než 4 měsíce“ a nový trestní zákoník zůstal přísnější
i v sankci. Za zanedbání povinné výživy v nedbalosti hrozil pachateli až
jeden rok (po roce 2010 až 2 léta). Kdo se úmyslně vyhýbal své zákon‐
né povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného až dvě léta (po roce
Vyživovací vztahy vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kde jsou
blíže upraveny zejména v §§ 697, 760an., 910an., 915an., 920 an. Vyživovací povinnost
je chráněna ustanoveními § 196 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku (dříve § 213
zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona).
329 K tomu: § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku.
330 K tomu: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 07. 2009, sp. zn. 5 Tdo 764/2009.
328
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2010 až 3 léta). Jestliže pachatel vydal oprávněnou osobu nebezpečí
nouze, mohl být podle původní právní úpravy potrestán odnětím svo‐
body na šest měsíců až tři léta (po roce 2010 1 rok až 5 let a to i v pří‐
padě, že byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo
potrestán).
Orgány činné v trestním řízení, v důsledku uvedené změny legisla‐
tivy po roce 2010, evidovaly nárůst všech sledovaných statistických
ukazatelů. Policie ČR nejvíce osob (13 786) za zanedbání povinné výži‐
vy trestně stíhala v roce 2011. Byl jím každý desátý trestně stíhaný pa‐
chatel. Soudy za zanedbání povinné výživy odsoudily nejvíce pachatelů
(11 154) v roce 2013, což byl opět každý desátý odsouzený pachatel.
Do věznic pak k nepodmíněnému výkonu trestu odnětí svobody soudy
poslaly nejvíce pachatelů v roce 2011 (1343), což bylo téměř 14 %
všech odsouzených pachatelů.
Nenaplnilo se tak očekávání zákonodárců, že se represivnější trestní
legislativou docílí generální prevence a dojde ke snížení počtu dětí,
které jsou oběťmi této formy zanedbávání.
Podle Českého statistického úřadu331 bylo v roce 2012 v České re‐
publice ohroženo chudobou téměř 10 % obyvatel. Nejohroženější soci‐
ální skupinou podle různých kritérií (věk, pohlaví, ekonomická aktivita,
typ domácnosti, apod.) jsou matky – samoživitelky a jejich děti.
Každé čtvrté dítě v České republice žije v rodině jen s jedním rodi‐
čem, zpravidla matkou, zhruba polovina těchto rodin se pohybuje pod
hranicí 1,5 násobku životního minima. Pokud se k tíživé situaci osamě‐
lých matek a jejich dětí přidá neplnění vyživovací povinnosti vůči dítěti
ze strany otce, stává se situace kritickou.
I.
Autoři příspěvku se věnovali již na konferenci „II. Kriminologické
dny“, konané v Českých Budějovicích v lednu roku 2014332, legislativ‐
ním opatřením v souvislosti s alimentačními povinnostmi. V průřezu

331
332

http: //www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/
Blíže ZOUBKOVÁ, I., SKLENIČKA, J. Kriminologický pohled na problematiku zanedbávání
povinné výživy. In: SVATOŠ, R., KŘÍHA, J. (eds.) II. Kriminologické dny. České Budějovice:
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. 271‐279 s. ISBN 978‐80‐87472‐
65‐1.
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osmdesátileté retrospektivy333se zamýšleli nad variantami civilně‐
právní a trestněprávní úpravy předložené problematiky.
Konstatováno bylo, že stávající legislativade lege lata – mající těžiště
v trestněprávní úpravě – je zcela neefektivní jak vzhledem k pachate‐
lům přečinu zanedbání povinné výživy – dlužníkům na výživném, tak
i vzhledem k poškozeným – dětem a jejich oprávněným dlužným náro‐
kům. Nadtoje důležité zmínit skutečnost, že u pachatelů zanedbání po‐
vinné výživy je poměrně vysoký počet recidivujících, a to i těch, kteří
mají zkušenost s penologickou recidivou (jsou opakovaně ve výkonu
trestu odnětí svobody a výchovná funkce trestu tak postupně zaniká).
Před trestní justici se stále opakovaně dostávají osoby, kterým byly
již v minulosti uloženy podmíněné tresty odnětí svobody či například
tresty obecně prospěšných prací. Soudy pak při dalším porušení záko‐
na volí pro pachatele trest nepodmíněný, což nejenže zatěžuje vězeň‐
ský aparát, ale pokud z jakýchkoli důvodů odsouzený ve výkonu trestu
nepracuje, pak naopak jeho dluh na výživném ještě narůstá.
V rámci dílčího výzkumného úkolu Policejní akademie ČR na léta
1010‐2015 č.1/6 „Rozhodování pachatelů trestné činnosti vzhledem
k parametrům situační prevence“334 se uvedené problematice autoři
věnovali i v roce 2014, kdy bylo uskutečněno dotazníkové šetření pří‐
mo mezi odsouzenými za neplacení výživného ve Věznici Karviná a Ru‐
zyně.
Karviná byla vybrána záměrně vzhledem k tomu, že zde od roku
2009 probíhá projekt Program 213335 a pro srovnání byla vybrána Ru‐
zyně336. Cílem průzkumu bylo ověřit, nakolik má výkon trestu odnětí
svobody pozitivní vliv na nápravu odsouzených a zda uložení této
sankce usnadňuje vymahatelnost dlužného výživného pro poškozené.
Program 213 (název byl vybrán dle paragrafového znění skutkové
podstaty ze zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, účinného v době
vzniku projektu) je speciálně – výchovnou aktivitou zaměřenou na
Srov. zákon č.4/1931 Sb. z. an, na ochranu osob oprávněných požadovati výživu, vý‐
chovu a zaopatření („alimentační zákon“).
334 Odpovědnou řešitelkou je PhDr. Marcela Moulisová, PhD., autoři příspěvku jsou spolu‐
řešitelé.
335 Mgr. Kateřina Uhlářová, speciální pedagog a PaedDr. Pavla Kubíčková, vedoucí oddělení
výkonu trestu jsou lektorkami Programu 213 a spolupracovaly při sběru dat v rámci
dotazníkovém šetření.
336 Sběr dat v rámci dotazníkového šetření pomáhal zrealizovat Mgr. Ladislav Píza, speci‐
ální pedagog.
333
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skupinovou práci s odsouzenými pro trestný čin zanedbání povinné
výživy. Program od roku 2009 prošel sedmi běhy a stal se povinnou
aktivitou pro odsouzené za uvedený přečin.
Cílem programu je především náhled na příčiny a důsledky zane‐
dbání povinné výživy a hledání možností řešení této situace. Program
je postaven tak, aby umožnil odsouzenému širší náhled na problemati‐
ku vyživovací povinnosti. Jeho smyslem zůstává profesionální snaha
pomoci pachatelům pochopit a změnit nesprávné postoje kvlastní
trestné činnosti, posílit dovednosti plánování a předvídání důsledků
jejich jednání. Program má podpořit zrání osobnosti, naučit odsouzené
chápat své prohřešky jako šanci k nápravě, podpořit u nich „hlas svě‐
domí“ a přijetí viny a trestu. Na druhou stranu se snaží odsouzenému
předložit možnosti narovnání s obětí (například formou setkání s bý‐
valou partnerkou, dětmi či rodinou).
Nedílnou součástí Programu 213 je motivace odsouzených ke
splácení dluhu na výživném. V případě pracujících odsouzených je usi‐
lováno o možnosti spořit a splácet dlužné. V takových případech je
odsouzeným ekonomickým oddělením věznice pravidelně srážena
poměrná část z vyplácené mzdy na stanovené výživné poškozeným.
Tímto způsobem ovšem nelze řešit dlužné výživné, za které je pa‐
chatel ve výkonu trestu odnětí svobody odsouzen. Dlužné výživné zů‐
stává i nadále dluhem a zbavením svobody ve výkonu trestu odnětí
svobody nezaniká, což si řada odsouzených vůbec neuvědomuje. Proto
jsou odsouzeni vedeni ke zjištění kontaktu na osobu, která má dítě ve
své péči, resp. na zletilé dítě (např. prostřednictvím sociálních pra‐
covníků) a nabádání ke spoření ze svého kapesného, aby jedenkrát za
hodnotící období programu mohli poukázat naspořenou částku
k umoření dlužného výživného pro poškozené.
V hodnocení pro případné podmíněné propuštění odsouzeného se
uvádí celková výše kapesného za dobu jeho pracovního zařazení ve
Věznici Karviná a celková výšejeho splaceného dlužného výživného.
Výsledný poměr má vypovídající hodnotu i v tomto smyslu, nakolik byl
odsouzený schopen omezit svou osobní spotřebu, aby pomohl odčinit
své předchozí protiprávního jednání. Odsouzení jsou s tímto postupem
seznamováni již na nástupním oddělení při stanovení programu zachá‐
zení nebo při jeho aktualizaci po zařazení do zaměstnání.

459

II.
Programem 213 prošlo celkem 93 absolventů (10 v roce 2009, 34
v roce 2010, 12 v roce 2011, 18 v roce 2012, 10 v roce 2013, 9 v roce
2014). Z těchto odsouzených je dosud ve výkonu trestu 7 absolventů
(47 bylo podmíněno propuštěno, 24 skončil výkon trestu, 15 dostalo
amnestii). Z uvedeného počtu bylo 43 prvovězněných, 32 druhověz‐
něných, 18 vícenásobně vězněných (nejvíce 17krát trestaní a nejvíce
čtyřikrát ve výkonu trestu), opětovně recidivovali, resp. vrátili se do
výkonu trestu odnětí svobody 4.
Dotazník vyplnilo 6 absolventů ze 7, kteří absolvovali program
v roce 2014 a jsou dosud ve výkonu trestu. Všichni jsou muži, všich‐
ni byli již opakovaně trestáni, nejméně 4krát, nejvíce 17krát. Průměrný
věk je 36 až 45 let (nejmladší 25 let po šesté trestán, ve výkonu trestu
poprvé, nejstarší 53 let 17krát trestán, ve výkonu trestu počtvrté). Dva
odsouzení uvedli, že jsou ve vězení pouze za neplacení výživného,
čtyři v souběhu za maření výkonu úředního rozhodnutí, vykázání
a podvod. Trestní oznámení podala družka, pouze v jednom pří‐
padě OSPOD. Dále uvedli, že mají většinou základní vzdělání a vy‐
růstali v úplné rodině. Dále, že dluží na jedno až tři děti, které mají
s jednou až třemi ženami. Výše dlužné částky je v průměru od
100 000 do 150 000 Kč. Pokud alimenty platí, pak ale v nižší část‐
ce, pokud se s dětmi stýkají, pak nepravidelně. Důvod proč neplatí
alimenty je nejčastěji pro nedostatek finančních prostředků a za‐
pomínání, výjimečně pro spory s matkou. Před výkonem trestu vět‐
šinou nebyli zaměstnáni. Ve výkonu trestu pracují čtyři, ale nízké
příjmy nepostačují k pokrytí dlužné částky.
Svoji finanční situaci ve výkonu trestu sami vidí jako zhoršenou
vzhledem k navýšení dluhu a sociálnímu vyloučení. Většina (4)
cítí vinu, souhlasí, že skutek, který spáchali je závažný, ale trest
považuje za nepřiměřený.
Pro srovnání – odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody ve
věznici Ruzyně žádným speciálním programem dosud neprošli.
Celkem se dotazníkového šetření v Ruzyni zúčastnilo 15 odsouze‐
ných, z nichž byly dvě ženy. Průměrný věk odsouzených je rovněž
v rozmezí 36 až 45 let. Většina odsouzených je vyučena nebo má stře‐
doškolské vzdělání, pouze jeden odsouzený má pouze základní vzdělá‐
ní. Polovina odsouzených byla před výkonem trestu zaměstnána.
Většina vyrůstala v úplné rodině, v době výkonu trestu byla většina
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rozvedených, pouze tři byli svobodní a jeden ženatý. Většinou dluží na
jedno až dvě děti, výjimečně na tři. Ve srovnání s odsouzenými
z Karviné, odsouzení v Ruzyni dluží nižší částky, nejčastěji do
100 000 Kč., méně do 150 000 tisíc, dva odsouzení více než
150 000 Kč. Většinou uvádějí, že alimenty platí, ale v nižší částce, tři
neplatí vůbec. Jako důvod neplacení uvádějí většinou, že platit
chtějí, ale nemají finanční prostředky, jeden uvádí, že zapomíná,
jeden odsouzený uvádí jako důvod neplacení svou hrdost. Pětina
odsouzených byla souzena poprvé, většina opakovaně (nejvíce
6krát), ve výkonu trestu byla většina poprvé, jeden odsouzený
podruhé a jeden potřetí. Odsouzení byly většinou „pouze“ za za‐
nedbání výživného, ve čtyřech případech v souběhu s mařením
výkonu úředního rozhodnutí a podvodem. Trestní oznámení na od‐
souzeného podal většinou manžel (ka), ve dvou případech OSPOD.
Většina odsouzených uvádí, že celá situace se ve výkonu trestu
ještě zhoršila, jako důvod většina uvádí navýšení dluhu a sociální
vyloučení, čtyři odsouzení uvádějí, že jejich jednání vězení neo‐
vlivní. Většina pracuje, ale výdělek není dostatečný.
Většina (13) cítí vinu, polovina souhlasí, že skutek, který spá‐
chali je závažný, ale většina trest považuje za nepřiměřený.
Přestože v Karviné jsou výrazně sociálně slabší pachatelé (vzdělání,
nezaměstnanost) z jejich odpovědí ve vztahu k jejich odsouzení je
zřejmý pozitivní vliv programu. Lze vidět, že si odsouzení více uvě‐
domují následky neplnění vyživovací povinnosti. Odsouzení, kteří
absolvovali program, jsou poučeni, že i když jsou odsouzeni, musí dluh
uhradit a pokud uhradí dluh na výživném, musí i nadále platit další
splátky. Pokud svou vyživovací povinnost v budoucnu plnit nebudou,
znovu na nich bude vymáhána a opět se vystaví riziku trestního po‐
stihu.
Cílem programu zůstává, aby odsouzený převzal plnou odpo‐
vědnost za to, že bude výživné platit sám ve výši stanovené sou‐
dem a pokud jej řádně a včas platit nemůže, pak se dohodne
s druhým rodičem (nebo dítětem, je‐li zletilé) a bude ho informo‐
vat o svých aktuálních finančních možnostech. Je‐li tento přístup
založen na uvedených principech, nabízí se úvaha, zda zkušenosti
z Programu 213 nevyužít jako obligatorní aktivitu pro všechny odsou‐
zené za přečin zanedbání povinné výživy plošně ve všech věznicích
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České republiky. Pak teprve bude mít takto přísně uložený trest, ve
vztahu k alimentaci, alespoň trochu smysl.
III.
Mimo nástroje trestního práva, anebo jako jeho doplněk, zavedla
většina zemí nějaký druh opatření pro zprostředkovaný výběr
a převod výživného, což v podstatě znamená přímou účast státu
v předmětné záležitosti (rozuměj zastoupení státu konkrétní agentu‐
rou – úřadem, který má ve své gesci tuto agendu spravovat). Napří‐
klad v Austrálii, Novém Zélandu, Velké Británii, Norsku či Finsku
fungují agentury s relativně širokým rozsahem působnosti, které
jsou přímo odpovědny za výběr a převod výživného mezi povin‐
ným a oprávněným. Jde o způsoby zálohování výživného ze strany
státu a zároveň o určitou jistotu pro poškozené v podobě včasné‐
houhrazení alimentace v těch případech, kdy by jinak povinný
s její platbou otálel.
Téměř ve všech zemích, které uplatňují tento přístup, však panuje
názorová shoda, že nejdříve ze všeho by měl být rodič, nežijící ve
společné domácnosti, kontaktován a požádán o zpětné zaplacení
dluhu a návrat k řádnému placení vyživovací povinnosti.
V případech neplacení jsou však zmíněné agentury nadány rozsáh‐
lými pravomocemi pro vymáhání výživného od povinných osob. Stát
přednostně (zálohově) vyplácí oprávněnému finanční částku k pokrytí
výživného, čímž se zabrání hrozícímu stavu nouze a teprve poté se po‐
věřeným orgánem vymáhá nazpět po povinném (možno i s jistým na‐
výšením, které může mít v této podobě sankční charakter).
Mezi státy v Evropské unii, kde již zálohování výživného legislativně
upravily, patří např.:
•

Belgie (zálohy na výživné podle zákona ze dne 21. února 2003
o vytvoření správy pro platby výživného v rámci federální státní
služby, Finanční odbor),

•

Dánsko (zálohy na výživné pro děti stanovené zákonem o dět‐
ských dávkách, záloha na výživné pro děti konsolidovaná záko‐
nem č. 765 ze dne 11. září 2002),

•

Německo (výživné podle zákona o výživném ze dne 23. července
1979, Unterhaltsvorschussgesetz),
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•

Estonsko (příspěvky na výživu podle zákona o příspěvcích na
výživu ze dne 21. února 2007),

•

Španělsko (zálohy na výživné podle královské vyhlášky 1618/
2007 ze dne 7. prosince 2007),

•

Litva (platby z Fondu výživného pro děti podle zákona o Fondu
výživného pro děti),

•

Lucembursko (zálohy na výživné a zpětné vymáhání výživného
ve smyslu zákona ze dne 26. července 1980),

•

Rakousko (zálohy na výživné podle spolkového zákona o posky‐
tování záloh na výživné na děti, Unterhaltsvorschussgesetz –
1985 – UVG),

•

Polsko (dávky z Fondu výživného podle zákona o pomoci oso‐
bám majícím nárok na výživné),

•

Portugalsko (zálohy na výživné, zákon č. 75/98 ze dne 19. listo‐
padu 1998 o zajištění výživného pro nezletilé),

•

Slovinsko (náhrada výživného v souladu se zákonem Republiky
Slovinsko ze dne 25. července 2006 o veřejném garančním
a podpůrném fondu),

•

Slovensko (náhradní výživné podle zákona č. 452/2004 Z. Z.,
resp. č. 201/2008 Z. Z., o náhradním výživném, ve znění pozděj‐
ších předpisů)337.

Zálohování výživného státem je velmi diskutované i v České republi‐
ce a vyžaduje trvalou pozornost. V minulosti již byly předloženy kon‐
krétní návrhy speciální právní úpravy, které prošly sněmovním tiskem.
O potřebě přijetí zákona hovoří skutečnost, že vymáhání výživného
oprávněným činí v současné praxi značné obtíže.
Jde ovšem také o to, aby byl tento zákon vhodně nastaven a zejména
jeho pojetí bylo koncipováno tak, aby neplnilo „pouze“ funkci vyplácení
dalších z nevratných sociálních dávek338.
Srov. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU/ES č. 883/2004 ze dne 29. 04. 2004
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, Přílohy I. Zálohy na výživné. Blíže
http://www.mpsv.cz/files/clanky/11509/883‐2004_CS.pdf.
338 Srov. důvod č. 36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU/ES č. 883/2004 ze dne
29. 04. 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, cit.“ Zálohy na výživné jsou
vymahatelnými zálohami určenými k vyrovnání skutečnosti, že rodič neplní svou zá‐
konnou vyživovací povinnost k dítěti, dále např. SKLENIČKA, J., ROZUM, J. K problemati‐
337
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Závěr
Pochopitelně se v závěru otevírají další otázky k diskusi, zda je vůbec
vhodné, aby bylo zanedbání povinné výživy v aktuální podobě i nadále
součástí trestního zákoníku.
Doporučujeme zvážit legislativní úpravy, které by alespoň částečně
zmírnily postih za tento trestný čin, a to např. omezit trestnost pouze
na jednání, které mělo škodlivý následek nebo odstranit možnost ne‐
dbalostního jednání u tohoto trestného činu (tzn., že tento trestný čin
by bylo možné spáchat pouze úmyslně).
Pokud zůstane dotčená legislativa beze změn a věznice se budou dá‐
le potýkat s vysokým počtem odsouzených za spáchaný přečin zane‐
dbání povinné výživy, je třeba se zamyslet alespoň nad některými
doplňujícími možnostmi, jak ve výkonu trestu odnětí svobody s touto
specifickou skupinou lépe zacházet. Zásadním principem zůstává, aby
odsouzený pochopil a převzal odpovědnost za to, že bude stanovené
výživné platit sám řádně a včas. Zde se nabízí doporučení zavést
i v dalších věznicích programy zacházení s podobným přístupem k od‐
souzeným, který je využíván Programem 213. Hovořit s odsouzenými
o nutnosti plnit vyživovací povinnost i o možnostech řešení jednotli‐
vých problémů, které se na tuto povinnost váží, je třeba již během vý‐
konu trestu odnětí svobody a neodkládat je na dobu po propuštění.
Tím se může docílit sníženípočet recidivujících pachatelů tohoto pře‐
činu.
Z hlediska uspokojení potřeb oprávněných jistě stojí za zmínku rov‐
něž inspirativní zahraniční právní úprava, která se vztahuje k záloho‐
vání výživného státem. Mnoho zemí Evropské Unie i Spojených států
amerických disponuje zastupujícími agenturami nebo úřady, které za
splnění stanovených podmínek financují potřeby oprávněných osob
z daňového systému. Tyto orgány jsou nadány rozsáhlými pravomo‐
cemi, proto pak samostatně vymáhají dlužnou částku výživného po po‐
vinném, čímž systém státního financování dorovnávají.
Problém s neplacením výživného rozhodně vyžaduje náležitou po‐
zornost odborné veřejnosti. Nabízené trestněprávní možnosti řešení,
v aktuální podobě, nejsou totiž zdaleka tak efektivní, jak bychom oče‐
kávali.
ce neplacení výživného In: Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2014, č. 10. 239‐245 s.
ISSN 1213‐5313.
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