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Úvod  

Téma mé absolventské práce nese název „Dohled probačního úředníka nad  

nezletilými dětmi“. Námět práce jsem si vybrala v průběhu své odborné praxe, kterou 

jsem absolvovala na Probační a mediační službě ČR (dále jen PMS). V rámci svého 

dlouhodobého působení na PMS středisku Mladá Boleslav mne problematika trestné 

činnosti nezletilých dětí a sociální práce úředníků s těmito pachateli trestných činů 

zaujala. Práci jsem upřesnila po konzultaci se svou vedoucí práce poté, co mi byly 

zodpovězeny další mé dotazy. 

  Nejdůležitějšími body teoretické části mé absolventské práce (dále jen AP) je 

především popsání činností, které PMS vykonává a zmapování funkčnosti dohledu 

probačního úředníka nad nezletilými dětmi.  Poté budu definovat zákonné možnosti, 

které může soud uložit nezletilému dítěti, a uvedu právní normy, podle kterých se musí 

střediska PMS při své činnosti řídit. 

V teoretické části popíši hlavní oblasti, které mohou ovlivňovat děti především 

v jejich chování. Jedná se především o rodinu, školu, vrstevnické skupiny 

 a komunikační média.  

Praktická část se věnuje 2 případům z praxe, kde byl nezletilým uložen Dohled 

probačního úředníka. Konkrétní metody sociální práce probačních pracovníků 

s nezletilými dětmi jsou popsány ve dvou kasuistikách, které jsou součástí této části. 

Cílem kasuistik je tedy zmapovat funkčnost opatření v těchto dvou případech a zjistit, 

zdali dohled probačního úředníka splnil svůj účel. Do praktické části jsem rovněž 

zařadila swot analýzu, která mi napomůže naplnit hlavní cíl mé AP. 

Jako zdroj pro tuto jsou použity zejména Metodiky PMS, dále budu vycházet 

především z publikace Probace a mediace od Šterna, Ouředníkové a Doubravové a také 

z publikace Sociální práce v praxi od Oldřicha Matouška. Nepostradatelným zdrojem je 

rovněž studium zákonů, které souvisí s PMS a dále také studium kazuistik. 
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1 Cíle práce 

 

1.1  Hlavní cíl 

 

Zmapovat funkčnost výkonu opatření Dohledu probačního úředníka nad nezletilými 

dětmi. 

 

1.2  Dílčí cíl 

 

Cílem práce bude komplexně popsat činnost, kterou PMS vykonává. 

 

Definování zákonných možností, za kterých může soud uložit nezletilému dítěti, jež se 

dopustilo činu jinak trestného,  opatření dle § 93 z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví  

ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Vymezení pojmů a popsání rozdílů jednotlivých opatření, kterými jsou: výchovná 

povinnost, výchovná omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického, 

psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné 

péče, dohled probačního úředníka a ochranná výchova. 
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2 Teoretická část 

2.1  Vysvětlení pojmů 

 

Probační činnost 

Pojem probace pochází z lat. slova probãre – zkoušet, ověřovat, dohlížet. 

Ve spojení s Probační a mediační službou ČR jde zejména o výkon dohledu probačního 

pracovníka.  

Jde o organizovaní a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo 

odsouzeným, kontrolu výkonu alternativních trestů nespojených s odnětím svobody, 

dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl 

soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově 

narušených právních i společenských vztahů. Dle § 2 odst. 1, zák. č. 257/2000, Sb…. 

[Česko, Zákon č. 257/2000]. 

Činnost PMS vychází z restorativního pojetí spravedlnosti (z anglického slova 

restore - obnovit, uzdravit). Restorativní přístup v pojetí spravedlnosti se zaměřuje  na 

újmy vzniklé trestným činem a usiluje o zohlednění potřeb poškozeného, dále podporuje 

odpovědnost pachatele za řešení vzniklé situace a zapojuje poškozeného  

a pachatele do procesu řešení. [MATOUŠEK a kol., 2005, s. 285] 

Mezi probační činnosti patří především zajištění výkonu a organizace dohledu 

probačního úředníka u uložených alternativních trestů a opatření, jako je podmíněný 

odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem, trest obecně prospěšných prací, 

podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem, trest zákazu 

vstupu na sportovní , kulturní a jiné společenské akce, propuštění z ochranného léčení 

s uloženým dohledem. 

 

Při této práci je potřeba rozlišovat určité pojmy: 

Pachatelem je nazývána osoba, proti níž se vede trestní řízení. Existují stádia, 

kdy je nejdříve na pachatele pohlíženo jako na podezřelého, poté jako na obviněného, 

posléze jako na obžalovaného a po pravomocném rozsudku je pachatel nazýván 

odsouzeným.   



9 

 

Mezi další subjekty trestního řízení patří obhájce, dále je zde poškozený, 

zúčastněná osoba, Probační a mediační služba, Orgán sociálně právní ochrany dětí dále 

pak osoba s tzv. samostatnými obhajovacími právy, mezi které může patřit manžel 

obviněného.     

Dle trestního řádu je podezřelým osoba od okamžiku sdělení podezření (děje se 

na počátku prvního výslechu) až do okamžiku podání návrhu na potrestání soudu.  

Pojem „osoba podezřelá“ vedle toho používá trestní řád v souvislosti se 

zadržením (§ 76). Jedná se o osobu, kterou lze za určitých okolností zadržet, přestože 

proti ní ještě nebylo zahájeno trestní stíhání ani zkrácené přípravné řízení. Jedná se 

např. o osobu přistiženou při trestném činu. 

Obviněným je osoba od okamžiku, kdy proti ní bylo zahájeno trestní stíhání 

(tzv. jí bylo sděleno obvinění), až do nařízení hlavního líčení soudem.  

Obžalovaným se stává obviněný v okamžiku nařízení hlavního líčení a zůstává 

jím až do jeho skončení (tj. do právní moci odsuzujícího nebo zprošťujícího rozsudku). 

Odsouzeným se stává obviněný (obžalovaný) okamžikem právní moci 

odsuzujícího rozsudku / trestního příkazu. 

 

2.1.1 Druhy alternativních trestů 

Probační dohled = Probace 

Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s pracovníkem, 

spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu ve zkušební době a 

kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo vyplývajích ze zákona. 

Účelem dohledu je sledování a kontrola chování pachatele, odborné vedení a pomoc 

pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život. [ŠTERN, OUŘEDNÍČKOVÁ, 

DOUBRAVOVÁ, 2010, s. 73] 

Hlavní činnosti pracovníků PMS v rámci dohledu, je sledování a kontrola 

průběhu zkušební doby tzn. povinností klientů PMS je především být v osobním 

kontaktu s probačním pracovníkem tj. odsouzeným pachatelem trestného činu, 

vytvořit za pomoci klienta probační plán dohledu, kontrolovat dodržování podmínek 

uložených soudem, vyhodnocovat a aktualizovat plán dohledu, pravidelně zpracovávat 

zprávy o průběhu dohledu a poskytovat klientovi odborné poradenství. 
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Obecně prospěšné práce 

Trest obecně prospěšných prací (dále jen OPP) je alternativním trestem 

umožňující pachateli méně závažné trestné činnosti odčinit vlastní aktivitou, prací 

k obecně prospěšným účelům. Výměra trestu je s účinností od 1. 1. 2010 v rozsahu od 

50 - 300 hodin, mladistvým pak do 150 hodin. Odsouzený je povinen pracovat osobně, 

bezplatně, ve svém volném čase a nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy soud 

nařídil tento trest. Trest musí mít charakter práce k obecně prospěšným účelům jako 

např. práce směřující k údržbě veřejného prostranství, veřejných budov, komunikací 

apod. Práce nesmí sloužit k výdělečným účelům. [ MATOUŠEK a kol., 2005] 

Pokud odsouzený během výkonu trestu vede řádný život, a plní všechny 

povinnosti uložené soudem, pak se po vykonání trestu může bezpečně začlenit zpět 

do společnosti. Pokud tato nařízení odsouzený neplní, přejde trest OPP v trest odnětí 

svobody. Každá jedna započatá hodina znamená jeden den pobytu ve vězení. [ŠTERN, 

OUŘEDNÍČKOVÁ, DOUBRAVOVÁ, 2010] 

Pracovník pověřený soudem k probačním činnostem spojených v případě, kdy 

je odsouzenému uložen trest OPP, plní několik funkcí najednou. Provádí předjednání 

uložení trestu OPP -  zjistí  stanovisko odsouzeného k uložení tohoto trestu  

a vyhodnotí možná rizika při výkonu tohoto trestu. Rovněž navrhne konkrétní místo 

výkonu a druh prací, sleduje průběh, informuje soud o vykonání OPP či případných 

potížích. Dále pak plní roli prostředníka mezi poskytovateli OPP a soudem. Co se týče 

vztahu k odsouzenému, pracovník je povinen poskytnout informace o právech 

v průběhu trestního řízení, o možnostech náhrady škody, poskytuje informace o OPP, 

motivuje odsouzeného k výkonu trestu, pomáhá při řešení problémů, kontroluje výkon 

OPP a plnění soudem uložených omezení a povinností. [ŠTERN, OUŘEDNÍČKOVÁ, 

DOUBRAVOVÁ, 2010] 

 

Parole = Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

Pojem parole vychází z původního francouzského je donn ma parole – dávám 

své slovo. Takže jde tedy o to, že pachatel je propuštěn z vězení na svobodu, a to za 

podmínky, že slíbí podrobit se po propuštění stanoveným podmínkám uvedených 

v trestním zákoníku. 
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Náš trestní zákon (z. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů) dává každému odsouzenému ve věznici právo žádat si o podmíněné 

propuštění, jestliže vykonal polovinu trestu odnětí svobody. Samozřejmě se to 

nevztahuje úplně na všechny, výjimkou jsou pachatelé, kteří mohou zažádat až po 

uplynutí dvou třetin trestu (nebezpeční recidivisté, pachatelé odsouzené 

k výjimečnému trestu).  

Pokud jde o pachatele odsouzené k trestu na doživotí, mohou si požádat o 

podmíněné propuštění až po uplynutí doby minimálně 20 let trestu. [ŠTERN, 

OUŘEDNÍČKOVÁ, DOUBRAVOVÁ, 2010] 

Žádosti o podmíněném propuštění mají u nás na starosti soudy. Ty zvažují, zda 

odsouzený během svého působení ve věznici prokázal zlepšení a zda se dá od něj 

očekávat, že po propuštění povede řádný život. Spolupráce s probačním úředníkem při 

přípravě podkladů pro rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění je dobrovolná, 

tudíž záleží jen na odsouzeném, zde tuto možnost využije. Je důležité, aby pracovníci 

PMS věnovali těmto případům mnohem větší pozornost, protože je zde nižší 

pravděpodobnost bezproblémového návratu zpět na svobodu. Má-li odsouzený zájem 

spolupracovat s probačním úředníkem, musí vyplnit a odeslat standardizovaný 

dotazník na středisko PMS působící v okrese, kde se nachází věznice.  

 

Plán činnosti probačního pracovníka zahrnuje: 

- zjišťování potřebných informací, rozhovory s odsouzenými, pracovníky věznice, 

rodinou 

- návštěvy v místě bydliště nebo zaměstnání odsouzeného 

- navázání kontaktu s poškozenými nebo pozůstalými po obětech trestného činu 

- předjednání možnosti zařazení odsouzeného do specializovaného programu nebo 

služby 

 

Trest domácího vězení 

Jde o alternativní způsob trestu odnětí svobody. Odsouzený má povinnost 

zdržovat se ve svém obydlí ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a v ostatních 

dnech v době mezi 20.00 - 5.00 hodin. Většinou soud povolí navštěvování pravidelných 

bohoslužeb, náboženských shromáždění ve dnech pracovního klidu a volna. 
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Podmínkou pro uložení tohoto trestu je, že se musí jednat o osobu starší 15let a doba 

domácího vězení může trvat až 2 roky. Osobami v domácích vězení nemohou být 

samozřejmě nebezpeční pachatelé, jedná se převážně o méně závažné trestné činy, 

jakými jsou krádeže, přechovávání drog, řízení pod vlivem návykových látek apod. 

Pokud odsouzený nebude dodržovat tento výkon trestu, soud může stanovit náhradní 

trest odnětí svobody až na jeden rok. [ŠTERN, OUŘEDNÍČKOVÁ, DOUBRAVOVÁ, 2010] 

Podle mého názoru tento trest nebude plnit zcela svůj účel, pokud naše vláda 

nezprovozní všude elektronický systém, který bude pachatele nepřetržitě kontrolovat. 

Není možné, aby pracovníci PMS neustále namátkově kontrolovali jedince, odsouzené 

k tomuto trestu. Na druhou stranu pokud se kontrolní zařízení podaří zprovoznit, určitě 

bude mít efekt na snížení počtu vězňů ve věznicích. Toto opatření by zajisté českému 

vězeňství ulevilo od přeplněných věznic. Podle statistik Vězeňské služby ČR je počet 

vězněných osob k 22. 2. 2012 23 600 osob (z toho 21 808 mužů a 1 547 žen). 

 

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

Tento způsob alternativního trestu je u nás zaveden zcela nově. Smyslem trestu 

je snížit trestnou činnost, které se dopouštějí sportovní fanoušci (zejména fotbaloví) 

v průběhu nějakých sportovních nebo jiných kulturních akcí. Dalším smyslem této 

alternativy je zamezit přístup na daný typ akce a zamezit tak odsouzeným příležitost k 

páchání další trestné činnosti. Velkou roli hraje především spolupráce PMS a Policie ČR, 

dále pak organizátorů a poskytovatelů specifických programů. [ŠTERN, 

OUŘEDNÍČKOVÁ, DOUBRAVOVÁ, 2010] 

Pokud odsouzený dostane soudem nařízený tento alternativní trest, je PMS 

pověřena kontrolou nad jeho výkonem. Odsouzený se musí dostavit na výzvu PMS na 

středisko projednat podmínky výkonu trestu. Pracovník PMS je povinen vypracovat 

probační plán. Informace o pachateli získává pracovník především od policie  

a organizátorů akcí, kde by se odsouzený mohl vyskytovat. PMS může odsouzenému 

rovněž nařídit, aby absolvoval program sociálního výcviku, převýchovy nebo program 

psychologického poradenství. Pokud odsouzený neplní jakýmkoli způsobem podmínky 

stanovené soudem a zákonem, probační pracovník informuje soud, který to může brát 

za maření výkonu rozhodnutí podle § 337 odst. d) trestního zákoníku. [ŠTERN, 

OUŘEDNÍČKOVÁ, DOUBRAVOVÁ, 2010] 
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2.1.2 Mediační činnost 

Mediační činností můžeme nazvat odborné postupy pracovníků PMS realizované 

v přípravné fázi trestního řízení před rozhodnutím státního zástupce či soudce. 

Smyslem je urovnání konfliktu mezi obětí a pachatelem, odstranění příčin, které vedly 

pachatele k páchání daného trestného činu a zároveň příprava podkladů pro 

rozhodnutí státního zástupce či soudce. [ŠTERN, OUŘEDNÍČKOVÁ, DOUBRAVOVÁ, 

2010] 

Jinak řečeno jde o alternativní metodu pro řešení konfliktů mimo soudní řízení, 

která napomáhá snižovat překážky v komunikaci a podporuje sociální sbližování lidí. 

Výhodou mediace je menší nákladnost než u soudního řízení, představuje obvykle 

menší psychický otřes než soudní spor a strany mohou rychleji navázat přímý kontakt. 

Konflikty, jež mediační služba řeší, jsou nejen spory mezi obětí a pachatelem, 

ale i například sousedské neshody, problémy spojené s rozvodem, domácím násilím 

apod. 

Mediací nazýváme dobrovolné, osobní a přímé setkání oběti a pachatele 

trestného činu za účasti mediátora (prostředníka). V případě, že mediaci nelze 

uskutečnit, realizuje PMS tzv. jiné činnosti směřující k urovnání konfliktního stavu. 

Obsahem těchto odborných činností je spolupráce pracovníka s pachatelem trestného 

činu, obětí, zástupci postižené komunity a dalších osob, jejímž výsledkem je zpracování 

zprávy pro soudce či státního zástupce. [HOLÁ, 2003] 

Konflikty jsou nedílnou součástí našeho života, které nelze vnímat pouze 

v negativním smyslu, ale můžeme je chápat jako impuls ke změně a přehodnocení 

vztahů. Mnoho konfliktů zvládáme sami, avšak některé z nich nejsme schopni vyřešit 

vlastními silami, v tomto případě nám může pomoci mediační služba. V některých 

případech se lidé obracejí na soud, který však musí respektovat zákony, předpisy a 

postupy, jež mohou mezi účastníky sporu vyvolat ještě větší napětí, které se negativně 

odráží ve vztahu jak mezi nimi samotnými, tak ve vztahu k jiným osobám či osobám na 

nich závislých (např. na dětech při rozvodovém řízení). 

Proto si myslím, že lidé by měli využívat při méně závažných trestních činech 

služby mediace. 
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2.2 Vymezení zákonných možností, za kterých může soud uložit 

nezletilému dítěti, jež se dopustilo činu jinak trestného, opatření  

dle § 93 z. č. 218/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Vymezení pojmu dítě a mladistvý 

Dítě mladší patnácti let je ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného 

nedovršil věku patnácti let. 

Mladistvý je ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a 

nepřekročil osmnáctý rok svého věku. 

V zákoně č. 218/2003 Sb. se vyskytuje pouze termín mladistvý, ale tento termín 

zahrnuje i děti mladší patnácti let.  

 

Opatření 

Zákon č. 218/2003 Sb., vymezuje opatření tímto způsobem: Dopustí-li se dítě 

mladší patnáct let činu jinak trestného, může mu soud pro mládež uložit, a to zpravidla 

na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického vyšetření, tato 

opatření: 

 výchovnou povinnost, 

 výchovné omezení, 

 napomenutí s výstrahou, 

 zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného 

programu ve středisku výchovné péče, 

 dohled probačního úředníka, 

 ochrannou výchovu, 

 ochranné léčení. 

 

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

zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a které v době spáchání činu dovršilo 

dvanáctý rok svého věku a bylo mladší patnácti let. Ochranná výchova může být 

uložena též dítěti, které v době spáchání činu bylo mladší patnácti let, odůvodňuje-li to 
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povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li to nezbytně nutné k zajištění jeho řádné 

výchovy. 

Ochranné léčení může soud pro mládež uložit dítěti mladšímu patnácti let a to na 

základě výsledků předchozího vyšetření duševního stavu dítěte (§ 58), jestliže spáchalo 

čin jinak trestný 

 ve stavu vyvolaném duševní poruchou, nebo 

 pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, jde-li o dítě, 

které se oddává zneužívání takové látky, a jeho pobyt na svobodě bez uložení 

ochranného léčení je nebezpečný. 

Podle povahy nemoci a léčebných možností soud pro mládež uloží ochranné léčení 

ústavní nebo ambulantní. Ústavní léčení může soud pro mládež změnit dodatečně na 

léčení ambulantní a naopak. Ochranné léčení potrvá, dokud to vyžaduje jeho účel. 

Soud pro mládež nejméně jednou za dvanáct měsíců přezkoumá, zda důvody pro další 

pokračování ochranného léčení trvají, jinak je zruší. 

Na dohled probačního úředníka se s přihlédnutím k věku dítěte použijí přiměřeně 

ustanovení § 16 odst. 1, 2 a 3 a § 80 odst. 1, 3, 4 a 5. Probační úředník při výkonu 

dohledu také pravidelně navštěvuje dítě mladší patnáct let, nad nímž vykonává dohled 

v jeho bydlišti a ve škole. 

Na ukládání výchovných povinností, výchovných omezení a napomenutí s 

výstrahou se s přihlédnutím k věku dítěte použijí přiměřeně ustanovení § 18, 19 a 20. 

Tato opatření může dítěti mladšímu patnácti let uložit pouze soud pro mládež. Při 

ukládání opatření podle odstavce 1 soud pro mládež dbá na výchovné působení na dítě 

a sleduje i preventivní účinek opatření. Dítěti lze opatření podle odstavce 1 uložit až do 

dovršení osmnácti let věku, s výjimkou ochranného léčení, které lze uložit a vykonávat 

i po dovršení osmnácti let věku dítěte. 

Dítěti může být současně uloženo i více opatření, je-li to potřebné k dosažení 

účelu tohoto zákona (§ 1 odst. 2). Soud pro mládež může upustit od uložení opatření, 

postačuje-li k dosažení účelu tohoto zákona (§ 1 odst. 2) projednání činu dítěte státním 

zástupcem nebo před soudem pro mládež. O uložení opatření soud pro mládež 

rozhoduje rozsudkem. O zamítnutí návrhu státního zástupce, o zastavení řízení, o 

upuštění od uložení opatření, o změně uloženého opatření a o zrušení uloženého 
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opatření rozhoduje soud pro mládež usnesením. Dle § 93 z. č. 218/2003 Sb…. [Česko, 

Zák. č. 218, 2003]. 

 

2.3 Definování pojmů opatření 

Podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění 

pozdějších předpisů, soudy pro mládež neukládají tresty, ale výchovná, ochranná a 

trestní opatření. 

Mezi výchovná opatření podle §15 odst. 2 tohoto zákona patří: 

 Dohled pracovníka 

 Probační program 

 Výchovné povinnosti 

 Výchovná omezení 

 Napomenutí s výstrahou 

 

Účelem výchovných opatření je usměrnění způsobu života mladistvého, podpora 

jeho správného vedení, prevence dalšího střetu se zákonem. Tato opatření jsou 

ukládána na dobu tří let.  

 

2.3.1  Výchovná povinnost 

  Nejčastější ukládaná opatření výchovných povinností u nezletilých  

dle § 18 z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších 

předpisů jsou: 

  Vykonávání společensky prospěšné činnosti. U tohoto opatření je vhodné, aby 

bylo akceptováno zákonnými zástupci, není však zcela nutné mít jejich souhlas. 

Dále je pak potřeba zajistit spolupráci s různými organizacemi např. s těmi, 

které mají s mládeží určité zkušenosti a výchovný rozměr. Může se jednat  

o školská zařízení, domy dětí a mládeže apod. Důležité je, aby byla zachována 

činnost přiměřená fyzické a psychické vyspělosti dítěte.  

 Usilování o vyrovnání s poškozeným. Výchovný záměr zde může být dosažen i 

jiným způsobem než peněžitou náhradou, může se jednat například o opravu 
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věci, pokud je to možné nebo třeba vykonat nějakou činnost (pomoc 

poškozenému). Ovšem vše záleží na dohodě s poškozeným. 

 Podrobení se ve svém volném čase vhodnému programu sociálního výcviku, 

psychologickému poradenství, terapeutického programu, vzdělávacímu, 

doškolovacímu, rekvalifikačnímu nebo jinému vhodnému programu k rozvíjení 

sociálních dovedností a osobnosti mladistvého. 

 

Dalšími možnostmi výchovných povinností je bydlení s rodiči nebo jiným 

dospělým zodpovědným za jeho výchovu nebo podrobení se léčení ze závislosti na 

návykových látkách, které není ochranným léčením nebo zabezpečovací detencí podle 

trestního zákoníku.   

Probační pracovník by se měl ještě před vstupem nezletilého do výchovného 

programu zabývat jeho schopností pracovat v týmu. Dále je nutná zcela jasná struktura 

programu, časový rozsah programu, možnost jeho absolvování a to co nejdříve od 

spáchání činu jinak trestného. Optimálnější jsou kratší programy s intenzivnějším 

působením na děti a programy, které také pracují s rodinou dítěte. [Pokyn ředitele 

PMS ČR č.12/2010 a) ze dne 21. 10. 2010] 

 

2.3.2 Výchovná omezení 

Nejčastěji ukládaná opatření výchovných omezení dle § 19 z. č. 218/ 2003 Sb.,  

o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů jsou: 

 Zákaz návštěv na určitých akcích, zařízeních, nebo jiných prostředí nevhodné pro 

mladistvé. Zde hraje velkou roli spolupráce s rodiči, protože je nutné hlídat 

denní režim dítěte a vytvořit tak s rodinou plán, na základě kterého budeme dítě 

kontrolovat, po dobu, kdy je samo nebo v péči jiných osob než rodičů. Vše je 

tady závislé na spolupráci s rodiči a na tom, jak budou schopni monitorovat své 

dítě. Lze zapojit i širší příbuzenstvo, školu, volno-časové instituce, obecní 

instituce apod. 

 Zákaz kontaktu s určitými osobami. Zde může probační úředník/asistent přizvat 

konkrétně zmíněné osoby ke spolupráci. 
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 Zákaz zdržování se na určitém místě. Toto je obdobný případ jako první 

zmíněný. Zde je opět důležité vytvořit program kontroly dítěte, popřípadě 

naplnit nějakým smysluplným způsobem volný čas dítěte apod. 

 Neužívání návykových látek. Zde je velmi vhodné zjistit, zda je dotyčný 

namátkově testován ve škole a v případě zájmu rodičů, poskytnout odborné 

poradenství v oblasti protidrogové prevence. 

 

Další výchovná omezení je zákaz hraní hazardních her, změna bydliště nebo 

zaměstání bez předchozího ohlášení pracovníkovi. [Pokyn ředitele PMS ČR č.12/2010 a) 

ze dne 21. 10. 2010] 

Možnosti výchovných omezení a opatření nejsou taxativní, proto je možné 

navrhnout i zcela specifická opatření dle konkrétního případu.  

 

2.3.3 Napomenutí s výstrahou 

Toto opatření ze řídí §20 z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Napomenutí s výstrahou soud pro mládež a v přípravném řízení státní 

zástupce důrazně pachateli trestného činu vytkne protiprávnost jeho činu  

a upozorní ho na konkrétní důsledky, jež mu hrozí, kdyby se v budoucnu 

pokusil páchat další trestnou činnost. 

 Dále je tu pak možnost, že soud nebo v přípravném řízení státní zástupce 

mohou vyslovení napomenutí s výstrahou přenechat škole, nebo 

výchovnému zařízení. V tomto případě si soud musí vyžádat stanoviska 

těchto organizací. Poté je zákonný zástupce povinen vyrozumět soud pro 

mládež nebo státního zástupce.  

 Po splnění tohoto opatření se na mladistvého hledí, jako by nebyl odsouzen.  

[Pokyn ředitele PMS ČR č.12/2010 a) ze dne 21. 10. 2010] 
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2.3.4 Probační program 

Toto opatření se řídí § 17 z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, 

psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně 

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

k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého. Cílem tohoto opatření je 

určité omezení v běžném způsobu života, které směřuje k tomu, aby se mladistvý 

vyhnul dalšímu rozporu se zákonem. 

Podmínky, za kterých soud pro mládež nebo státní zástupce v přípravném řízení může 

uložit probační program: 

 Mladistvý musí souhlasit se svou činností na programu 

 Pokud je program vhodný vzhledem k potřebám mladistvého a zájmu 

společnosti 

 

Pokud je mladistvému poskytnuta dostatečná možnost seznámit se s obsahem 

probačního programu. [Pokyn ředitele PMS ČR č.12/2010 a) ze dne 21. 10. 2010] 

Vedením probačního programu je pověřen probační úředník, který je povinen 

po skončení programu podat zprávu soudu pro mládež nebo státnímu zástupci 

v přípravném řízení.  

 

2.3.5 Dohled probačního úředníka 

Dohledem probačního úředníka podle § 16 z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 

věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů se rozumí pravidelné sledování chování 

mladistvého, jeho rodiny a způsobu výchovného působení rodičů na něj, kontrola 

dodržování uloženého probačního programu a výchovných povinností a omezení 

uložených mladistvému soudem pro mládež a v přípravném řízení státním zástupcem 

nebo vyplývajících ze zákona a jeho pozitivní vedení probačním úředníkem k životu 

v souladu se zákonem.  Dle § 16 z. č. 218/2003 Sb…[Česko, Zák. č. 218, 2003]. 
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2.3.6 Postup probačního úředníka při práci s dětmi mladšími 15 let – výkon dohledu 

V tomto místě své práce bych ráda popsala jednotlivá stádia výkonu dohledu, tj. 

komunikaci pracovníka s nezletilým 

 

1. První konzultace 

Na první konzultaci probační pracovník informuje klienta o činnosti PMS. Je 

vhodné nepoužívat příliš odborná slova, spíše volit taková slova, kterým bude nezletilý 

vzhledem ke svému věku rozumět. 

Dále pak dítě a jeho zákonné zástupce probační pracovník informuje o 

pravidlech a poučení dohledu. Není na škodu mít od nezletilého zpětnou vazbu, 

důležité je, aby přesně pochopil, co se po něm bude v rámci dohledu chtít a jaké 

povinnosti bude muset dodržovat. Poté je třeba dohodnout náležitosti konzultací 

například, jaké doklady bude klient překládat (většinou se jedná o žákovskou knížku), 

zdali bude na konzultace docházet sám či s rodiči. 

Dalším zásadním bodem první konzultace je rozhovor s rodiči (zákonnými 

zástupci). Domluví se, zda klient bude docházet sám či s rodiči, pokud bude docházet 

sám, je třeba to písemně ošetřit písemným povolením od rodičů. Spolupráce s rodinou 

je jedním z nejdůležitějších mezníků v tomto opatření, avšak dítě má právo na 

samostatné vyjádření názorů a přání ve smyslu § 8 z. č. 359/1999 o sociálně právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  

První konzultace bývá poznávací fází dohledu a také většinou nejdůležitějším 

přínosem informací pro pracovníka. Nezletilý může vyjádřit své pocity, názory, 

hodnoty, vztahy bez ohledu na svůj věk. Probační úředník se začíná orientovat 

v sociálním prostředí dítěte.  

 

2. Návštěva školy 

V této fázi probační pracovník zjišťuje postoje nezletilého a zákonných zástupců 

ke škole. Nezletilý a rodiče jsou o tomto kroku informováni  

Tato fáze je založena většinou na rozhovoru s třídním učitelem. Během 

rozhovoru by měl pracovník navázat kontakt a podat veškeré informace týkající se 

dohledu probačního úředníka nad nezletilým, což znamená sebedefinování a 

informovat ho o zasílání zpráv, poskytování informací středisku PMS telefonicky nebo 
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e-mailem (porušování školního řádu, neomluvené absence, výrazné zhoršení 

prospěchu, zasílání zpráv o průběhu dohledu soudu, který opatření nařídil v intervalu, 

který soud stanovil). Dále je probační úředník/asistent povinen informovat třídního 

učitele o zákazu zveřejňování informací týkající se nezletilého v souladu se zákonem č. 

218/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Další konzultace 

  Během další konzultace je nutno vytvořit dohledový plán. Dohledový plán je 

vlastně postupný proces, který buduje profesionální vztah mezi PMS, klientem a jeho 

rodiči. Je sestavován pouze na základě delší spolupráce (časový horizont asi ½ roku). 

Dohledový plán by měl být jasný, konkrétní, srozumitelný a především s jasně 

stanovenými cíly. Dohledový plán je potřeba průběžně aktualizovat a ověřovat.  

 

4. Zpráva o průběhu dohledu 

První zpráva o dohledu by měla být zpracována zhruba do 6 měsíců od 

rozhodnutí soudu. Měla by být rovněž komplexní, v ostatních zprávách stačí, když 

budou uvedeny změny a zpráva bude psána zjednodušenou formou.  

Pokud se nezletilý nedostaví na první konzultaci, musí být dle metodik PMS 

poslána výzva zákonným zástupcům do vlastních rukou.  

Pokud se zákonní zástupci společně s nezletilým nedostaví ani na základě výzvy 

druhé, probační úředník je nucen zaslat krátkou zprávu soudu pro mládež se shrnutím 

kroků. V této zprávě probační úředník doporučí přijetí dalších opatření soudem. 

Probační úředník v těchto případech se svou prací prozatím končí, neboť středisko PMS 

vyčerpalo všechny své možnosti a čeká na vyjádření soudu.  

 

5. Podnět ke zrušení dohledu probačního úředníka/asistenta 

Pokud klient splní všechny podmínky stanovené v rámci dohledového plánu, 

podá probační úředník podnět soudu pro mládež ke zrušení tohoto opatření. 

Probační úředník musí také podat zprávu soudu i v případě, pokud nezletilý dohled 

dlouhodobě neplní, a tudíž opatření neplní svůj účel. Jde většinou o případy, kdy 

rodina klienta je naprosto nekontaktní. 
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Probační úředník/asistent tímto návrhem nekončí dohled samotný, ale vyčkává 

dalšího rozhodnutí soudu. Pokud soud nepodá vyjádření do 6 měsíců, probační úředník 

kontaktuje soud. [Pokyn ředitele PMS ČR č.12/2010 a) ze dne 21. 10. 2010 

 

2.3.7 Metodické postupy pro práci s dětmi mladšími 15 let ve fázi před 

rozhodnutím soudu 

 

Probační úředníci/asistenti  se snaží v přípravném řízení zejména o:  

 urovnání konfliktu, vztahu s poškozenými 

 náhradu škody a odčinění svých činů 

 předjednání a navržení jedno z opatření podle individuálního případu 

 

Pracovník PMS by se měl snažit navrhnout takové opatření, které bude účelné 

z hlediska situace a potřeb dítěte. Předjednáním opatření přispívá probační úředník 

k tomu, aby soud tato opatření ukládal citlivě a vhodně v přímé návaznosti na aktuální 

situaci dítěte a jeho rodiny, což se řídí zásadami uvedené v § 3. odst. 3, 4 z. č. 218/2003 

Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Probační úředník by se měl při konzultaci s rodiči a nezletilým zaměřit na tyto oblasti: 

 zjistit postoj nezletilého k činu jinak trestnému – zdali věděl, co dělá, že jedná 

proti zákonu, a že se může díky tomuto činu dostat do konfliktu se zákonem 

 zjistit změnu postoje nezletilého k činu jinak trestného – proč by podobné 

jednání už neopakoval, jak vnímá celou tu situaci 

 zjistit, zda klient ví, jaké osoby svým činem poškodil  

 reparace následků činu jinak trestného – omluva poškozeným (písemně, 

osobně), dle možností nahradit škodu vůči rodičům, ale i trápení, které svým 

nejbližším způsobil, zjistit, co je ochoten dělat ve prospěch rodiny, dohodnout 

s rodiči návrh, kde budou záznamy např. o vykonávání domácích prací (aniž by 

ho někdo vyzval), příprava do školy, domácí úkoly apod. Není dobré přijímat 

obecné prohlášení, že se klient zlepší ve škole nebo už bude hodný. 
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 Jakými jinými způsoby by se nezletilý svým chováním mohl dostat do rozporu se 

zákonem? 

 Jak situaci v rodině řešili? 

 Kdo z rodiny vzniklou situaci snášel nejhůře? 

 Kdo z rodiny má na klienta největší vliv – komu se nejvíce svěřuje a řeší s ním 

své problémy? 

 Jaké dosavadní postupy, metody byly zvoleny a jaký měly účinek na 

nezletilého? 

 Zapojení zákonných zástupců do systému řešení v rámci zvažovaných opatření. 

 Poskytnutí informací o smyslu a cílech opatření dle §93 z. č. 218/2003  

o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, s cílem navrhnout 

nejvhodnější opatření vzhledem k danému případu. 

 

Pracovník PMS je také povinen zaslat pozvánku poškozenému a zjistit tak 

potřeby a následky trestné činnosti. Pokud je poškozený také nezletilý, je nezbytné 

a důležité, aby při konzultaci byli i rodiče poškozeného (např. šikana). [Pokyn 

ředitele PMS ČR č.12/2010 a) ze dne 21. 10. 2010] 

 

2.3.8 Ochranná výchova 

Toto opatření se řídí § 22 dle z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech 

mládeže, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Soud pro mládež může mladistvému uložit ochrannou výchovu, pokud: 

 není o výchovu mladistvého náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy 

nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije 

 pokud byla dosavadní výchova mladistvého zanedbávána 

 pokud prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité 

výchovy 
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Ochranná výchova většinou trvá, dokud to vyžaduje její účel, nejčastěji však do 

dovršení osmnáctého roku věku mladistvého. Jestliže mladistvý chce ochranou 

výchovu prodloužit, soud toto opatření může prodloužit do devatenáctého roku.  

V případě že převýchova výkonu ochranné výchovy pokročila do té míry, než se 

mladistvý bude řádně chovat a pracovat, může soud ochrannou výchovu přeměnit 

v ústavní výchovu nebo může mladistvého podmíněně umístit mimo takové výchovné 

zařízení. Dále pak může uložit dohled probačního úředníka nebo jiné výchovné 

opatření. [Pokyn ředitele PMS ČR č.12/2010 a) ze dne 21. 10. 2010] 

 

 

2.4 Související zákony 

V následující podkapitole jsou vloženy nejdůležitější zákony, kterými se PMS 

musí řídit, jakož i zákony, podle kterých je třeba postupovat při práci s nezletilými. Je 

zde popsán zákon o probační a mediační službě (z. č. 257/2000) a zákon o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže ( z. č. 

218/2003).  

 

2.4.1 Zákon o probační a mediační službě  z. č.  257/2000 Sb. 

Činnost probační a mediační služby ČR 

Probační a mediační služba ČR představuje novou instituci na poli trestní 

politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména 

trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v 

systému trestní justice. (https://www.pmscr.cz/o-pms/, cit. dne 28. 2. 2012)  

PMS je účetní jednotkou a zároveň organizační složkou státu. Zákon č. 

257/2000 Sb., o PMS, ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že v čele Probační  

a mediační služby je ředitel, který je jmenován a odvoláván ministrem spravedlnosti. 

Ředitel zajišťuje chod PMS v otázkách personálních, organizačních, hospodářských, 

materiálních a finančních. Střediska PMS zajišťují plnění úkolů ve vztahu k soudům, 

státním zastupitelství a orgánům Policie České republiky. Působí v budovách okresních 

soudů a také při obvodních či městských soudech. 
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Střediska se mohou dále členit dle potřeby na oddělení, mezi které patří 

mladiství obvinění, obvinění ve věku blízkém věku mladistvých a uživatelé omamných  

a psychotropních látek. 

Ve vykonávacím řízení PMS poskytuje pachateli trestného činu odborné poradenství, 

vedení a odbornou pomoc. Sleduje a kontroluje jeho chování, kdy jsou do spolupráce 

zapojeni i rodinní příslušníci. Zkoumá se sociální prostředí, ve kterém žije či pracuje. 

Cílem je vedení řádného života. 

V přípravném řízení středisko vyhledává podklady k osobě obviněného a dále 

k jeho rodinnému i sociálnímu zázemí. Vytváří podmínky pro rozhodnutí  

o podmíněném zastavení trestního stíhání, pro schválení narovnání. Středisko sjednává 

a uzavírá dohody mezi obviněným a poškozeným, kdy se projednává náhrada škody, 

dohody o narovnání. Probační úředník vykonává dohled nad obviněným, který je 

sledován v průběhu zkušební doby. 

PMS napomáhá odstraňovat následky trestného činu poškozeným i dalším 

osobám, které byly dotčeny trestným činem. Zvláštní péče je věnována mladistvým 

obviněným a obviněným ve věku blízkém věku mladistvých. Středisky koordinuje 

sociální a terapeutické programy, kterých se účastní mladiství a uživatelé omamných  

a psychotropních látek. 

PMS plní úkoly stanovené orgány činných v trestním řízení a ve vhodných 

případech realizuje mediaci i bez podnětu jiných subjektů. Mediaci uplatní na podnět 

obviněného a poškozeného. Aby tato mediace mohla být uskutečněna, musí o tom 

rozhodnout orgán činný v trestním řízení. Orgány činné v trestním řízení vyrozumívají 

střediska o věcech vhodných pro uplatnění mediace. 

PMS spolupracuje s orgány sociálního zabezpečení, školami a školskými 

zařízeními, zdravotnickými zařízeními, s náboženskými společnostmi a s církvemi, dále 

také s nadacemi a dalšími institucemi sledujícími humanitární cíle. Mezi další 

spolupráci patří práce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. PMS dále spolupracuje 

s Vězeňskou službou ČR a to v případech, kdy je vedeno trestní řízení proti obviněnému 

ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. 
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Pracovníci PMS 

Úkoly PMS plní úředníci nebo asistenci Probační a mediační služby. Jejich 

pracovní poměr je definován v zákoníku práce, pokud zákon o PMS nestanoví jinak. 

Úředník musí být bezúhonný a způsobilý k právním úkonům. Další podmínkou je 

vysokoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní ukončené magisterským titulem. 

Asistentem může být také jen bezúhonná fyzická osoba starší 21 let. Musí být právně 

způsobilá k právním úkonům a mít středoškolské vzdělání v oblasti společenskovědní. 

Asistent i úředník mají povinnost se dále vzdělávat a prohlubovat si své odborné 

znalosti. Rozsah a obsah kvalifikačního vzdělávání a odborné zkoušky pro úředníky a 

obsah specializačního kursu pro asistenty Probační a mediační služby stanovuje statut 

PMS. 

Pracovník PMS se musí řídit zákony, jinými právními předpisy a pokyny 

předsedy senátu nebo samosoudce i státního zástupce. Jeho práce musí být 

odpovědná, respektují a chránící lidská práva a svobody, důstojná k člověku. Úředník 

má právo nahlížen do spisů vedených u soudu, státního zastupitelství a Policie ČR,  

z kterých pak činí výpisky a poznámky a má právo si kopírovat spisové části. Asistenti 

vykonávají administrativní práce. 

V jedné věci se nesmí tentýž pracovník PMS provádět úkony probace 

a současně i mediace. 

Úředníci i asistenti mají povinnosti i po skončení pracovního poměru 

zachovávat mlčenlivost o všech věcech týkající se jeho funkce.  

Vedoucí organizuje a řídí práci střediska. Vedoucí nesmí dávat pokyny v rozporu 

s pokyny předsedy senátu nebo samosoudce a v přípravném řízení státního zástupce. 

 

Úloha Ministerstva spravedlnosti ČR 

Ministerstvo vytváří pro PMS podmínky k řádnému výkonu probace a mediace, 

hlavně po stránce personální, organizační, hospodářské a finanční. Také vykonává 

dohled nad činností PMS. Jako poradní orgán ministra spravedlnosti je zřízena Rada 

pro probaci a mediaci, která usměrňuje činnosti střediska. Členy Rady jmenuje ministr 

spravedlnosti z řad soudců, státních zástupců, úředníků PMS a z dalších osob znalých 

Probační a mediační službu. Rada pro probaci a mediaci navrhuje pravidla, ze kterých 

jsou pak vytvářeny probační programy. Dále navrhuje standardy, projednává koncepční 
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a metodické materiály, vyjadřuje se k jmenování a odvolávání vedoucích středisek, 

vyjadřuje se k dočasnému přidělení úředníků PMS k ministerstvu. 

(https://www.pmscr.cz/o-pms/, cit. dne 28. 2. 2012) 

 

 

2.4.2 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů  

Jsou zde upraveny podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

uvedené v trestním zákoně. Dále jsou zde opatření ukládaná za protiprávní činy, 

postupy, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže. Sleduje se, aby bylo 

uloženo opatření, které bude účinné tak, aby zabránilo dalšímu páchání protiprávních 

činů. Dále je zde snaha o společenské uplatnění pachatele, které bude odpovídat jeho 

schopnostem a rozumovému vývoji a aby pomocí svých sil odčinil své jednání. Trestný 

čin mladistvých se nazývá provinění. 

Lze uložit výchovné, ochranné a trestní opatření, kdy tato opatření mají 

mladistvého duševně a sociálně rozvinout. 

Mladistvému lze uložit výchovná opatření, která jsou rozdělena podle 

závažnosti. Mezi opatření patří dohled probačního úředníka, probační program, 

výchovné povinnosti, výchovná omezení nebo napomenutí s výstrahou. Toto opatření 

se ukládá maximálně na 3 roky. Opatření nemá represivní charakter, hlavním cílem je 

usměrnění a začlenění pachatele. 

Dále se ukládají ochranná opatření, mezi která patří ochranné léčení, zabezpečovací 

detence, ochranná výchova a zabrání věci. 

Mladistvému jsou také ukládána trestní opatření, mezi které patří tyto tresty: 

obecně prospěšné práce; 

peněžité opatření; 

peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu; 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty; 

zákaz činnosti; 

vyhoštění; 

domácí vězení; 



28 

 

zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce; 

odnětí svobody, podmíněně odložené na zkušební dobu; 

odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem; 

odnětí svobody nepodmíněně. 

Probační a mediační služba zajišťuje dohled nad mladistvým a v případech, 

kdy dohled nebyl stanoven, PMS kontroluje mladistvého ve zkušební době vedení 

řádného života. Výkon dohledu nařizuje předseda senátu soudu pro mládež na určité 

středisko. Středisko se určuje podle bydliště mladistvého. Probační úředník vykonává 

pravidelné návštěvy mladistvého v jeho bydlišti, dále je v úzkém kontaktu se školou 

mladistvého. Probační úředník vypracovává individuální program výkonu dohledu pro 

mladistvé. Úředník nejméně jednou za šest měsíců zpracovává zprávu. 

[Česko, Zák. č. 218, 2003]. 

 

2.5 Hlavní oblasti ovlivňující děti 

Podle mého názoru dítě nejvíce ovlivňuje rodina, výchova, škola, vrstevníci a 

média a to ať už negativně či pozitivně. Tyto oblasti ovlivňují a formují osobnost dítěte, 

a proto jsem do své práce zařadila následující kapitolu, která se jednotlivým prvkům 

podrobněji věnuje. 

 

2.5.1 Rodina  

Všechno začíná v rodině. Ten z nás, kdo žije v rodině plné nervozity, napětí  

a vzájemné neúcty, nemůže dál vlastním životem proplout klidně. 

Rodina je podle mého názoru ta nejhlavnější a nejdůležitější oblast, která dítě 

ovlivňuje v mnoha směrech, a to již od raného dětství. Správně fungující rodina by 

měla plnit několik zásadních funkcí. Funkci biologickou, výchovnou, ekonomickou  

a socio-kulturní. Funkce biologická, znamená zajistit dítěti uspokojení základních 

potřeb a zajistit vhodné podmínky pro jeho správný růst a rozvoj. Co se týče funkce 

výchovné, rodiče by si měli uvědomit, že jsou pro dítě v podstatě takovým vzorem.  

Podle studie o rodinné socializaci Diany Baumrind se rozlišují tři odlišné styly 

rodičovské výchovy, které efektivně ovlivňují vývoj dítěte. 
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Výchova autoritativní. 

Autoritářští rodiče považují poslušnost za základní bod výchovy, očekávají, že dítě 

udělá to, co řeknou a to bez diskuzí. Tento typ výchovy podle mě není příliš vhodný. 

Samozřejmě dítě by mělo být poslušné, ale rodiče by si měli uvědomit, že je to pořád 

jen dítě a spoustu věcí nechápe. Tento typ rodičů touží a potřebuje mít „na vrch“, něco 

si tím dokazují. Pokud se ho dítě na něco zeptá, obvykle mu rodič odpoví - Protože 

jsem to tak řekl! Což určitě není odpověď, kterou by dítě mohlo dostatečně pochopit. 

Tyto děti potom obvykle bývají až přehnaně poslušní, nezazlobí (zlobení k dětství určitě 

patří v „určité míře“) a mají nízké sebevědomí. V pozdějším věku mají tyto děti, 

tendence k nepřizpůsobivému chování, pokud dříve měli málo svobody  

a rodiče je drželi zkrátka, v pozdějším věku chtějí svobody příliš mnoho a většina z nich 

chce dohnat to, co dříve ztratili. [JEDLIČKA a kol., 2004] 

 

Výchova liberální. 

Naproti tomu je výchova liberální, kde se klade důraz na svobodné sebevyjádření. Toto 

není také příliš vhodná výchova, jelikož je tady extrém v tom, že se nedodržuje domácí 

řád a ani disciplína, což děti v určité míře rozhodně potřebují. Na prvním místě jsou 

tady přání dětí a ostatní věci jdou stranou. V těchto případech bývají děti dost často 

sobečtí, nemají dostatek taktu a vychování, a většinou si snaží prosadit, to co chtějí.  

 

Výchova demokratická. 

Takovým prostředníkem mezi těmito dvěmi extrémy jsou rodiče, kteří očekávají, 

že dítě bude dodržovat domácí řád, ale povzbuzují ho, aby vyjádřilo své pocity. 

Neopouštějí od požadavků poslušnosti a disciplíny a mají ve zvyku užívat trestů, pouze 

tehdy, když se dítě chová nesmyslně či nerozumně. V těchto domácnostech mají, jak 

děti, tak rodiče vyvážená práva a odpovědnost. Podle výzkumu D. Baumrind děti 

těchto rodičů mají tendence být nezávislé, přátelské a kooperativní. [JEDLIČKA a kol., 

2004] 
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Výchova ve výchovných ústavech pro mladistvé. 

Stále se však nabízí otázka jak vychovávat? Pokud jde o mladistvé, těžko zvládnutelné, 

delikventní nebo s narušenou výchovou, má naše společnost k dispozici výchovné 

ústavy pro mladistvé. Těžko říct, jestli tato zařízení plní svůj účel, řekla bych, že to spíše 

vede k tomu, že děti jsou izolované od společnosti. Sama jsem měla možnost v rámci 

praxe navštívit diagnostický ústav pro dívky a značná část po propuštění se znovu 

dostává do konfliktu se zákonem. Spousta mladistvých nemá dostatečné představy 

o nebezpečnosti skutků, kterých se dopustili. Měla by se zlepšit profesionální výchova 

na školách. Pokud by se podařilo zlepšit výchovu ve školách a převýchovu delikventů, 

bude zase výsledek minimální, pokud se nebude účastnit rodina. 

Neustále přibývá neúplných rodin, bez zájmu o dítě, osamělé matky, které mají co 

dohánět, aby uživily rodiny, a na výchovu nestačí. 

Pomalu se vytrácí vzor přísného, leč spravedlivého otce, s pevnými zásadami, nebo 

matky, pečující o rodinu, střežící a kontrolující volný čas dítěte. 

 

2.5.2 Skupiny vrstevníků (volný čas) 

Když se mluví o kriminalitě mládeže, svádí se to většinou na partu vrstevníků. 

Chudáček z dobré rodiny se dostane do špatné party, a ta ho zkazí. Příčiny jsou 

především ty, že je dnes nedostatek dobrých part, jako jsem zažila já nebo moji rodiče. 

Pamatuji si, jak mi můj táta vyprávěl o výpravách na čundry, posezení u táboráku, 

zpívání písní s kytarou, spaní pod širákem -  to byla jeho parta. My jsme jako vesnická 

parta vymýšleli všelijaké sportovní hry, hráli jsme na stopovanou, stavěli domky na 

stromech, opékali jsme jablka nad ohněm nebo jen tak, seděli u ohně a povídali si. 

V životě by nás nenapadlo odchýlit se k výtržnictví. Dříve jsme měli nastavené hranice, 

city a férovější základ. Dnes spojuje členy party většinou jen touha vybočit z nudy.  

Podle studie T. Berndta a G.W.Ladda se děti spolu vzájemně domlouvají 

a spřádají přátelské vztahy a intriky s jinými dětmi. Sociální vztahy jsou samozřejmě 

odlišné od vztahů s dospělými. Vrstevnické vztahy jsou rovnocenné. Dítě neočekává 

poslušnost jiných sobě rovných. S vrstevníky může mladý jedinec testovat hranice 

pravidel. Způsob, jakým dítě hodnotí samo sebe, závisí na tom, zda je akceptováno 

skupinou vrstevníků, nikoliv školou. Ačkoli jsou mladí lidé v pubescenci značně 

orientování na vrstevníky, neznamená to, že jsou vždy odcizeni rodině. Většina z nich se 
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s rodiči hádá o oblečení, o drobné práce v domácnosti, o venčení psa, vynášení odpadků 

či o školní přípravu. Avšak většina dětí má citové pouto a respekt ke své rodině, doufá, 

že jsou na ně rodiče pyšní a vědí, že jim rodiče mnohé obětují. [JEDLIČKA a kol., 2004, s. 

44-45] 

Přijde mi, že i dnešní děti dospívají strašně rychle oproti minulosti. To vidím  

i doma na svém bratrovi, kterému je 11 let. Jeho chování a některé názory, mě 

nepřestávají překvapovat. Také mohu porovnat své chování a jeho chování v 11. 

letech. Je v tom obrovský rozdíl. Věci, které bych si já v životě k rodičům nedovolila, on 

si dovolí naprosto v klidu.  

Mladý člověk je už v 16 biologicky dospělý, ale sociálně zůstává pořád dítětem 

třeba až do 25, někdy i déle. Mladého člověka může nejvíc vlastně ovlivnit parta 

vrstevníků, a jestli je dobrá či špatná, to se stává prakticky osudovou otázkou. Jaký 

směr si vybere, to záleží na tom, jaký má rodinný základ. [ KLÍMA, 1990] 

U dětí se nějak vytrácí pocit viny. Dříve jsme se alespoň styděli nebo jsme 

alespoň předstírali, že se stydíme. Teď se tím děti div nechlubí. Nemají pocit, že udělali 

něco špatného, nemají výčitky, že by někdo jejich vinou trpěl. Nejsou to pouze děti 

z narušených rodin, jak se často tvrdí. Naopak, přibývá průměrně inteligentních dětí, 

z naprosto průměrných rodinných poměrů, skoro se dá říct normálních. 

Děti v dnešní době také začínají velmi brzy se sexuálními aktivitami. Prudce vzrostl 

počet prvního otěhotnění v 16. až 18. letech, počet potratů do 15. roku se také zvýšil. 

Spousta dívek si myslí, že jediným řešením je potrat, ale další spousta o svém 

těhotenství mlčí, skrývá ho, stydí se za to, odkládá návštěvu u lékaře tak dlouho, dokud 

je už na potrat pozdě. [JEDLIČKA a kol., 2004] 

 

2.5.3 Škola  

Přechodem do školy nastane pro dítě životní změna. Musí se přizpůsobit novému 

životnímu rytmu, což zahrnuje vstávání v určitou dobu, dodržování vyučovacích hodin, 

děleným přestávkami a odpolední či večerní příprava do školy. Dítě je nuceno, aby se 

přizpůsobilo škole, chovalo se ukázněně a bylo jako ostatní děti. Učitel je ze začátku 

pro dítě nejvýznamnější osobou ve škole, postupně se však prohlubují vztahy mezi 

spolužáky a solidarita s nimi. Učitel se stává autoritou, která konkuruje autoritě rodičů 

a později také vrstevníků. Dítě je učitelem hodnoceno za chování a za podané výkony 
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v jednotlivých předmětech. Z toho odvozuje v prvních letech školní docházky pocit 

vlastní hodnoty. Později mu více záleží na to, jak je přijímáno spolužáky. Už na konci 

docházky do první třídy začínají děti dávat přednost sezení dále od tabule a od učitele. 

Význam spolužáků stoupá s blížícím se dospíváním. Děti si ve třídě vytvářejí skupinky 

podle společných zájmů nebo činností apod. Pravidelné a přirozené je dělení třídy na 

dívky a chlapce. Mohou však vznikat skupinky, kde je zárodek asociálních part, a to už  

u dětí na prvním stupni. Jejich vzniku napomáhá neangažovanost učitele nebo 

například nadržování nebo zatracování některých dětí. Právě ponižování a zatracování 

některých žáků, může vést k tomu, že tyto děti, aby na sebe upozornily, dělají různé 

prohřešky proti kázni či se nepřipravují na hodiny apod. Učitelův nezájem či agresivita 

mohou také vést k šikanování ve třídě. Učitel svým agresivním chováním označí 

„agresorům“ jedince, který je v jeho ohledu nedostačující a jehož pak děti beztrestně 

napadají. Pro vývoj dítěte může být kritická schopnost učitele zvládat „neklid“ 

„nekázeň“ a „nezájem“ dětí takovým způsobem, aby nebyl poškozován dobrý vztah 

k učiteli. Komunikování s dětmi, které je ze strany dospělého soustředěné jen na obsah 

nemůže přispívat k pocitu vnitřní pohody dítěte. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 2003] 

 

2.5.4 Komunikační média 

Dalším důležitým faktorem jsou média, neustále působící na psychiku dítěte. Stále více 

vzrůstá sledování televize. Rodiče dnes nemají bohužel čas na svoje děti, tak je často 

raději posadí k televizoru. Takové jednání funguje, jak v rodinách sociálně slabých, tak 

kupodivu mnohem častěji i v rodinách bohatších.   

Když se dítě dívá v televizi na nějaký akční film, považuje všechno, co se v něm 

děje za samozřejmost a leccos z toho si chce také vyzkoušet, aniž by domyslelo 

důsledky. 

Televizní pořady pro děti, zvláště pro ty nejmenší se na první pohled zdají být 

nevinné. Je tu totiž méně vražd, méně krve. Avšak násilí je zde pouze v jiné „měkčí“ 

podobě. Děti, které mají snadný přístup k jim nevhodným pořadům, se pak stávají 

agresivními, přestávají vnímat násilí, jako zlo a mají někdy sklony k šikaně i sexuálnímu 

týrání. Násilí prezentované na obrazovce děti láká k napodobování. A dokonce i u těch 

dětí, které je přímo nenapodobují, se oslabuje schopnost soucitu a probouzí se v nich 

zalíbení v krutostech. U jiných dětí zase může sledování násilí naopak vést k přílišnému 
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strachu z násilí, až ke zbabělému chování. Je obecně známo, že mnohé děti unikají 

z tíživých životních situací před obrazovku a ztotožňují se s imaginárním hrdinou.  

Dalšími důležitými médii jsou počítače a internet. Na jedné straně počítač a internet 

usnadní přípravu do školy, dítě si může na internetu vyhledat potřebné informace, 

ušetří to čas. Na druhé straně takové hraní počítačových her opět velmi negativně 

ovlivňuje vývoj dítěte. Spousta dětí si vybírají hry, kde je spousta krve, střílení, zbraní, 

kde je imaginární hrdina je většinou nesmrtelný. Dítě se s tím opět ztotožňuje  

a nedokáže domyslet důsledky, pokud mu to není vysvětleno. Málokteré dítě dá 

v dnešní době přednost knížce, před počítačem. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 2003]  

Nejdůležitější je, aby správně fungovala především rodina a škola.  Rodiče, 

učitelé a vychovatelé by se měli více zabývat sledovanými pořady a s dětmi o tom 

diskutovat. 

 

 

3 Praktická část 

Praktická část mé AP se zabývá popisem dvou případů uloženého opatření dohledu 

probačního úředníka. Jelikož se jedná o nezletilé, zachovala jsem ochranu osobních 

údajů, budu tedy používat pouze název „Nezletilý XY“. 

 

Hypotézy 

H1: Předpokládám, že klienti, kterým byl uložen dohled, vyrůstali v rodině, kde rodiče 

neplní svou funkci. 

H2: Předpokládám, že čím větší je ochota klientů spolupracovat, tím větší je 

pravděpodobnost, že dohled splní svůj účel. 
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3.1 Kazuistika A 

Tato kazuistika je příkladem toho, že se nezletilý během dohledu napravil a 

nadále již nepáchá trestnou činnost. Během tohoto opatření probační úředník 

spolupracoval především se školou, prováděl šetření v rodině a spolupracoval 

s kurátorkou pro děti a mládež. Na této kasuistice bych chtěla poukázat na postupy i 

metody sociální práce, kterými se probační úředník musí při práci s nezletilým řídit a 

popsat funkci probačního úředníka.  

Nezletilému XY nar. 21. 4. 1997 byl uložen Dohled probačního úředníka. Okresní 

státní zastupitelství opřelo návrh o tvrzení, že nezletilý dne 30. 3. 2009 v době mezi 14. 

30 - 17. 00 hodin, v parku společně s nezletilou XY, nar. 30. 4. 1997, jednak strčili hlavu 

jiné nezletilé  XY nar. 26. 9. 1997 do nory, jednak drželi nezletilou na zemi a rukou 

s navlečeným kondomem pak nezletilý sahal nezletilé pod rozepnuté kalhoty do 

rozkroku, to vše proti vůli nezletilé. Nezletilý se dopustil činu jinak trestného, a to 

omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 trestního zákona.  

Věc byla pro nedostatek věku odložena. 

Soud zjistil, že nezletilý ukončil 6. třídu základní školy, v pololetí byl hodnocen 

dvojkou z chování, na konci roku pak dokonce trojkou. Školou je hodnocen, jako 

hyperaktivní, nevydrží se soustředit, v poslední době je drzý, nepřipravuje se. Rodiče 

jsou rozvedeni. Chlapec byl svěřen do výchovy matky, s otcem se stýká. Rodiče 

vhodnost navrhovaného opatření nijak nezpochybnili. Matka potvrdila, že s nezletilým 

chodí 

do pedagogicko-psychologické poradny. 

 

3.1.1 Osobní konzultace na PMS 

Obsah jednání: 

Chlapec se dostavil s matkou a jejím přítelem. Začal chodit na florbal, a proto 

potřebuje pro další schůzku jiný termín. Má s sebou žákovskou knížku. Dnes nebyl 

dobrý den – pětka z češtiny (nevěděl, o čem se četlo) a čtyřka z písemky z hudební 

výchovy (stupnice rondo - nerozumí tomu). 

Má za úkol hovořit o rodině – kdo žije doma -  on, matka, bratr, strýc. Máma do 

práce nechodí, je na mateřské dovolené a navíc chodí do školy, dodělává si maturitu. 
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Bratrovi je deset měsíců, chodí v chodítku, on ho někdy hlídá a koukají se na pohádky, 

občas si z něj dělá bránu pro florbal, ale je to nebezpečné… 

Začal hrát florbal, byl by rád, kdyby se na něj někdo přišel podívat, i když by byl 

nervózní. 

Matka poté o samotě tvrdí, že pociťuje žárlivost chlapce na mladšího bratra. Je 

zvyklý vyžadovat pozornost, je šašek třídy…odmala mu hrozí polepšovnou. Má velkou 

potřebu být chválen a je na ní dost citově závislý, jejího partnera moc nebere, 

nerespektuje jej.  

 

Ve zprávě, kterou podala škola, kam nezletilý chodí, se uvádí: 

Odpověď na dotaz na žáka XY nar. 21. 4. 1997: 

„Na Váš dotaz sděluji, že žák  XY po opravné zkoušce z ČJ postoupil do sedmého 

ročníku. Jeho chování je umírněnější, přetrvává však nekontrolovaná aktivita a s tím 

související nevhodné chování. V I. čtvrtletí mu za toto byla udělena důtka třídního 

učitele. Velkou vinu na jeho přístupu ke škole nese matka svou nedůsledností a 

nestálým omlouváním synova chování. Větší důraz na výchovu je zřejmě ze strany 

otčíma. I přes výchovné poklesky lze u chlapce hovořit o zlepšení oproti loňsku. 

Absenci v podstatě nemá. Matka na rodičovské schůzce nebyla, ale o výchovných 

problémech dostala zprávu“. Třídní učitel 

 

3.1.2 Osobní konzultace na PMS  

Obsah jednání: 

Chlapec je na konzultaci poprvé sám a je velmi hovorný. Co se týče známek, tak 

žádné zlepšení nenastalo. Učí se s setrou nebo se strejdou. Teď ho baví matematika, 

berou látku, které rozumí, jde mu to a baví ho to. Nakonec sděluje, že v prosinci letí za 

otcem do Norska, který tam pracuje na letišti. Prý když se mu tam bude líbit a budou si 

všichni rozumět, mohl by tam třeba i zůstat a chodit tam do školy. S otcem se moc 

nevidí, bydlel v Německu a Anglii, jezdil kamionem a umí mluvit několika řečmi. On 

sám by chtěl pracovat na letišti. Příští návštěva bude u něj v místě bydliště. 
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3.1.3 Návštěva v místě bydliště nezletilého 

Obsah jednání: 

Jednalo se o předem domluvenou návštěvu v místě bydliště nezletilého. Doma 

je matka, malý bratr spí. Nezletilý ukazuje vysvědčení, má čtyřky – čeština, 

angličtina…pak trojky. Hovoří o výletu za tátou, vše bylo perfektní, s jeho přítelkyní a 

její dcerou si moc rozumí, takže se rozhodl, že se chce v červnu přestěhovat. Matce to 

připadá, jako by to nebylo – na druhou stranu sděluje, že je odvážný. Ona sama se tam 

pojede podívat, aby viděla, kde bude bydlet. Chlapec tam bude chodit do školy, 

předtím však na jazykový kurz, on sám si strach nepřipouští, těší se.  

Další návštěva bude na středisku PMS, donesou rozhodnutí soudu, pokud již bude 

vyhotoveno. 

 

3.1.4 Osobní konzultace na PMS 

Obsah jednání: 

Nezletilý se dostavil včas a sám. V pondělí budou mít soud ohledně toho, aby 

mohl bydlet v Norsku. Známky prý docela dobré. Do žádného průšvihu se nedostal. 

Když by se měl vrátit k tomu, co se stalo, nemyslí si, že by to udělali schválně, byla to 

prý hra. Baví se se všemi dál, není si vědom toho, že by sáhl do kalhotek, a že by vůbec 

něco udělala spolupachatelka. Poškozená je také ze třídy, nejdřív měl od matky 

zakázáno se s ní bavit, ale pak se bavit opět začali a pořád jsou kamarádi, ale už se 

k tomu nevracejí. Začalo to lechtáním, zlý úmysl popírá. 

 

3.1.5 Zhodnocení kasuistiky: 

Aktuální situace: 

Chlapec bydlí společně s matkou, jejím manželem. Má jednoho sourozence a 

mladšího bratra a nevlastní sestru, která je stejně stará jako nezletilý a dokonce spolu 

chodí do jedné třídy. 

Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Mladé Boleslavi bude nezletilý svěřen do 

výchovy otce, se kterým bude žít v Norsku, kde bude chodit i do školy. 
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 Školní docházka: 

Chlapec je žákem třídy VII. B ZŠ. Doložil pololetní vysvědčení, ze kterého 

vyplývá, že zdárně postoupil do druhého pololetí. 

 

Spolupráce klienta s probačním úředníkem: 

Spolupráce s PMS probíhala v intervalu 1x za měsíc s tím, že nezletilého na 

první dvě konzultace doprovodila matka a poté chodil na konzultace sám. 

Informace ohledně školní docházky, prospěchu a dění ve škole byly zjišťovány 

rozhovorem s  matkou, chlapcem samotným a prostřednictvím pravidelného nahlížení 

do žákovské knížky. Taktéž se uskutečnila návštěva v místě bydliště. 

 

Řešení následků činu jinak trestného: 

Nezletilý neměl soudem stanovenou jinou povinnost než docházet a 

spolupracovat v rámci dohledu. O provinění se vyjádřil ve smyslu, že to nebyl špatný 

úmysl a že je mu to líto. 

Během Dohledu probačního úředníka, PMS nedostala žádné zprávy z domova, 

ani od kurátorky pro mládež, že by byly s chlapcem nadále problémy. Řádně dochází do 

školy, věnuje se učení i svým zájmům, má dobré rodinné zázemí. Dohled probační 

úředníka tedy zcela splnil svůj účel.  

 

3.1.6 Vlastní zhodnocení: 

V tomto případě lze říci, že opatření, které bylo stanoveno, splnilo svůj účel. 

Následuje tedy otázka, proč chlapec spáchal čin jinak trestný? 

Je zřejmé, že u chlapce rodina zcela neplní svou funkci. Rodiče jsou rozvedeni a chlapec 

mohl pociťovat zanedbávání ze strany matky. Ta nese (podle třídního učitele) velkou 

vinu na jeho přístupu ke škole, svou nedůsledností a neustálým omlouváním synova 

chování. Chlapec také žárlí na svého mladšího bratra, kterému je věnována veškerá 

pozornost, proto se snaží být neustále středem pozornosti a upozornit na sebe 

špatným chováním. Chlapci chybí i mužská autorita. Po boku matky žije chlapcův otčím, 

avšak chlapec jej nerespektuje, chybí mu vlastní otec (viz osobní konzultace). Nezletilý 

se bude stěhovat za svým otcem do Norska, kde bude navštěvovat i školu. Podle mého 

názoru se jeho chování rozhodně zlepší, otec má zjevně větší vliv na jeho chování než 
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matka. Chlapec svého činu lituje a podle celého průběhu dohledu je zřejmé, že se 

velice snažil své chování napravit. Nezletilý byl poučen o tom, že si nyní musí dávat 

daleko větší pozor na to, jakého jednání se vůči ostatním dopouští a nesmí se dostat do 

žádných dalších problémů. Na základě toho může probační úředník navrhnout soudu 

ukončení uloženého dohledu.  

 

3.1.7 Funkce probačního úředníka u tohoto případu: 

Probační úředník pozval nezletilého a jeho zákonného zástupce na první 

konzultaci, kde je informoval o činnosti PMS, pravidlech a poučení vyplývající ze 

stanoveného dohledu. Během této konzultace se stanovily náležitosti konzultace – to 

znamená, že chlapec bude každou konzultaci překládat žákovskou knížku a informovat 

tak úředníka o svém prospěchu. Taktéž proběhl samostatný rozhovor s matkou, která 

prozradila, že chlapec žárlí na svého mladšího bratra a nerespektuje jejího partnera. 

V této části probační úředník postupoval přesně podle stanovených pokynů, které 

mám popsané v teoretické části své AP. 

Následně by měl probační úředník dle pokynů provést návštěvu ve škole, 

návštěva neproběhla. O chování a prospěchu žáka byl probační úředník informován 

písemnou zprávou, kterou zaslal třídní učitel chlapce. Pokud by byly s chlapcem nějaké 

problémy ve škole, musí třídní učitel PMS informovat. 

Poté by měl být vypracován dohledový plán, dále pak zpráva o průběhu dohledu a 

následně byl dán podnět ke zrušení dohledu, v těchto případech se opět postupovalo 

podle pokynů.  

Probační úředník se snažil řídit během konzultací s rodiči a nezletilým dle 

metodických postupů pro práci s dětmi mladšími 15 let. Zjišťoval postoj nezletilého 

k činu jinak trestnému – podle chlapce to nebyl špatný úmysl a vše je mu líto. Chlapec 

se ze svého činu poučil a tvrdí, že by už nic takového neudělal. Spolužačce se omluvil a 

dokonce jsou opět kamarádi. Strukturovaným rozhovorem s rodinou byly zjišťovány 

otázky, kdo má na klienta největší vliv? Největší vliv na klienta má otec, matku a jejího 

druha chlapec příliš nerespektuje. Jak situaci v rodině řešili? Snažili se na chlapce více 

dohlížet, zejména aby se učil a plnil své povinnosti. Je zřejmé, že se chlapec dostal do 

rozporu se zákonem, protože na sebe chtěl nějakým způsobem upozornit.  
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Pokud mu bude věnováno více pozornosti a zájmu o něj, neměl by se dostat opět do 

rozporu se zákonem.  

 

Rozsudek jménem republiky: 

Dohled probačního úředníka, uložený nezletilému XY nar. 21. 4. 1997, 

rozsudkem Okresního soudu v Mladé Boleslavi, se zrušuje. 

PMS podala návrh na ukončení tohoto výchovného opatření s tím, že dohled splnil svůj 

účel. Za stavu, kdy se s návrhem ztotožnili matka i otec nezletilého, jeho opatrovník i 

kurátorka mládeže, soud dohled probačního úředníka nad nezletilým zrušil. 

3.2 Kazuistika B 

Tato kazuistika obsahuje případ, kde klient začal s trestnou činností v době, kdy 

byl nezletilý, pokračoval jako mladistvý a nadále páchá trestnou činnost i v dospělosti. 

Díky praxi na PMS jsem měla možnost být při náslechu konzultace tohoto klienta, avšak 

již v době jeho dospělosti. Nicméně tento případ se mi zdál velice zajímavý, proto bych 

ho chtěla uvést ve své praktické části. Je to ukázkový příklad toho, jak špatný vliv může 

mít rodina na chování dítěte. Tento spis byl postoupen ze střediska PMS Česká Lípa na 

středisko PMS Mladá Boleslav.  

Okresní soud v České Lípě rozhodl ve věci nezletilého XY nar. 25. 11. 1991 o 

uložení opatření podle §90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. Soud tento návrh odůvodnil 

tím, že nezletilý XY, dne 12. 1. 2004 odcizil panu Josefu M., mobilní telefon zn. 

Siemens, který měl Josef M. v kapse u bundy, čímž způsobil škodu ve výši 2.350,- Kč. 

Nezletilý XY si byl vědom svého jednání, jednalo se o čin jak trestný, ale s ohledem na 

jeho věk bylo trestní stíhání usnesením PČR odloženo dle ustanovení § 11 odst. 1d) 

trestního řádu. Je však zřejmé, že jednáním nezletilému byla naplněna skutková 

podstata trestného činu krádeže. 

Nezletilý žije v úplné rodině, rodiče jsou nezaměstnaní, rodina je odkázána na 

dávky státní sociální podpory. Nezletilý je problémový žák zvláštní školy, má časté 

absence, spolupráce rodičů se školou je hodnocena jako nedostatečná.  

Soud ve věci vyslechl nezletilého i jeho rodiče a zjistil, že nezletilý XY skutečně odcizil 

mobilní telefon poškozenému Josefu M., neuměl vysvětlit důvody svého jednání, je si 

však vědom toho, že provedl špatnou věc a slíbil, že už nic takového neudělá. Nemá 
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žádné mimoškolní zájmy, většinou se zdržuje doma, kde sleduje televizi. Pokud měl 

chlapec nějaké neomluvené absence, rodiče chlapce to vysvětlili tím, že otec syna 

omlouval u třídní učitelky telefonicky, takže mu nenapsali písemnou omluvenku, 

domnívali se, že to stačí. 

3.2.1 Průběh dohledu v období od 10. 6. 2004 – 24. 5. 2005 

Plnění školních povinností – klient je žákem šesté třídy zvláštní školy. 

Prospěchově patří ke slabším žákům, přestože by dle sdělení třídní učitelky mohl 

dosahovat lepších výsledků, ale odráží se zde klientova nepořádnost a nedbalý přístup. 

Klient má soustavné kázeňské problémy.  

Spolupráce klienta s probačním úředníkem – klient spolu se svými rodiči 

dochází pravidelně na středisko PMS ČR v České Lípě. Uskutečnilo se již devět 

konzultací a dvakrát proběhlo šetření v terénu spočívající v návštěvě školy a bydliště.  

Plnění povinností v průběhu dohledu – klient a především jeho rodiče spolupracují 

v průběhu dohledu, chybí však důslednost ve výchovném působení. Středisku byla 

doručena zpráva o kriminálním činu osoby mladší patnácti let, kdy byl klient 

projednáván pro podezření z provinění krádeže ve spolupachatelství. Další postup ve 

věci není středisku znám. 

Zhodnocení průběhu dohledu a jeho další zaměření – v průběhu dalšího 

dohledu bude kladen důraz na důslednější vedení klienta a vymezení jeho povinností 

včetně dohodnutého způsobu hodnocení.  

 

3.2.2 Průběh dohledu v období od 24. 5. 2005 – 13. 7. 2006 

Škola, příprava na povolání – laxní přístup klienta zajistil to, že dosahoval jen 

průměrných výsledků, problémy měl s přípravou na vyučování. Klient má stále větší 

výchovné problémy, které byly nakonec řešeny jednáním s rodiči žáka prostřednictvím 

výchovné komise školy. Jednání se zúčastnil i probační úředník. Dle sdělení výchovné 

poradkyně se chování zlepšilo, problémem zůstávají časté jednodenní absence, 

přestože omluvené. 

Spolupráce klienta s probačním úředníkem – v tomto období se uskutečnilo šest 

konzultací, klient se nedostavil na všechny dohodnuté termíny. Vždy byl rodiči 
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omluven, nicméně toto období se kryje s dobou, kdy se projevovaly největší problémy 

ve škole a to s kázní. Klient byl také policií šetřen pro čin jinak trestný.  

Plnění povinností – klient se buď dostavil v dohodnutém termínu, nebo byl omluven 

rodiči. Tímto způsobem však vzniklo dlouhodobé přerušení kontaktu s probačním 

úředníkem. 

Zhodnocení průběhu dohledu a jeho další zaměření – klient po problémovém 

období dokázal zlepšit své chování, přestože absence, pasivita a laxní přístup k plnění 

povinností přetrvávají. Bude pokračovat úzká spolupráce se školou. Dle možností bude 

intenzivnější terénní práce v rodině. 

 

3.2.3 Průběh dohledu v období od 13. 7. 2006 – 24. 5. 2007 

Škola, příprava na povolání – šetřením bylo ověřeno, že se klient zklidnil. Třídní 

učitelka uvedla, že se snaží držet zpátky a nepřidávat se k problémům, které vzniknou 

mezi ostatními spolužáky. 

Spolupráce klienta s probačním úředníkem – v době od poslední zprávy se 

klient na středisko PMS nedostavil. Z konzultace sjednané na leden, se matka 

z konzultace omluvila s tím, že se stěhují a sdělila přibližnou adresu.  

Plnění povinností – rodiče se vždy snažili dodržovat základní povinnosti, přesto došlo 

k přerušení kontaktů s rodinou. Znovu se přihlásili z nového bydliště až v době, kdy byl 

syn řešen výchovnou komisí. 

 

Zhodnocení průběhu dohledu a jeho další zaměření: 

Klient byl opakovaně řešen pro činy jinak trestné. Stěhování rodiny vedlo mj. ke změně 

školy v době, kdy situace v původní škole byla stabilizovaná, a klient se pod důsledným 

vedením třídní učitelky začal zklidňovat. Rodiče jsou ochotní ke spolupráci, často spíš 

řešili finanční problémy. Bez důsledného vedení se tím více mohou demonstrovat 

výchovné problémy také u klienta.  

Spis byl postoupen na středisko PMS v Mladé Boleslavi, z důvodu přestěhování rodiny.  

Po přestěhování do Mladé Boleslavi se chlapec již jako mladistvý dopustil 

provinění loupeže podle § 234/1 trestního zákona, kterého se měl dopustit tím, že ml. 

XY společně s nezl. XY po předchozí vzájemné dohodě v Mladé Boleslavi v ul. Na Celně 
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před budovou základní školy, přepadli s použitím násilí poškozeného nezl. Marka T., 

kdy mu odcizili mobilní telefon zn. Sony Ericsson V630i a to tak, že ho nejprve požádali 

o jeho zapůjčení, když odmítl, tak ho mladistvý XY chytil za ruce a zatlačil jej do kouta a 

nezl. XY mu prohledal kapsy a vzal mu uvedený mobilní telefon, čímž mu byla 

způsobena škoda ve výši cca 4.500,- Kč, ke zranění nedošlo. 

 

Ve zprávě, kterou podal OSPOD Mladá Boleslav se uvádí: 

Chlapec je letos v deváté třídě, končí povinnou školní docházku, nikam dál se 

nehlásí. Kvůli snížené známce z chování, nebyl přijat na SOU Škoda Auto. Nemá žádné 

vyhraněné zájmy, rodiče ani nevědí, kde a s kým se ve svém volném čase zdržuje. 

Mladistvý pravidelně ve škole kouří, nerespektuje autoritu učitelů, sprostě jim nadává, 

ničí školní majetek, vyhrožuje fyzickým napadením. Při projednávání tohoto chování 

s rodiči chlapce tito jeho chování neustále omlouvají, např. tím, že v jeho věku není nic 

špatného na tom, že kouří, oni také kouří. Na to, že nerespektuje učitele a je k nim 

vulgární, se ho otec zastává s tím, že učitelé jsou na něho „zasedlí“, že škola, na kterou 

chodí, resp. by měl chodit, nestojí za nic. Spolupráce s rodinou je naprosto nulová, 

nedaří se s rodiči udržet pravidelný kontakt. Nařízený dohled probačního úředníka se 

též míjí účinkem, a to z těch samých důvodů. Rodiče nejsou přesvědčeni o tom, že by 

působení kurátora pro mládež a probačního úředníka na chování Radka mělo pozitivní 

vliv, proto s těmito institucemi nespolupracují. Z výše uvedených důvodů za dvě 

provinění loupeže bylo navrženo uložení ochranného opatření ve formě ochranné 

výchovy.  

 

3.2.4 Vlastní zhodnocení 

Tento případ je ukázkovým příkladem toho, že rodina nefunguje, tak jak by 

měla. Rodiče jsou oba nezaměstnaní, syn má každé pololetí vysoký počet 

neomluvených hodin (ke konci května 2008 měl 126 neomluvených hodin). Rodiče 

neví, s kým se jejich syn stýká, jak tráví volný čas, neustále omlouvají jeho chování, 

neuvědomují si, že tím zcela zlehčují vážnost situace. Na základě působení této výchovy 

a nevhodného prostředí se u chlapce projevilo patologické chování už jako u 

nezletilého, kde se jednalo o činnost jinak trestnou, se stejným charakterem jako 
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trestná činnost, kterou spáchal již jako mladistvý. Za činnost jinak trestnou mu byl 

nařízen dohled probačního úředníka, avšak nemělo to zdaleka takový účinek, jak se 

očekávalo. Klient absolutně nerespektuje žádné autority. Za trestnou činnost jako 

mladistvý, mu byla nařízena ochranná výchova, kdy se však rodiče proti rozsudku 

odvolali. Takže náprava chlapce je nulová a nepřipadá v úvahu, pokud rodina zcela 

nebude spolupracovat. Setrvávání v této rodině má špatné výchovné působení na 

chlapce, a jistě by bylo účinnější zajistit ochrannou výchovu. 

Jako dospělý se dopustil další trestné činnosti. Byl už poněkolikáté stíhán za 

krádež. Dostal další trest OPP. Jelikož tento trest OPP zcela neplnil, dostal přeměnu na 

nepodmíněné odnětí svobody po dobu 81 dnů. 

Díky praxi na PMS v Mladé Boleslavi jsem měla tu možnost být přítomna konzultace, 

kterou prováděla probační asistentka M. Koťátková. Z tohoto rozhovoru jsem měla 

možnost dělat si poznámky.  

 

3.2.5 Náslech konzultace 

PMS obdržela informaci, že klient je opět trestně stíhán za další krádež. 

Probační asistentka mu dává možnost se k tomu vyjádřit, klient tvrdí, že nic neudělal.  

Je pokárán, že nevykonává uložený trest obecně prospěšných prací (120+300hodin), 

který má vykonávat pod Magistrátem města v Mladé Boleslavi kam nechodí…svoji 

neúčast neomlouvá, celkem má odpracováno pouze 38 hodin. 

Klient by chtěl jít odpracovávat uložený trest OPP do nemocnice. Je mu 

vysvětleno, že nejprve musí odpracovat půlku na Magistrátu, poté může přejít do 

nemocnice- nechápe. 

Je poučen o tom, že pokud nestihne odpracovat nařízený trest, půjde do vězení. 

Tento klient dostal už skoro všechny alternativní tresty.  

Klient tvrdí, že bydlí v Žebicích, tam si přebírá poštu, žije v rodinném domě, vlastní ho 

jeho matka. Bydlí zde společně s matkou a otcem. Matka je nezaměstnaná, otec 

pracuje jako zedník. Dva bratry má v cizině, jeden bratr pracuje v Liberci. Klient je 

s nimi v kontaktu, volají si přes skype.  

Co se týče práce, pracuje o sobotách a nedělích, má to prý jako brigádu, 

pomáhá na stavbě. Na ÚP není evidován, byl vyřazen před 2 měsíci z důvodu, že se 
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nedostavil podle stanového termínu a neomluvil se. Na otázku probační asistentky 

proč se neomluvil, klient odpovídá, že mu nefungoval telefon a nebyl signál. 

Bude závěrečná zpráva dobrá? Asi ne, já se polepším.  pozn. problém vrstevníci. 

 

3.3 Swot analýza 

 

 

 

STRENGTHS – silné stránky 
WEAKNESSES-slabé stránky 
OPPORTUNITIES-příležitosti 
THREATS-hrozby 
 

Abych zcela naplnila hlavní cíl mé práce, což je zmapovat funkčnost výkonu opatření 

Dohledu probačního úředníka nad nezletilými dětmi, vypracovala jsem swot analýzu, 

která mi k tomu napomůže. Silnými stránkami probačního úředníka může být dobrý 

pocit z toho, že se klient napravil, což znamená, že nepáchá trestnou činnost a může se 

začlenit zpět do společnosti. Další silnou stránkou může být zpětná vazba od klientů, 

což pro probačního úředníka především znamená uvědomění si spoustu negativ nebo 

naopak pozitiv, a také uvědomění si smysluplnosti probační práce při práci s nezletilými 

klienty. Slabými stránkami je především psychická a časová náročnost, čím se tato 

práce vyznačuje. Dále jsem do slabých stránek zařadila nutnost individuálního přístupu 

ke klientům. Tato práce není stereotypní, každý klient má jiné způsoby chování, proto 

je potřeba, ke každému klientovi přistupovat individuálně. Příležitostmi může být 

STRENGTHS WEAKNESSES 

-dobrý pocit probačního úředníka, že 

se klient napravil   

-psychická náročnost 

 

-zpětná vazba -časová náročnost 

- uvědomění si smysluplnosti probační 

práce 

-nutnost individuálního přístupu ke 

klientům 

OPPORTUNITIES THREATS 

-práce s různými typy lidí – zkušenosti -syndrom vyhoření 

-prohloubení znalostí  
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například práce s různými typy lidí, čímž probační úředník získá spoustu zkušeností a 

prohloubí si tak i znalosti.  Obrovskou hrozbou pro probační pracovníky je syndrom 

vyhoření. Proto je důležité relaxovat, dodržovat duševní hygienu a mít pravidelné 

supervize.  

 

4 Diskuze  

Dohled probačního úředníka nad nezletilými dětmi je opatření, které je 

důležitou součástí Probační a mediační služby (dále jen PMS), která je významnou 

součástí sociálního systému. Probační úředník je osoba, která se dostává do přímého 

kontaktu s nezletilými, mladistvými a dospělými. Při práci s nezletilými dětmi probační 

úředník řeší činy jinak trestné, jejichž vznik může být spojený s užíváním alkoholu, se 

zahálčivým životem nezletilých nebo šikanou mezi dětmi. Probační úředník se snaží 

docílit toho, aby dítě změnilo svůj dosavadní život, to znamená, že dítě kontroluje, aby 

již nepáchalo trestnou činnost a žilo řádným životem. Zároveň využívá při spolupráci 

s nezletilým klientem různé metody sociální práce, například rozhovor, poradenství, 

pozorování, spolupráce s jinými institucemi nebo sledování klienta v místě bydliště.  

Kriminalita nezletilých je sociální problém, o kterém se podle mého názoru příliš 

nehovoří. Přitom počet činů jinak trestných spáchaných nezletilými dětmi stále přibývá. 

Domnívám se, že hlavními oblastmi a zároveň příčinami delikventního chování u dětí 

jsou především rodina, skupina vrstevníků, škola a komunikační média, jak mám také 

zmíněno v teoretické části. 

U první kazuistiky jsem toho názoru, že k činu jinak trestnému u nezletilého 

chlapce došlo jednak z důvodu, že chlapec na sebe chtěl upozornit, jelikož na něj rodiče 

neměli příliš času, a zároveň si myslím, že chlapec byl také ovlivněn skupinou 

vrstevníků. V tomto případě byla později vidět spolupráce rodiny a školy. K nápravě 

chlapce došlo a trestnou činnost již nepáchá. 

Druhá kazuistika je ukázkovým příkladem toho, že špatné fungování rodiny 

zapříčinilo patologické chování nezletilého chlapce. Jak už jsem zmínila v  praktické 

části, chlapec začal s trestnou činností už jako nezletilý a pokračoval až po dospělost. 

Nyní si odpykává trest odnětí svobody. Opatření dohledu probačního úředníka tedy 

nemohlo splnit svůj účel, jelikož rodina zcela zanedbávala výchovu chlapce a 
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nespolupracovala s probačním úředníkem ani s jinými institucemi. Pokud by se včas 

zasáhlo a rodiče by se neodvolali proti nařízení ochranné výchovy, věřím, že by 

k nápravě došlo. Zároveň souhlasím s názorem své vedoucí práce, že další roli může 

hrát i genetika, která rovněž zapříčiňuje patologické chování. Na druhou stranu je 

dobré, že soud uložil přísnější opatření a tento klient dostal tvrdší trest. Nemůžeme 

však vyloučit to, že se klient opět k trestné činnosti vrátí.  

Ve své práci jsem si rovněž stanovila 2 hypotézy, které jsem aplikovala 

v praktické části. V první hypotéze jsem předpokládala, že dohled probačního úředníka 

byl uložen zejména nezletilým dětem, jejichž rodiče neplnili svou funkci. Tato hypotéza 

se mi potvrdila v kazuistice B. V druhé hypotéze jsem předpokládala, že čím větší bude 

ochota klientů spolupracovat, tím větší bude pravděpodobnost, že dohled splní svůj 

účel. Tato hypotéza se potvrdila v první kazuistice. Klient a jeho rodina spolupracovali, 

tím pádem dohled splnil svůj účel. 

 

 

Závěr  

Téma své absolventské práce jsem si vybrala záměrně z toho důvodu, že mě 

Probační a mediační služba (dále jen PMS) zajímá již od okamžiku, kdy jsem se s její 

činností osobně setkala v průběhu své odborné praxe. Zejména mě zajímala 

problematika dohledu probačního úředníka u nezletilých dětí.  

Práce probačních úředníků pro mě představuje velice náročnou, ale zároveň 

zajímavou činnost a velice tuto práci obdivuji. Působnost na tomto středisku mi 

pomohla prohloubit znalosti o PMS, lépe vidět do této problematiky a seznámit se 

s prací probačních pracovníků. PMS mi pomohla lépe pochopit mnoho oblastí a témat, 

které pro mě byli ze začátku neznámými. Zároveň jsem si uvědomila, že tato práce by 

pro mě nebyla příliš vhodná. Je potřeba, aby si pracovníci PMS od klientů udržovali 

určitý odstup, nebyli příliš empatičtí a byli v určitém směru přísní. Já mám až moc velké 

sociální cítění. Spousta klientů má laxní přístup k povinnostem spojeným s 

vykonáváním určitého druhu alternativního trestu, nespolupracuje a probační 

pracovníky v mnoha ohledech podceňují. 
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Během psaní mé absolventské práce jsem měla možnost se kdykoliv a na 

cokoliv dotazovat probačních pracovníků. Díky tomu i pracovníci PMS dostali zpětnou 

vazbu. Rovněž je pro probační úředníky důležité, aby předcházeli syndromu vyhoření, 

jelikož jim při této profesi hrozí. Důležitá je především duševní hygiena a relaxace.  

Má práce může posloužit i jako materiál pro budoucí stážisty na PMS a může obohatit 

informovanost veřejnosti. 

Vytyčené cíle mé práce byly splněny. Díky hlavnímu cíli, při kterém bylo potřeba 

především studium kazuistik, jsem získala ucelenější představu o fungování PMS. 

Vedlejší cíle mi napomohly k tomu, že jsem porozuměla PMS jako celku. Pod odborným 

vedením Mgr. Štěpánky Radikovské jsem docílila k tomu, že po přečtení této práce 

bude i laikovi jasné, čím se PMS zabývá a jakým způsobem funguje v praxi. 

Jsem rozhodně přesvědčena o tom, že Probační a mediační služba má své 

oprávněné místo v justičním systému a za dobu svého působení prokázala, že její 

existence je rozhodně nutná a potřebná pro naši společnost. 

 

 

SUMMARY 

Supervision by a Probation Officer of Minor Children 

Since 2001 Probation and Mediation Service began to work, which gives the offender a 

second opportunity. In my opinion, the public hasn´t been informed about activities of 

Probation and Mediation Service, and therefore this should be greatly changed. 

I chose this topic during my professional practice, that I spent at Probation and 

Mediation Service. I have been interested in issues of crime and minor children social 

work officers. I think that it is very up-to date topic. The number of criminal offences 

has been increasing lately. Child delinquency concerns with the ages of children less 

than 15 years. Undesirable activities of these individuals are directed mainly against 

property in relation to drug addiction. Children are constantly influenced by various 

factors. There are mass media, the family in which the child lives, his peers, life in 

children´s homes, addictive substances and life in the cities. 

The main goal of my assignment is to map the function of supervision by a probation 

officer of minor children. The target of my assignment is to comprehensively describe 
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the activities carried out by the Probation and Mediation Service. Another goal is to 

define the legal options under which the court may impose a minor child who commits 

a crime of criminal action under § 93 of Act No. 218/2003 Coll. Activities that are 

described are the following: educational requirements, educational limitations, 

reprimand with warning included in the therapeutic, psychological, or other 

educational programme, educational centre in the care, supervision by a probation 

officer, and institutional care. I also detect whether supervision fulfils its purpose. I 

also focus my attention on the types of risks which have negative influence on 

children. 

The practical part deals with two cases from practise, where the juveniles are under 

supervision of probation officer. Specific methods of social work of probation officers 

with minor children are described in two cases which I put into my assignment. The 

first case deals with the minor boy, where supervision of a probation officer 

completely fulfilled its purpose. The second case is characteristic example of the family 

that doesn´t function adequately. This client started to commit criminal offences as 

minor child; he continued in his activities as a teenager and continues till the adult age. 

I hope I successfully met the aims of my assignment. 

 

Key words: minor child, crimes, supervision, children, child delinquency, influence, 

probation, probation officer, family, peers, offender, case, juvenile. 

 

 

Seznam použitých zkratek 

OPP: Obecně prospěšné práce 

PMS: Probační a mediační služba 

PMS ČR: Probační a mediační služba České Republiky 

OSPOD: Orgán sociálně právní ochrany dětí 

AP: Absolventská práce 

ÚP: Úřad práce 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Statistika roku 2010 pro věkovou kategorii od 0-18 za kraje ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab.č.1 
 
 
Statistika roku 2011 pro věkovou kategorii 0-18 za kraje ČR 

 Počet nově evidovaných spisů. 

celkem evidováno od počátku do konce sled. období   

                  

Absolutně 
  3913 100,0% 

  

  

            počet počet   

            spisů 
spisů v 
% 

  

z toho 
v přípravném řízení a řízení před 
soudem 

  2347 60,0% 
  

  ve vykonávacím řízení     1566 40,0%   

       
  spácháno detmi 0-14   890 22,7%   

  drogová kriminalita       322 8,2%   

  extremismus       20 0,5%   

Tab.č.2 
 

Ze statistik, které mi poskytlo středisko PMS Mladá Boleslav, můžeme vidět, že počet 

trestných činů spáchaných dětmi od 0-14 let se v roce 2011 snížil oproti roku 2010 

skoro o 100 spisů. V roce 2011 se zvýšila drogová kriminalita, která byla v roce 2010 

naopak nižší. Celkově jsou statistiky přibližně stejné.  

Nápad - počet nově evidovaných spisů. 

celkem evidováno od počátku do konce sled. období   

                  

Absolutně 
  3823 100,0% 

  

  

            počet počet   

            spisů 
spisů v 
% 

  

z toho 
v přípravném řízení a řízení před 
soudem 

  2095 54,8% 
  

  ve vykonávacím řízení     1728 45,2%   

  spácháno detmi 0-14   1004 26,3%   

  
drogová 
kriminalita       97 2,5%   

  extremismus       14 0,4%   


