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Úvod 

     Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma „Kriminalita mládeţe―. Díky 

seminární práci Kriminalita v ČR, prevence a nápravu delikvence, kterou jsem 

vypracovávala během druhého ročníku, chci nyní mnohem hlouběji zkoumat a studovat 

tyto poruchy chování a jejich nápravy nejen teoreticky, ale i v praxi. Některé negativní 

sociální jevy jsou časté, jiné vzácné. Také jejich závaţnost je různá. Závisí určitě na 

frekvenci výskytu poruchy, na její intenzitě, na věku osoby, u které se projevuje, a také 

na podstatě poruchy. Kriminalita mládeţe představuje v dnešní společnosti veliký 

problém. Bez účinné prevence její nárůst asi jen těţko můţeme zastavit, či snad i sníţit. 

     Často se v médiích setkáváme s tím, ţe mladistvých pachatelů přibývá, a proto si 

myslím, ţe by této problematice měla být věnována větší pozornost. 

     Ve své absolventské práci se v úvodní kapitole zmíním o základních pojmech, dále o 

příčinách delikventního chování, kde vás chci seznámit s příčinami kriminality jako je 

škola, vrstevníci, dědičnost, rodina, bydliště, masmédia a subkultury, které jsou 

dokazujícími v páchání trestní činnosti.  V druhé kapitole se budu věnovat nejprve 

popisu prevence kriminality z obecného pohledu, systému a strategii její práce, poté vás 

seznámím s preventivními programy na místní úrovni. V třetí kapitole budu řešit 

problematiku sociálně-právní ochrany dětí s důrazem na ústavní a ochrannou výchovu. 

V poslední kapitole bych chtěla popsat způsoby intervence mladistvého po propuštění 

z výchovného zařízení. Dále bych vás chtěla seznámit s těmi nejdůleţitějšími zákony 

týkajících se této problematiky. Blíţe popíši činnost kurátora pro mládeţ. 

     Do praktické části zařadím kazuistiky, statistické údaje týkající se důvodů stíhání 

mládeţe (krádeţe, vloupání,…) v Litomyšli a v Českém Brodě. Tyto statistické údaje 

doplním o policejní statistiku. Také provedu rozhovory s kurátory pro mládeţ.  
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1 Cíle 

 

1. 1 Hlavní cíl 

Zpracovat problematiku kriminality mládeţe s důrazem na příčiny delikventního 

chování. 

 

1. 2 Dílčí cíle 

Zpracovat teoretické kapitoly, které se týkají osobnosti pachatele, preventivních 

programů v České republice. 

 

Zjistit, jaké jsou preventivní programy v Litomyšli a v Českém Brodě. 

 

Shromáţdit dostatečné mnoţství informací týkající se ústavní a ochranné výchovy. 

 

Získat informace o způsobu intervence. 

 

Zpracovat kazuistiky. 

 

Získat statistické údaje o trestných činech mládeţe. 

 

Zpracovat statistické údaje a vytvořit grafy. 
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Teoretická část 

     V teoretické části zpracuji kapitoly týkajících se příčin delikventního chování, 

preventivních programů, ústavní a ochranné výchovy a podrobně popíši práci kurátora 

pro mládeţ. Zmíním se také o dvou zákonech, které jsou podle mého názoru 

nejdůleţitější. Je to zákon číslo 218/2003 Sb. a zákon číslo 359/1999 Sb.  

 

2 Kriminalita mládeže 

     Jeden z nejzávaţnějších problémů v boji s kriminalitou vůbec je trestná činnost 

mládeţe. Kriminalita mládeţe je negativní sociální jev, který je charakterizovaný 

porušováním právního řádu, jehoţ subjekty jsou mladí lidé. Motivy a příčiny, které 

vedou mládeţ k takovéto činnosti, jsou různé. Všude se píše, ţe základem boje 

s kriminalitou mládeţe je ve výchově v rodině. Příklad rodičů je nejlepším výchovným 

prostředkem. Neméně důleţitými výchovnými faktory jsou škola, mimoškolní činnost, 

kolektiv kamarádů. [MÜHLPACHR, 2001]. Někomu se můţe zdát, ţe škola či kolektiv 

je tím nejdůleţitějším faktorem. Je to velmi individuální, ale v tomto případě bych se 

přiklonila k názoru, ţe tím nejdůleţitějším faktorem je opravdu rodina. 

     Kriminalita mládeţe se objevuje především ve velkých městech. [www.mvcr.cz, 3]. 

Kriminalitu mládeţe páchají především chlapci. Nejčastějšími páchanými činy jsou 

krádeţe, omezování osobní svobody, poškozování cizí věci, vloupání aj. [www.mvcr.cz, 

4]. 

 

2. 1 Základní pojmy 

Antisociální - jsou takové činy, které vyplývají nikoli bezděčně z nevychovanosti, ale 

mají jiţ více či méně uvědomovaný protispolečenský motiv – ublíţit někomu, poškodit 

něco, způsobit škodu na soukromém či veřejném majetku,… [HARTL, 2009]. Tento 

motiv nemusí být ještě adresný – například nastřádá zlobu – agresivita vůči slabším, 

devastace vysázených květin v parku, rozházení obsahu odpadkových košů, poráţení 

popelnic, ukamenování zvířete (kočka,…), šikanování, ale i sebepoškozování, vyhýbání 

se něčemu.  

 

Asociální - je činnost, která se vymyká sociálním a mravním normám dané společnosti, 

doby a kultury. Asociálnost začíná zdánlivě drobnými prohřešky – neuvolnění místa 
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k sezení starší osobě v dopravním prostředku, nepozdravení souseda. Této osobě 

nemůţeme udělit sankci. Tento jedinec můţe pouze ztratit svoji dobrou pověst. Dnes se 

však setkáváme s případy citové otupělosti jiţ v jednání a chování juvenilních jedinců. 

Míra rizika důsledků asociálního chování dosahuje hranice chování antisociálního, 

protoţe ohroţuje ţivot druhého jedince. [HARTL, 2009]. 

Delikvence je taková sociálně patologická činnost, která má jiţ kriminogenní charakter. 

O delikvenci mluvíme především u sociálně patologické činnosti mladistvých. U dětí do 

14ti let mluvíme o sociálních či antisociálních jevech. Delikvenci nazýváme 

kriminogenní činností proto, ţe vytváří často předpolí i sociální zkušenosti delikventů 

pro pozdější páchání skutečných kriminálních činů. [HARTL, 2009]. 

Deliktní způsobilost spočívá na schopnostech kaţdého rozpoznat následky svého 

jednání a ovládnout je. [HULÁN, 2009] 

Dítě - dítětem se rozumí osoba mladší 18 ti let, pokud trestní zákoník nestanoví jinak.  

Kriminalita je určitý soubor trestních činností. Je to společensky nebezpečný jev, který 

stíhají příslušné státní orgány. Sledujeme počet trestních činností k určitému počtu 

obyvatel za určité období. [HARTL, 2009]. 

Kriminalistika je obor, který se zabývá odhalováním trestných činů. 

Kriminální činnost (zločinnost) je taková sociálně patologická činnost, která znamená 

souhrn trestných činů různých druhů, typů a forem v určitém časovém období a 

v určitém regionu. 

Pojmem kriminální chování rozumíme celý soubor speciálních dovedností a technik, 

které se jedinec naučí od starší generace nebo od svých vrstevníků. 

Kriminogenní situace je situace, kdy je nejrůznějšími způsoby zvýšena 

pravděpodobnost spáchání trestného činu. Vznik a trvání kriminogenní situace jsou 

závislé na řadě okolností sociálního, osobnostního, situačního aj. charakteru. 

 

Kriminologie je nauka zabývající se zločinností jako společenským jevem, ale také i 

prevencí. [HARTL, 2009]. 

Mladistvý je osoba ve věku 15 – 18 let. 
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Mládeţ - obecně se jedná o jedince aţ do dovršení 18-tého roku věku, výjimečně se lze 

setkat s pojmem osoba ve věku blízkém věku mladistvého (zde jde o jedince ve věku 19 

aţ 20 let). 

Nezletilý je osoba ve věku do 15 ti let. 

OSPOD odbor sociálně-právní ochrany dětí – tyto jsou zřizovány u pověřených obcí. 

V trestním řízení proti mládeţi zastupují zájmy dítěte a zároveň činí vlastní opatření. 

Provinění je synonymum k pojmu trestný čin, pokud je spáchán osobou do 18-ti let. 

Přestupky jsou provinění proti chráněným zájmům společnosti, která jsou méně závaţná 

neţ trestné činy. Přestupky nejsou řešeny soudy, ale příslušnými orgány (policie, obecní 

úřady). 

 

2. 2 Osobnost 

     Mladiství je pojem právní. Tito lidé nepřekročili hranici 18 ti let. Podstatným 

znakem dospívání jsou vnitřní bouře a zmatky, variabilita a proměnlivost. Dospívající 

se pokouší proniknout do světa dospělých, ale ten je mu doposud uzavřen a dospělí jeho 

snahy mnohdy neberou váţně, jednají s ním jako s dítětem. 

     „Osobnost pachatele je v kriminologii (stejně jako v psychologii) nejčastěji chápána 

jako organický celek duševního ţivota člověka zahrnující jak biologický základ jedince, 

tak i společenské podmínky jeho ţivota včetně společenských vztahů―. [HYHLÍK, 

NEKONEČNÝ, 1973, s. 103]. Obraz pachatele, především popis jeho osobnosti, je 

určitě nezbytným zdrojem pro pochopení a vysvětlení jeho kriminálního jednání i pro 

jeho další zacházení s ním. 

     K vnitřním příčinám, které jsou spojeny s osobou pachatele, jsou řazeny faktory, 

které osoba zdědila ve vrozených vlastnostech. K vnějším příčinám řadíme vliv okolí, 

které působí na jedince. Dále se pak podílí i další faktory, o kterých se zmíním v další 

podkapitole. 

     Osobnost pachatele a její specifické znaky, které jsou zodpovědné za jedincovo 

chování, které jsou tématem kriminologie. Obecně platí, ţe se jedinec s určitými 

biologickými a psychickými zvláštnostmi jako osobnost formuluje a vytváří 

v sociálních vztazích a v daném společenském prostředí. Obvykle se hovoří o 
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kriminální osobnosti, zvláštním typu jedince, který je odlišný od nedelikventní 

populace. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998].  

 

2. 2. 1 Typologie mladistvých pachatelů 

     Typologie je metoda umoţňující v kriminologii rozčlenit pachatele trestných činů 

(osoby i osobnosti) podle určitých kritérií, znaků či souboru znaků do skupin, z nichţ 

kaţdou lze charakterizovat pomocí určitého modelu, prototypu, typu.  V kriminologii se 

často setkáváme s rozdělením typologií zdůrazňující: [KOUDELKOVÁ, 1995, s. 313].  

1. převáţně biologické charakteristiky osobnosti pachatelů (C.Lombroso) 

2. převáţně psychologické charakteristiky osobnosti pachatelů (Goddard, Eysenck) 

3. převáţně sociologické charakteristiky osobnosti pachatelů. 
 
(Durkheim, Merton) 

     Mezi typologiemi vycházejících z biologických aspektů osobnosti patří mezi 

nejnovější pojem označovaný jako „specifická porucha osobnosti―. Specifická porucha 

osobnosti je náhradou za dříve zmiňovanou psychopatii v nové klasifikaci duševních 

chorob, není diagnostikována jako nemoc, ale jako porucha osobnosti a chování dětí, 

mladistvých a dospělých. [KOUDELKOVÁ, 1995].  

     Obvykle je psychopatická osobnost charakterizována jako dysharmonická osobnost 

s abnormními rysy, jejíţ některé projevy mohou vést aţ ke kriminálnímu jednání. 

Dyssociální porucha se vyznačuje přítomností nezdrţenlivosti, vyšší agresivitou a 

nezodpovědností. Mezi projevy takového chování u dětí a mladistvých zahrnujeme 

kázeňské přestupky ve škole, vzdorovitost, negativismus, lţi. Odhaduje se, ţe zhruba  

30 % všech trestných činů spáchají psychopaté (osoby se specifickou poruchou 

osobnosti). [ŠTUDENT, 1989]. 
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2. 2. 2 Mladistvý delikvent 

     Mladistvý delikvent zahajuje konflikty s normami mezi 11. a 13. rokem věku. Do té 

doby byl jeho vývoj nenápadný. V jeho anamnéze tudíţ chybí antisociální projevy 

v dětství. V době puberty dochází ke zlomu, pubescent se stává těţko ovladatelným, 

nerespektuje některé sociální ani právní normy, objevuje se typický obraz mladistvé 

delikvence (např. krádeţe v obchodech, poškozování cizí věci, výtrţnictví atd.). Na 

rozdíl od chronických pachatelů se mladiství delikventi dopouštějí především 

příleţitostné kriminality, ve které dominuje protest proti rodičům (či generaci 

dospělých) a dále situační a skupinový faktor.  

 

2. 2. 3 Charakteristika trestné činnosti mladistvých pachatelů 

     Způsob páchání trestné činnosti mládeţe je věkem pachatelů výrazně determinován. 

Jednotlivé snahy a zvláštnosti je moţno specifikovat takto: 

- výběr předmětu útoku je určován jiným hodnotovým systémem 

- trestná činnost je častěji páchána se spolupachateli a ve skupině 

- příprava trestné činnosti je nedokonalá, není naplánovaná 

- chování se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací a    

   znehodnocováním 

- na páchání trestné činnosti mladistvých má značný vliv alkohol, popřípadě návyková   

  látka 

- mladí pachatelé jednají více emotivně neţ rozumově 

- pachatelé často odcizují předměty, které momentálně potřebují, nebo které se jim líbí. 

  [MÜHLPACHR, 2001, s. 69]. 

 

2. 3 Příčiny delikventního chování 

     Příčiny kriminality dětí jsou často podobné jako u kriminality dospělých, ale i tak 

existují zvláštnosti ovlivňující kriminalitu dětí a mladistvých. Je nutné konstatovat, ţe 

kriminalita dětí a mladistvých má svá specifika, která vystupují do popředí velkých 

měst a průmyslových aglomerací. V naší společnosti se nachází velké mnoţství příčin, 

které se podílejí na vzniku delikventního chování dětí a mladistvých. Mezi 

nejvýznamnější vnější činitele můţeme zařadit rodinu, vrstevníky, školu, drogy a 
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alkohol, masmédia. Všechny z výše jmenovaných sloţek jsou vzájemně mezi sebou 

propojené a kaţdá z těchto sloţek získává při hodnocení příčin kriminality dětí a 

mladistvých na své důleţitosti a nelze je opomenout. [SUCHÝ, ŠVANCAR, 1972]. 

Většinou se jedná o kombinaci dědičných dispozic a výchovných chyb. Důraz je tedy 

kladen především na sociální vlivy. [NOVÁK, 2009].  

     Nyní bych se chtěla podrobněji zmínit o příčinách kriminality.  

 

2. 3. 1 Dědičnost 

     Dědičnost patří do vnitřních faktorů, které ovlivňují mladistvého delikventa. 

Dědičnost se vyskytuje jako příčina delikventního chování jen jako jedna z mnoha 

faktorů. Genetická vloha zvyšuje pouze její pravděpodobnost. 

     Genetická dispozice můţe být odpovědná například za sníţenou sebekontrolu či za 

hyperaktivitu. Tyto vlohy však samy o sobě nevedou k vytvoření delikventní party, 

která vyloupí obchod. Genetická vloha pouze zvyšuje pravděpodobnost, ţe na chování 

budou mít vliv další činitelé, bez nichţ by se delikventní chování neuskutečnilo. 

[MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998].  

     Zjišťovaly se tzv. degenerativní znaky, které jsou specifické pro rodilé zločince (tvar 

lebky, tvary ušních boltců,…). Ty však nebyly přesné a začalo se od nich upouštět. 

Nyní se začíná zkoušet dědičnost pomocí různých studií (studie dvojčat, adopční 

studie). [www.machatronik.blog.cz, 5].  
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2. 3. 2 Rodina 

     Rodina je brána jako nejdůleţitější faktor, který kdyţ selţe, umoţní jedinci 

kriminální chování. [www.machatronik.blog.cz, 5]. Rodina představuje pro dítě 

nejelementárnější a nejbliţší sociální a zároveň nenahraditelné rodinné prostředí. Podle 

názorů některých psychologů, psychiatrů, kteří soudí, ţe výchova dítěte, a to 

v nejranějším věku, v mnohém předurčuje celý proces včleňování mladého člověka do 

společnosti a její kultury. Rodina klade základy jeho socializace.
 
[JEDLIČKA a kol., 

2004]. Dětství je obdobím, ve kterém můţeme člověka výrazněji ovlivnit a formovat. 

Čím je však člověk starší, tím hůře se tato moţnost sniţuje. Rodina je tradičním 

společenstvím osob, které lze najít v kaţdé známé kultuře. Její funkce spočívá 

v ovlivnění vývoje jedince.  

     Dříve se u nás z dětství přecházelo rovnou do dospělosti. Dětství nebylo období, 

které by vyţadovalo zvláštní potřeby. Dítě bylo povaţováno za „malého dospělého―, 

které pracovalo a podílelo se na všech činnostech dospělých lidí. Byla větší úmrtnost 

dětí. Vzhledem k velkému počtu malých dětí byla jejich výchova jednodušší a 

bezstarostnější. Největší změnou bylo zavedení povinné školní docházky. Do školského 

systému jsou zařazeny mateřské školy, coţ na druhou stranu zase sniţuje počet let, které 

dítě tráví s rodinou. Vzhledem k tomu, ţe si děti neumí zorganizovat čas, tak se jich 

zmocňují média (televize), která jim nabízejí vysoce zpracované a jednotné představy. 

Děti tak jsou více vystavené tlaku na dokonalou adaptaci. V prostředí, které vyţaduje 

velké přizpůsobení, se i malá dispoziční odchylka od normy (hyperaktivita, vrozená 

porucha učení apod.) můţe stát váţným problémem. A pokud není s dítětem zacházeno 

s určitým ohledem, můţe to vést ke špatnému sebehodnocení. Dítě začne selhávat ve 

škole, následně můţe selhat i ve společnosti. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998]. 

     Způsob výchovy je podmíněn těmito skutečnostmi, na které lze pohlíţet z několika 

hledisek. Ty se mohou lišit strukturou rodiny, její početností a pokrevně příbuzenskými 

vztahy v ní existující, kvalitou rodinných vazeb, kvalitou komunikace, sociálním 

postavením rodičů, zejména pak jejich vzděláním a kvalifikací, povoláním a 

zaměstnáním, ţivotní úrovní a ţivotním stylem, některými osobními znaky rodičů, 

zvláště vlastnostmi morálními a charakterovými, věkem a zdravotním stavem vztahy 

mezi rodiči a způsobem manţelského souţití, častým a kvalitním dohledem rodičů a 

nepřítomnost jednoho rodiče. [www.machatronik.blog.cz, 5]. 

     Dnes klesá sňatečnost a stoupá rozvodovost. Čísla říkají, ţe rozvodovost dosáhla  
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49, 6%. I kdyţ tento údaj je za rok 2008, tak se domnívám, ţe v roce 2009 to bylo 

obdobné. Podle mého názoru jde o špatnou komunikaci mezi partnery. 

[BENEŠOVSKÁ, 2009]. Ţeny se více uplatňují na trhu práce a začínají se realizovat i 

v politickém ţivotě. Ţeny nemají čas na výchovu a na roli hospodyně. Vymanily se 

z nadvlády muţů. Oprávněnou hrozbou je fakt, ţe slábne vazba mezi rodičovstvím a 

partnerstvím.  

     Studie prokázaly, ţe děti, které vychovává jen jeden z rodičů, mají o něco horší 

výsledky ve škole, více zdravotních a psychických problémů a také více střetů se 

zákonem neţ děti ze srovnatelné socioekonomické vrstvy, které vyrůstají s oběma 

rodiči. Přítomnost otce v rodině je faktor, který zabraňuje delikvenci dítěte. Vznikají 

nové typy rodin, které jsou schopny hlavní funkce rodiny zastávat. Ve špatně 

fungujících rodinách přebírají rodičovské úkoly státní orgány. Společnost má jen 

omezené moţnosti, jak donutit rodiče k řádnému plnění rodičovských povinností. 

[MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998].                                                        

     Ve 20. století vztah mezi příslušností rodiny k určitým společenským vrstvám a mezi 

delikventním chováním dětí z těchto rodin se v moderní době dá potvrdit výzkumnými 

daty jen pro skupiny na okrajích sociálního spektra. Ještě ve čtyřicátých letech platilo, 

ţe nejvíce delikventů pochází z nejchudších a nejméně vzdělaných rodin. Po válce se 

zvedla kriminalita mládeţe páchána dětmi ze středních a vysokých vrstev. To, ţe se 

kriminalita objevuje i ve společensky lépe situovaných rodinách, se dá vyloţit jako 

následek klesajícího vlivu rodiny na chování dospívajících dětí ve všech společenských 

vrstvách. V dobře situovaných rodinách se vyskytují případy vysloveného nezájmu a 

nepřátelství rodičů vůči dítěti. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998].  

     Kvalita vazby mezi dítětem a matkou, dítětem a otcem a dalšími členy rodiny, je 

klíčovým činitelem osobnostního vývoje. Výrazem „deprivační syndrom― je chápáno 

chybění či zbavení přiměřené rodičovské péče. Kvalitní vazba se v interakci mezi 

dítětem a pečující osobou projevuje rytmickým sladěním dvojice. Pokud rodič nedokáţe 

přiměřeně reagovat na dětskou potřebu bezpečí, dítě si o něm vytváří představu, kterou 

můţe a nemusí zobecnit i na ostatní lidi. Dítě si nevytvoří „základní důvěru― 

k dospělému. Mohou vzniknout různé vazby: ambivalentní vazba (zesilování emočních 

projevů), vyhýbavá vazba (dítě jedná pouze podle svého názoru), dezorganizovaná 

vazba (střídání projevů potřeby blízkosti rodiče i jeho odmítání -  zvláště děti týrané a 

zneuţívané). [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998, s. 42]. Druh těchto vazeb se dá zjistit 

podle reakce dítěte, kdyţ matka odejde z místnosti a podle reakce na její pozdější 
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návrat. Bylo potvrzeno, ţe způsob, jakým se matka váţe na své dítě, má vztah ke 

způsobu, jakým se k ní vázala její matka. I komplikované těhotenství a porod působí na 

kriminální chování dítěte. Zvláštní kategorii tvoří děti, které rodinné prostředí vůbec 

nepoznaly. Byly vychovány v kolektivních institučních zařízeních. Jejich adaptace na 

ústav je lepší, neţ adaptace na samostatný ţivot mimo něj. Proto pro ně můţe být vězení 

známým prostředím, které nevědomky upřednostňují před náročnou samostatností 

ţivota na svobodě. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998]. 

     Tvrdá disciplína spojená s agresivním chováním rodiče k dítěti je spojená 

s delikventním chováním dítěte. Dítě pak začíná lhát, dochází ke vzdalování se od 

rodičů. Zvláštním případem je neuvědomělé rodičovské povzbuzování dítěte do 

delikventního chování. Dítě se totiţ ztotoţňuje s rodiči (chování, přání dospělých, …), 

jeţ dokáţe vycítit z nepatrných náznaků. Rodič můţe své přání sdělovat opominutím, 

tolerancí, protikladnými instrukcemi. Svědomí dítěte se tak vyvíjí dobře, ale v několika 

ohledech je nedostatečné – čili něco, co by mělo být zakázané, povaţuje za povolené. 

[MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998]. 

     Dohled je další parametr, který můţe ovlivnit pozdější delikventní chování dítěte. 

Jde o rodičovskou informovanost o tom, co dítě dělá ve volném čase, s jakými 

kamarády se zdrţuje a kde, v kolik hodin se vrací domů, atd. Čím větší je 

neinformovanost rodiče, tím větší je i riziko, ţe se dítě dopustí delikventního chování. 

Rodič, který se sám chová delikventně, také zvyšuje pravděpodobnost, ţe dítě bude 

během dospívání překračovat hranice zákona. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998]. 

 

2. 3. 3 Škola 

     Škola je sociální prostředí, kde jedinec tráví hodně času. Setkává se zde s různými 

lidmi a můţe od nich přejímat různé vzorce chování. [www.machatronik.blog.cz, 42]. 

Vzhledem k tomu, ţe slábne vliv rodin, sílí vliv médií, rostou obavy z působení 

vrstevnických skupin, začíná být škola viděna jako jediné prostředí, které zaručí 

pozitivní působení, které je v souladu se zájmy společnosti. [MATOUŠEK, 

KROFTOVÁ, 1998]. 

     Vliv školního prostředí na utváření osobnosti dítěte či mladistvého je obecně 

uznáván. Jiţ od 6 let vstupuje škola jako důleţitý faktor do ţivota dítěte. Dítě tak od 

vstupu do školy ovlivňuje převáţně osobnost učitele a kolektiv třídy.  

      



17 

Při vstupu dítěte do školy, automaticky ztrácí postavení, které mělo do té doby v rodině. 

Velmi důleţitý je vzájemný vztah spolupráce školy a rodiny. 

[www.machatronik.blog.cz, 42]. Dítě se musí přizpůsobit novému ţivotnímu stylu – 

vstávání v určitou hodinu, vyučování, přestávkám a doma pak přípravě do školy na další 

den. Škola se k němu staví, jako ke všem ţákům, vyţaduje, aby se „ukáznilo― a bylo 

„jako ostatní děti―. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998].  

     Dalšími výraznými vlivy na školní úspěšnost dítěte a mladistvých jsou vzdělání 

rodičů a ekonomická situace rodiny. Je prokázáno, ţe děti, které pocházejí ze sociálně 

slabých společenských vrstev v důsledku nezaměstnanosti rodičů atd., dosahují daleko 

horších výsledků ve vzdělávacím procesu. Protoţe se jim nedostává, kvůli horším 

školním výsledkům, uznání od učitelů a spoluţáků, hledají toto uznání jinde, a to 

převáţně mezi vrstevníky. Začínají se dělat rozdíly mezi chudšími a bohatými rodinami, 

jenţ vedou k vytváření skupin mezi dětmi, které mohou vést třeba k moţnosti 

provozování stejných koníčků, ale stejně tak mohou být příčinou k záškoláctví či 

alkoholové nebo drogové závislosti, coţ má za následek páchání trestné činnosti,  ať uţ 

ve formě krádeţí, šikany, vandalismu či prostituce. Úlohou rodiny ve spolupráci se 

školou by měla být snaha o výchovu jedince pro plnohodnotný ţivot a eliminovat tak 

sociálně-patologické jevy, které jsou příčinami kriminality dětí a mladistvých. 

     Škola by měla spolupracovat s rodiči prostřednictvím informačních materiálů a 

příruček o výchovně vzdělávacím procesu. Nejméně dvakrát v roce by měly být dny 

otevřených dveří, dále měly by probíhat rodičovské schůzky a konzultace.  

     Abychom nemluvili pouze o pozitivních směrech školy, je potřeba uvést i moţnosti 

negativního působení školy, vyvolaného nevhodně se vyvíjejícím vztahem mezi 

učitelem a ţákem, školou a rodinou. I negativní chování učitelů vůči ţákům se můţe 

projevit v nárůstu trestné činnosti. Jedná se o osobnost učitele, ke kterému děti vzhlíţí, 

jako ke vzoru. Na dítě působí zejména známkování, které zvyšuje sebevědomí dítěte 

nebo ho naopak sniţuje. [www.machatronik.blog.cz, 5]. Škola při poţadavcích, které 

klade na ţáka, předpokládá vzrůstající mentální a celkový rozvoj osobnosti. Někdy se 

však vyskytnou problémy v chování dítěte, které způsobují sníţenou adaptaci na školní 

prostředí, nedostatek motivace a sociálních dovedností, které vedou k nezačlenění dítěte 

mezi spoluţáky. Velký vliv na zmírnění této situace má výchovné poradenství. 

Výchovné poradenství se pouţívá pro poradenské aktivity ve školství. Zahrnuje v sobě 

řadu činností spojených s poradenskou podporou ţáka s problémy učení a chování a 

snaţí se také o prevenci sociálně-patologických jevů. Výchovné poradenství poskytuje 
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sluţby dětem jiţ od 3 let věku do ukončení středního stupně vzdělání.  Nyní se budu 

snaţit vybrat některé z problémů chování dětí a mladistvých, které mají za příčinu 

páchanou trestnou činnost: 

a) Hyperaktivita  

     Jako nejpřesnější definice hyperaktivity se mi zdála tato: „Hyperaktivita je 

posuzovaná jako odchylka v oblasti aktivační úrovně. Hodnota aktivační úrovně je 

vrozená a výchovným působením ji nelze příliš ovlivnit―. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 

1998, s. 28]. Hyperaktivita zvyšuje vznik delikventního chování. 

     U školních dětí se očekává, ţe budou schopny svoji aktivitu ovládat a své chování 

podřídit určitým normám. Proto bývá hyperaktivita dětí školního věku povaţována za 

poruchu chování. Symptomy hyperaktivity jsou změny nálad, neklid, impulzivita, 

neobratnost. Hyperaktivní děti jsou svým okolím hůře přijímány, lidé je odmítají, bývají 

častěji kritizovány a jsou povaţovány za méně schopné, coţ se často odráţí v jejich 

negativním sebehodnocení. Potíţe poté mají i s vrstevníky. Znaky syndromu 

hyperaktivity bývají charakterizovány jako vysoká míra aktivity, malé sebeovládání, 

agresivita, sociální nevyzrálost.  

 

b) Agresivita  

     Agresivita je závaţnější forma poruchy chování. Projevuje se násilným porušováním 

a omezováním práv ostatních. Agresivní jedinec řeší násilím určitou potřebu, mnohdy 

mu působí potěšení i vlastní akt agrese, pocit vlastní síly a moţnosti ovládání druhých. 

Napodobování agresivního chování rodičů či medializace skutečného či fiktivního násilí 

má negativní vliv na formování osobnosti jedince. Toto neţádoucí chování musí být 

odbouráno a potrestáno, a to i za přispění úzké spolupráce školy s rodinou.  

     Poruchové chování charakterizuje Vágnerová „jako odchylku v oblasti socializace, 

kdy jedinec není schopen nebo ochoten respektovat normy chování na úrovni 

odpovídající věku, eventuelně úrovni rozumových schopností―. [VÁGNEROVÁ, 2002, 

s. 444]. Jde o chování, které v různé míře opakovaně a dlouhodobě narušuje sociální, 

respektive právní normy. Příčinou poruch chování však mohou být i genetické 

dispozice, porucha centrální nervové soustavy v prenatálním věku, ale hlavně negativní 

vlivy sociálního prostředí.  Práce s dětmi s poruchami chování je ve škole velice 

náročná.  
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     Tito jedinci působí ve školní třídě velmi rušivě, pedagogové mají strach, aby se 

nestali příkladem pro ostatní ţáky. Řešením však není zbavit se dítěte přeřazením do 

jiné školy, či snaţit se vyřešit problém interně, byť s plnou podporou rodičů. Zde je 

zcela na místě předat dítě do péče specializovaných zařízení.  

c) Šikana 

     Šikana je nemocné patologické chování, které mnohdy naplňuje skutkovou podstatu 

trestných činů. Důleţitým znakem šikany je nepoměr sil mezi agresorem a obětí.  

     Šikanování je velice závaţný, společensky nebezpečný jev, ohroţující oběť 

psychicky, ale i fyzicky. Šikana vzniká tam, kde existují ve skupině, ve třídě, nezdravé 

vztahy, kde je silné rozdělení na slabé a silné. [www.poradenskecentrum.cz, 6]. Šikana 

na školách je stále častějším jevem, který většinou nastartuje jedince k páchání trestné 

činnosti. Přesto si kladu otázku proč nezasáhnou učitelé. Je to moţná tím, ţe ztratili 

autoritu, někdy se mohou bát i o svoji osobu.      

d) Záškoláctví  

     Záškoláctví je úmyslné zameškávání školního vyučování, kdy se ţák z vlastní vůle, 

bez vědomí rodičů vyhýbá pobytu ve škole. Záškoláctví je projevem asociálního 

chování, které se projevuje u starších dětí, přičemţ se jedná o poruchu chování 

únikového typu vyvolanou třemi základními příčinami. Mezi tyto tři sloţky patří 

negativní vztah ke škole, vliv rodinného prostředí a trávení volného času. [www. 

icm.cz, 7]. 

 

2. 3. 4 Vrstevníci 

     Dítě, které proţívá svůj neradostný ţivot v rodině i ve škole, často hledá útočiště 

mezi obdobně postiţenými vrstevníky. Je přirozené, ţe jedinci, kteří spolu tráví více 

času, ţe se mezi nimi utvoří pouto a různé vztahy. Často se tak stává, ţe mladí lidé, 

kterým se nedostává láska a opora v domácím prostředí, usilují o získání uznání jinde. 

Během vývoje dítěte se kontakty se skupinami vrstevníků stávají stále významnější, 

přičemţ období puberty můţeme povaţovat za nejdůleţitější období socializace. Mladí 

lidé v určitých ţivotních etapách proţívají potřebu osamostatnění a hledají si svou 

ideální cestu. Pro jedince má ovšem skupina význam v tom, ţe mu zajišťuje jistý status i 

potřebu uznání za jeho chování, kterého se mu nedostává jinde. Příslušnost ke skupině 

zahrnuje úpravu zevnějšku, druh hudby, postoj ke škole, ke kouření a alkoholu. 

http://www.poradenskecentrum.cz/
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Kaţdopádně členství ve vrstevnické skupině dovoluje nejen získat odpovědi na otázky, 

které si mladý člověk klade, ale vyţaduje od svých členů podřízení se hodnotám, jenţ 

v určité partě vládnou. U dětí z nefunkčních rodin je pravděpodobné, ţe potřeba 

kladného přijetí vrstevnickou skupinou bude silnější neţ u dětí z funkčních rodin. Na 

takové děti má vůdce party velký vliv a také ho vyuţívá. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 

1998]. 

     Pachatelé z řad mládeţe se pohybují nejčastěji mezi vrstevníky s asociálními 

charakteristikami. Delikventní party vznikají většinou z lidí, kteří se dobře znají buď ze 

školy, nebo ze sídliště. Jiné party zase tráví svůj volný čas v hernách nebo na 

diskotékách a dříve či později jim na tento způsob ţivota dojdou prostředky, a to je 

přivede ke kriminálním činnostem. U nás je tento typ delikventních part nejčastějším 

typem delikventní skupiny. Některé party zase k trestné činnosti přivede nuda. 

Neuvědomovaným motivem tohoto chování je snaha předvést se před kamarády jako 

„správnej tvrďák―. Pokud by takový člověk ustoupil, byl by brán jako slaboch. 

V partách se potom dospívající často nachází v době školní výuky mimo školní zařízení, 

chovají se agresivně, kradou a dopouštějí se vandalismu. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 

1998].    

 

2. 3. 5 Bydliště 

     Značný vliv na případnou budoucí delikvenci mladých lidí má místo pobytu. 

Mnohem rizikovější je mládeţ, která ţije ve velkých městech neţ mládeţ, která bydlí na 

venkově. Na vesnici jsou lidé stále ještě pevně spojeni s vlastním hospodářstvím, kde 

jim musí jejich děti pomáhat. Taková mládeţ potom nemá tolik volného času. Rovněţ 

mají špatnou dostupnost na různé diskotéky, do barů a heren, atd. Naopak u městských 

dětí se často setkáváme se situací, kde jsou oba rodiče pracovně vytíţeni po celý den a 

někdy i v noci. Lidé si většinou myslí, ţe kriminalita v jejich místě bydliště je větší, 

jestliţe s ní mají vlastní zkušenosti, nebo jí velmi často pozorují.  

 

2. 3. 6 Subkultury 

     Pojem subkultura lze chápat jako jakoukoli dílčí kulturu, jeţ je součástí kultury 

dominantní, jedná se o „kulturu uvnitř kultury―. Obecně se jako subkultura označuje 

kaţdá skupina, kterou spojuje soubor „specifických norem, hodnot, vzorů chování a 

ţivotní styl―, jehoţ výsledkem je markantní odlišení od dominantní kultury. [Velký 
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sociologický slovník, 1996, s. 1248]. Subkultury mohou být činitelem u vzniku 

delikventního chování. Takové skupiny se utváří nejvíce během dospívání. Jedinec 

hledá sám sebe, chce se od dospělých lišit.  

     Časné uvolňování rodinných vazeb v nefunkčních rodinách můţe vést k tomu, ţe si 

vrstevnické skupiny mládeţe vytvoří své vlastní ideologie. Z takových skupin můţou 

vzniknout aţ hnutí, které bude sílit, slábnout anebo úplně zanikne. Svou příslušnost 

mládeţ dává většinou najevo úpravou zevnějšku (účes, oděv, doplňky), slovní zásobou, 

preferencí určitého druhu hudby. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998].  

 Ultrapravicová subkultura 

Skinheadi 

     Za původní rodiště skinheads je povaţován londýnský East End. Rasismus byl 

původně namířen hlavně proti pákistánským imigrantům obviňovaných z toho, ţe berou 

občanům Británie pracovní místa a byty. U nás se počet příslušníků odhaduje na 2 000 

osob. Tvrdé jádro je tvořeno několika elitními organizacemi – Národní obec fašistická, 

Národně-socialistické hnutí, atd. Mají svoji hierarchii. Dále je pro ně typické ostříhání 

vlasů, dţíny, kostkovaná košile. Hudba, kterou poslouchají je jednoduchá, úderná a 

extrémně hlasitá. Jejich činnost je plánovaná. Mají vlastní kodex správného a 

nesprávného chování. Pokud je někdo opustí, je tvrdě potrestán. [MATOUŠEK, 

KROFTOVÁ, 1998]. V posledních letech bylo spácháno pravicově extremistickými 

skupinami nejvíce trestných činů v Praze a v Jihomoravském kraji. Oběť bývá 

útočníkům neznámá (jiná barva pleti – Rom, Vietnamec), nebo provokuje svým 

suverénním chováním. Jejich útok je velmi brutální a někdy pouţívají i zbraně. Na 

členy tohoto hnutí se díváme „skrz prsty―.  

     Skinheads se klasifikuje na Tradicionalističtí skinheads (ti jsou pokračovatelé 

původního Skinheads, mají oblibu v pivu, odpor k hippies), Nazi-skinheads (oslavují 

neonacismus, jejich největším vzorem je Adolf Hitler) a White power je označení pro 

bílé rasistické skini (nejvíce se u nich zachovává národní identita). Vzhledem 

k propojenosti jednotlivých proudů uvnitř subkultury nelze dané skupiny vymezit 

naprosto jednoznačně. [MAREŠ, 2003]. 

 

Hooligans  

     U nás je známe jako „chuligáni―. Tento název označuje radikální (především 

fotbalové) fanoušky. Fotbalové chuligánství je váţný sociální problém. Fungují na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chulig%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
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principu pouličního gangu. Bitky probíhají mezi gangy soupeřících sportovních týmů, 

s pořadatelskou sluţbou či s policií. K dřívějším bitkám a výtrţnostem přímo na 

stadionech se tak v poslední době přidaly smluvené srazy znepřátelených skupin, které 

se, především z důvodu utajení před policií, konají mimo stadion a paradoxně tak 

vzniká jakýsi „sport― ve sportu, ve kterém jsou soupeři předem domluveni nejen na 

místě, ale často i na počtu účastníků, formách boje (zbraně,…). Struktura hooligans 

gangů je podobná gangům pouličním či menším organizovaným skupinám prakticky 

čehokoliv. Z fotbalového chuligánství se tak stal velký fenomén, existují i určitá 

nepsaná pravidla, která jen dokazují organizovanost a domluvu mezi skupinami namísto 

náhodného chuligánství. [www.fss.muni.cz, 8]. Jedná se především o chování před 

policií, vyznávání "fair-play" v boji. Mezi rváči je nemalé procento vysokoškolsky 

vzdělaných či pracovně úspěšných lidí a zároveň i plno těch, pro které jsou rvačky 

jediným ţivotním cílem. Hooligans se stali novou subkulturou, pomalu se dá říci, aţ 

ţivotním stylem Obecně se dá říci, ţe pro některé z hooliganů je chuligánství i smysl 

ţivota, ve kterém uţ původní záminka - fotbal - nehraje ţádnou roli. 

[www.wikipedia.org, 10].  

 

Metalisté 

     Tvoří vlastní specifickou subkulturu. Spojitost mezi metalisty a skinheady je dána 

skutečností, ţe některé hudební skupiny hrající White Power Music převzaly metalový 

styl. Na našem území lze zařadit kapely – Ogmias, Inferno či Trollech, u nichţ je patrné 

propojení s pravicovým extremismem. [MAREŠ, 2003]. 

  

Nazi-punks 

     Toto seskupení představuje zcela specifickou součást punkové subkultury. 

Klasickým heslem této subkultury, vyjadřující nespokojenost a odmítání klasických 

společenských konvencí a norem a zároveň jejich nihilismus a pesimismus, je „No 

future!―, zaznamenávající nekonečnou pochybnost nad jakoukoli změnou k lepšímu. 

Typické pro ně je vyholená hlava s pár vlasy zpevněnými do ostnů, otrhané šaty, různé 

řetízky či zavírací špendlíky. Čeští Nazi-punks se seskupili kolem nově vzniklé praţské 

skupiny Celková imponence v polovině devadesátých let. Současný počet není znám. 

[MAREŠ, 2003]. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chulig%C3%A1nstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fair-play&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Subkultura
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 Subkultura pseudonáboţenská 

Satanisté 

     Satanisté jsou asi největším zastupitelem. Je jich u nás méně neţ skinheadů. Jsou 

sice povaţováni za náboţenskou sektu, ale v pravém slova smyslu nejsou. Jejich učení 

nemá systematickou povahu, nemají vůdce ani ţádnou vnitřní strukturu. Satan 

zosobňuje zlo, špatnost, je označován za otce hříchu a lţi. [www.cool-v-plote.blog. cz, 

9]. Satanistická bible není náboţenským textem, ale pouze soubor myšlenek fotografa 

La Veye. Provádějí tzv. černé mše (parodie církevních obřadů na hřbitovech a 

v kostelích), dochází ke skupinovým souloţím a obětují malé zvíře. Tvrdí satanisté 

ovšem obětují děti či dospělého člověka. Tak tvrdý satanismus není u nás zatím znám. 

[MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998]. Za symbol si zvolili kříţ a převrácený pětiúhelník 

v kruhu. U čísla 666 se asi jedná o symbolickou hodnotu: 6 = 7 – 1. Kdy sedmička 

představuje dokonalost, šestka nedokonalost či zlo. Není znám klíč k vypočítání čísla 

666, domníváme se, ţe se jedná o Antikrista. [www.cool-v-plote.blog. cz, 9]. 

 

2. 3. 7 Média 

     Vliv masových komunikačních prostředků na kriminalitu dětí a mladistvých nelze 

podceňovat. Media mají silný vliv. [www.mvcr.cz, 4]. Největším zprostředkovatelem 

informací je televize. Určité pořady v televizi mají na děti a mladistvé spíše negativní 

neţ pozitivní dopad. Sledování nevhodných televizních pořadů do pozdních večerních 

hodin a vyprávění pocitů následný den po odvysílání spoluţákům ve škole podporuje 

v dětech touhu vyrovnat se lidem, které povaţují za „hrdiny― a často jim tak značně 

zkreslují náhled na ţivot ve společnosti. Tomuto jevu mohou zabránit pouze rodiče, 

protoţe oni nejvíce ovlivňují děti ve výchově a mají zabránit výchově 

k protispolečenskému chování. Převáţně televizní pořady, ať uţ typy válečných 

dokumentů či filmů násilné povahy, ale i pořady pod názvem „ reality show― probouzejí 

v dětech agresi, úzkost, touhu být hrdinou a vybudovat si co nejlepší místo ve 

společnosti s vysokým kapitálem. K tomu ovšem potřebují peníze, a to je i jeden 

z důvodů, proč se převáţně lidé z chudších vrstev uchylují ke krádeţím a loupeţím nebo 

trestným činů násilnické povahy.  

     Primárním médiem je přirozený mluvený jazyk (čeština). Sekundárními médii jsou 

převáţně myšleny tisk (noviny, časopisy, knihy), rozhlas, televize, a popřípadě média 
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zaloţená na digitálním zpracování a přenosu dat, tzv. média „nová― (CD, internet – 

internetové verze tištěných periodik, internetové deníky a časopisy, atd.). [JIRÁK, 

2003]. 

     Média, která slouţí k celospolečenské komunikaci, se nazývají média masová. 

Příjemci nemají mezi sebou ţádné nebo jen slabé sociální vazby, takţe představují 

anonymní masu. Tak tato média vytvářejí nové sociální vazby ve společnosti, utvářejí 

novou identitu pomáhající jedinci najít své místo ve společnosti mezi ostatními lidmi 

(ať uţ skutečné nebo domnělé). [JIRÁK, 2003]. 

     Média se stávají významným prostředkem k ovlivňování postojů a názorů řízených 

osobností, kam samozřejmě patří i mládeţ. Objevují se názory, ţe delikvence a násilí 

mládeţe je zaviněna vlivem médií, zejména televize. [JIRÁK, 2003]. 

     Objevil se pojem tzv. celebrit, tedy lidí vnějškově úspěšných, které se stávají vzory 

mladých lidí, jimţ se snaţí přiblíţit a napodobovat je. [JIRÁK, 2003]. Prostřednictvím 

médií pronikají nové pojmy a stávají se součástí naší mluvy. Jde někdy o přenos 

různých, nám cizích, forem kultury bez citlivého vnímání. Jen kdyţ uváţíme vliv 

různých typů sitcomů, talkshow, jihoamerických telenovel, soutěţí typu Superstar, 

prokládaných mnohými nevkusnými reklamami, jde o výrazné ovlivňování mladé 

generace. [Sborník Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, 2005]. 

     Média mohou vyvolat různě silné citové odezvy, od slabších, jako je smutek, nuda, 

po silnější, jako je strach, vztek či zlost. Především strach a úzkost jsou reakce, s nimiţ 

se dá dobře obchodovat. Tvůrci děl usilují o silné citové odezvy, jako je děs či dojetí. 

Strašidelné příběhy, horrory i thrillery probouzejí strach a napětí. Naopak milostné 

příběhy vyvolávají dojetí. Obojí je pro diváka většinou přitaţlivé. Média však také 

mohou evokovat i mimovolné fyziologické reakce lidského organizmu. Například 

napínavý příběh s tajemstvím můţe vést k dočasnému zvýšení krevního tlaku a 

zrychlení srdečního tepu. Relaxační hudba naopak často vede k uvolnění svalů, 

zpomalení dýchání. [JIRÁK, 2003]. „Sledování násilných obsahů můţe mít za určitých 

okolností nepříznivý vliv na diváky. Nejohroţenější skupinou diváků jsou zvláště děti, 

jimţ mohou být násilné obsahy škodlivé.― [JIRÁK, 2003, s. 189]. 

     Na druhé straně je určitě dobré vyuţít médií k informování nebo učení. Vyuţít 

rozšíření televize k teleedukaci. Pouţít interaktivity internetu k e-learningu, který 

přerůstá ke vzdělávání bez hranic ve virtuálních univerzitách. [JIRÁK, 2003]. 
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3 Prevence kriminality 

     Jako nejvhodnější a nejvýstiţnější definici prevence kriminality povaţuji tu, jak jí 

definoval pan Novotný. „Prevencí kriminality rozumíme soubor nejrůznějších aktivit 

mimotrestního charakteru orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci 

kriminogenních faktorů s cílem zastavit růst kriminality nebo docílit jejího zmenšení ―. 

(NOVOTNÝ, ZAPLETAL, 2001, s. 159). Další taková definice je, ţe prevence 

kriminality jsou veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i 

soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a sniţování 

strachu z ní. Patří sem opatření, jejichţ cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a 

závaţnosti kriminality, ať jiţ prostřednictvím omezení kriminogenních příleţitostí, nebo 

působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Prevence kriminality tedy 

představuje pokus eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím nebo před 

jejím pokračováním. [www.pardubickykraj. cz, 11]. 

     Půjde tedy o působení na faktory kriminality, na příleţitosti a podněty páchání 

trestných činů, o působení na potenciální pachatele a potenciální oběti a o vytváření 

zábran proti páchání trestných činů. [NOVOTNÝ, ZAPLETAL, 2001]. Jedním 

z důleţitých ukazatelů vztahu a důvěry občanů v orgány státu je míra spokojenosti 

s činností jednotlivých institucí, které v oblasti kontroly kriminality, včetně její 

prevence, hrají podstatnou roli. [www.ok.cz, 18] 

 

 3. 1 Základní pojmy z oblasti prevence 

     Na základě materiálu Ministerstva vnitra ČR lze prevenci kriminality rozdělit: 

 Sociální prevence  

     Sociální prevence jsou aktivity, které ovlivňují proces socializace, sociální integrace 

jedince. Do sociální prevence je zahrnuta také pomoc obětem trestné činnosti. Při 

realizaci sociální prevence by se nemělo zapomínat zohledňovat specifické podmínky a 

problémy lokality, na kterou se bude naše činnost zaměřovat. [www.mvcr.cz, 19]. 

Kaţdá lokalita je charakteristická odlišným výskytem a strukturou sociálně 

patologických jevů, které je nutno respektovat při realizaci preventivních aktivit.  

     Velké mnoţství projektů můţeme rozčlenit podle druhu aktivit a také podle cílových 

skupin na: 

- sportovní aktivity (sportovní vybavení, skate + in line areály, plácky, hřiště) 
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- zájmové aktivity (klubové, technické, umělecké) 

- nízkoprahová zařízení + streetwork 

- poznávací akce, výchovné a terapeutické pobyty 

- krizová a poradenská zařízení (azylová zařízení, výchovná zařízení) 

- pomoc obětem trestné činnosti 

- specifické projekty (projekty na zvyšování právního vědomí, proti šikaně a projekty  

  participující na činnosti PMS, SVI, fanprojekty, atd.) 

Tyto typy se navzájem prolínají, proto nelze stanovit přesné hranice těchto typů. 

[www.mvcr.cz, 20]. 

 

Sportovní aktivity 

     Hlavním cílem těchto projektů je nabídnout dětem a mládeţi moţnosti proţití jejich 

volného času. Cílovými skupinami jsou „nudící se― děti, jedinci ze sociálně slabého 

prostředí, mladiství delikventi. [www.mvcr.cz, 20]. 

- sportovní vybavení a půjčovny – míče, stany, lyţe, hokejky, kola, atd. poskytuje se  

  pouze subjektům, kteří organizují volnočasové aktivity. [www.mvcr.cz, 20]. 

- skate + in line areály – zde se především jedná o vybavení areálu různými překáţkami  

  a o půjčovny sportovního vybavení. Musí být zajištěna sociální asistence. Asistent  

  musí mít určité vlastnosti (neformální autorita, komunikativnost, důvěryhodnost,  

  spolehlivost, kvalifikaci a zájem, atd. Vzhledem k dohledu zabraňuje se vandalům či  

  jiným výtrţníkům v ničení areálu. Je vhodné, aby byl vypracován bezpečnostní a  

  provozní řád, který bude dodrţován[www.mvcr.cz, 20]. 

- sportovní plácky – sem můţeme zařadit hřiště na sídlišti, kde se mohou provozovat  

  míčové hry, dále sem řadíme betonové stoly na stolní tenis. Musí být správce plácku,  

  který se postará a funkčnost a čistotu určeného místa a bude opravovat poškozené věci.  

  Pokud toto všechno funguje, pak je městu či obci poskytována dotace. [www.mvcr.cz, 

22]. 

- hřiště – jsou to školní hřiště, které jsou zpřístupněny veřejnosti. Je vyuţíváno mimo  

  školní vyučování a musí splňovat několik podmínek. Například ohraničení, půjčovna,  

  provozní řád, trenérské vedení, atd. Dotace se potom poskytuje hlavně na vybavení,  

  jako jsou například branky, míče, sítě, pálky, chrániče, atd. [www.mvcr.cz, 22]. 

 

http://www.mvcr.cz/
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Zájmové aktivity 

     Zájmové aktivity by měly mít za cíl trávení volného času tvořivým způsobem a tím 

sníţit bariéry. Bariérou můţe být chudoba, mentální postiţení, rasová či náboţenská 

odlišnost, atd. Jde zejména o malování, modelování, keramiku, zpěv, tanec, atd. 

Klubová činnost by měla být pravidelná, a měly by se tam střídat skupiny dle zaměření. 

Neměl by rozhodovat počet klientů. A rozhodující je pouze prostor, personální obsazení 

popřípadě materiály. Dotace se pak vyuţívá na vybavení klubovny nábytkem, různými 

pomůckami, materiály, hudebními nástroji, knihami, atd. [www.mvcr.cz, 20]. 

 

Nízkoprahová zařízení, streetwork 

     Zde je hlavním cílem stáhnout rizikovou mládeţ z ulice a odklonit je od hospod, 

heren, alkoholu, cigaret a drog. Jde tedy o vytvoření podmínek pro smysluplné, účelné a 

vhodné trávení volného času. Nízkoprahovost kluboven lze definovat jako otevření se a 

pomoc velkému spektru mládeţe s různými specifickými problémy. Tato klubovna bývá 

velmi často vybavena kulečníkovým stolem, stolem na stolní tenis, stolem s fotbálkem, 

šipkami, počítačem, televizorem, atd. I zde je pouze problém prostorový, materiální a 

personální. Nejčastějším provozovatelem jsou neziskové či církevní organizace, dále 

potom Domy dětí a mládeţe, Centra volného času, atd. [www.mvcr.cz, 20]. 

 

Poznávací akce, výchovné a terapeutické pobyty 

     Můţe se jednat o výlety, víkendové zájezdy, ale i déletrvající odborně vedené 

terapeutické pobyty. Dá se říci, ţe společným jmenovatelem projektů je změna 

prostředí, zařazení do kolektivu, podřízení se pravidlům a určitá organizovanost. 

Z hlediska doby trvání rozlišujeme pobyt na: 

- jednorázové akce – výlety za město, do přírody, na památky, hudební vystoupení,  

  soutěţe, apod. 

- krátkodobé pobyty – jde o víkendové či maximálně týdenní výlety, turistiku,  

  poznávání přírodních a kulturních památek. Pro některé klienty je to příleţitost  

  k osvojení nových sociálních dovedností – zakoupení jízdenky, jízda MHD, objednání  

  jídla v restauraci, atd. Cílovou skupinou jsou především děti z romských rodin. 

- dlouhodobé pobyty – jedná se o letní tábory, lyţařské výcviky, vodácké tábory, apod.  

  Nejedná se pouze o „rekreaci―, ale i o výuku společenského chování, výchova ke 
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  zdravému ţivotnímu stylu, besedy o závislostech, kriminalitě, atd [www.mvcr.cz, 20]. 

Krizová a azylová zařízení 

     Základními typy těchto zařízení, které jsou podporovány státní účelovou dotací 

v rámci preventivních programů, jsou zejména: 

- noclehárny pro bezdomovce 

- azylová bydlení pro osoby bez přístřeší (navrátilci z výkonu trestu) 

- azylová bydlení pro matky s dětmi v tísni 

- krizová lůţka pro děti a mládeţ a chráněná bydlení 

- domy na půl cesty. [www.mvcr.cz, 20]. 

 

Pomoc obětem trestných činů 

     Nejen pachatel, ale především oběť potřebuje odbornou pomoc (psychickou, 

sociální, právní). Komplex sluţeb poskytují na místní úrovni nestátní neziskové 

organizace a církev, na republikové úrovni je pak síť Bílého kruhu bezpečí. Specifickou 

skupinou jsou potom svědci a oběti domácího násilí. [www.mvcr.cz, 20]. 

 

Specifické projekty 

Zvyšování právního vědomí a projekty zaměřené proti šikaně 

     Cílem je předání informací z oblasti právního vědomí a vštěpování společenských 

norem. Kromě předmětů na školách, se jedná o přednášky, besedy, různé informační 

materiály, atd. Realizátory jsou především MěÚ, učitelé, preventisté státní či městské 

policie, kteří absolvovali program organizace Partners Czech „Právo na kaţdý den―.  

[www.mvcr.cz, 20]. 

     Nově se pouţívá jako resocializační program pro cílovou skupinu mladistvých 

pachatelů, kteří jsou klienty Probační a mediační sluţby ČR. „Právo na kaţdý den― se 

zaměřuje na odpovědnost za spáchaný čin, na eliminaci následků neţádoucího chování.  

[www.mvcr.cz, 20]. 

 

Systém včasné intervence 

     Specifickým meziresortním projektem zaměřeným na práci s rizikovými, 

delikventními a ohroţenými dětmi je projekt „Systém včasné intervence―. Jde o 

vytvoření podmínek pro sociálně nápravné intervence státní a veřejné správy i 
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nestátních organizací. Musíme vytvořit metodickou spolupráci, jednotné informační 

prostředí, konkrétní praktická opatření (samotný proces nápravy delikventa). 

[www.mvcr.cz, 20]. 

 

Prevence diváckého násilí 

     Na fotbal a hokej chodí stále více mladých lidí a řada z nich je velkými fanoušky. 

Cílem projektů Junior Fan klubů je ovlivňovat chovaní nejmladších fanoušků. Klub 

funguje jako otevřená klubovna, kde mají členové určité výhody (styk s hráči, 

symbolické vstupné, vytyčený prostor v hledišti), postupně se mění na klub 

s registrovaným členstvím. O klubech se můţeme dozvědět pomocí letáků, které jsou 

rozdávány návštěvníkům zároveň se vstupenkami, ale můţeme se to i dozvědět ve škole 

při různých besedách. [www.mvcr.cz, 20]. 

 Situační prevence  

     Tato prevence staví na zkušenosti, ţe určité druhy kriminality se objevují v určité 

době, na určitých místech a za určitých okolností a snaţí se je minimalizovat. Dalo by 

se říci, ţe největší efekt mají u majetkové kriminality. Hlavně také záleţí na finančních 

a personálních prostředcích, které jsou ochotni investovat. [www.mvcr.cz, 19]. 

     Prostřednictvím opatření klasické (uzamykací systémy, bezpečnostní fólie, mříţe, 

trezory,…), reţimové (zahrnuje administrativně organizační opatření komplexního 

charakteru), fyzické (je prováděna policií, armádou, stráţníci bezpečnostních sluţeb,…) 

a technické (ochrana dat a informací, elektrická zabezpečovací a poţární signalizace,…) 

ochrany se snaţí situační kriminogenní podmínky minimalizovat. Úspěšnost je 

podmíněná adekvátní volbou opatření (kamerové systémy, osvětlení, oplocení, atd.). 

[www.mvcr.cz, 23]. 

     Hlavním takovým cílem je zvýšit pocit bezpečí, zvýšit efektivitu práce 

bezpečnostních sloţek a zlepšit koordinaci jejich postupu. Snad nejvíce časté projekty 

jsou zabezpečit byty, domy, chaty proti vloupání, osvětlení frekventovaných a 

nepřehledných míst, městské kamerové systémy. [www.mvcr.cz, 20]. O situační 

prevenci mají podle mého názoru velký zájem obce. Důkazem, ţe obce spolupracují je 

velká finanční spoluúčast. 
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Městské kamerové dohlíţecí systémy 

     Největší rozvoj dosáhl integrovaný záchranný systém při ohroţení bezpečnosti 

občanů a pro práci represivních sloţek (monitorování dopravy – rychlost, zácpy, pátrání 

po ukradených motorových vozidlech, atd.). Ale úplně tím nejhlavnějším je vytvoření 

bezpečnostních zón, kde kamerový systém slouţí k dohledu na dodrţování veřejného 

pořádku a zvyšují tak pocit bezpečí občanů. Kamery se především dávají do míst, kde je 

vysoký počet trestných činů například pouliční kriminalita, nedodrţování veřejného 

pořádku, ničení majetku aj. Jedná se tedy o nádraţí, parkoviště a obchodní zóny. Pokud 

je nějaké takové místo kamerováno, musí to občané vědět. Kamerový systém je 

především zapojen do programů obcí na místní úrovni. Novým trendem se stávají 

„mobilní― kamerové soupravy (přenosné). Dá se také říci, ţe se jedná o nejvíce 

nákladný preventivní projekt. [www.mvcr.cz, 24]. 

 

Pult centralizované ochrany  

     Je to zařízení, které patří mezi systémy s dálkovou signalizací. Pomocí linek 

jednotné telekomunikační či rádiové sítě přenesou a vyhodnotí signalizace v případě 

narušení elektronicky zabezpečených objektů města nebo obce (školy, nemocnice aj.). 

Toto zařízení je v nepřetrţitém provozu a obsluhují ho pouze policisté. [www.mvcr.cz, 

20]. 

 

Signál v tísni 

     Jeho princip spočívá v tom, ţe před telefonní přístroj je připojen speciální přístroj, 

který se ovládá dálkovým ovladačem. Ovladač funguje 30 – 50 metrů, pokud ho klient 

stiskne, automaticky se propojí s městskou policií, ta se dále spojuje s dispečinkem 

záchranné sluţby podle potřeby. [www.mvcr.cz, 20]. 

 

Instalace bezpečnostních stojanů pro kola (uzamykatelné řetězy) 

     Krádeţe kol jsou pro obce a města velkým problémem. Tyto stojany umoţňují 

uzamčení kola za rám pevné konzole pomocí odolného uzávěru, který je přímo součástí 

stojanu. Stojany můţe pouţívat kaţdý občan, který si zakoupí zámek (není součástí 

stojanu). Tyto zámky některá města i zapůjčují. [www.mvcr.cz, 20]. 

 

http://www.mvcr.cz/
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Osvětlení rizikových míst 

     Nejdůleţitějším cílem je zpřehlednit prostor a tím odradit potenciální pachatele. 

Lépe to také působí na psychiku občanů, kteří se cítí mnohem bezpečněji na 

osvětlených místech. Osvětleny jsou především nadchody, podchody, parkoviště, temná 

zákoutí, nádraţí aj. [www.mvcr.cz, 22]. 

 

Oplocení rizikových míst 

     Cílem je především zajistit majetek, popřípadě zvýšit bezpečnost občanů. Je to velmi 

jednoduchý a efektivní prostředek, jak odradit vandala nebo mu alespoň ztíţit vniknutí 

na cizí pozemek. [www.mvcr.cz, 12]. 

 

Bezpečnost v dopravě 

     Jde o zvýšení bezpečí občanů (hlavně pak dětí a seniorů). Mezi účinné prostředky 

můţeme zařadit dobře označené a viditelné přechody pro chodce, příčné prahy, které 

řidiče zpomalí, měřiče rychlosti aj. [www.mvcr.cz, 20]. 

 

Informování veřejnosti o moţnostech ochrany před trestnou činností  

     Usiluje o předcházení páchání konkrétních druhů trestné činnosti. Je zaloţeno na 

vysvětlování konceptů bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé 

kriminální situace a psychickou připravenost ohroţených osob, vysvětlování smyslu 

technického zabezpečení a dalších zabezpečovacích systémů (preventivní aktivity PČR, 

poradenské činnost, schránky důvěry, atd.). Podle toho, komu jsou preventivní aktivity 

adresovány, rozlišujeme [www.mvcr.cz, 20]. 

 

Typy projektů: 

 a) Z hlediska způsobu, jaký je pouţit pro přenos sdělovaných informací: 

- Média (tisk, audio, video, internet) – noviny, letáky, broţury, místní rozhlasové  

  stanice, TV stanice, promítání VHS a DVD či www stránky 

- Akce pro veřejnost – besedy na školách, dětských domovech, klubech pro seniory,  

  dále pak dětské dny.  

- Zařízení pro veřejnost – schránky důvěry, poradenské místnosti s nabídkou servisních  

  sluţeb, mobilní poradenská zařízení PČR a MP.  

- Venkovní prostředky k informování občanů – varovné nápisy, cedule, značky,  
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  bilboardy. 

- Kampaně – jde o cílené, soustředěné působení na širokou veřejnost či určitou skupinu  

  lidí.  

[www.mvcr.cz, 20]. 

 b) Z hlediska cílových skupin příjemců informací: 

- Široká veřejnost. 

- Specifická skupina potencionálních i faktických obětí trestné činnosti.  

  [www.mvcr.cz, 20]. 

     Nejčastější projekty informování občanů a komunikace s občany jsou přednášky, 

kurzy nácviku sebeobrany, poradenská centra, mobilní poradny, sousedská výpomoc, 

evidence jízdních kol. [www.mvcr.cz, 20]. 

     Zařízení a prostředky pro komunikaci s veřejností jsou nástěnky a vývěsní skříňky, 

schránky důvěry, tištěné informační materiály, bezpečný výběr a směna peněz. 

[www.mvcr.cz, 20]. 

 

o Prevence primární  

     Preventivní aktivity u této prevence jsou adresovány veškerému obyvatelstvu, ať jiţ 

celého státu nebo některého města či místa nebo některým demograficky vymezeným 

skupinám obyvatel, např. mládeţi, ţenám, národnostním a etnickým menšinám. 

Primární prevence působí plošně v tom smyslu, ţe působí na kaţdého, aniţ by brala 

v úvahu stupeň kriminálního ohroţení nebo kriminální rizikovosti. Primární prevence je 

tedy pojímaná jako nepřímá strategie, která je zaměřená na celou populaci. Primární 

prevence hlavně zahrnuje aktivity, které se zaměřují na výchovu, vzdělání, volný čas a 

poradenství. Důleţitým bodem je rozšiřování prevence na školách a ve společnosti. 

[NOVOTNÝ, ZAPLETAL, 2001]. 

 

o Prevence sekundární  

     Sekundární prevence je brána jako přímá strategie. Sekundární prevence je zaměřena 

na kriminálně rizikové skupiny (děti bez dozoru, děti dopouštějící se záškoláctví, 

ţebráci, bezdomovci aj). Sekundární sociální práce je i práce terénních sociálních 

asistentů, kteří se pohybují mezi ohroţenou mládeţí v jejím přirozeném prostředí (ulice, 

kluby, diskotéky, herny aj.). [NOVOTNÝ, ZAPLETAL, 2001]. 
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o Prevence terciární  

     Tato přímá preventivní strategie spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob. 

Představuje nápravu kriminálně narušených osob a její opatření se zaměřují na ty, kteří 

trestný čin jiţ spáchali. [NOVOTNÝ, ZAPLETAL, 2001]. Spočívá v pracovním 

uplatnění, sociální a rodinné poradenství, pomoc při hledání bydlení.  Dále se zaměřuje 

na lokality, které jiţ byly kriminalitou zasaţeny a na osoby, které se jiţ staly oběťmi 

trestných činů. Jejím cílem je především napravit nefunkční prostředí. [www.mvcr.cz, 

19]. 

     Součástí prevence je také preventivní politika. Tato preventivní politika se v ČR 

rozvíjí od roku 1996, kdy byl pojem prevence kriminality definován, a kdy mu byl dán 

praktický obsah tím, ţe byl vymezen okruh objektů a subjektů. Byl vytvořen 

mechanismus vyčleňování finančních prostředků. Eliminuje sociálně patologické jevy a 

sniţuje příleţitosti pro spáchání trestných činů. Mezi hlavní cíle preventivní politiky je 

nutné uvést sniţování míry a závaţnosti trestné činnosti, zvyšování pocitů bezpečí 

občanů a jejich aktivní účast na omezování příčin kriminality. Těmi nejdůleţitějšími 

orgány je justice, policie, soudy a zastupitelství. [www.mvcr.cz, 19]. 

 

3. 2 Úloha státu v prevenci kriminality 

     Kdyţ po listopadu 1989 v České republice došlo k expanzi kriminality, bylo brzy 

zřejmé, ţe trestně právní prostředky ke kontrole kriminality stačit nebudou. Odborníky 

byly zpracovány expertízy, které jasně prokazovaly potřebu vytvořit Výbor prevence 

kriminality jako meziresortní orgán. Aţ v roce 1993 česká vláda rozhodla o zpracování 

programu sociální prevence a prevence kriminality a aţ ke konci tohoto roku bylo 

rozhodnuto o vytvoření Republikového výboru pro prevenci kriminality. Jako 

meziresortní, koordinační a metodický orgán byl tento výbor zřízen při ministerstvu 

vnitra. Ve výboru je zastoupeno zejména ministerstvo obrany, práce a sociálních věcí, 

spravedlnosti, školství, mládeţe a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví a jeho předsedou 

je ministr vnitra.  

     Jeho hlavními úkoly jsou: Koordinovat činnost příslušných ústředních orgánů státní 

správy v oblasti kriminality mládeţe. Dále spolupracovat s občanskými iniciativami a 

hnutími, církvemi a hromadnými sdělovacími prostředky v oblasti kriminality mládeţe 



34 

a iniciovat činnost v oblasti prevence kriminality a podporovat vznik místních komisí 

pro prevenci kriminality. Je nutné vypracovat a realizovat na základě meziresortní 

spolupráce projekty a programy prevence kriminality, které respektují místní podmínky. 

Je třeba posuzovat účinnost preventivních programů a předkládat vládě ČR zprávy o 

účinnosti prevence kriminality.  

     Práce státní správy je podporovat a usnadňovat regionům realizaci projektů, které se 

týkají prevence kriminality. Od roku 1996 jsou tyto programy podporovány ze státního 

rozpočtu (dotace). [www.mvcr.cz, 25]. 

     Od roku 2003 je objevuje program Partnerství. Tento program zdůrazňuje roli 

policie. Je bráno v úvahu, ţe policie má nejvíce informací týkající se bezpečnosti 

jednotlivých lokalit. Další programem, který ho doplňuje, je Bezpečná lokalita. Tento 

program realizuje Ministerstvo vnitra se spoluprací policie. Není podporován ze 

státního dotačního systému, ale ze soukromých sektorů. [www.mvcr.cz, 25]. 

 

3. 3 Strategie prevence kriminality 

     V posledních letech jsou v prevenci kriminality aktivní některá velká města. 

Kriminalita je v nich výrazná a lidé nemají pocit bezpečí. S velikostí města se jeho 

kriminalita zvětšuje, ţivot ve velkých městech je nebezpečnější. Zvyšující počet 

trestných činů se však nejčastěji vysvětluje slabou sociální kontrolou ve městech, která 

úzce souvisí s vysokou koncentrací obyvatel.  

     Na tuto situaci reaguje Republikový výbor pro prevenci kriminality, který v nejvíce 

ohroţených lokalitách poskytuje místním úřadům metodickou pomoc, schvaluje státní 

účelové dotace a preventivní programy a hodnotí jejich účinnost. Pokud ovšem město 

chce vytvářet nějaké strategie v oblasti prevence kriminality, vyţaduje to odhodlání 

městského zastupitelstva, aby se věnovalo dlouhodobě a systematicky rozvoji 

komunitní sociální prevence. Následuje výběr manaţera a zřízení komise pro prevenci 

kriminality. Komise pro prevenci kriminality se zřizuje při městském úřadě. Základem 

pro správné zaměření preventivních aktivit v dané lokalitě má být tzv. Komplexní 

součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni.[www.mvcr.cz, 26]. 

Realizátoři jednotlivých dílčích projektů tvoří koordinační seskupení mezi obcí, komisí 

a manaţerem, přičemţ mají mezi sebou rozdělené úkoly a specializují se na jednotlivé 

určité činnosti – např. na práci s určitými sociálními skupinami, na poskytování 

poradenských sluţeb. [www.mvcr.cz, 26]. 
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     Strategie tvoří analýza existující kriminální situace na místní úrovni, která nám dá 

odpovědi na to, kdo, kde a kdy se dopouští jaké trestné činnosti, jakým způsobem a 

z jakého důvodu. Druhá část zhodnocuje vývojové situace, moţnosti ovlivnění výskytu 

kriminality a negativních jevů a moţnosti zásahům proti nim. Bez této předchozí 

přípravy by se celá realizace preventivních programů mohla vymknout původním cílům 

a ztratila by tak efektivitu realizace preventivních programů. [www.mvcr.cz, 26]. 

 

3. 4 Systém prevence kriminality v České republice 

     Systém prevence kriminality je tvořen několika pilíři:  

Prvním pilířem jsou resortní programy prevence kriminality, které vycházejí z věcné 

působnosti jednotlivých ministerstev. Obohacují tak jejich běţné činnosti o nové prvky 

a přístupy a ovlivňují tvorbu příslušné legislativy.  

Druhým pilířem jsou programy nevládních a charitativních organizací, jejichţ činnost je 

do značné míry dotována z resortních a městských dotačních zdrojů.  

Třetím pilířem jsou analytické a preventivní aktivity Police ČR.  

Čtvrtým pilířem jsou aktivity podnikatelských subjektů: pojišťovny, komerční, 

detektivní a bezpečnostní sluţby.   

Pátým pilířem jsou preventivní programy realizované samosprávnými orgány měst. 

[www.mvcr.cz, 27]. 

     Rozvoj systému prevence kriminality v  České republice je tvořen několika 

vybranými prvky. Nejdůleţitější část představuje analytická, koncepční a metodická 

činnost, druhou nejpodstatnější je vědecký výzkum zaměřený na kriminogenní jevy a 

poslední část tvoří vzdělávání pracovníků v oblasti prevence. [www.mvcr.cz, 27]. 
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3. 4. 1 Programy prevence na místní úrovni 

     Programy prevence kriminality na místní úrovni tvoří základ systému prevence 

kriminality v ČR. Realizace tohoto programu se provádí prostřednictvím tzv. Programu 

prevence kriminality na místní úrovni. Cílem tohoto programu je zvyšování pocitu 

bezpečnosti občanů a sniţování míry kriminality ve větších městech zatíţených 

vysokou mírou kriminality. Na místní úrovni jsou zapojeny orgány veřejné správy, 

policie, nevládní organizace a další instituce působící v obcích. [www.pardubickykraj. 

cz, 11]. 

     Ministerstvo vnitra poskytuje obecním zastupitelstvům konzultace a nabízí jim 

pomoc při zpracování programů prevence kriminality. Ovšem jen samo zastupitelstvo 

nese zodpovědnost za přípravu a realizaci programu. Odbor prevence kriminality 

zajišťuje dotační systém ze státního rozpočtu. Ten však musí splňovat následující 

podmínky: Vysokou míru kriminality, kvalitně zpracovaný program „ Prevence 

kriminality na místní úrovni―, schválení programu zastupitelstvem obce, manaţerské 

zajištění programu a finanční spoluúčast města na jeho realizaci. Kaţdý kraj by měl mít 

své preventivní programy. [www.mvcr.cz, 20]. 

     Typy organizací realizující projekty prevence kriminality 

1.   Církev 

2.   Dům dětí a mládeţe 

3.   Dětský domov 

4.   Městská policie 

5.   Městský úřad 

6.   Nestátní neziskové organizace 

7.   Policie ČR 

8.   Pedagogicko - psychologická poradna 

9.   Samospráva 

10. Sportovní kluby 

11.  Střediska výchovné péče 

12.  Škola 

[www.google.com, 28]. 

Kaţdý projekt musí obsahovat: 

- hlavní cíl, k němuţ má projekt směřovat a stanovení vedlejších cílů, 

- stanovení cílové skupiny, 
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- určení realizátora projektu, 

- výběr prostředků a metod k dosaţení cíle/cílů, 

- popis projektu (popis činností, metody a techniky), 

- zpracování plánů včetně časového harmonogramu realizace projektu, 

- materiální a personální zabezpečení projektu, 

- finanční rozpočet a ekonomické zdroje, 

- stanovení kritérií a způsobu hodnocení projektu a způsobu kontroly. 

[www.mvcr.cz, 20]. 

 

3. 5 Preventivní programy v Litomyšli 

     V rámci preventivních programů zavedlo město Litomyšl kamerový systém na 

veřejných místech. Před obchody je moţnost vyuţití bezpečnostních stojanů na jízdní 

kola. Mládeţ se můţe ve volném čase sportovně vyţít v bike parku. Zvýšené osvětlení 

rizikových míst (podchody, přechody přes silnici). Obyvatelé města mohou téţ 

navštěvovat kurzy sebeobrany. Dále v našem městě funguje program „Prevko―. 

V součastné době je zpracován projekt „LILIE―, který najdete v příloze číslo 1. 

 

3. 5. 1 Prevko Litomyšl 

Obsah a cíle projektu 

     Jedná se o pilotní projekt krajského centra primární prevence. Vznik projektu je 

spojen s konkrétními potřebami učitelů a ţáků, které vzešly ze vzájemných setkání v 

průběhu minulých let. Smyslem Prevka je systematická podpora aktivit v oblasti 

primární i sekundární prevence sociálně neţádoucích jevů. Aktivity jsou zaměřeny 

třemi hlavními směry: 

- metodická podpora pedagogům (školním metodikům prevence)  

- odborné vzdělávání  

- interaktivní programy pro školy a třídní kolektivy 

Znamená to tedy, ţe cílovou skupinu tvoří kolektivy základních a středních škol, vč. 

třídních učitelů a vedení školy. Dále pak školní metodici prevence, výchovní poradci a v 

obecném smyslu i celá laická veřejnost v oblasti regionu Litomyšl a okolí. Jde o cca 15 

- 20 škol a školských zařízení. Cílem je odhalení, příp. následné řešení či poradenství v 
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oblasti sociálně neţádoucích jevů (vč. šikany) uvnitř třídních, ale i celoškolních 

kolektivů. Jde také o efektivní metodické vedení preventivních aktivit ve školách. 

Součástí tohoto cíle je vytvoření fungující sítě sluţeb, které souvisejí s preventivními 

aktivitami v regionu. [www.prevko.cz, 13].  

a) Programy pro učitelské sbory "Minimum prevence" 

     Jde o nově sestavený seminář pro kompletní učitelský sbor ve škole. Cílem je 

informovat pedagogy o problematice sociálně neţádoucích jevů jako je například 

šikana, záškoláctví, agresivita, vulgární projevy, despekt ţáků vůči učitelům, zneuţívání 

návykových látek, specifika současných subkultur atd. [www.prevko.cz, 14].  

     Časová dotace je stanovena na minimálně 6 hodin přímé práce. Ideální jsou tedy dny 

vedlejších prázdnin či ředitelského volna. Moţné je i rozdělení na dvě odpolední 

setkání. Technické poţadavky jsou prakticky minimální: dostatečně velká učebna, kde 

je moţné neformální uspořádání ţidlí, kde je prostor pro některé nestatické aktivity. 

Realizace programu předpokládá částečnou finanční spoluúčast objednatele. Jde o 

částku v hodnotě kolem 1 000 Kč. [www.prevko.cz, 14].  

b) Programy pro třídní kolektivy 

     Posláním interaktivních programů pro školy prevko Litomyšl je podpora školám 

(třídním učitelům, metodikům prevence), resp. samotným ţákům, kteří usilují o 

efektivní předcházení rizikovému chování. Nabízíme program, který vţdy 

konkretizujeme na základě specifické zakázky. [www.prevko.cz, 15]. 

     Cílem konkrétních programů je prostřednictvím zjištěných vztahů a vazeb v 

kolektivu nabídnout cílové skupině (ţákům i jejich učitelům) proţitky či náhledy 

takových kompetencí (dovednosti, schopnosti, postoje), které podporují zdravý ţivotní 

styl. A to nejenom v době realizace programu, ale také po jeho skončení jako trvalou 

kvalitu. Snahou je zejména: 

- rozvoj sociálních dovedností  

- rozvoj a podpora komunikativních dovedností  

- nabídka moţností efektivně navazovat zdravé vztahy v rodině i mimo ni  

- posílení schopnosti samostatně či ve spolupráci čelit sociálnímu tlaku  

- posílení schopnosti řešit problémy  
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- podpora postojů, které deklarují ţivot bez návykových látek  

- zprostředkování proţitků, které podporují efektivní trávení volného času  

- poskytnutí objektivních informací o některých neţádoucích chováních (uţívání 

 návykových látek, šikana apod.)  

- pozitivní postojové změny  

     Cílovou skupinou jsou ţáci základních (vč. speciálních) a středních škol v regionu. 

Do středu zájmu je nutné téţ zahrnout třídní učitele, učitele daných třídních kolektivů, 

resp. další učitele (vč. vedení školy), kteří s ţáky dále pracují a setkávají se v 

kaţdodenním ţivotě. [www.prevko.cz, 15].  

Konkrétní programy pro třídní kolektivy.  

     Programy jsou zajišťovány na základě uzavřeného písemného kontraktu se školou, a 

to odborníky pracovního týmu. Účast třídního učitele je vţdy vítána (konkrétní forma je 

obsahem uzavřené smlouvy). Kontrakt je zpravidla uzavírán na základě předchozího 

zjišťování informací o konkrétní skupině, souvislostech, realizovaných opatřeních, 

poţadavcích apod. formou důvěrného dotazníku. Kontrakt má podobu dohody, ve které 

se obě strany zavazují k nějakým povinnostem a právům. Závěrem je vypracována tzv. 

finální písemná zpráva. [www.prevko.cz, 17].  

     Jedná se o tři setkání s dotací na dvě vyučovací hodiny. Kaţdá návštěva probíhá 

vţdy po dvou týdnech. 

- Cílem prvního setkání je navození (v rámci reálných moţností) atmosféry tvůrčí 

spolupráce a sběr sociometrických dat. Výchozím bodem je práce v komunitním 

kruhu (prostorové uspořádání třídy). Seznamovačky, zahřívačky – smyslem je 

zbourat počáteční nedůvěru, ostych. Iniciativa, zejm. verbální je přenesena na 

skupinu. Témata, která nejsou osobní, zkoumají postoje některých ţáků.   

- Cílem druhého setkání je náhled členů třídního kolektivu do skupinových vztahů 

a dynamiky, vč. pojmenování problémů; také je zde prostor pro adekvátní 

interpretaci sociometrického snímání. Sebereflektivní náhled na skupinu s 

vyuţitím různých psychoterapeutických technik  

- Cílem třetího setkání je uchopení reálných problémů a nabídka, vč. ukázky toho, 

co by se dalo dělat; skupinová spolupráce je společným jmenovatelem.  

http://www.prevko.cz/
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Je samozřejmě moţné v dalších setkáních dle aktuální potřeby pokračovat. 

- Cílem dalšího setkání je společné vytvoření přesahu celé interaktivní práce, tedy 

specifikace základních norem a pravidel pro další existenci; ukázka moţné 

třídnické hodiny. 

Spolupráce můţe být také v rovině krizové intervence, například při vyšetřování šikany 

(individuální konzultace s dětmi i dospělými). [www.prevko.cz, 15].  

     Školy a všechna školská zařízení v regionu Litomyšl a okolí mají moţnost účastnit 

se několika grantových řízení. Jsou vypisované těmito institucemi: Ministerstvo školství 

a Ministerstvo tělovýchovy, Pardubický kraj, město Litomyšl, ostatní obce. 

[www.prevko.cz, 16]. Zaměřím se na město Litomyšl a ostatní obce. 

Město Litomyšl 

     Odbor školství, sportu a volného času podporuje mnoho různých aktivit. Sportovní 

vyţití, volnočasové aktivity, kulturní akce, krouţky, zájmové organizace, akce škol 

apod. Ţádosti se podávají na jednotném formuláři. Termíny nejsou přesně stanoveny, 

nicméně platí, ţe první kolo schvalování probíhá na jaře (ţádosti do konce ledna) a v 

létě (ţádosti do konce května). [www.prevko.cz, 16].  

Ostatní obce 

     Město Litomyšl sice podporuje mnoho aktivit, ale jedná se o školy, jejichţ je 

zřizovatelem, resp. o takové instituce, které buď sídlí na území města, nebo zde vyvíjejí 

svou činnost. Pokud nevyhovuje ani jedna z uvedených podmínek, lze se obrátit na 

zřizovatele, tedy příslušný obecní či městský úřad. Tyto obce mají ve své kompetenci 

rozhodnout (rada či zastupitelstvo) o finančních příspěvcích na nejrůznější aktivity. 

[www.prevko.cz, 16].  
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4 Sociálně-právní ochrana dětí 

     Sociálně právní ochrana dětí je zaručena v České republice zákonem číslo 359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  

     Sociálně právní ochrana dítěte znamená ochranu práva na příznivý vývoj, řádnou 

výchovu a ochranu zájmů dítěte. Cílem je zájem a blaho dítěte. Ochranu dětí zajišťují 

příslušné orgány a obce. Tyto zajišťují opatření směřující především k ochraně dětí před 

tělesným nebo duševním zanedbáváním. Smyslem intervence státu je ochrana dítěte 

jako slabšího vůči dalším osobám a okolním negativním jevům.  

     V občanskoprávním řízení, týkajících se nezletilých, vykonávají pracovnice v rámci 

sociálně právní ochrany dětí na základě ustanovení soudu nebo okresního státního 

zastupitelství funkci kolizního opatrovníka. V rámci této funkce se osobně zúčastňují 

řízení u soudů a notáře, kde figurují jako účastník řízení. Tím poţívají veškerá práva 

stanovená zákonem - vyjadřovat se k projednávané věci, dávat návrhy. Při jednáních 

hájí zájmy nezletilých, a to v řízení opatrovnickém, občanskoprávním, dědickém - před 

soudem i u notáře, trestním, detenčním, případně kolizní opatrovník figuruje jako 

účastník přezkumného správního řízení. 

     Vyskytují-li se připomínky k péči rodičů o děti, je moţné přikročit k výchovným 

opatřením - napomenutí, dohled nad nezletilým, uloţení omezení. 

a) napomene vhodným způsobem nezletilého, jeho rodiče a osoby, které narušují jeho   

    řádnou výchovu (zanedbávání povinné školní docházky, zdravotní péče – očkování). 

b) stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za součinnosti školy, občanských  

    sdruţení v místě bydliště nebo na pracovišti. Dodrţování opatření sleduje obec nebo  

    okresní úřad. 

c) uloţí nezletilému omezení, které zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu,   

    zejména návštěvu podniků a zábav pro nezletilé vzhledem k jeho osobě nevhodných.      

    Efektivnost a následná kontrola tohoto omezení je zejména ve velkých městech  

    značně problematická. [VEČERKA, 2000]. 

     Sociální pracovníci na ţádost výchovných zařízení, kde jsou umístěny děti s 

nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou, prověřují prostředí a podmínky 

v rodinách, vyjadřují se ke krátkodobému propuštění dětí z ústavní péče. Jedná se 

zejména o vyjadřování k udělování tzv. dovolenek na dobu školních prázdnin, svátků a 

víkendových pobytů dětí v původní rodině. V rámci práce s rodinami, jejichţ děti jsou 

umístěny ve výchovných zařízeních, se pracovníci snaţí motivovat rodiče k tomu, aby 
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zlepšil své podmínky tak, aby nařízená ústavní výchova dětí mohla být soudem zrušena 

a děti se mohly vrátit do původního prostředí rodiny.  

 

4. 1 Náhradní rodinná péče 

    Vztahy náhradní rodinné péče vznikají v případě, pokud došlo k zániku rodičovského 

vztahu například úmrtím rodičů nebo rozhodnutím soudu. Tyto vztahy nahrazují vztahy 

mezi rodiči a dětmi, kdy Česká úprava náhradní rodinné péče vychází z ustanovení 

Úmluvy o právech dítěte, podle které mají děti, dočasně zbavené nebo trvale zbavené 

svého rodinného prostředí, právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem. 

 

Náhradní rodinná péče kolektivní 

 

4. 1. 1 Ústavní výchova 

     Jestliţe nejsou splněny podmínky pro uloţení ochranné výchovy a výchova dítěte je 

váţně ohroţena nebo narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, či rodiče 

z jiných váţných důvodů nemohou zabezpečit výchovu dítěte, můţe soud nařídit 

ústavní výchovu. Ústavní výchovu lze nařídit i v případě, ţe jiná výchovná opatření 

nepředcházela.  O ústavní výchově rozhoduje pouze soud na návrh okresního úřadu. 

[VEČERKA, 2000]. Odebrat jedince smí tehdy, pokud se nezletilec ocitl bez péče, nebo 

je-li jeho ţivot ohroţen či narušen. Snaha je vrátit dítě v co nejkratší době do svého 

původního prostředí. [ČERNÁ, 2008]. 

     Výchova nezletilce je váţně ohroţena, jestliţe rodiče dítě zanedbávají (výchovně, 

citově apod.), nedohlíţejí na něho, nezajímají se, zda chodí do školy čili tolerují 

záškoláctví. Jedná se o takový stav, ţe existuje reálná moţnost narušení výchovy dítěte 

a ústavní výchova zde plní funkci preventivní. [VEČERKA, 2000]. Váţně narušena je 

výchova nezletilého dítěte i tehdy pokud se takto chovají lidé kolem něj (rodiče, 

vrstevníci). Zde tedy nastupuje ústavní výchova s funkcí nápravnou. [VEČERKA, 

2000]. 

     Za jiné závaţné důvody, pro které rodiče nemohou výchovu nezletilého dítěte 

zabezpečit, je moţné povaţovat váţnou nemoc rodičů, invaliditu rodičů nebo dítěte, 

dlouhodobou nepřítomnost rodičů z různých důvodů, smrt rodičů, duševní poruchu 

dítěte.  
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     Ústavní výchova není opatřením podle trestního práva, ale je výchovným opatřením 

podle rodinného práva a nemůţe nahrazovat ochrannou výchovu. [VEČERKA, 2000].  

Při vstupu do zařízení by měl být jedinec seznámen se svými právy a povinnostmi. Tyto 

informace je potřeba přizpůsobit věku dítěte. Některá práva – právo na respektování 

rodinných vazeb, právo na udrţování kontaktu s osobami blízkými, právo na telefonický 

kontakt. [ČERNÁ, 2008]. Tyto práva jsou podle mého názoru nejdůleţitější. 

     Ve výchovných ústavech je důleţité vzdělávání odborného personálu. Do odborné 

přípravy je vhodné začlenit v dostatečném rozsahu informace o sexuálním zneuţívání. 

Znalost problematiky a potřeb cílových skupin je nutná. Je třeba klást důraz na věcnost 

a otevřenost, na lidská práva a svobodu, vyvarovat se diskriminace.  

     Nařízení ústavní výchovy podle zákona 109/2002 Sb. lze: 

a) u dítěte ve věku 13 – 15 let pro jeho závadné chování 

b) u dítěte veš věku nad 15 let pro jeho závadné chování 

c) u dítěte o nějţ rodiče náleţitě nepečují 

[www.msmt.cz, 29] 

     Ústavní výchova dětí od narození do věku tří let je vykonávána ve zdravotnických 

zařízeních. Pro děti do jednoho roku v kojeneckých ústavech, od jednoho do tří let 

v dětských domovech.  Školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nezletilých dětí 

nad tři roky věku jsou dětské domovy. Pro výkon ústavní výchovy obtíţně vychovatelné 

mládeţe a ochranné výchovy existují zvláštní výchovná zařízení. 

     Zařízení pro výkon ústavní výchovy jsou: 

 dětský diagnostický ústav – děti plnící základní školní docházku, někdy i děti 

předškolní 

 diagnostický ústav pro mládeţ – jedinci, kteří mají ukončenou povinnou školní 

docházku 

 diagnostické ústavy pro děti a mládeţ – takový typ je v Praze v Hodkovičkách, 

podrobněji ho popisuji v kapitole 4. 1. 1 a dále v příloze číslo 2. 

 dětské výchovné ústavy – většinou jedinci od 10 – 15 let, klienti jsou stále pod 

dohledem,  

 dětské výchovné ústavy se zvýšenou výchovnou péčí – sem jsou přijímáni 

jedinci, kteří jsou mravně narušeni, jsou zde klienti v rozmezí 10 – 15 let  

 výchovné ústavy pro mládeţ – zde je mravně narušená mládeţ po ukončení 

povinné školní docházky (15 – 18 let)  
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 výchovné ústavy pro mládeţ se zvýšenou výchovnou péčí – je pro mladistvé se 

společensky závaţnějším problémovým jednáním 

 výchovné ústavy pro mládeţ s výchovně léčebným reţimem – pro klienty ve 

věku 15 – 18 let, kteří mají další vadu, která vyţaduje specifický přístup ve 

výchově 

 výchovné ústavy pro děti a mládeţ – bere svěřence ve věku 10 – 18 let, výchova 

u těchto jedinců je komplikovanější, protoţe dochází k negativnímu působení 

starších svěřenců na mladší 

     Ústavní výchova trvá tak dlouho, dokud to vyţaduje její účel. Nejdéle však do 

zletilosti jedince. Výjimečně můţe být prodlouţena do 19 let.  

     Pokud je jedinec více problematický nechce se pracovníkům těchto ústavů jimi moc 

zabývat. Po útěku je policie odmítá hledat, protoţe vzápětí po vrácení do ústavu z něho 

zase utečou. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998]. I s takovým případem mám 

zkušenost. V ústavu by se měl tento mladistvý naučit, jak po propuštění má ţít. 

Šikanování a agresivita mezi svěřenci jsou v ústavech pro mládeţ stále běţnějšími jevy.  

     Ústavy po propuštění mladistvého jen málo spolupracují s kurátory pro mládeţ. 

S bývalými svěřenci se uţ vůbec nestýkají a nezajímají se o to, jak mladistvý ţije. 

Kurátor by naopak měl být ve stálém kontaktu se svým svěřencem, i kdyţ je v ústavu. 

Dle mého názoru tento problém vzniká, protoţe kurátoři jsou velmi přetíţeni prací. 

     Rodiče, kteří nechtějí umístit své dítě do výchovné instituce, mohou navštívit 

ambulantní zařízení, které se zabývá problematikou dětí a mládeţe. Je moţnost 

docházení do ambulantního zařízení. [MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 1998].  

     Ústavní výchova můţe být zrušena na ţádost zákonných zástupců, jestliţe pominuly 

důvody, pro které byla nařízena. Nebo pokud splnila svůj výchovný účel. 

a) Diagnostický ústav pro děti a mládeţ 

     V České republice je 8 diagnostických ústavů pro děti, 4 pro mládeţ. Diagnostické 

ústavy slouţí jako vstupní zařízení, kterým prochází jedinec, neţ jde do ústavní péče. 

Mládeţ v diagnostických ústavech dosahuje nízkého vzdělání. Buď dokončuje základní 

školu, nebo se snaţí dokončit začaté odborné učiliště. Pokud je přijímán nový klient, je 

s ním nejprve proveden rozhovor se sociální pracovnicí, která si od klienta vezme i 

příslušné doklady, poté klient hovoří s psychologem. Nejčastěji je v ústavě umístěna 

mládeţ, které to bylo nařízeno soudem, ale existují i tací, kteří nastoupí dobrovolně. 

Někdy diagnostické ústavy plní roli tzv. záchytného pracoviště – jsou tam přijímáni 
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jedinci, které zadrţela policie na útěku od rodičů nebo z jiných výchovných zařízení.  

Pobyt trvá většinou 8 týdnů. Na konci pobytu je na klienta sepsán posudek jak od 

vychovatelů, tak od učitelů, kteří s klientem přišli do styku. Po návratu z diagnostického 

ústavu by se klient měl vrátit zpátky do své rodiny, pokud ale selhává jeho rodina, je 

projevována snaha klienty integrovat do společnosti pomocí náhradní rodinné péče, 

domů na půl cesty a sociálních bytů. 

b) Výchovný ústav 

     V České republice je 20 výchovných ústavů pro děti, 17 pro mládeţ a 6 pro děti a 

mládeţ. I zde jsou většinou klienti na příkaz soudu. Vzdělání zde probíhá na skupiny 

podle individuálních znalostí. Dříve se v těchto ústavech za útěk trestalo ostříháním 

vlasů, dnes je tento způsob trestu zakázaný. Jestliţe tyto děti opustí ústav, mohou se cítit 

jakoby emigranti v cizím státě. Proto je potřeba jim pomoc najít slušné bydlení. I zde se 

vyuţívají domy na půl cesty a sociální byty. Velkým problém však je, ţe recidivisté 

jsou společně s chovanci, kteří jsou tam poprvé. Zvláštní ústav by měl být i pro klienty, 

kteří trpí duševní chorobou. 

 

4. 1. 1. 1 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče – Praha 4 - Hodkovičky 

     Vzhledem k tomu, ţe jsem ve druhém ročníku absolvovala praxi v diagnostickém 

ústavu v Praze v Hodkovičkách, tak přikládám podrobnější popis tohoto zařízení. Více 

informací najdete v příloze číslo 2. 

Zaměření: 

- Diagnostický ústav je internátní výchovné zařízení. 

- Vyšetření probíhá komplexně z hlediska psychologického a pedagogického pro   

   Mládeţ (dívky) s výchovní a ústavní ochranou.  

- Střediska poskytují preventivní výchovnou péči i ţákům na prevenci šikany, drog, …  

  (na základě poţádání učitele nebo školy).  

- Přijímají klientky s poruchami chování.  

- Po propuštění dále mohou poskytnout (oddělení D) pomoc při integraci. V nově  

  otevřeném oddělení pro nezletilé matky s dětmi (oddělení M) můţe být poskytnuta   

  péče i stacionární. Ambulantní oddělení funguje 8 hodin denně, i krizová intervence. 
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Cíle a úkoly: 

- Nabízejí klientům s poruchovým chováním a negativními jevy - sociální vývojovou  

   péči a pedagogickou pomoc odstraňující poruchy chování.  

- Snaha o spolupráci s rodinou.  

- Psychologická pomoc a etopedická výchova. 

- Zaměření na sebepoznání a rozvoj osobnosti a sociální chování. 

 

4. 1. 2 Ochranná výchova 

     Vedle ústavní výchovy můţe být nařízena i ochranná výchova. Hlavní podmínkou 

pro uloţení ochranné výchovy v trestním řízení je odsouzení. [VEČERKA, 2000]. 

Trestný čin musí spáchat dítě mezi 12 – 15 lety, za který lze podle trestního zákoníku 

uloţit výjimečný trest. Mladistvému ve věku 15 – 18 let se ukládá tehdy, pokud 

ochranná výchova splní svůj účel lépe, neţ kdyţ by se dotyčnému uloţil trest odnětí 

svobody. Ochranná výchova je druhem ochranného opatření, které lze uloţit pouze 

mladistvému. Ochranná opatření jsou tresty k dosaţení účelu zákona.  

     Podmínky pro uloţení ochranné výchovy:  

a) o výchovu mladistvého není náleţitě postaráno 

b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána nebo 

c) vyţaduje to prostředí, v němţ mladistvý ţije  

     Uloţení ochranné výchovy mladistvému znamená odnětí mladistvého z výchovy 

rodičů a jeho zařazení do výchovy s přísnějším reţimem. Ochrannou výchovu lze uloţit 

aţ tehdy, pokud méně intenzívní prostředky výchovy selhaly. K posuzování osobnosti 

jedinců je důleţité přibrat psychologa či psychiatra pro mládeţ. Znalec rozhodne i o 

tom, jaký výchovný prostředek je třeba v konkrétním případě zvolit. Při opatřování 

podkladů je dále nutná spolupráce s odborem sociálních věcí příslušného okresního 

úřadu, se školou, s pedagogicko-psychologickou poradnou. [VEČERKA, 2000]. 

Důleţité je, aby znalci z těchto oborů prozkoumali i osobní a povahové vlastnosti, jeho 

postoje. 

     Ochranná výchova se realizuje ve speciálních zařízeních, která existují v resortu 

Ministerstva školství, jestliţe zdravotní stav jedince vyţaduje léčbu, vykonává se 

v léčebném ústavu. Pokud je tato osoby mladší 15 let, ochrannou výchovu vykonávají  

v dětských výchovných ústavech. Trvá tak dlouho, dokud to vyţaduje její účel. Nejdéle 

však do 18 let, někdy je moţnost prodlouţit ji do 19 let.  
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     O tom, jak dlouho a v jakém zařízení bude výchova probíhat, rozhoduje příslušný 

diagnostický ústav po potřebném psychologickém a pedagogickém vyšetření. Tyto 

diagnostické ústavy se člení na dětské diagnostické ústavy a diagnostické ústavy pro 

mládeţ. Osoby duševně nebo tělesně nemocné se pro výkon ochranné výchovy umísťují 

v léčebných ústavech zdravotní správy, popř. v ústavech sociální péče. Podrobnější 

členění viz výše.  

     Ochrannou výchovu je moţno uloţit i osobě, která dovršila 12. rok věku a je mladší 

neţ 15 let; tedy trestně neodpovědné osobě pro nedostatek věku. Uloţení ochranné 

výchovy je: 

a) Obligatorní uloţení nastupuje v případě, ţe osoba, která dovršila 12. rok věku a je   

     mladší neţ 15 let, spáchá některý čin, který by u dospělého pachatele zakládal   

     skutkovou podstatu trestného činu. 

b) Fakultativně můţe soud uloţit ochrannou výchovu osobě mladší 15 let, která  

    spáchala čin jinak trestný, jestliţe je to nutné k zajištění její řádné výchovy.  

[VEČERKA, 2000, 57]. 

Náhradní rodinná péče individuální 

 

4. 1. 3 Osvojení 

     Do osvojení jsou zařazovány děti, u kterých rodiče podepsali souhlas s osvojením 

nebo děti, o které rodiče neprojevili po určitou dobu zájem. Osvojení vzniká mezi 

osvojencem a osvojitelem vztah shodný se vztahem mezi biologickými rodiči a 

vlastními dětmi. O osvojení rozhoduje příslušný soud nejdříve po třech měsících, kdy 

osvojitelé mají dítě ve své péči na vlastní náklady. 

     Ţadatelé, kteří chtějí získat dítě do osvojení, si musí na spádovém městském úřadě 

podat ţádost, ve které vyjádří své představy o dítěti. Vyplní tiskopisy a předloţí 

poţadované doklady. Po zkompletování všech dokladů rodinu navštíví sociální 

pracovnice odboru sociálních věcí k provedení sociálního šetření v rodině. 

Nejdůleţitějším kritériem pro vhodnost ţadatelů o osvojení je přirozený věkový rozdíl 

mezi přijatým dítětem a ţadateli, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost a vyhovující 

bytové, sociální a majetkové poměry. 

     Pokud mají zájem o vybrané dítě, je jim nabídnuto co nejdříve seznámení s dítětem v 

kolektivním zařízení, kde se dítě právě nachází. Rozhodnou-li se získat dítě do své péče, 

poţádají příslušný městský úřad o svěření dítěte do tzv. péče budoucích osvojitelů. Po 
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vydání rozhodnutí si dítě z kolektivního zařízení převezmou. Výchova dítěte je 

pravidelně sledována do rozhodnutí soudu o osvojení. Nejdříve po uplynutí tříměsíční 

doby mohou ţadatelé podat návrh k soudu na osvojení dítěte.  

     Zákon předpokládá existenci dvou druhů osvojení, a to osvojení zrušitelné a 

nezrušitelné. Nezrušitelně osvojit dítě mohou zásadně pouze manţelé, nebo jeden 

z manţelů, který ţije s některým z rodičů dítěte v manţelství nebo pozůstalý manţel po 

rodiči dítěte. Výjimečně pak i osaměla osoba. U nezrušitelného osvojení soud na návrh 

osvojitele rozhodne, aby osvojitel vyl v matrice zapsán namísto rodiče osvojence. Při 

nezrušitelném osvojení osamělou osobo, soud rozhodne, aby z matriky byl vypuštěn 

zápis o druhém rodiči.   

     Osvojení můţe být zrušeno jen tehdy, jsou-li pro to závaţné důvody. Návrh soudu, 

mlţe podat osvojenec i osvojitel. Důleţitým důvodem můţe být i to, ţe se mezi 

osvojencem a osvojitelem nevytvořil dostatečný citový vztah 

 

4. 1. 4 Pěstounská péče 

     Nejrozšířenější formou náhradní rodinné péče je pěstounská péče. O svěření dítěte 

do pěstounské péče rozhoduje soud, jestliţe výchova dítěte není řádně zabezpečena, a to 

z důvodu, ţe rodiče nemohou, neumí či nechtějí o dítě pečovat nebo rodiče neţijí a 

ustanovený poručník nemá povinnost o dítě pečovat a existuje-li osoba schopná a 

ochotná dítě do pěstounské péče přijmout. Hlavní povinností pěstouna je o dítě osobně 

pečovat a vychovávat ho, avšak pěstoun nemá při výchově dítěte všechna práva a 

povinnosti tvořící obsah rodičovské zodpovědnosti. Pěstounem se můţe stát fyzická 

osoba, která má osobní předpoklady pro zajištění řádné výchovy dítěte, nebo manţelé, 

zaručující, ţe budou pěstounskou péči vykonávat ve prospěch dítěte. Povinností dítěte 

svěřeného do pěstounské péče je podle svých schopností pomáhat v domácnosti 

pěstouna. Pěstounská péče má přednost před umístěním do ústavů, a to z důvodu 

zásadního práva dítěte vyrůstat v rodinném prostředí. Soudním rozhodnutím nezanikají 

právní vztahy dítěte k jeho původní rodině. Mezi pěstounem a dítětem nevznikají 

pěstounskou péčí příbuzenské vztahy. 

     Po dobu trvání pěstounské péče je pěstoun nositelem práv a povinností rodičů v 

oblasti výchovy dítěte. V ostatních věcech patří tato práva biologickým rodičům, pokud 

mají rodičovskou zodpovědnost. Biologickým rodičům také zůstává právo stýkat se s 

dítětem, pokud není soudem vysloven zákaz styku. Omezením nebo zbavením 
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biologických rodičů jejich rodičovské zodpovědnosti nezaniká jejich vyţivovací 

povinnost ke svým dětem. 

Pěstounská péče je státem přímo hmotně zajišťována. Jedná se o následující dávky: 

příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, jednorázový příspěvek při převzetí 

dítěte do pěstounské péče a příspěvek na zakoupení motorového vozidla. 

 

4. 1. 5 Poručnictví 

     Předpokladem ustanovení poručníka je skutečnost, ţe dítě nemá zákonného zástupce. 

Jedná se o situace, kdy rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon 

rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven a rodiče nemají plnou způsobilost k právním 

úkonům a nejsou nositeli rodičovské zodpovědnosti. V uvedených případech je soud 

povinen poručníka ustanovit. Zákon o sociálně právní ochraně dětí stanoví, ţe 

poručníkem je třeba ustanovit toho, koho doporučili rodiče. Pokud rodiče nikoho 

nedoporučí, stanoví soud poručníkem někoho z příbuzných nebo blízkých osob, 

případně jinou fyzickou osobu. Poučníky mohou být společně ustanoveni i manţel. 

Nemůţe-li být poručníkem ustanoven fyzická osoba, soud za poručníka ustanoví orgán 

sociálně – právní ochrany dětí. 

     Poručník má právo a povinnosti nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat jeho 

majetek namísto rodičů. Poručník se z výkonu své funkce odpovídá soud a podléhá 

dozoru.  

     Poručenství zaniká rozhodnutím, jímţ se rodičům nezletilce navrací rodičovská 

zodpovědnost či se jim vrací způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. 

 

4. 1. 6 Opatrovnictví 

     Institut známý jiţ z dob římského práva reagující na potřebu ochrany oprávněných 

zájmů osoby, která vzhledem ke svému stavu, jako je nezletilost či duševní porucha, 

není schopna vystupovat v právních vztazích. Opatrovník je ustanovován k ochraně 

zájmu nezletilého dítěte v jednotlivých konkrétních případech. O ustanovení 

opatrovníka rozhoduje vţdy soud. V usnesení musí vymezit rozsah práv a povinností 

opatrovníka ve vztahu k účelu, pro který byl ustanoven, tak aby byla zajištěna ochrana 

zájmů nezletilého. 
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4. 2 Domy na půl cesty  

     Poskytují bydlení, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Poskytují 

pomoc při uplatňování práv a další sociální sluţby na přechodnou dobu mladým lidem 

(do 26 ti let), kteří mají problémy. Nejčastěji jsou to mladiství, kteří odešli z dětských 

domovů, výchovných či diagnostických ústavů, nebo pokud jsou rodiče závislí (alkohol, 

drogy), nebo opouštějí pěstounské rodiny či nefunkční biologické rodiny (někdy i pod 

dohledem OSPOD). [www.wikipedia.cz, 30].  

     Je to především prevence, aby se mládeţ nestávala bezdomovci. Některé domovy 

jsou přizpůsobené i dětem, kteří jsou nějakým způsobem hendikepováni. Sluţby jsou 

přizpůsobeny specifickým potřebám těchto osob. Domy na půli cesty se řídí vyhláškou 

505/2006 Sb. (§ 23). Domy na půl cesty by měly zachovávat lidskou důstojnost, měly 

by brát ohled na klientovy potřeby a cíle, dále by měly respektovat klientova 

rozhodnutí, měly by být velmi diskrétní. Od klienta se naopak očekává, ţe bude platit 

dohodnuté platby včas, bude pravidelně docházet do zaměstnání a nebude se 

zadluţovat. [www.podkridly.cz, 31]. 

     Sociální sluţba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování:   

   - ubytování v prostředí, které má znaky domácnosti, po dobu nepřevyšující 1 rok,  

   - vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a ţehlení, výměny loţního prádla;  

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:   

   - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při sociálním  

     začleňování,  

   - podpora a pomoc při vyuţívání běţně dostupných sluţeb a informačních zdrojů;  

c) sociálně terapeutické činnosti:  

   - socioterapeutické činnosti, které vedou k rozvoji, udrţení osobních a sociálních    

     schopností, které podporují sociální začlenění,  

   - aktivity, které podporují návyky a dovednosti nezbytných pro pracovní proces;  

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních    

    záleţitostí:   

   - pomoc při vyřizování běţných záleţitostí,  

   - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

[www.socialnisluzby.cz, 21]. 
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4. 3 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.) 

Účinný od 1. 4. 2000. 

     Sociálně právní ochranu zajišťují orgány sociálně právní ochrany, jimiţ jsou okresní 

úřady, obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, ministerstvo (MPSV) a 

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí. Zákon nově zakotvuje oprávnění okresních 

úřadů sledovat dodrţování práv dítěte v ústavní péči. [ŠÁMAL, 2007]. Ukládá se 

povinnost zaměstnanci okresního úřadu pravidelně v ústavním zařízení navštěvovat 

děti, jimţ byla nařízena ústavní výchova nebo uloţena ochranná výchova, a rovněţ děti, 

které byly svými rodiči opuštěny (ponechány matkou ve zdravotnickém zařízení). 

[VEČERKA, 2000]. 

     Činnost okresního úřadu spočívá ve sledování dětí v zařízení pro výkon ústavní 

výchovy a ochranné výchovy, nezasahuje do odborné péče, která se dítěti v ústavu 

poskytuje), protoţe bude spočívat jen v moţnosti ověřit si, ţe základní osobní práva 

dítěte jsou respektována, ţe nadále trvají důvody pro pobyt dítěte v takovém ústavním 

zařízení. [VEČERKA, 2000]. 

     Pobývání dítěte mimo ústavní zařízení je dosud nedostatečně právně upraveno. 

Zákon proto přesně vymezuje podmínky, za jakých můţe dítě umístěné v ústavním 

zařízení pobývat mimo toto zařízení, a po jak dlouhou dobu. Účelem tohoto ustanovení 

je zamezit v řadě případů zcela nekontrolovatelnému povolování pobytu dětí mimo 

ústavní zařízení, a to i na značně dlouhou dobu. [VEČERKA, 2000]. Mladiství, ale i 

rodiče by toho pak mohli začít zneuţívat. 

 

4. 4 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) 

Účinný od 25. 6. 2003. 

     Kdyţ byla zrušena právní úprava z roku 1931, došlo v legislativě za více neţ 50 let 

k zahrnutí problematiky nedospělých pachatelů do obecných trestních předpisů. Zákon 

č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeţí se týkal pachatelů trestných činů, 

spadajících do kategorie mládeţe. Po roce 1989 v nově nastolených podmínkách 

demokracie se začalo v parlamentu diskutovat o myšlence obnovy samostatné právní 

úpravy nad mládeţí. K přijetí nového zákona došlo teprve v roce 2003. Speciálním 

zákonem na poli trestání mládeţe se stal Zákon o soudnictví ve věcech mládeţe, který 

nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2004. Přijetím zákona, při jehoţ tvorbě se vycházelo 



52 

zejména z Ústavy, Úmluvy o právech dítěte, se dostalo trestnímu právu mládeţe 

významného postavení v rámci právní ochrany dětí a mladistvých. [JELÍNEK, 2006]. 

     Trestné činy mládeţe podle zákona 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe ve věkové kategorii mladistvých jsou 

označovány proviněním a v kategorii dětí pak činy jinak trestnými. [CÍSAŘOVÁ, 

2006]. 

     Zákon o soudnictví ve věcech mládeţe vychází z koncepce tzv. restorativní 

(obnovující) spravedlnosti, která klade důraz na nápravu všech škodlivých následků, 

způsobených trestným činem, na urovnání narušených vztahů mezi pachatelem a obětí, 

na odstranění škodlivých vlivů, působících na děti a mladistvé a na vyuţívání 

alternativních opatření při postihu jimi spáchaných trestných činů, respektive činů jinak 

trestných. [CÍSAŘOVÁ, 2006]. 

     Jednou z významných změn, kterou přinesl zákon o soudnictví ve věcech mládeţe, je 

konstrukce trestní odpovědnosti mladistvých pachatelů. Podle předešlé právní úpravy 

byla jejich trestní odpovědnost absolutní, to znamená, ţe k jejímu naplnění postačovalo 

dosaţení věku 15ti let. V současné právní úpravě je však chápána jako relativní, kdy 

mladiství jsou trestně odpovědni za své jednání v závislosti na dosaţeném stupni svého 

mravního a rozumového vývoje, nikoli pouhým dovršením zákonem stanoveného věku. 

[CÍSAŘOVÁ, 2006]. 

     Trestní řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeţe vychází ze zásady 

zvláštního přístupu při projednávání trestních věcí mladistvých. Dále se uplatňuje 

zásada spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí, zájmovými sdruţeními 

občanů a osobami, realizujícími probační programy, zásada ochrany soukromí 

mladistvého, zásada rychlosti řízení a zásada uspokojení zájmů poškozeného. 

[ZOUBKOVÁ, 2002]. Zákon o soudnictví ve věcech mládeţe umoţňuje mladistvým 

uloţit v reakci na jejich trestnou činnost celkem tři druhy opatření, a to výchovná, 

ochranná a trestní. 

a) Výchovná opatření 

Dohled probačního úředníka 

Dohled probačního úředníka spočívá v pravidelném sledování chování mladistvého 

pachatele, jeho kontrole, pomoci a poradenství, směřující k vedení ţivota v souladu 

s obecně závaznými normami. [www.ley.cz, 32]. 
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Probační program 

Probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, 

psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně 

prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací a jiný vhodný program k rozvíjení 

sociálních dovedností a osobnosti mladistvého. [www.ley.cz, 32]. 

Výchovné povinnosti 

Mladiství musí bydlet ve společné domácnosti s rodičem nebo jiným dospělým, který je 

odpovědný za jeho výchovu. Dospělý dohlíţí na vykonávání bezplatně společensky 

prospěšné činnosti mladistvého, pomáhá mu v léčení ze závislosti, účastní se programů 

k rozvíjení svých znalostí, dovedností a osobnosti. [www.ley.cz, 32]. 

Výchovná omezení 

Výchovná omezení ukládají mladistvému zákazy návštěv určitých akcí, zařízení nebo 

jiného, pro něj nevhodného prostředí. Nesmí se stýkat s určitými osobami a zdrţovat se 

na určitém místě. [www.ley.cz, 32]. 

Napomenutí s výstrahou 

Napomenutí s výstrahou znamená, ţe soud mladistvému vytkne protiprávnost jeho činu. 

Dále ho soud upozorní na konkrétní důsledky v případě dalšího porušení zákona. 

[www.ley.cz, 32]. 

b) Ochranná opatření 

Ochranné léčení 

Ochranné léčení je například psychiatrické, protialkoholní, sexuologické, atd. 

[www.ley.cz, 32]. 

Ochranná výchova 

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

postaráno. Dosavadní výchova byla zanedbána nebo prostředí neposkytuje záruku řádné 

výchovy. Vykonává se ve zvláštních ústavech pro mladistvé. [www.ley.cz, 32]. 

Zabrání věci či jiné majetkové hodnoty 

Jde o věci, které byly nabyty trestným činem nebo věcí, které ohroţují bezpečnost. 

[www.ley.cz, 32]. 
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c) Trestní opatření  

Obecně prospěšné práce 

Obecně prospěšné práce se mladistvým ukládají ve výměře od 50 do 200 hodin  

a spočívají v činnostech, které vykonávají pro různá zařízení. [www.ley.cz, 32]. 

Peněţité opatření 

Peněţité opatření můţe soud pro mládeţ uloţit mladistvému výdělečně činnému. 

Výměra trestu se pohybuje od 1000 – 500000 korun. Soud můţe uloţit peněţité 

opatření v podobě denních sazeb od 100 – 1000 korun/den. Soud stanoví celkovou výši 

peněţitého opatření. Nedodrţením opatření ve stanovené lhůtě se mladistvý vystavuje 

hrozbě soudního rozhodnutí o náhradním trestu odnětí svobody aţ na 1 rok. 

[www.ley.cz, 32]. 

Peněţité opatření s podmíněným odkladem výkonu 

Soud můţe uloţit mladistvému peněţité opatření s podmíněným odkladem výkonu. 

Účelu trestního opatření můţe být dosaţeno i bez jeho výkonu. Soud můţe přijmout 

záruku od zákonného zástupce delikventa. Musí být stanovena zkušební doba (max. 3 

roky). Pokud se mladistvý během této doby nedopustí provinění, platí funkce zahlazení. 

[www.ley.cz, 32]. 

Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

Toto opatření lze mladistvému pachateli uloţit ve stejných případech jako dospělým. 

Musí se jednat o majetek patřící pachateli a vlastníkem takto propadlého majetku se 

stává stát. [www.ley.cz, 32]. 

Zákaz činnosti 

Toto opatření můţe soud uloţit pouze tehdy, nebude-li to na překáţku jeho budoucímu 

povolání. Horní hranice je 5 let. [www.ley.cz, 32] 

Vyhoštění 

Výměra tohoto opatření je 1 – 5 let. Přihlíţí se k rodinným a osobním poměrům. 

[www.ley.cz, 32] 

Odnětí svobody podmíněně odloţené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení) 

Soud stanoví zkušební dobu na 1 – 3 roky. [www.ley.cz, 32] 
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Odnětí svobody podmíněně odloţené na zkušební dobu s dohledem 

Jde o pohrůţku odnětí svobody. Pokud mladiství ve zkušební době nepovede řádný 

ţivot, bude muset nastoupit do příslušné věznice. Dohledem se rozumí sledování 

chování mladistvého a pomoc mladistvému, aby v budoucnu vedl řádný ţivot. 

[www.ley.cz, 32].  

Nepodmíněné odnětí svobody 

Nejtvrdším trestem pro mladistvé pachatele je nepodmíněné odnětí svobody. Výše 

trestů vychází z obecního právního předpisu, kdy je u mladistvých trestní sazba sníţena 

na polovinu (1 – 5 let). Pouze u trestných činů, u nichţ se stanoví výjimečný trest, můţe 

soud pro mládeţ mladistvému uloţit odnětí svobody na 5 – 10 let. [www.ley.cz, 32]. 

 

4. 5 Kurátor pro mládež 

     Práce kurátora pro mládeţ spočívá ve vykonávání zákonem vymezených činností, 

sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy a na sociální prevenci společensky 

nepřijatelných jevů.  Kurátor pro mládeţ pracuje s dětmi a mladistvými, které 

mají opakované poruchy chování závaţného rázu, jako záškoláctví a tím velké absence 

ve škole, útěky z domova, agresivita, apod., dále kurátor pracuje s nezletilými do 15 ti 

let, kteří se dopustili jinak trestného činu a s mladistvými (15 – 18 let), u nichţ bylo 

zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku. Domnívám se, ţe pokud má 

mladiství nějaké z těchto problémů rodiče by měli vědět, kde hledat pomoc. A to je 

mnohdy těţší, neţ řešení problému. Kurátoři pro mládeţ nejsou zviditelňováni. A pokud 

ano, pak jsou spojovány s nějakým špatným případem. 

     Kurátor provádí sociální šetření v rodině a téţ v místě bydliště, ve školských  

a zdravotnických zařízení nebo v jiném prostředí, ve kterém se mladistvý zdrţuje.  

Podává na základě těchto šetření zprávy o dítěti nebo mladistvém. Zúčastňuje se 

soudního jednání případu a spolupracuje s věznicemi a státním zastupitelstvím. Můţe 

navrhnout výchovu v náhradní rodině, ústavní a ochrannou výchovu (upuštění, 

propuštění, prodlouţení, podmíněné umístění mimo výchovné zařízení). Podává soudu 

návrhy na předběţná opatření soudního dohledu, napomenutí, nařízení, prodlouţení 

nebo zrušení ústavní výchovy. Pracuje s dětmi a mladistvými, kteří byly propuštěny 

z ústavní výchovy. Můţe podat odvolání proti rozhodnutí o přestupku, kterého se 

dopustil mladistvý, a návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti. 
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     Kurátor pro mládeţ se na základě zákona 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí 

zaměřuje zejména na děti: 

1) jejichţ rodiče 

 a) zemřeli, 

 b) neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 

 c) nevykonávají nebo zneuţívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; 

2) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodiče, pokud tato osoba     

     neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 

3) které vedou zahálčivý nebo nemravný ţivot spočívající zejména v tom, ţe    

    zanedbávají školní docházku, nepracují, i kdyţ nemají dostatečný zdroj obţivy.    

    Poţívají alkohol nebo návykové látky a ţiví se prostitucí a spáchaly trestný čin, nebo  

    jde-li o děti mladší neţ patnáct let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným   

    činem či opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohroţují občanské   

    souţití; 

4) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo  

    právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; 

5) na kterých byl spáchán trestný čin ohroţující ţivot, zdraví, jejich lidskou důstojnost,  

    mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto   

    skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, ţe nepříznivě ovlivňují   

    vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 

    Péče o děti vyţadující zvláštní pozornost spočívá v poskytování pomoci při  

    překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umoţnit   

    jim začlenění do společnosti včetně začlenění pracovního.  

     Kurátor pro mládeţ: 

a) zaměřuje svoji pozornost na vyuţívání volného času těchto dětí, 

b) zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo  

    skupinami těchto osob poţívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo   

    páchajícími trestnou činnost, 

c) sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí, 

d) věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, 

e) zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní   

    skupiny dětí, 
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f) nabízí dětem programy pro vyuţití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich  

    moţnostem, 

g) spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruţeními a dalšími   

     subjekty 

     Kurátor pro mládeţ: 

a) působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností   

    věnovanou pachatelům trestné činnosti, 

b) upozorňuje krajské úřady na potřebu napomáhat dětem, které ukončily školní  

    docházku, při získávání moţnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména  

    jde-li o děti propuštěné z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu  

    odnětí svobody, 

c) spolupracuje s úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti, 

d) usměrňuje péči o tyto děti podle programů péče o problémové skupiny dětí  

    zpracovaných státními orgány, obcemi, pověřenými osobami a dalšími právnickými a  

    fyzickými osobami, 

e) pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich  

    chování 

     Kurátor pro mládeţ: 

a) je v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho  

    výchovu, 

b) volí prostředky působení na děti tak, aby účinně působily na děti podle druhu a  

    povahy poruchy v chování dítěte a jeho sociálního postavení, 

c) řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdrţuje 

     Kurátor pro mládeţ se na ţádost vyjadřuje podle zvláštního právního předpisu: 

a) k formě a obsahu přípravy dítěte na budoucí povolání zabezpečovaného věznicí, 

b) zda je ve prospěch dítěte, aby o něj odsouzená ţena ve věznici pečovala, a 

c) k prodlouţení doby přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzené ţeně, je-li   

    důvodem návštěva dítěte. [www.tabor.cz, 33]. 
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Praktická část 

Do praktické části chci zařadit kazuistiky a rozhovory s kurátory pro mládeţ. 

Chtěla bych na základě těchto dvou metod trochu přiblíţit příčiny delikvence, zda 

fungují preventivní programy a zda můţe ústavní a ochranná výchova delikventa 

napravit. V závěru praktické části bych chtěla shrnout, zda teoretické poznatky fungují 

v praxi. 

5 Kazuistiky 

Vzhledem k mé mlčenlivosti uvádím pouze iniciály a data narození, které jsem 

pozměnila. Souhlasí pouze rok narození. 

Kazuistika číslo 1 

OA: L. B., nar. 1990, Mrzky, svobodný 

RA: Otec podnikatel, matka podniká s manţelem, starší bratr (není ve společné 

domácnosti) 

ŠA: Bez váţnějších problémů, studuje SPŠ Kolín - strojírenská - přerušil, přijat do 1. 

ročníku v oboru automechanik, nedochází do školy, předkládá omluvenky pouze od 

lékaře a od policie, jiţ má 12 neomluvených hodin, byla mu udělena důtka třídního 

učitele a byla mu navrţena sníţená známka z chování. 

SA: Ţije s rodiči v rodinném domku se zahradou.  

27. 12. 2006 – Policie zahájila dne 20. 12. 2006 vyšetřování ve věci neoprávněného 

uţívání motorového vozidla (provinění neoprávněné uţívání cizí věci). Řídil bez 

řidičského oprávnění, klíče získal od svého kamaráda, který je ukradl svému 

opatrovníkovi (Felicie). Během jízdy nezvládli řízení a způsobili dopravní nehodu. 

10. 1. 2007 – Sociální šetření – nikdo nebyl zastiţen doma. 

11. 1. 2007 – Sociální šetření – rodiče zastiţeni doma, sběr informací. 

12. 1. 2007 – Vysvětlení neoprávněného uţívání cizí věci na Policii – kolem 6:30 hodin 

klient s kamarádem se dohodli, ţe nepůjdou do školy.  Kamarád vzal doma nevlastnímu 

otci klíče od auta. Rozhodli se jet na letištní plochu v Chrášťanech. Cestou přistoupil do 

auta další kamarád. Jeli rychlostí kolem 60 – 70 km/hod. Cestou zpět ale nezvládli 

řízení a v zatáčce havarovali. Kamarádovi na zadní sedačce tekla krev z nosu. Rozhodli 

se, ţe utečou. Sebrali autorádio a fingovali krádeţ (pod volantem vytrhli kabely). Při 

útěku klient zjistil, ţe mu v autě vypadla peněţenka. Hodnota auta byla 69 000 Kč. 

Škoda, kterou způsobili, byla 30000 Kč. Dohodli se na omluvě.  



59 

22. 1. 2007 – Zpráva ze školy – 1 rokem strojírenská, pohotový, bystrý, inteligentní, 

ochotně spolupracuje, sportovní typ, průměrný. 

11. 4. 2007 – Výslech – 4. 4. 2007 v 8:30 Klient se dvěma kamarády opravovali auto 

typu Golf (výměna těsnění,…). Po opravě klient jel auto vyzkoušet. Byl zastaven 

policejní hlídkou. Policii tvrdil, ţe jel po polní cestě. Svého omylu lituje – nevěděl, ţe 

jede po komunikaci. 

17. 4. 2007 – Sociální šetření – nikdo nebyl zastiţen doma. 

23. 4. 2007 – Na vyţádání se matka se synem dostavila na OSPOD. Klient oznámil, ţe 

ukončil školu z vlastního rozhodnutí. Od 12. 4. 2007 byl veden v evidenci úřadu práce. 

V září chce nastoupit na učební obor automechanik. Zatím brigádně pracuje u svého 

otce, jeho velkým koníčkem je jízda na motorkách. Byli u psychologa, protoţe na 

radikálnější trest od rodičů klient vyhroţuje odchodem z domova. 

13. 9. 2007 – Usnesení soudu – podmíněné zastavení trestního stíhání, zkušební doba ve 

výměře 6 měsíců. 

1. 10. 2007 – Opět přistiţen policejní hlídkou, jak řídí auto typu Fiat. 

1. 11. 2007 – Je vinen, ţe 4. 4. 2007 v 10:25 řídil motorové vozidlo bez řidičského 

oprávnění, čímţ spáchal provinění řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění 

a za to se mu ukládá obecně prospěšné práce v rozsahu 65 hodin, dále se mu ukládá 

zákaz řízení motorových vozidel na dobu 1 roku. 

15. 11. 2007 – Zpráva ze školy – přijat do 1. ročníku v oboru automechanik, nedochází 

do školy, omluvenky má pouze od lékaře a od policie, jiţ má 12 neomluvených hodin, 

byla mu udělena důtka třídního učitele a byla mu navrţena sníţená známka z chování. 

Otec je o všem informován. 

19. 2. 2008 – Rozsudek – řízení motorového vozidla ze dne 1. 11. 2007. Vykonával 

činnost, která mu byla zakázána, čímţ spáchal provinění maření výkonu úředního 

rozhodnutí, za to se mu ukládá úhrnné trestní opatření odnětí svobody ve výměře 3 

měsíců – na zkušební dobu 15 dnů, nesmí řídit 2 roky.      

3. 3. 2008 – Zahájení řízení a konání ústního jednání v přestupkové věci. Měl se 

dopustit přestupku proti majetku ze dne 26. 12. 2007 kolem 15:50 v obchodním domě 

Tesco, kde měl odcizit zboţí v celkové hodnotě 135, 50 Kč.  

27. 3. 2008 – Je vinen, ţe v obchodním domě konzumoval pistácie a uţíval jelení lůj 

před zaplacením. Dostal pokutu 500 Kč a musí uhradit náklady se spojením řízením 

1000 Kč, vše do 15 dnů. 
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21. 1. 2010 – Nový trestní zákoník – řízení bez řidičského průkazu uţ není trestným 

činem – poměrně zkrátil úhrnný trest odnětí svobody, jeho trest se přemění v obecně 

prospěšné práce.  
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Kazuistika číslo 2 

OA: L. H., nar. 1992, Mrzky, svobodný 

RA: 18. 1. 1992 – sňatek rodičů v Poděbradech, v roce 1994 se rozvedli a syn byl 

svěřen do péče matky. Otci vznikla vyţivovací povinnost v hodnotě 1000 Kč. Syna 

bude mít v péči kaţdý lichý víkend. Rozvod proběhl dohodou. 16. 4. 1996 proběhla 

změna výchovy a syn byl svěřen do péče otci. Matce vznikla vyţivovací povinnost 

v hodnotě 800 Kč. Od 26. 2. 1997 matka přestala navazovat kontakt se synem, téţ 

přestala platit výţivné. 24. 10. 2006 zemřel jeho otec. 

ŠA: V první třídě byl nepozorný, líný, nesoustředěný, měl velké nedostatky v učení. 

V deváté třídě zaznamenány absence a velký počet neomluvených hodin, ve druhém 

pololetí deváté třídy propadal ze třech předmětů. 12. 5. 2009 – přijat do 1. ročníku obor 

automechanik (denní studium) – nenastoupil tam. 

SA: U otce ţil v domě 5 +1. U babičky ţil nejdříve v jednopodlaţním domku poté 

v bytě 3 + 1. Má rád hudbu, občas i hraje, dříve závodil v motokrosu. 

15. 12. 2006 -  Návrh na výchovu a do svěření do péče babičce.  

20. 12. 2006 – Schválena výchova babičce. Matka se zavazuje platit výţivné v hodnotě  

1 100 Kč. 

12. 4. 2007 – Sociální šetření u babičky. Bydlí v jednopodlaţním domě. Vše bylo čisté a 

v pořádku. Nic nenasvědčovalo o opaku. 

1. 6. 2007 – Na OSPOD byla pozvána babička. O absenci vnuka nevěděla. Kaţdé ráno 

pravidelně údajně do školy. Dle zákona se babička dopustila přestupku na úseku 

školství a výchovy mládeţe. V druhém pololetí školního roku 2007 měla zanedbat péči 

o povinnou školní docházku svého vnuka, proto se jí bylo uloţeno napomenutí. Vnuk 

bude umístěn do diagnostického ústavu v Dobřichovicích. 

2. 8. 2007 – L. H. umístěn do diagnostického ústavu v Dobřichovicích. Víkendy občas 

trávil u druţky zemřelého otce. 

13. 8. 2007 – Na OSPOD se dostavila druţka zemřelého otce a oznámila úřadu, ţe 

babička L. H. zemřela. Zeptala se, vznesla dotaz, zda by chlapce nemohla mít péči ona. 

Má dva syny 18 a 9 let. Bydlí v bytě 2 + 1. Také sdělila, ţe si kluci velmi rozumí, a 

kdyţ k nim jezdil na víkendy. Její synové pobírají sirotčí důchody ve výši 8 500 Kč a 

její výdělek je 15 000 Kč. Bylo jí sděleno, ţe s tím musí souhlasit i jeho matka. 



62 

7. 9. 2007 – Proběhlo sociální šetření u druţky zemřelého otce. Sociální šetření 

proběhlo v pořádku. 

13. 9. 2007 – L. H. byl předán na Klíčov. Do této doby nebyla určena osoba, která by 

zajistila jeho péči. 

19. 9. 2007 – Byla kontaktována jeho matka. Ţije s dcerou (8 let), s bratrem a se svojí 

matkou v bytě 3 +1. Pracuje sále jako dělnice a vydělá si 9 000 Kč. Matka slíbila, ţe 

podá návrh, aby si vzala syna do péče. Návrh však nepodala. 

5. 10. 2007 – Útěk z Klíčova. 

20. 10. 2007 – Nařízena ústavní výchova. Matka se zbavuje povinnosti na výţivném.    

28. 11. 2007 – Byl podán návrh na svěření do péče paní P. Chlapce zná od roku 1997. 

Jeho otec ţil s její sestrou. 

28. 1. 2008 – Odhlášení z útěku. Přemístěn z Klíčova zpět do diagnostického ústavu 

v Dobřichovicích. 

20. 2. 2008 – Útěk z diagnostického ústavu.  

28. 2. 2008 – Chlapec byl zadrţen policií a vrácen zpět do diagnostického ústavu. 

6. 3. 2008 – Sociální šetření v Dobřichovicích – ve výchovném ústavu není spokojený, 

nemůţe dostat dovolenku ani vycházku, jelikoţ má mínusové body, s chlapci si tam 

moc nerozumí. Sociální pracovnici sdělil, ţe asi znovu uteče. 

7. 3. 2008 – Útěk z diagnostického ústavu. 

16. 4. 2008 – Odhlášení z útěku.  

24. 4. 2008 – Přemístěn zpět na Klíčov. 

30. 4. 2008 - Telefonicky hovořeno s výchovným ústavem Klíčov. L. H. nikdo 

nenavštěvuje, zatím je v reţimovém oddělení, zatím s ním nejsou další problémy, snaţí 

se spolupracovat. Všechny útěky, které podnikl, byli do místa bydliště. Bylo také řešeno 

zda-li přemístění do jiného výchovného ústavu, by mělo nějaký smysl. Přemístění není 

řešení, jediné co můţou dělat je, čekat, ţe ho ty útěky přestanou bavit. 

14. 5. 2008 – Návštěva na Klíčově. Po opakovaných útěcích ho vţdy přivezla policie. L. 

H. jedná velmi často bez emocí. Vyhazuje ostatním klientům věci. Po opakovaných 

útěcích bydlí u kamarádů. Nosí kov do sběru, aby si vydělal nějaké peníze. Před vánoci 

uřezal pár stromů a prodával je. Z ústavu opakovaně utíká především proto, ţe mu vadí 

reţim. 

8. 8. 2008 – Návštěva – z důvodu poţití extaze a kouření marihuany. 

16. 10. 2008 – Podán návrh na zrušení ústavní výchovy. Matka musí ústavu zaplatit 

11 000 Kč (dohodnut splátkový kalendář). Schválen návrh na svěření do výchovy paní 
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P., která by byla určena i jeho opatrovníkem. Matka se zavazuje platit výţivné 

v hodnotě 500 Kč. Dále se L. H. ukládá soudní dohled. 

14. 1. 2009 – Sociální šetření u paní P. bydlí v bytě 3 + 1. O víkendech jezdí společně 

na výlety. 

5. 3. 2009 – Propuštěn z výchovného ústavu. 

22. 7. 2009 – Sociální šetření u paní P. L. H. se líbí u paní P. Začátkem července byli i 

na Malorce. L. H. pomáhá jejímu synovi v dílně. L. H. by se chtěl stát automechanikem. 

25. 8. 2009 – Syn paní P. uvedl na OSPODu, ţe L. H. se od 23. 8. 2009 u nich neukázal. 

Syn paní P. uvedl, ţe s L. H. byly v poslední době konflikty. Ztráceli se věci z dílny. L. 

H. slíbil, ţe vše vrátí a omluví se, ale od té doby se jiţ neukázal. 

3. 9. 2009 - L. H. vnikl do autoopravny (vykopl dveře) a odcizil modrý motocykl, 

černou sportovní tašku a přilbu, kalhoty a boty. Poškodil 2 auta, která stála na dvoře. 

Celková cena poškozeného majetku a ztráty věcí činí 78 000 Kč.  

4. 9. 2009 - Podán návrh na vydání předběţného opatření o nezvládání výchovy. Nikdo 

jiný mu péči nezajistí. Byl umístěn do diagnostického ústavu pro mládeţ Lublaňská na 

Praze 2. 

14. 9. 2009 – Útěk z diagnostického ústavu. 

15. 9. 2009 – Opět se vloupal do autoopravny (rozbil skleněnou výplň okna) a odcizil 

starou zimní bundu. Celková škoda činí asi 700 Kč. 

8. 10. 2009 – Nařízení ústavní výchovy. Matka se zbavuje výţivného. 

21. 10. 2009 – Odcizil auto a odjel s ním. Způsobil škodu 18 930 Kč. 

29. 10. 2009 – Vloupal se k paní P. a jejímu synovi odcizil akuvrtačku, sadu 

reproduktorů, svítilnu, nabíječku, flash disk a kartu do foťáku. Škoda činí asi 3 550 Kč. 

13. 11. 2009 – Rozbil okno u rekreační chaty a snaţil se vloupat do auta, které stálo 

před ní. Škoda činí 600 Kč. 

27. 11. 2009 – Odhlášení z útěku. Nezletilý je umístěn do výchovného ústavu Pšov. 

28. 11. 2009 – Útěk z Pšova oknem. 

9. 2. 2010 – Odhlášení z útěku. Policií byl chycen v Kolíně a byl vrácen zpět do ústavu. 

S pobytem v ústavu nesouhlasí.  

12. 2. 2010 – L. H. se ukládá úhrné trestní opatření odnětí svobody v trvání 5 měsíců 

podmíněně, odloţeno na zkušební dobu 24 měsíců za současného vyslovení soudního 

dohledu. 
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Kazuistika číslo 3 

OA: N. P., nar. 1993, Litomyšl, svobodný 

RA: Matka pracuje v Buddy baru v Litomyšli jako uklizečka, mladší bratr (8) let, otec 

není uveden v rodném listě, po testech DNA určen otec romského etnika, který si 

odpykává trest ve vězení v Kuřimi.  

ŠA: Studoval Management obchodních firem a sportovních klubů v Chocni, ale 

nezvládal učení, tak přestoupil na obor kuchař-číšník do Poličky – prospěch má asi  

3,1, má 172 omluvených hodin a 1 neomluvenou, bez váţnějších kázeňských problémů. 

SA: Bydlí ve dvoupokojovém bytě v panelové zástavbě. Má rád muziku a hraje závodně 

fotbal.  

2. 4. 1996 - Údajný otec („bílé― rasy) podal návrh na popření otcovství. Uvědomil si, ţe 

časově nesouhlasí jeho intimní vztah s datem porodu. Z tohoto důvodu nechtěl být 

zatíţen vyţivovací povinností.  

6. 8. 1996 – Znalecký posudek – soud nařídil provedení testů DNA všech matčiných 

partnerů. 

3. 4. 1997 – Rozsudek - na základě testů DNA určil jako otce muţe romské národnosti. 

Stát zaplatí výlohy na advokáty ve výši 20 213 Kč.  

12. 1. 2009 – Byl na OOP Litomyšl oznámen přestupek proti majetku a přestupek proti 

občanskému souţití. N. P. musel zaplatit blokovou pokutou ve výši 500 Kč. A podat 

vysvětlení o přestupku: dne 22. 12. 2008 v 18:00 jel N. P. s 3 kamarády do Vysokého 

Mýta k přítelkyni. Jeden z kamarádů zapůjčil do auta reproduktory. Po návratu 

z Vysokého Mýta majitel reproduktorů opustil vozidlo s tím, ţe reproduktory si 

vyzvedne později. V lednu poţadoval své reproduktory zpět. Vzhledem k tomu, ţe znal 

pouze bydliště N. P. šel pro reproduktory k němu. N. P. po něm ale poţadoval za 

reproduktory 2000 Kč a černou mikinu. Majitel reproduktorů odmítl zaplatit a vše 

oznámil doma rodičům. Další den došel k N. P. se svojí matkou. Nejprve šel do bytu 

sám a N. P. chtěl po něm uţ jen 800 Kč. Poté šel do bytu se svojí matkou. Matka N. P. 

však přítomnost syna zapřela Matce N. P. oznámili, ţe to půjdou udat na policii, jako 

krádeţ. Majiteli reproduktorů vše oznámil policii. Začaly mu chodit výhruţné sms – 

„dostaneš přes drţku, cikáni si na tebe někde počkaj a zmlátěj tě, buzíku, atd.―.    

17. 4. 2009 – Vyjádření k věci vloupání se do vozidel v Litomyšli 

N. P. kamarádí s D. K. (nezletilý), J. S. Pravidelně se scházejí. Po shlédnutí filmu 60 

sekund byli inspirováni k způsobu vykrádání aut. První krádeţ provedli u červené 
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Felicie. Rozbili zadní okénko a odcizili autorádio. Další vloupání provedli v půli 

prosince do červené Felicie a ukradli autorádio. Třetí vloupání provedli u vlakového 

nádraţí. Z šedého Fiatu ukradli opět autorádio. Dále se vloupali do bílé Felicie se kterou 

se pokusili odjet. Auto se jim nepovedlo nastartovat. Při dalších dvou krádeţí odcizili 

z aut odnímatelný panel. Další měsíc provedli dalších 9 vloupání. Z aut odcizili 

autorádia, přehrávače, navigace, reflexní vestu a velké balení ţvýkaček. Všechna 

vloupání organizoval J. S., rozbíjel všechna okénka a kradl věci, které si sám ponechal. 

N. P. a kamarád D. K. pouze hlídali. Samotných krádeţí se neúčastnili.  

6. 5. 2009 – Trestné stíhání, středisko PMS bylo pověřeno k mediačním činnostem.    

25. 5. 2009 – Ústní záznam – na OSPOD se dostavila matka N. P. N. P. je stále doma, 

nechodí do školy, odmítá s ní komunikovat. Ţádala úřad, zda by nemohl syna předvolat 

a pohovořit s ním. Syn byl pozván na příští den. 

26. 5. 2009 – Telefonický záznam – matka N. P. informovala telefonicky úřad o 

zlepšení situace a zrušení pohovoru. 

1. 6. 2009 – Poučen PMS o uloţení výchovných opatření. 

16. 6. 2009 – Usnesení – věc podezření ze spáchání činu jinak trestného „krádeţ se 

odkládá. Celková škoda, která byla způsobena, činí 97 607 Kč. 

 16. 9. 2009 – N. P. a J. S. jsou vinni a odsuzují se k 8 měsícům odnětí svobody, 

podmíněně na 1 rok 9 měsíců. N. P. a J. S. jsou povinni kaţdý zaplatit polovinu 

způsobené škody tj. 48 804 Kč. Stát zaplatí výlohy na obhájce, které činní 23 284 Kč. 

1. 2. 2010 – J. S. částku uhradil. N. P. ji stále nezaplatil. 
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Kazuistika číslo 4 

OA: K. S., nar. 1996, Litomyšl, svobodný 

RA: Matka pracuje v restauraci Na kopečku, domů chodí kolem půlnoci. Otec na něj 

platí výţivné 300 Kč, platí ho nepravidelně. Má jednoho nevlastního staršího bratra. 

Chlapec byl chtěné dítě. Matka s ním vychází dobře, ţádné problémy s ním nemá, 

poslouchá jí. 

ŠA: Měl o rok odloţenou školní docházku, z důvodu pádu z motorky. Na OSPOD přišla 

stíţnost od třídní učitelky, ţe neplní domácí úkoly, ignoruje učitele, neposlouchá, není 

připraven na výuku, nechce spolupracovat, narušuje třídu, při hodině chodí po třídě, 

vykřikuje a provokuje ostatní ţáky. 

SA: Ţije s matkou a jejím přítelem v bytě 2 + 1. Rád hraje fotbal a vaří. 

11. 4. 2008 - Opět si třídní učitelka stěţuje, ţe se problémy ještě zhoršily. Matka 

přiznává neposlušnost i doma. 

12. 4. 2008 - Policie ČR sděluje OSPOD, ţe klient pil alkohol s M. D. ve starém domě. 

Majitel domu poţádal policii o občasnou kontrolu. Klient tvrdil svému kamarádovi, ţe 

dům je jeho, ţe tam můţe přespávat (kamarád má neshody s rodiči). Kamarád byl jiţ 

jednou rodiči pohřešován.  

21. 4. 2008 - Matka ţádá o zvýšení výţivného. 

29. 4. 2008 - Zpět vzetí návrhu na zvýšení výţivného. 

30. 4. 2008 - Matka tvrdí, ţe syna vodí do školy. Kvůli neomluveným hodinám by mohl 

mít 3 z chování. 

21. 5. 2008 - Škola podává zprávu, ţe klient 20. 5. 2008 nebyl opět ve škole. 

26. 5. 2008 - Klient stanoval se svými dvěma kamarády a jednou kamarádkou na 

dětském hřišti. Lidé z okolí si stěţovali na rámus a nepořádek. 

3. 6. 2008 - Sociální pracovnice chtěla navštívit jeho matku, ale nikdo nebyl doma 

zastiţen. 

5. 6. 2008 - Sociální pracovnice opět chtěla navštívit jeho matku, ale nikdo nebyl doma 

zastiţen. 

10. 6. 2008 - Se opět vše opakovalo, matka nebyla k zastiţení ani telefonicky. 

11. 6. 2008 - Matka byla telefonicky zastiţena, byla s ní domluvena schůzka na další 

den. 

12. 6. 2008 - Na otázku, kdo klienta hlídá, pokud je ona v práci, odpověděla, ţe někdy 

jeho nevlastní bratr, ale většinou je sám doma. Bylo také sděleno, ţe jeho kamarád 

nastupuje do výchovného ústavu, tak má klient strach z umístění do ústavu. 
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16. 6. 2008 - Opět škola podává hlášení, ţe se situace nezlepšila. Klient chodí pozdě do 

školy, vulgárně hovoří a ve školní jídelně krade zákusky.  

26. 6. 2008 - Zahájení řízení o nařízení Soudního dohledu. 

24. 7. 2008 - Nařízen Soudní dohled. 

1. 10. 2008 - I v novém školní situace stejná, klient dostal důtku. Matka o chování ve 

škole svého syna nemá zájem. 

14. 10. 2008 - Na ţádost OSPOD zaslala škola zprávu. Klient na odpolední vyučování 

nechodí, kaţdý den zaspává. Během nemoci je viděn venku, jak spoluţáky, tak učiteli.  

31. 10. 2008 - Matka se dostavila na OSPOD. Vinu dává učitelům a starším klientovým 

kamarádům. Matce byl nabídnut dobrovolný pobyt v SVP Pyramida v Pardubicích. 

Matka souhlasila.  

3. 11. 2008 - Dohoda s SVP Pyramida. 

5. 11. 2008 - Chlapec nastoupil na dvouměsíční preventivně výchovný pobyt. 

17. 12. 2008 - Klient vánoce trávil doma, choval se slušně a respektoval matku. 

6. 3. 2009 - Zprava z SVP Pyramida Pardubice: 

Zakázka na pobyt: 

- Zlepšit vztah s matkou a okolím                                             

- Akceptovat společenská pravidla a normy 

- Posílit volní vlastnosti 

- Zlepšit vztah ke škole, naučit se pravidelné školní přípravě 

Hodnocení školy – adaptace neproběhla snadno, byl negativně naladěný. Po dvou 

týdnech přišla změna, začal spolupracovat, snaţil se, zlobil pouze mimo zorný úhel 

učitele, má velké mezery v učení, nezvládá souvislosti mezi poučkou a vyuţitím, 

dokáţe pěkně recitovat. Poté byl doma kvůli nemoci – po návratu zapomněl některé 

návyky, opět se jeho úplně od začátku, vyhovuje mu práce s asistentem, nesmí pocítit 

ani na chvilku, ţe má volný čas. Začal hrát stolní tenis.  

Zpráva psychologa – spolupracoval, jeho řešení úkolů je povrchní, při nezdaru se hned 

vzdává, většinu chyb dělá z nepozornosti, má syndrom ADHD, je sociálně-emočně 

nevyzrálý, touţí po hlubších citových vazbách, má narušený vztah ke škole, chybí mu 

dobrá motivace, neumí rozlišit jaké chování je vhodné a jaké ne, postrádá pozitivní 

emoční zájem, ze strany matky není velký zájem. 

Hodnocení vychovatele – velké potíţe se adaptovat, ze začátku odmítal reţimové prvky 

a pravidla, po dvou týdnech nastala změna. Má velké problémy s domácí přípravou. 
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Etoped – neustále se snaţil jak obejít dospělou autoritu, posílil své volní vlastnosti 

v důsledku zaţitých úspěchů. 

Z hlediska dalšího rozvoje osobnosti doporučujeme: 

- Vytvořit doma stabilní prostředí s pravidly (matka i syn) 

- Vytvořit klidné a přijímající zázemí, pocit uznání 

- Motivovat ho pochvalou 

- Vytvořit doma funkční systém výhod a nevýhod 

- vyţadovat plnění základních povinností 

- vstřícné, ale důsledné vedení, nastavení hranic 

- následná spolupráce s ambulantním oddělením výchovné péče 

12. 3. 2009 - Jeho biologický otec přestal platit výţivné. Nastoupil na ambulantní léčbu 

SVP Mimóza. 

16. 4. 2009 - Klient se vloupal do vozidla Škoda Octavia, odcizil navigaci. Poté ho 

kamarádi zavřeli ve vchodě a nechtěli ho pustit ven. Chtěli po něm, aby matce ukradl 

klíče od restaurace. Chtěli tam ukrást cigarety a alkohol. Pustili ho aţ tehdy, kdyţ mu 

volala matka, kde tak dlouho je. Vše doma sdělil. Matka kontaktovala rodiče kamarádů, 

tito však situaci neřešili.  

7. 5., 11. 5., 20. 5. 2009 - Vloupání do vozidel. 

6. 6. 2009 - Škola podává zprávu o zhoršeném chování klienta. Ve třídě klient nastoluje 

atmosféru strachu, vyhroţuje spoluţákům, chová se primitivně, vyhazuje věci z oken, jí 

koření, mlátí při vyučování do tabule, má 5 neomluvených hodin. 

15. 6. 2009 - Klient podával na Policii ČR vysvětlení o odcizení mobilního telefonu 

kamaráda. Kamarád poté obvinění odvolal. Večer pak popíjel s kamarádem alkohol, u 

zimního stadionu vznikl konflikt s bruslaři. Po pěstním souboji kamarád vytáhl nůţ, 

soupeři způsobil povrchní poranění kůţe. Opilý kamarád upadl na chodník a poranil si 

ret. Před policií však utekli.    

23. 6. 2009 - Jednáno s matkou o problémech, o obvinění z několika krádeţí. OSPOD 

bude vyţadovat nařízení ústavní výchovy. 

14. 7. 2009 - Klient rozbil cihlou okno předních dveří auta a opět odcizil navigaci. Čin 

se snaţil zapřít, při činu byl však viděn svědky. 

20. 7. 2009 - Podnět na zahájení řízení o nařízení ústavní výchovy. 

5. 8. 2009 - Zpráva Policie ČR, ţe ve dnech 10. 6 a 28. 6 2008 ve 12:30 na 

autobusovém nádraţí fyzicky napadl chlapce ze speciální školy. Chlapec obdrţel údery 

do obličeje a do břicha. Řízení bylo odloţeno vzhledem k věku. 
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9. 8. 2009 - Zahájení řízení o nařízení ústavní výchovy. 

25. 8. 2009 - Dohled probačního úředníka. 

4. 9. 2009 - Nařízení ústavní výchovy. 

23. 9. 2009 - Oznámení o nástupu dítěte na diagnostický pobyt v Hradci Králové 

20. 10. 2009 - Zpráva z diagnostického ústavu – zpočátku byl hodný, později začal 

šikanovat kluka s mentálním postiţením (tluče ho šroubovákem do hlavy), byl převezen 

do jiného výchovného ústavu v Kostelci nad Orlicí. Klient je rozladěn, jelikoţ vzhledem 

ke svému chování nemůţe jezdit na víkendy domů. 

4. 1. 2010 - Klient byl na vánoce doma na propustce, dne 3. 1. utekl od matky ke 

kamarádům romské národnosti.  
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Závěr plynoucí z kazuistik: 

      Jak vyplývá z kazuistik je problematika kriminality mládeţe významná pro celou 

naší společnost. Příklady z praxe jen potvrzují teoretické poznatky. V daných případech 

se významnou měrou na kriminalitě mládeţe podílí hlavně rodina. Všechny spojuje 

problematická situace v rodině. Liší se hmotným zabezpečením. Je zde nejen příklad 

z rodiny podnikatele, ale i příklad ze sociálně slabší rodiny. Důleţitý je téţ vliv party. 

V případech převaţují krádeţe. Vzhledem k věku delikventů je jejich potrestání 

problematické. Většina z nich dostala pouze napomenutí.  
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6 Rozhovory s kurátory pro mládež 

Český Brod - Kateřina Poupová 

Kolik máte klientů? 

- Klientů mám 73. 

Kolik let vykonáváte tuto činnost? 

- Tuto činnost vykonávám 3 roky. 

Víte, kdo tuto činnost vykonával před vámi? 

- Přede mnou tuto činnost vykonávala paní, která změnila zaměstnání kvůli vyššímu   

   platu. 

Jaký je váš postoj k této práci? 

- Tato práce je velmi zajímavá a rozmanitá, hodně mě baví. 

Jaký je váš pohled na kriminalitu mládeţe? 

- Jestliţe mladistvý páchá trestné činy a my to na OSPODu řešíme, tak změna většinou  

   nastává, pokud mají zájem i rodiče. Na úřadě se většinou mladistvý jen zamyslí.  

   V některých případech nastane i změna. Kriminalita mládeţe se čím dál více rozšiřuje. 

Kdo spíše provádí trestnou činnost? 

- Spíše jí páchají kluci, ale dívky jsou více neposlušné a také častěji utíkají  

   z výchovných ústavů. 

Co si myslíte, ţe nejvíce ovlivňuje mladistvého? 

- Podle mého názoru mladistvého nejvíce ovlivňuje přístup rodiny a také volnočasové  

   aktivity. 

Jaký typ mladistvých páchá kriminální činnost? 

- Pachatelé nejsou pouze z niţších sociálních vrstev. Jejich činy jsou však závaţnějšího  

  charakteru. 

Jaká trestná činnost je nejvíce páchána? 

- Jsou to krádeţe a loupeţe 
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Existují u vás nějaké preventivní programy? 

- V Českém Brodě podle mého názoru nefungují ţádné preventivní programy. Aţ na  

  kamerový systém, který funguje velmi krátkou dobu. 

Jaký je nejčastější důvod k poslání mladistvého do ústavní výchovy? 

- Pro mě jako kurátora jsou nejčastějšími důvody různé výchovné problémy – šikana,  

  záškoláctví, loupeţe, fyzické napadení vrstevníků. 

Myslíte si, ţe ústavní výchova něco změní? 

- Myslím si, ţe ústavní výchova nic nezmění. Funguje pouze na ochranu společnosti,   

  mladiství nesouhlasí s pobytem v ústavu a často utíkají. 

Kam se nejčastěji mladistvý vrací z ústavní výchovy? 

- Nejčastěji se vrací domů, pokud je to moţné. Do domů na půl cesty chodí neradi,  

  protoţe tam musí dodrţovat různá pravidla, reţim a také musí pracovat. V takovém  

  případě mladistvý nejraději přespává u kamarádů. 

Je hodně recidivistů? 

- Podle mých zkušeností je dost recidivistů. Po spáchání trestného činu nadále pokračují  

  v trestné činnosti. 
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Litomyšl - Mgr. Sylva Přikrylová 

Kolik máte klientů? 

- Klientů mám 121. 

Kolik let vykonáváte tuto činnost? 

- Tuto činnost vykonávám jiţ 7 let, před tím jsem byla kurátorem na okrese. 

Víte, kdo tuto činnost vykonával před vámi? 

- Přede mnou tuto činnost nevykonával nikdo. Tento odbor zde funguje 7 let. Po  

  zrušení okresů tuto funkci získaly obce s rozšířenou působnosti. 

Jaký je váš postoj k této práci? 

- Tuto práci jsem chtěla vţdy vykonávat, tato problematika mě zajímá. Ke kaţdému  

  případu musí zaujmout individuální přístup. 

Jaký je váš pohled na kriminalitu mládeţe? 

- Vzhledem k tomu, ţe celá společnost stagnuje, zvyšuje se i počet mládeţe ze všech  

  sociálních vrstev, která páchá trestnou činnost. Mladiství nemají dostatek  

  finančních prostředků stejně jako jejich rodiče.  

Kdo spíše provozuje trestnou činnost? 

- Jsou to většinou kluci. 

Co si myslíte, ţe nejvíce ovlivňuje mladistvého? 

- Asi ho nejvíce ovlivňuje skupina, se kterou se dotyčný nejvíce schází. 

Jaký typ mladistvých páchá trestní činnost? 

- To se nedá jednoznačně říct, jsou ze všech vrstev. S delikventy z vyšších vrstev je  

  lepší spolupráce a větší snaha o řešení problému.  

Jaká trestná činnost je nejvíce páchána? 

- Nejčastěji jsou to krádeţe, problémy spojené se školou – záškoláctví, agresivita  

  vůči spoluţákům i profesorům, učitelé pro ně nejsou ţádnou autoritou, ţáci jsou  

  vůči učitelům vulgární a učitelé přestávají své ţáky zvládat. 
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Existují u vás nějaké preventivní programy? 

- Preventivní programy v Litomyšli existují a má je na starosti Pavel Voříšek.  

Jaký je nejčastější důvod k poslání mladistvého do ústavní výchovy? 

- Do těch 15ti let je to nejčastěji neplnění školní docházky a nad 15 je to i  

  s kombinací trestné činnosti (útěky z domova, krádeţe,…). 

Myslíte si, ţe ústavní výchova něco změní? 

- To je hodně individuální. Řešení závisí na přístupu rodiny, školy, úřadu. 

Kam se nejčastěji mladiství vrací z ústavní výchovy? 

- Nejčastěji jdou zpět domů, někdy nastoupí i do náhradní rodinné péče. 

Je hodně recidivistů? 

- Řekla bych ţe, ano. Pokud má delikvent kriminální zkušenosti, nemá zábrany  

  v činnosti pokračovat. 
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Pro lepší přehlednost a porovnání uvádím rozhovory v tabulce: 

Rozhovory s kurátorem pro mládeţ 

Otázka 
Český Brod -                     

K. Poupová 

Litomyšl -                         

Mgr. S. Přikrylová 

Kolik máte klientů? 73 klientů 121 klientů 

Kolik let vykonáváte tuto 

činnost? 
3 roky 7 let 

Víte, kdo tuto činnost 

vykonával před vámi? 

Ano, ţena, která odešla 

kvůli vyššímu platu. 

Nikdo, po zrušení okresů 

tuto funkci získaly obce s 

rozšířenou působností, tedy 

jsem tu od začátku. 

Jaký je váš postoj k této 

práci? 

Hodně mě baví, tato práce 

je velmi rozmanitá a 

zajímavá. 

Tato problematika mě vţdy 

zajímala a chtěla jsem tuto 

práci vţdy vykonávat. Baví 

mě i také z důvodu,k ţe 

kaţdý případ vyţaduje 

individuální přístup. 

Jaký je váš pohled na 

kriminalitu mládeţe? 

U mladistvého nastává 

většinou změna pouze 

tehdy, pokud mají zájem i 

rodiče. Na úřadě se 

mladistvý jen zamyslí. 

Kriminalita mládeţe se 

rozšiřuje. 

Vzhledem k tomu, ţe celá 

společnost stagnuje, zvyšuje 

se i kriminalita mládeţe ze 

všech sociálních vrstev. 

Mladiství nemají dostatek 

finančních prostředků. 

Kdo spíše provozuje 

trestnou činnost? 
kluci kluci 

Co si myslíte, ţe nejvíce 

ovlivňuje mladistvého? 

Přístup rodiny a 

volnočasové aktivity. 

Skupina, se kterou dotyčný 

tráví nejvíce času. 

Jaký typ mladistvých páchá 

trestní činnost? 

Ze všech vrstev, z těch 

niţších jsou ty činy 

závaţnějšího charakteru. 

Ze všech vrstev, z těch 

vyšších vrstev je lepší 

spolupráce a větší snaha o 

řešení problému. 
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Jaká trestná činnost je 

nejvíce páchána? 
Krádeţe a loupeţe. 

Krádeţe, záškoláctví, 

agresivita vůči spoluţákům i 

profesorům. 

Existují u vás nějaké 

preventivní programy? 
Pouze kamerový systém. 

Ano, na starosti je má Pavel 

Voříšek. 

Jaký je nejčastější důvod 

k poslání mladistvého do 

ústavní výchovy? 

Šikana, záškoláctví, 

loupeţe, fyzické napadení 

vrstevníků. 

Neplnění školní docházky, 

útěky z domova, krádeţe, 

uţívání návykových látek. 

Myslíte si, ţe ústavní 

výchova něco změní? 

Nic nezmění, spíše ochrana 

společnosti. Pokud oni s ní 

nesouhlasí tak většinou 

utečou. 

Je to hodně individuální. 

Hodně to závisí na přístupu 

rodiny, školy a úřadu. 

Kam se nejčastěji mladiství 

vrací z ústavní výchovy? 

Domů, občas do domů na 

půl cesty nebo přespávají 

různě po kamarádech. 

Domů nebo do náhradní 

rodinné péče. 

Je hodně recidivistů? Dost. Ano. 
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Závěr plynoucí z rozhovorů: 

 Z rozhovorů vyplývá, ţe nárůst kriminality mládeţe je celospolečenským 

problémem. K řešení problémů je nutný komplexní přístup všech zúčastněných tj. 

rodiny, školy, úřadů. Domnívám se, ţe ústavní výchova není vţdy řešením. Více by 

se měl uplatňovat individuální přístup k delikventům. Zákonodárci by se měli 

problematikou kriminality mládeţe zabývat ve větší míře. Podle mého názoru je 

nejdůleţitější prevence kriminality. Je potřeba zaměřit se na neţádoucí chování u 

nezletilých. V rámci měst a obcí se nejvíce uplatňuje kamerový systém. Vzhledem 

k finanční náročnosti není dostupný pro všechna města. Podle záznamů můţe 

policie rychleji zasáhnout. 
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7 Diskuze 

  Kriminalita mládeţe jako součást kriminality vůbec je negativní sociální jev, 

který je charakterizovaný porušováním právního řádu, jehoţ subjekty jsou mladí lidé.  

 Téma kriminality mládeţe mě velmi zaujalo, protoţe chování určitých mladých 

lidí je značně znepokojující. Je váţným společenským problémem. Podle mého názoru 

by této problematice mělo být věnováno více pozornosti. Motivy, pohnutky a příčiny 

kriminality mládeţe jsou různorodé. Alarmující je také počet trestných činů páchaných 

dětmi, které ještě nedovršily patnáctý rok věku. Také se ukázalo, ţe násilí a šikana se 

objevují čím dál více u mladších dětí. Dříve šikana a násilí existovaly pouze 

v kasárnách mezi vojáky nebo mezi vězni. Je velmi zajímavé sledovat názory v televizi 

nebo si je přečíst v novinách a časopisech. Kdyţ se člověk více začte, zjistí (jako mnoho 

lidí před ním), ţe chování mládeţe a vztahy ve společnosti jsou do jisté míry ovlivněny 

mnoha faktory.  

 Jedním z nejdůleţitějších faktorů je rodina. Odtud pramení a utvářejí se názory a 

morální kvality kaţdého jedince. Rozpory v rodině a ještě hůře její rozpad způsobí 

psychické krize a vytvářejí podmínky pro působení škodlivých vlivů na dosud ne zcela 

zformované názory dospívající mládeţe představy o morálních cennostech. Uţ malé 

dítě pociťuje v rodině neshody, rozvod rodičů, úmrtí jednoho z nich, atd. Zjistila jsem, 

ţe nezájem rodiny má opravdu velký vliv. Důkazem je kazuistika číslo 2.  

Dalším důleţitým faktorem, který nás dále ovlivňuje, je škola. Mladiství má 

kázeňské přestupky, chodí za školu, často je v konfliktu se spoluţáky a učiteli, atd. S 

tímto problémem jsem se také během své praxe setkala. V kazuistice číslo 4 je řešen 

nejen problém školní docházky, ale i fyzického násilí na postiţeném jedinci.   

Velmi důleţitý je i volný čas. Jak ho mladiství dokáţe nebo spíš nedokáţe 

vyplnit. Mladiství má obvykle větší příleţitost kontaktu se špatnou partou a můţe být 

negativně ovlivňován. Hrozí v tomto případě především krádeţe. Podle mého názoru, 

pokud to zajde aţ takhle daleko, tak uţ je to špatné. Špatné vyuţití volného času je dle 

mého názoru patrné v kazuistikách číslo 1 a 3. Výsledkem jsou krádeţe. 

Během své praxe jsem porovnávala statistické údaje. Důleţité pro mou práci 

byly téţ důleţitá rozhovory s kurátory pro mládeţ (Litomyšl, Český Brod). Zajímavý je 

fakt, ţe v Litomyšli má kurátor pro mládeţ na starosti 121 klientů a z toho je 22 dětí do 

15ti let. V Českém Brodě má kurátor pro mládeţ na starosti pouze 69 klientů, z toho 
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však je 33 dětí do 15ti let. Domnívám se, ţe na rozdílu se podílí blízkost velké 

aglomerace, tj. hl. m. Praha. 

Všechny formy prevence by se měly navzájem prolínat a navazovat. Zjistila 

jsem, ţe v Českém Brodě je prevence zatím v začátcích. V Litomyšli jsou jiţ provedena 

četná preventivní opatření a programy. Důleţitá je také propagace a dodrţování jí. Také 

forma přidělování peněz ze státního rozpočtu, dotace nevládních institucí mohou 

výrazně posílit prevenci kriminality mladistvých, například podpora sportu. U nejvíce 

problematických mladistvých je nutným řešením ústavní nebo ochranná výchova. U nás 

je vybudována dostatečná síť těchto ústavů se značnou finanční náročností. Sociálně 

právní ochrana dětí je zakotvena v zákoně číslo 359/1999 Sb., další důleţitý zákon je o 

soudnictví ve věcech mládeţe, který je zakotven v zákoně číslo 218/2003 Sb.  

Podle mého názoru je práce kurátora velmi důleţitá a napomáhá začlenění 

mladistvého do společnosti.    
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Závěr 

 Ve své absolventské práci jsem se především zabývala příčinami trestné činnosti 

u mladistvých, dále moţnostmi jejího ovlivnění, prevencí a sociálně-právní ochranou. 

Na základě uvedených poznatků má rodina největší vliv. Na začátku své práce jsem 

rodinu popisovala jako jednu z nejdůleţitějších institucí, která má vliv na zvyšování 

počtu kriminálních činů u mládeţe. A i kdyţ velká pozornost je na rodině, tak ani rodina 

není všemocná. Zvláště pokud je z nějakého důvodu nefunkční. Časově vytíţení rodiče 

se péči snaţí nahradit finančními prostředky. Finanční prostředky pak poslouţí 

k hazardu, konzumaci alkoholu. Pokud jsou rodiče rozvedeni, můţe delikvent citově 

vytírat kaţdého z nich. Mladistvý tak získává dominantní postavení nad ostatními členy 

rodiny. Niţší finanční prostředky v rodině mohou vést mladistvého ke krádeţím. Je 

potřeba najít dětem moţnosti vyuţití volného času a různými metodami je motivovat 

pozitivními vzory. Zde se mohou uplatnit různé sportovní oddíly, kluby zájmové 

činnosti. Stále více nás různými způsoby ovlivňují média. Negativně se uplatňuje vliv 

amerických filmů, ve kterých je mnoho násilí. Dále negativně působí počítačové hry. 

 Orgány, které jsou činné v trestním řízení, se určitým způsobem snaţí reagovat 

na delikvenci mládeţe novými opatřeními. Jedním z řešení je sníţení hranice trestné 

zodpovědnosti (aţ na 12 let). Někteří mladiství se domnívají, ţe jsou beztrestní a o 

svých činech hovoří bez zábran.  

 S prevencí by se mělo začít u dospělých, protoţe jsou to oni, od kterých se 

mladiství učí. Je nutná dobrá spolupráce mezi rodinou a školou. Další část své práce 

jsem věnovala projektu LILIE, který se právě rozbíhá v mém rodném městě. 

 Kriminalitu se určitě nepodaří odstranit úplně, ale i proto má velký význam 

právě prevence kriminality. Tato práce byla pro mě obohacující. Pomohla mi 

k hlubšímu náhledu do kriminality mládeţe. Je to problém, který se trvale řešit.       

 

 

 



81 

Literatura 

 

 monografie 

 

1. CÍSAŘOVÁ, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a přepracované   

     vydání. Praha : Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-9. s. 871.  

2. HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. 2. vydání Praha : Portál, 2009.  

    ISBN 978-80-7367-569-1. s. 774. 

3. HYHLÍK, F., NEKONEČNÝ M. Malá encyklopedie současné psychologie.  

    2. doplněné vydání. Praha : SPN, 1977. s. 338. 

4. CHMELÍK, J. Symbolika extremistických hnutí. Armex Praha, 2000. ISBN 80-86244-     

    14-8. s. 114. 

5. JEDLIČKA, R., KLÍMA, P., KOŤA, J., NĚMEC, J., PILAŘ, J. Děti a mládež     

    v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací  

    a úlohu pomáhajících profesí. 1 vydání Praha: Themis, 2004. ISBN 80-7312-038-0.   

     s. 478. 

6. JELÍNEK, J., a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. 2. vydání Praha : Linde,    

    2006. ISBN 80-7201-630-9. s. 823 

7. JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B., Média a společnost. 1. vydání Praha : Portál, 2003.  

    ISBN 80-7178-697-7. s. 207. 

8. KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence. Praha : Victoria    

    Publishing, 1995. ISBN 80-7187-022-6. s. 114. 

9. MAREŠ, M. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 1. vydání Brno :   

    Barrister&Principal, 2003. ISBN 80-86598-45-4. s. 655.   

10. MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 1. vydání  

    Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2. s. 335.  

11. MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. 1. Vydání Brno : Masarykova univerzita,   

      2001. ISBN 80-210-2511-5. s. 104 



82 

12. NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. Kriminologie. 1. Vydání Praha : Eurolex Bohemia,   

      2001. ISBN 80-86432-08-4. S. 419. 

13. PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník.1. vydání. sv. 2. Praha : Karolinum,   

      1996. ISBN 80-7184-310-5. s. 769 – 1627.  

14. Sborník Rizikové chování dospívajících a jeho prevence. Praha : Free CEVAP,   

      2005. ISBN 80-902898-9-4. 

15. SUCHÝ, O., ŠVANCAR, Z. Mládež a kriminalita. 1. vydání Praha : Melantrich,    

      1972. 

16. ŠÁMAL, P. a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: Komentář. 2. vydání  

      Praha : C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-375-5. s. 1199 

17. ŠČERBA, F. Výběrová bibliografie článků z trestního práva 1997 – 2005. Praha :  

      Linde,  2006. ISBN 80-7201-633-4. s. 239 

18. ŠTUDENT, V. Sooudní psychiatrie a trestní právo. 1. Vydání Praha, 1989. 

19. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vydání  Praha :     

      Portál, 2002. ISBN 80-7178-678-0. s. 444  

20. VEČERKA, K., HOLAS, J., ŠTĚCHOVÁ, M., DIBLÍKOVÁ S. Sociálně   

      patologické jevy u dětí. Praha, 2000. ISBN 80-86008-74-6. 

21. ZOUBKOVÁ, J. Kontrola kriminality mládeže. 1. Vydání 

      Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-08-2. s. 231.  

 

 seriálové publikace: 

 

1. Mgr. ČERNÁ, I. Práva a povinnosti dětí umístěných v ústavní péči. Právo a rodina.  

    2008, č. 5, s. 19 – 22. ISSN 1212-866X. 

 

2. PhDr. NOVÁK, T. Děti s výchovnými obtížemi. Právo a rodina. 2009, č. 10, s. 11 –        

    15. ISSN 1212-866X. 

 



83 

3. Mgr. HULÁN, P. Deliktní způsobilost nezletilých a odpovědnost za škodu. Právo a  

    rodina. 2009, č. 11, s. 8 – 13. ISSN 1212-866X. 

 

4. BENEŠOVSKÁ, J. Já rozvod nepřipustím! Moje psychologie. 2009, č. 12, s. 48 – 51.  

    ISSN 1802-2073. 

 

 Elektronické dokumenty 

1. Projekt Lilie. Litomyšl. [online]. 2009 [cit. 2010-01-17]. Dostupný z WWW: 

http://www.projekt-   

lilie.cz/soubory/file/dokumenty_ke_stazeni/PROJEKT%20LILIE_informacni_brozura.p

df  

2. Policejní statistiky – Kriminalita za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 v celé ČR.    

Praha. [online]. 2010. [cit. 2010-02-05]. Dostupný z WWW:  

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-327216.aspx 

3. Kriminalistika – Vývoj kriminality v České republice se zvláštním zřetelem na 

kriminalitu   

mládeže. Praha. [online]. 2008. [cit. 2009-9-23]. Dostupný z WWW:   

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/1999/9901/vyvoj.html 

4. Kriminalistika - K problematice delikventní mládeže. Praha. [online]. 2008. [cit. 

2009-9- 23]. Dostupný z WWW:   

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2000/00_04/maresova.html 

5. Kriminalita dětí a mládeže. Praha. [online]. 2008. [cit. 2010-12-19]. Dostupný 

z WWW: http://mechatronik.blog.cz/0802/1-otazka-kriminalita-mladistvych-a 

6. Co je to šikana. Brno. [online]. 2009. [cit. 2009-10-09]. Dostupný z WWW: 

http://www.poradenskecentrum.cz/sikana.php 

7. Záškoláctví. Praha. [online]. 2009. [cit. 2010-12-19]. Dostupný z WWW: 

www.icm.cz/zaskolactvi 

8. Hooligans. Brno.[online]. 2008. [cit. 2010-12-19]. Dostupný z WWW:   

http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/hooligans.htm 

http://www.projekt-/
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-327216.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2000/00_04/maresova.html
http://mechatronik.blog.cz/0802/1-otazka-kriminalita-mladistvych-a
http://www.poradenskecentrum.cz/sikana.php
http://www.icm.cz/zaskolactvi
http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/hooligans.htm


84 

9. Náboženské sekty. [online]. 2008. [cit. 2010-12-19]. Dostupný z WWW:  

http://cool-v-plote.blog.cz/0805/nabozenske-sekty 

10. Hooligans. [online]. [cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hooligans 

11. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009 – 2011.    

Pardubice. [online]. 2008. [cit. 2010-12-19]. Dostupný z WWW:   

http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3956&category= 

12. Oplocení rizikových míst. Praha. [online]. 2008 [cit. 2009-10-09]. Dostupný 

z WWW: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2008/03/prprevencekrim.pdf 

13. Prevko. Litomyšl. [online]. [cit. 2009-11-14]. Dostupný z WWW:  

http://www.prevko.cz/obsah-a-cile-projektu 

14. Prevko. Litomyšl. [online]. [cit. 2009-11-14]. Dostupný z WWW: 

http://www.prevko.cz/programy-pro-ucitelske-sbory 

15. Prevko. Litomyšl. [online]. [cit. 2009-11-14]. Dostupný z WWW:  

http://www.prevko.cz/programy-pro-skoly 

16. Prevko. Litomyšl. [online]. [cit. 2009-11-14]. Dostupný z WWW:  

http://www.prevko.cz/granty 

17. Prevko. Litomyšl. [online]. [cit. 2009-11-14]. Dostupný z WWW: 

http://www.prevko.cz/granty 

18. Občané o kriminalitě a prevenci. Praha. [online]. 2007. [cit. 2010-12-19]. Dostupný   

 z WWW: http://www.ok.cz/iksp/docs/332.pdf 

19. Prevence kriminality. Praha. [online]. 2008. [cit. 2010-12-19]. Dostupný z WWW:      

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/system/pojmy/1.1.htm 

20. Typy projektů prevence kriminality. Praha. [online]. 2007. [cit. 2009-12-19]. 

Dostupný   

z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/ksp/typy-projektu.pdf 

http://cool-v-plote.blog.cz/0805/nabozenske-sekty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hooligans
http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3956&category
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2008/03/prprevencekrim.pdf
http://www.prevko.cz/obsah-a-cile-projektu
http://www.prevko.cz/programy-pro-ucitelske-sbory
http://www.prevko.cz/programy-pro-skoly
http://www.prevko.cz/granty
http://www.prevko.cz/granty
http://www.ok.cz/iksp/docs/332.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/system/pojmy/1.1.htm
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/ksp/typy-projektu.pdf


85 

21. Domy na půl cesty. Praha. [online]. [cit. 2010-02-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz/Folders/368-1-Domy+na+pul+cesty+.aspx 

22. Parametry programu Ministerstva vnitra č. 114050 Podpora prevence kriminality 

včetně podprogramu č. 114051 Pořízení, obnova a provozování majetku v oblasti 

prevence kriminality. Praha. [online]. 2008. [cit. 2010-12-19]. Dostupný z WWW:     

www.mvcr.cz/soubor/parametry-pdf.aspx 

23.  Situační prevence a kamerové monitorovací systémy. Praha. [online]. 2008. [cit. 

2010-12-19]. Dostupný z WWW:  

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/obcanum/rady/odborne/kamery.html#poje

m 

24. Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení  

účinnosti MKDS v rámci programů prevence kriminality. Praha. [online]. 2008. [cit. 

2009-12-19]. Dostupný z WWW:  

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/ksp/zasady/rozsirujici_podminky.pdf 

25. Úloha státu v programech prevence kriminality. Praha. [online]. 2008. [cit. 2010-

12-19]. Dostupný z WWW:   

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/zpravy/2004/uloha.html 

26. Informační servis prevence kriminality. Praha. [online]. 2006. [cit. 2010-12-19]. 

Dostupný z WWW:   

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/obcanum/publik/ts/2006/leden.pdf 

27. Systém prevence kriminality v ČR. Praha. [online]. 2008. [cit. 2010-12-19]. 

Dostupný z WWW:      

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/ftp/atl_regiony/usti/prezentace/krajsky_u

rad_221105/prezentace_ku_1105_odbor_prevence_kriminality_mv.ppt 

28. Typy organizací realizující projekty prevence kriminality. Praha. [online]. 2008. [cit.     

2010-12-19]. Dostupný z WWW:   

http://www.google.com/custom?hl=cs&client=google-coop-  

np&cof=FORID%3A13%3BAH%3Aleft%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%

3BCX%3AMV%2520%25C4%258CR%2520-

%2520MV%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fdesign%2Fimg%2Fmvcr-

http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz/Folders/368-1-Domy+na+pul+cesty+.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/parametry-pdf.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/zpravy/2004/uloha.html
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/obcanum/publik/ts/2006/leden.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/ftp/atl_regiony/usti/prezentace/krajsky_urad_221105/prezentace_ku_1105_odbor_prevence_kriminality_mv.ppt
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/ftp/atl_regiony/usti/prezentace/krajsky_urad_221105/prezentace_ku_1105_odbor_prevence_kriminality_mv.ppt
http://www.google.com/custom?hl=cs&client=google-coop-


86 

google.gif%3BLH%3A100%3BLP%3A1%3BT%3A%234a4d4a%3BLC%3A%233130

31%3BVLC%3A%234a6184%3BGALT%3A%2300599c%3BDIV%3A%23000000%3

BKMBOC%3A%23336699%3BKMSC%3A%23000000%3BKMTC%3A%230000FF

%3BKMTVC%3A%23663399%3BKMUC%3A%23008000%3B&adkw=AELymgWq

EXHoTqFYxRWTvAlOYsVBXU_S2gUj6yYdFdmlPgKGNAtXYhq-

i3kiIekm6nwGbpuzrgBGXxPLuH79MRFFM6azbj8FvTSBn0N1LzQxJcs3rKePqcU&b

oostcse=0&q=Typy+organizac%C3%AD+realizuj%C3%ADc%C3%AD+projekty+pre

vence+kriminality&cx=015489265366623571386%3Aizzrwg3bmqm 

29. Zákon číslo 109/2002 Sb. o  výkonu ústavní výchovy  nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Praha. 

[online]. 2002. [cit. 2010-2-28]. Dostupný z WWW: 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/sb048-02.pdf 

30. Dům na půli cesty. Praha. [online]. [cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_na_p%C5%AFl_cesty 

31. Občanské sdružení pod křídly. Valašské Meziříčí. [online]. 2002. [cit. 2010-2-27]. 

Dostupný z WWW: http://www.podkridly.cz/node/17 

32. Zákon číslo 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže. Praha. [online]. 2003. 

[cit. 2010-2-28]. Dostupný z WWW: http://ley.cz/?s88&q88=all 

33. Zákon číslo 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Praha. [online]. 2000. [cit. 

2010-2-28]. Dostupný z WWW:  

http://www.tabor.cz/docstore/File/socialni-sluzby/359_1999.pdf 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/sb048-02.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_na_p%C5%AFl_cesty
http://www.podkridly.cz/node/17
http://ley.cz/?s88&q88=all
http://www.tabor.cz/docstore/File/socialni-sluzby/359_1999.pdf


87 

Summary 

Juvenile delinquency 

 

 I chose this theme of my assignment because this problem seems to be very 

interesting for me.  My assignment consists of two parts – theoretical and practical part. 

Juvenile delinquency refers to criminal acts performed by juveniles. Juvenile crime is a 

sizeable problem.  The problem of juvenile delinquency is becoming more complicated 

and universal. So the average age of juvenile offenders is 16 years. 

 The main aim is to work up the problems of juvenile delinquency with emphasis 

on the causes of delinquent behaviour. 

 The partial aims are to create the theoretical chapters, which relate to the 

personality of an offender and to describe prevention programmes in the Czech 

Republic and to find preventive programmes in Litomyšl and Český Brod, to gather 

adequate information about institutional and protective education, to get information 

about intervention methods, work up case histories, get statistical data about juvenile 

delinquency, work up statistical data.  

 In the theoretical part there are basic concepts, possibilities of intervene 

programmes, social factors, which have an influence on the onset of delinquent 

behaviour, such as family, school, society, peer group and media. The family factors 

which may have an influence on juvenile delinquency may include the level of parental 

supervision, parental separation, parental abuse or neglect, the quality of the 

relationship, the single parent family and the family in which both parents follow their 

careers. The Czech Republic participates in many activities with the aim to prevent 

juvenile delinquency e.g. camera systems, fencing risk points e. g. town parks and sport 

grounds, establishment of counselling centre, organizing of self-defence courses, 

confidence box, lighting risk points, installation safety bicycle stands, involving 

adolescents into more interesting activities , etc.  

  Once young people have committed an offence, they often do it again. We call 

this recidivism. So after being discharged from the educational institute they are placed 

in their families or in the halfway houses. One of the possible measures of criminal rate 

may be reducing bound criminal responsibility (for up to 12 years).  

 In the practical part there are four case histories and two interviews with 

probation officer of youth. In enclosure I have statistical data concerning criminal 
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activity of youth. The most frequently committed criminal offences are shoplifting, 

stealing personal things, stealing cars and driving without licence, assault and battery of 

younger pupils or disabled children. The police records indicate that the crime rates of 

male double increases those of females. I collected the above mentioned about juvenile 

crime from the whole Czech Republic. I compared them to the figures that I found out 

during my practical trainings in Český Brod and Litomyšl regions. 

 

Key words: crime, crime prevention, family, juvenile delinquency, media, mediation, 

social and legal protection, antisocial behaviour, bullying. 
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Příloha 1 – Projekt LILIE 

 

     Záměrem projektu  LILIE  - je volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládeţ ve městě Litomyšli. K tomuto účelu má být postavena nová budova a 

rekonstruován stávající objekt šaten v lokalitě na Větrníku. Cíle projektu vycházejí ze 

strategického plánu města Litomyšle a komunitního plánu rozvoje sociálních sluţeb 

mikroregionu Litomyšlska. Projekt se vyznačuje propojením několika aktivit a 

integrovaným přístupem k řešení různých problémů v daném území. Je pozoruhodný 

také zapojením řady dobrovolníků a technickým řešením plánované stavby. 

[www.projekt-lilie.cz, 1]. 

     Projekt LILIE začal vznikat v roce 2008 z iniciativy skautů v Litomyšli, kteří se 

rozhodli řešit své dlouholeté problémy s klubovnami. Ačkoli jsou skauti hlavními 

garanty projektu, a navazují tak na myšlenku skautského domu z roku 1947, nelze jiţ 

projekt povaţovat za ryze skautský. Zapojila se do něj řada partnerů. Nejvýznamnějším 

je Farní charita Litomyšl, která bude v novém objektu provozovat nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládeţ. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

     Téměř symbolický je fakt, ţe se projekt připravoval v roce, kdy si skauti v Litomyšli 

připomínali devadesát let od svého zaloţení a Litomyšl slavila 750 let povýšení na 

město. Moţná právě proto bude pro projekt LILIE platit slogan Litomyšlané 

Litomyšlanům více neţ pro cokoli jiného. Do jeho přípravy se totiţ zapojila bez nároku 

na jakoukoli finanční odměnu celá řada dobrovolníků. Jsou mezi nimi zkušení 

odborníci, ale také nadšení mladí lidé, kteří chtějí pomáhat dobré věci a být u toho. 

[www.projekt-lilie.cz, 1]. 

     Náplň projektu vychází z hlavních projektových cílů, po jejichţ dosaţení bude 

moţné realizovat plánované aktivity. Rámcový přehled těchto aktivit je a bude dále 

zpracováván a upřesňován členy projektového týmu. Do projektu je stále moţné zapojit 

další aktivity. Záměrem je maximálně vyuţít potenciálu celého projektu tak, aby 

integroval činnosti a potřeby společnosti v místě realizace. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

Rámcový přehled aktivit projektu v provozní fázi (po dokončení): 

 

Junák – středisko Litomyšl 

     Jednou z hlavních aktivit projektu by mělo být působení skautského střediska 

Litomyšl. Činnost této organizace je zaloţena na propracovaném výchovném systému  

http://www.litomysl.cz/php/index/index.php?co=strategicky_plan
http://litomysl.skauting.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.litomysl.cz/php/index/index.php?co=750let
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
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vycházejícím z klíčových kompetencí, podobně jako rámcové vzdělávací programy ve 

školství.  Způsob a metoda rozvoje kompetencí se liší podle přístupu a zvyků 

jednotlivých oddílů.  Při výchově se uplatňuje záţitková pedagogika, pobyt v přírodě, 

dobrovolná pomoc, sportovní činnost, prvky výtvarné a dramatické výchovy. Ke třem 

hlavním principům patří výchova k zodpovědnosti za sebe sama, a to jak po stránce 

fyzického, tak i duševního rozvoje; zodpovědnost za druhé s důrazem na nezištnou 

pomoc potřebným, ale také členům rodiny a společnosti; zodpovědnost za hájení pravdy 

a spravedlnosti. Běţná činnost probíhá v malých skupinách, tzv. druţinách, které se 

scházejí v klubovně kaţdý týden na druţinových schůzkách. Práce těchto skupin je 

jedním z nejpodstatnějších prvků výchovy. Jednotlivé druţiny se sdruţují do oddílů. V 

Litomyšli existují dva oddíly chlapecké a dva oddíly dívčí. Při středisku funguje také 

oddíl tzv. oldskautů – starších členů.  V novém centru budou moci probíhat setkání 

celých oddílů a bude moţno pořádat celostřediskové akce. Moderně vybavená budova 

umoţní zařadit do programu v klubovnách nové aktivity, které je nyní sloţité nebo zcela 

nemoţné realizovat.  Jedná se především o některé výtvarné a rukodělné aktivity, 

aktivity vyuţívající informační technologie a činnosti vyţadující dostatečné prostorové 

a hygienické zázemí. Skautské středisko Litomyšl bude dále vyuţívat prostory jako 

zázemí pro vedoucí připravující program, místo pořádání organizačních porad a jako 

školící centrum pro vzdělávací kurzy a školení. Klubovny nového centra bude 

pravidelně vyuţívat 140 členů skautského střediska Litomyšl. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ 

     Další hlavní aktivitou projektu by mělo být nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ. 

Provoz zajistí hlavní partner projektu Farní charita Litomyšl a jeho cílovou skupinou 

budou děti, mládeţ a mladí dospělí, kteří jsou či mohou být ohroţeni sociálním 

vyloučením nebo jsou rizikovou skupinou pro vznik sociálně patologického chování 

(vandalismus, kriminalita, zneuţívání návykových látek, šikana aj.). [www.projekt-

lilie.cz, 1]. 

     Nízkoprahová zařízení nabízejí svým klientům bezpečný prostor ke scházení se s 

vrstevníky, moţnost smysluplného a aktivního trávení volného času i specifické sluţby, 

odbornou pomoc a sociální poradenství. Nízkoprahové centrum má také slouţit jako 

aktivizační místo pro podporu vlastních činností cílové skupiny, např. nabídkou vyuţití  

http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
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svých prostor i pomůcek k trávení volného času (plánována je zkušebna s moţností 

zapůjčení zvukové aparatury aj.). [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

     Z definice nízkoprahovosti je patrné, ţe toto zařízení umoţní oslovit skupinu, jeţ se 

jinak s nabídkou institucionalizované formy pomoci míjí. NZDM tak působí i jako 

primární prevence společensky neţádoucího chování a nabízí klientům moţnost 

individuálního rozvoje. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Kříţem kráţem prázdninami – příměstské tábory města Litomyšle 

     Významnou aktivitou, která bude realizována prostřednictvím partnera projektu, jsou 

příměstské tábory města Litomyšle. Město má s pořádáním této akce jiţ několikaletou 

dobrou zkušenost. [www.projekt-lilie.cz, 1].   

     Akce je určena pro děti z 1. – 5. třídy pod vedením odborného pedagogického 

dozoru. Do programu se zapojí za prázdniny cca 600 dětí. Nové centrum bude vzhledem 

ke svému vybavení a dobré poloze ideálním místem k pořádání této akce a přispěje tak 

k jejímu zkvalitnění. Dalším příznivým efektem bude vyuţití centra i o letních 

prázdninách, kdy je běţná činnost omezena. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Semináře na odborná témata 

     Město Litomyšl pořádá jiţ několik let odborné semináře se zaměřením na 

problematiku výchovy a vzdělávání. Projekt předpokládá, ţe se část těchto přednášek 

přesune do nového centra, které bude k tomuto účelu vybaveno a bude poskytovat 

adekvátní technické a hygienické zázemí. Semináře se tak budou realizovat v prostředí, 

které bude blízké probíraným tématům. Během roku se očekává realizace přibliţně osmi 

seminářů s celkovou účastí 160 osob. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Spolková činnost – Spolek patchworku Litomyšl o. s.  

Centrum by mělo slouţit jako místo podporující spolkovou činnost ve městě 

Litomyšli a jeho okolí. Volné kapacity centra jsou proto nabízeny spolkovým 

neziskovým organizacím k realizaci jejich činnosti. Takovou organizací bude například 

Spolek patchworku Litomyšl, který bude prostory vyuţívat k pořádání svých šicích 

dílen. Ty by měly probíhat kaţdý měsíc pro minimálně 30 členek spolku. 

[www.projekt-lilie.cz, 1]. 

http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
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Skauting na Svitavsku a vzdělávací kurzy 

     Skautská střediska na Svitavsku se sdruţují do organizační jednotky nazývané 

Okresní rada Junáka Svitavy. Jejími členy jsou Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská 

Třebová a Dolní Újezd. Tato organizační jednotka připravuje nebo koordinuje společné 

akce na území bývalého okresu a provádí také například kontrolu hospodaření všech 

jednotek. Pravidelná setkání této rady by měla v budoucnu probíhat v nově vzniklém 

centru, dále by zde měly probíhat vzdělávací akce pořádané touto radou. Jedná se 

především o zdravotnické a rádcovské kurzy. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Knihovna – studovna 

     Součástí centra by měla být menší studovna vybavená výpočetní technikou a 

literaturou zaměřenou na pedagogiku volného času. Samozřejmostí bude bezdrátový 

internet a moţnost tisku. Vedoucí, vychovatelé a pedagogové zde budou moci 

připravovat svůj program. Knihovna by měla být napojena na stránky Městské 

knihovny v Litomyšli, aby její návštěvníci měli moţnost vyhledávat v databázi 

knihovny centra a mohli si zapůjčit knihy a časopisy, které ve fondu knihoven běţně 

nebývají. Prostory by měly slouţit také jako pracovna pro projektové týmy, které 

hledají vhodné zázemí. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Proč projekt vznikl? 

     Existenční nejistota a nevhodné prostory. Skauti v Litomyšli museli od roku 1989 

několikrát měnit místa svých kluboven. Nejčastějšími důvody byly restituce a změny 

vyuţití objektů ve vlastnictví města Litomyšle. Současné skautské klubovny jsou 

umístěny v Ropkově ulici, v budově patřící městu. Prostory kluboven nevyhovují 

jednak dispozičně, jednak kapacitně. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Ekonomické důvody  

     Z projektové dokumentace projektu LILIE vyplývá, ţe roční provozní náklady nové 

budovy a rekonstruovaných šaten budou niţší neţ roční nájem za klubovny v Ropkově 

ulici, ve které mají skauti klubovny nyní (necelých 200 000 Kč). Nízkých provozních 

nákladů se dosáhne díky volbě technologií pouţívaných pro nízkoenergetické stavby. 

Podaří-li se projekt realizovat, bude se jednat o první stavbu občanské vybavenosti v  

http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
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Litomyšli, která je šetrná k ţivotnímu prostředí a spoří energie. [www.projekt-lilie.cz, 

1]. 

 

Neexistence nízkoprahového zařízení pro mládeţ  

     V Litomyšli v současné době neexistuje ţádné nízkoprahové zařízení zaměřené na 

mládeţ mezi  15 – 26 lety, výskytu sociálně nepříznivých jevů a vzorců chování přitom 

ve společnosti neustále přibývá. Nízkoprahové zařízení poskytuje svým uţivatelům 

kvalitní sociální sluţby, které zahrnují např. preventivní programy nebo krizovou 

intervenci. Klientům v nepříznivé ţivotní situaci mohou kvalifikovaní profesionálové 

poskytnout odbornou pomoc a potřebné informace. Prevence je jedinou moţností, jak 

předcházet sociálně neţádoucím jevům, a ve svém důsledku je pro společnost i 

ekonomicky výhodnější. Zřízení nízkoprahového centra v Litomyšli tak povede ke 

zkvalitnění ţivota nejen dětí, ale i mládeţe. Městský úřad Litomyšl i Krajský úřad 

Pardubice uvedly potřebnost NZDM v Litomyšli ve svých střednědobých plánech 

rozvoje sociálních sluţeb na rok 2008 aţ 2010 jako jednu ze svých prioritních potřeb. 

Jeho provozování Katolickou charitou Litomyšl by bylo pro město ekonomicky 

výhodnější, neţ kdyby k jeho zřízení a provozu přistoupilo samo.  

[www.projekt-lilie.cz, 1].   

 

Bariéry  

     Ačkoli skautská činnost umoţňuje zapojit do aktivit oddílů i děti s tělesným 

hendikepem, je to v Litomyšli prakticky nemoţné. Například pro tělesně postiţené děti 

je přesun do 2. patra budovy v Ropkově ulici zcela nereálný. V rámci projektu LILIE se 

počítá se stoprocentní bezbariérovostí. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Nedostatečná infrastruktura pro klubovou činnost v Litomyšli  

     Spolková činnost má v Litomyšli dlouholetou tradici. Řada spolků a organizací nemá 

ovšem pro svou činnost (coţ potvrzuje i strategický plán rozvoje města Litomyšle) 

odpovídající prostory. Nová budova je spolkům nabízí. Jedním z partnerů, kteří v 

budoucnu budovu vyuţijí, je např. Spolek patchworku Litomyšl. [www.projekt-lilie.cz, 

1].  

 

http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
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Nízké vyuţití sportovního areálu na Větrníku  

     Kapacita sportovního zázemí na Větrníku převyšuje nynější vyuţití celého areálu. 

Realizace projektu přispěje k většímu vytíţení sportoviště zapojením dětí a mládeţe 

účastnících se aktivit v novém centru. Zatraktivnění místa můţe napomoci realizaci 

dalších plánovaných projektů v této oblasti (např. záměr vybudovat lanové centrum, 

naučnou stezku atd.). [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Částečné vyuţití objektu šaten na Větrníku  

     Stávající objekt šaten není vyuţíván ke svému původnímu určení, ale funguje jako 

sklad nářadí a techniky k úpravě sportovního areálu, a jako šatny slouţí pouze z menší 

části. Budova by měla projít rekonstrukcí, aby mohla být pouţívána jako klubovna i v 

zimních měsících. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Chybějící nekomerční zázemí pro vzdělávání pedagogů volného času 

     Na kvalifikaci dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeţí jsou současnou 

legislativou kladeny stále vyšší nároky, coţ vede k nutnosti absolvovat celou řadu kurzů 

a školení. Litomyšl nyní nenabízí vhodné nekomerční prostory, ve kterých by bylo 

moţno tyto akce pořádat, minimalizovat tak účastnické poplatky, a tím akce zatraktivnit 

pro dobrovolné pracovníky, ale i profesionální pedagogy. Projekt by nabídkou zázemí 

přispěl k podpoře celoţivotního vzdělávání v Litomyšli. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Nové vize 

Skauting má v Litomyšli dlouholetou tradici. V novodobé historii od roku 1989, 

kdy byl potřetí obnoven, prošlo skautskými oddíly velké mnoţství dětí z Litomyšle a 

jejího okolí. To znamená více neţ osmdesát letních táborů, stovky víkendových akcí a 

pravidelných týdenních schůzek. V projektu se počítá s kuchyňkou, pracovnou pro 

rukodělnou činnost, výpočetní technikou, velkou společenskou místností s prostorem 

pro dramatickou výchovu a výchovu k rozvoji komunikačních a prezentačních 

dovedností. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

 

http://www.projekt-lilie.cz/
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Partneři projektu 

Farní charita Litomyšl 

     Farní charita Litomyšl je nestátní nezisková organizace, která svou činností navazuje 

na myšlenku sociální činnosti katolické církve, jeţ na území českého státu působí jiţ od 

středověku. Jejím posláním je charita (latinsky „caritas―) – aktivní, pomáhající láska. 

Program charity – pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, 

národnosti či náboţenskému vyznání – naplňuje v současnosti Farní charita Litomyšl 

činností sedmi středisek: Respitní péče Jindra, Denní stacionář pro seniory, Charitní 

ošetřovatelská sluţba, Charitní pečovatelská sluţba, Půjčovna rehabilitačních a 

kompenzačních pomůcek, Charitní šatník a Lidový dům. Všechny sluţby Farní charity 

Litomyšl jsou koncipovány tak, aby podporovaly setrvání potřebných lidí v jejich 

domácím prostředí, zachování jejich sociálních vazeb, vlastního ţivotního stylu i 

zvyklostí a pomáhaly předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí, kteří z důvodu 

nemoci, věku či jiného handicapu přestávají být soběstační. 

Farní charita Litomyšl působí na Litomyšlsku od 8. února 1993. Má statut církevní 

právnické osoby; jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Farní charita 

Litomyšl je členem sítě nestátních neziskových organizací sdruţených v Charitě ČR, 

která je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních sluţeb v České 

Republice. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací evropských 

zemí Caritas Europa a celosvětové sítě Caritas Internationalis. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Město Litomyšl 

     První zmínka o Litomyšli se nachází v Kosmově kronice a vztahuje se k roku 981, 

kdy zde stávalo slavníkovské hradiště nazývané podle svého zakladatele Lutomysla. 

Raně středověké osídlení této oblasti je totiţ spjato s existencí obchodní cesty, později 

nazvané Trstenická stezka, která nedaleko dnešních Svitav překračovala zemskou 

hranici a spojovala Čechy s Moravou. Litomyšl se nachází na horním toku řeky Loučné 

v mírně zvlněné krajině Loučenské tabule v nadmořské výšce mezi 310 aţ 385 m. 

Administrativně spadá do Pardubického kraje.  V současnosti má více neţ 10 000 

obyvatel. Díky své historické hodnotě byla Litomyšl v roce 1965 prohlášena za 

městskou památkovou rezervaci. V roce 1999 byl zámecký areál zapsán do Seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Místní městský úřad obstarává  

http://www.projekt-lilie.cz/
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správu přilehlých obcí Nové Vsi u Litomyšle, Pohodlí, Kornic, Nedošína, Pazuchy a 

Suché. Litomyšl je historické město roku 2000, evropské kvetoucí město, rodiště 

Bedřicha Smetany, pyšnící se renesančním zámkem na Seznamu UNESCO, ale také 

moderní architekturou evropské úrovně. V objektu bývalého zámeckého pivovaru, který 

je součástí zámeckého areálu, vzniklo Evropské školící centrum Litomyšl – ymca 

europe (YMCA EUROPE). Je zde celá řada objektů vhodných pro pořádání menších 

kongresů, konferencí, sympozií a přednášek. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Junák – svaz skautů a skautek ČR (ústřední organizace) 

     Junák — svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdruţení 

ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdruţující své členy a členky bez rozdílu národnosti, 

náboţenského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. 

[www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola v Litomyšli 

     Vzdělávání pedagogů má na VOŠP a SPgŠ v Litomyšli jiţ více neţ stoletou tradici. 

V současné době připravuje budoucí učitelky MŠ, vychovatelky a pedagogy volného 

času. Je jedinou střední školou tohoto zaměření ve východních Čechách a studijní 

program Vyšší odborné školy „Pedagogika specifických činností ve volném čase― 

zpracovaný modulovou formou je v České republice v tomto oboru unikátní. Veliký 

důraz je kladen na moderní výukové metody i praktickou aplikaci odborných poznatků. 

[www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Spolek patchworku Litomyšl o. s. 

     Z původně neorganizovaného setkávání lidí spojených zájmem o tuto výtvarnou 

techniku vznikl v roce 2005 Spolek patchworku Litomyšl. Jeho členky se nejprve 

scházely v mateřském centru, později v prostorách III. ZŠ T.G.Masaryka  v Litomyšli. 

Nyní jiţ sdruţuje přes 40 lidí a  spolupracuje na výměnných pobytech a výstavách se 

zahraničními patchworkářkami, zejména z partnerských měst Litomyšle – Rodenu a 

Levoče. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

 

http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
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Naděje – pobočka Litomyšl 

     Spolek, jehoţ posláním je praktické uplatňování evangelia v ţivotě a jeho šíření, 

poskytuje ve svých zařízeních i mimo ně pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, 

lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, 

osvětovou, vzdělávací, výchovnou apod. Své sluţby zaměřuje zejména na lidi osamělé, 

zdravotně postiţené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné. Součástí aktivit 

spolku je i Dům Naděje Litomyšl. V klubu Velryba nabízí dětem a mládeţi mezi 6 a 17 

lety smysluplné vyuţití volného času. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

Šance pro tebe 

     Od počátku své existence se občanské sdruţení Šance pro tebe prezentuje jako 

poskytovatel sociálních sluţeb pro děti, mládeţ a mladé dospělé na Chrudimsku. 

Přirozenou součástí této sluţby je podpora volnočasových, zájmových a komunitních 

aktivit. Poslání bylo  

nově formulováno v roce 2006 jako: „Podpora aktivní seberealizace jednotlivců a 

skupin pro rozvoj otevřené a tvořivé místní komunity.― [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Okresní rada Junáka 

     Jedná se o organizační jednotku, která sdruţuje skautská střediska na území 

bývalého okresu Svitavy. Jejími členy jsou Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská 

Třebová, Dolní Újezd. Úkolem této jednotky je dohlíţet na hospodaření niţších 

jednotek a distribuovat informace. Dalším posláním je organizovat nebo koordinovat 

společné akce na území bývalého okresu Svitavy. Jedná se například o zdravotnické a 

rádcovské kurzy nebo Svojsíkovy závody. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Skautská škola „Stříbrná řeka― 

     Skautská škola s názvem Stříbrná řeka (historický název řeky Chrudimky) patří mezi 

několik nejvýznamnějších skautských škol v České republice. Nabízí komplexní 

skautské vzdělávání, které se skládá z čekatelského lesního kurzu, vůdcovského lesního 

kurzu, lesní školy a instruktorské lesní školy. Stříbrná řeka vznikla v roce 1999 

pořádáním vůdcovského lesního kurzu, v dalších letech kontinuálně probíhaly další 

kurzy a školy. Do dnešního dne má škola Stříbrná řeka jiţ jedenáctiletou historii a  

 

http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
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stovky absolventů z celé České republiky. Pořadatelem je Junák – svaz skautů a skautek 

ČR, Pardubický kraj. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Městská knihovna Litomyšl 

     Městská knihovna byla zaloţena jiţ roku 1891 díky studentskému spolku Smetana. 

Ve 20. letech 20. století patřila díky rozsáhlému fondu k největším knihovnám na 

severovýchodě Čech. V 70. letech byla převedena pod Okresní knihovnu ve Svitavách. 

V roce 2003 se vrátila do péče města a stala se jeho příspěvkovou organizací. V 

současné době má knihovna tři samostatná oddělení – pro dětské čtenáře, dospělé 

čtenáře a od  roku 2007 ještě čítárnu a studovnu. Od roku 2007 organizuje i Univerzitu 

třetího věku a lekce trénování paměti pro seniory. Městská knihovna Litomyšl v rámci 

regionálních funkcí zajišťuje nákup a zpracování knih  šestnácti obecním knihovnám, 

kterým také poskytuje odbornou metodickou pomoc. [www.projekt-lilie.cz, 1]. 

 

Návrh architekta 

Plánovaná výstavba nového objektu je situována do lokality na Větrníku v 

Litomyšli. Celá stavební část projektu řeší kromě výstavby nové budovy také 

rekonstrukci stávajících šaten, které jsou nyní částečně bez vyuţití. [www.projekt-

lilie.cz, 1]. 

 

 

http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.mapy.cz/#x=137399216@y=135201872@z=16@mm=PfFP@ax=137398112@ay=135202480@at=Projekt%20LILIE%20-%20Volno%C4%8Dasov%C3%A9%20centrum%20a%20n%C3%ADzkoprahov%C3%A9%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20pro%20d%C4%9Bti%20ml%C3%A1de%C5%BE,%20Litomy%C5%A1l@ad=M%C3%ADsto%20pl%C3%A1no
http://www.projekt-lilie.cz/
http://www.projekt-lilie.cz/


100 

Příloha 1 – pokračování 
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Příloha 2 - Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče – Praha 4 - Hodkovičky 

 

Spolupráce s:  

 psychology 

 pedagogickými centry 

 výchovnými poradci 

 orgány sociálně-právní ochrany dítěte 

 probací a mediací 

 

Dlouhodobé vedení klientů je formou rodinné terapie, činností, vypracování 

individuálních programů klientů. 

 

Klienti: 

- Dívky ve věku 15-18 let, pobyt 2 měsíce, přijímá je sociální pracovnice. 

 

Dokumenty k přijetí: 

 předběţné opatření a ţádost oddělení péče o děti 

 rozhodnutí ústavním soudem o ochranné výchově  

 ţádost rodičů 

 

Záchytné oddělení pro dívky, co utekly – přijímá je sociální pracovnice, nemohou být 

přijaty pod vlivem drog. 

 

Pobyt: 

- Po ukončení lékařského vstupního vyšetření je dívka zařazena do oddělení A, ve 

kterém je   

  do splnění úkolu pro tuto skupinu a výchovného plánu. Pak můţe přestoupit do 

oddělení B,  

  pak po splnění pro tuto skupinu můţe i do oddělení C. Přechod mezi odděleními je  

  oboustranně prostupná (můţe být dána zpět do niţší skupiny). 
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Oddělení A: 

 oddělení primární diagnostiky 

 cíle – vypořádat se s minulostí, analyzovat vztahy a vazby, motivace 

 reţim – přímý dohled vychovatele, návštěvy pod kontrolou a nesmí na vycházky 

Oddělení B:  

 oddělení primární sociální orientace (stabilizační). Práce s rodinou, terapie, 

práce, sekundární diagnostika.  

 cíle – fixace představ a společnosti, sebehodnocení, stabilizace v ní 

 reţim – individuální činnost uvnitř v ústavu s dohledem, vycházky 

s vychovatelem, normální návštěvy 

Oddělení C: 

 profesní sociální adjustace, závěrečná diagnostika, profesní a sociální 

perspektiva, vedení k samostatnosti. 

 cíle – motivace pro samostatnost, sebevýchova, morální stabilita 

 reţim – mohou občas na vycházky mimo areál 

Oddělení D: 

 oddělení profesní přípravy, sociálně právní pomoc, upevnění vztahů 

 cíle – stabilizace v novém prostředí, korekce vztahů v práci a rodině 

 reţim – nemusí docházet (dobrovolnost) – individuální návštěvy, převedeny do 

ambulantní péče   

Oddělení M: 

 oddělení pro matky (nezletilé) s dětmi, učí je starat se o dítě 

Reţim dne: 

 6:00 – 6:30 – budíček a hygiena na záchytném oddělení 

 6:30 – budíček (7:30 so + ne) 
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 6:30 – 7:30 – osobní hygiena a úklidy 

 7:30 – 8:00 – snídaně 

 8:00 – 8:15 – osobní volno 

 8:30 – 9:30 – 1. dopolední zaměstnání (činnost) 

 9:30 – 10:00 – svačina, osobní volno 

 10:00 – 12:00 – 2. dopolední zaměstnání 

 12:00 – 13:00 – oběd, osobní volno 

 13:00 – 15:30 – 1. odpolední zaměstnání 

 15:30 – 16:00 – svačina, osobní volno 

 16:00 – 18:00 – 2. odpolední zaměstnání 

 18:00 – 18:30 – večeře, osobní volno  

 18:30 – 21:00 – úklidy, hygiena, 2. večeře, hodnocení dne, večerní zaměstnání 

 21:00 – předání oddělení, večerka (22:00 so + ne dle hodnocení), oddělení C 

23:00 

- Vyuţití televize a videa - dívky nemohou pouštět televizi samostatně. Veškeré 

sledované  

  programy se zapisují.     

 

Týdenní program (rozvrh hodin): 

- Úkolem je dovést dívky k přehodnocení vztahu k učení, přiblíţit formy    

  sebevzdělávání, resocializace. 

Týdenní program oddělení A: 

 Pondělí – duševní hygiena (psycholog), matematika, ergoterapie, literární    

                výchova 

 Úterý – sociálně interakční program (psycholog), mravní výchova, arteterapie    
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(psycholog), tělesná výchova, literární výchova 

 

 Středa – sociálně psychologická propedeutika (psycholog), český jazyk,   

              výtvarná výchova, komunikativní dovednosti, literární výchova 

 Čtvrtek – didaktické testy (etoped), zeměpis, sociálně právní příprava (sociální  

                pracovnice), zdravotní výchova (zdravotní sestra), nauky o společnosti 

 Pátek – samospráva (vedoucí skupiny), sociálně právní příprava (sociální   

             pracovnice), literární výchova, hudební výchova, volnočasové aktivity 

 Sobota – pracovní výchova, skupinové sezení, tělesná výchova, rodinná   

               výchova, volnočasové aktivity 

 Neděle – zájmové aktivity (činnosti), vaření, návštěvy, tělesná výchova,   

               individuální pohovory 

 

Týdenní program oddělení B a C: 

 Př. – sociálně interakční program, nauka o společnosti, komunikativní 

dovednosti, tělesná výchova, literární výchova, didaktické testy, mravní 

výchova, dramatická výchova, pracovní výchova, sociálně psychologická 

propedeutika, český jazyk, sociálně právní příprava, zdravotní výchova, duševní 

hygiena, duševní zdraví, výchova k rodičovství, reálie, umění práce, 

samospráva, skupinové sezení, volnočasové aktivity, zájmové aktivity, návštěvy, 

hudební výchova, vaření,… 

 

Hodnocení: 

1. Výchovná skupina:  

 dívka nemá ţádný negativní záznam a pracovní morálka je stabilně dobrá, dobré 

chování 

2. Výchovná skupina:  

 dívka se nedopustila váţných kázeňských přestupků, převaţuje ochota 

spolupracovat 
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3. Výchovná skupina:  

 dívka se závaţněji kázeňsky provinila, porušila řád nebo se opakovaně dopustila 

menších prohřešků 

4. Výchovná skupina: 

 opakované závaţné přestupky, útěk, sebepoškození 

 

Práva a povinnosti: 

- vyplívající ze zařazení do skupin 

1. Skupina:  

 kapesné 50KČ, návštěvy se souhlasem vychovatele, moţno trávit i mimo objekt  

 právo na přeřazení do vyššího oddělení 

 vycházky podle plánu 

 propustka – samostatně 

 večerka 23:00 hodin (pá + so) 

2. Skupina:  

 kapesné 40KČ, ztráta práva na přeřazení do vyššího oddělení 

 zákaz vycházek 

3. Skupina:  

 kapesné 30KČ, ztráta práva na přeřazení do vyššího oddělení 

 zákaz vycházek 

4. Skupina: 

 kapesné 20KČ 

 zákaz vycházek 

 přeřazení do oddělení A 
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Pedagogická rada: 

- Schází se 1krát týdně, řeší optimální situaci na základě diagnostických zpráv, hledá   

  správné pedagogické a diagnostické postoje, spolupráce s rodinou a institucemi, řeší  

  další postupy a umístění klientek. 

 

Přítomni jsou:  

 vedoucí vychovatel  

 etoped 

 psycholog  

 sociální pracovnice  

 zdravotní setra 

 vychovatelka  

- Tito lidé zpracovávají a sepisují vstupní diagnostickou zprávu. 

- Opatření při útěku svěřenky – nahlášení na policii, sociální pracovnicí dá vědět  

  rodičům, aţ jí najdou, získá 4. výchovnou skupinu a oddělení A.                          

 

Závěr z praxe: 

     Byla jsem seznámena se zařízením - prohlídka budovy. Dále mi byla objasněna 

práce pracovníků tohoto zařízení a měla jsem i prostor na dotazy. Při poţádání o 

materiál o zařízení mi bylo vyhověno a získala jsem mnoho informací o chodu zařízení. 

Prošla jsem si důleţité směrnice a podepsala jsem mlčenlivost. Dále jsem se seznámila 

s vnitřním řádem a pokyny zařízení. Zúčastnila jsem se výuky ve skupině A2, B1 a C 

(výtvarná výchova, český jazyk, matematika, dějepis, přírodopis,…). Dvakrát jsem také  

byla nahlásit na Policii České republiky pohřešované dívky (útěky). Také jsem měla 

moţnost cestovat s klientkou (Florenc – zamluvení jízdenky na propustku do Liberce), 

dále jsem byla odeslána jako doprovod k soudu na Praze 1 s klientkou (soud byl, ale 

odročen). Velice mě překvapila bezpečnostní opatření, které byly podle mého názoru 

skoro dokonalé (čipy u dveří, zamykání oken na klíč,…). 
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                            v Českém Brodě 

 

Litomyšl 

Rok 2007 

Klienti kurátora pro mládež 

    Celkem Děti do 15 let Dívky Mládež Dívky 

  Počet evidovaných 117 59 16 58 21 

  

        Klienti řešeni kurátorem pro mládež 

    Celkem Děti do 15 let Dívky Mládež Dívky 

  Trestné činnosti 32 27 3 5 0 

  Přestupky 3 x x 3 1 

  Výchovná problematika 25 14 7 11 5 

  Dohledy 3 2 0 1 0 

  Uložení výchovného 

opatření mladistvým 
0 x x 0 0 

  Opatření uložená dětem 

mladším 15 let 
1 1 0 x x 

  Návrh na předběžné 

opatrovnictví 
0 0 0 0 0 

  Návrh na ústavní výchovu 0 0 0 0 0 

  

        Rodinné zázemí klienta kurátora pro mládež 

  

Úplná 

rodina 

Neúplná 

rodina 

Nová 

rodina 

Rodina 

s 

druhem 

Ostatní 
Ústavní 

výchova 

Střídavá 

péče 

Klienti kurátora pro 

mládež 
57 44 5 6 2 3 x 
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Český Brod 

Rok 2007 

Klienti kurátora pro mládež 

  

  Celkem 

Děti do 15 

let Dívky Mládež Dívky 

  Počet evidovaných 7 1 0 6 1 

  

        Klienti řešeni kurátorem pro mládež 

  

  Celkem 

Děti do 15 

let Dívky Mládež Dívky 

  Trestné činnosti 7 1 0 6 1 

  Přestupky 5 x x 5 0 

  Výchovní problematika 5 4 0 1 0 

  Dohledy 7 3 1 4 0 

  Uložení výchovného 

opatření mladistvým 
- x x - - 

  Opatření uložená dětem 

mladším 15 let 
- - - x x 

  Návrch na předběžné 

opatrovnictví 
3 2 1 1 0 

  Návrch na ústavní výchovu 1 0 0 1 0 

  

        Rodinné zázemí klienta kurátora pro mládež 

  

Úplná 

rodina 

Neúplná 

rodina 

Nová 

rodina 

Rodina 

s 

druhem 

Ostatní 
Ústavní 

výchova 

Střídavá 

péče 

Klienti kurátora pro 

mládež 
9 11 6 3 0 1 - 
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Grafy klientů kurátora pro mládež pro rok 2007 
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Litomyšl 

Rok 2008 

Klienti kurátora pro mládež 

  

  Celkem 

Děti do 15 

let Dívky Mládež Dívky 

  Počet evidovaných 93 46 13 47 11 

  

        Klienti řešeni kurátorem pro mládež 

  

  Celkem 

Děti do 15 

let Dívky Mládež Dívky 

  Trestné činnosti 11 9 1 2 0 

  Přestupky 5 x x 5 2 

  Výchovná problematika 38 18 8 20 6 

  Dohledy 4 3 0 1 0 

  Uložení výchovného 

opatření mladistvým 
0 x x 0 0 

  Opatření uložená dětem 

mladším 15 let 
0 0 0 x x 

  Návrh na předběžné 

opatrovnictví 
2 1 1 1 0 

  Návrh na ústavní výchovu 5 3 0 2 1 

  

        Rodinné zázemí klienta kurátora pro mládež 

  

Úplná 

rodina 

Neúplná 

rodina 

Nová 

rodina 

Rodina 

s 

druhem 

Ostatní 
Ústavní 

výchova 

Střídavá 

péče 

Klienti kurátora pro 

mládež 
43 29 11 5 1 4 x 
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Český Brod 

Rok 2008 

Klienti kurátora pro mládež 

  

  Celkem 

Děti do 15 

let Dívky Mládež Dívky 

  Počet evidovaných 34 12 4 22 0 

              

  Klienti řešeni kurátorem pro mládež 

  

  Celkem 

Děti do 15 

let Dívky Mládež Dívky 

  Trestné činnosti 12 4 1 8 0 

  Přestupky 23 x x 23 3 

  Výchovná problematika 0 0 0 0 0 

  Dohledy 2 1 0 1 0 

  Uložení výchovného 

opatření mladistvým 
2 x x 2 0 

  Opatření uložená dětem 

mladším 15 let 
0 0 0 x x 

  Návrch na předběžné 

opatrovnictví 
2 2 2 0 0 

  Návrh na ústavní výchovu 0 0 0 0 0 

  

        Rodinné zázemí klienta kurátora pro mládež 

  

Úplná 

rodina 

Neúplná 

rodina 

Nová 

rodina 

Rodina 

s 

druhem 

Ostatní 
Ústavní 

výchova 

Střídavá 

péče 

Klienti kurátora pro 

mládež 
17 9 2 5 1 0 - 
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Grafy klientů kurátora pro mládež pro rok 2008 
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Litomyšl 

Rok 2009 

Klienti kurátora pro mládež   

 

  Celkem 

Děti do 15 

let Dívky Mládež Dívky   

 Počet evidovaných 121 22 8 99 32   

             

  Klienti řešeni kurátorem pro mládež   

 

  Celkem 

Děti do 15 

let Dívky Mládež Dívky   

 Trestné činnosti 26 16 4 10 1   

 Přestupky 14 0 0 14 1   

 Výchovní problematika 27 5 0 22 6   

 Dohledy 0 0 0 0 0   

 Uložení výchovného 

opatření mladistvým 0 0 0 0 0   

 Opatření uložená dětem 

mladším 15 let 2 2 0 0 0   

 Návrch na předběžné 

opatrovnictví 0 0 0 0 0   

 Návrh na ústavní výchovu 3 2 0 1 0   

 Návrh na ochranou 

výchovu 0 0 0 0 0   

             

  Rodinné zázemí klienta kurátora pro mládež 

  
Úplná 

rodina 

Neúplná 

rodina 

Nová 

rodina 

Rodina 

s 

druhem 

Ostatní Ústavní 

výchova 

Střídavá 

péče 

Klienti kurátora pro 

mládež 43 29 11 5 1 4 0 
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Český Brod 

Rok 2009 

Klienti kurátora pro mládež 

  

  Celkem 

Děti do 15 

let Dívky Mládež Dívky 

  Počet evidovaných 69 33 6 36 8 

  

        Klienti řešeni kurátorem pro mládež 

  

  Celkem 

Děti do 15 

let Dívky Mládež Dívky 

  Trestné činnosti 20 11 1 9 0 

  Přestupky 17 0 0 17 6 

  Výchovní problematika 14 5 1 9 6 

  Dohledy 7 7 3 0 0 

  Uložení výchovného opatření 

mladistvým 7 7 3 0 0 

  Opatření uložená dětem 

mladším 15 let 3 3 0 0 0 

  Návrch na předběžné 

opatrovnictví 0 0 0 0 0 

  Návrch na ústavní výchovu 1 1 1 0 0 

  Návrh na ochranou výchovu 0 0 0 0 0 

  

        Rodinné zázemí klienta kurátora pro mládež 

  
Úplná 

rodina 

Neúplná 

rodina 

Nová 

rodina 

Rodina 

s 

druhem 

Ostatní Ústavní 

výchova 

Střídavá 

péče 

Klienti kurátora pro mládež 25 21 11 8 2 2 0 
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Grafy klientů kurátora pro mládež pro rok 2009 
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Příloha 4 - Policejní statistiky – Kriminalita za období od 1. 1. 2009 do 31. 12.    

                            2009 v celé ČR 
 

Policejní prezidium ČR                             Kriminalita za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009    

    

Zjištěno 

Spácháno 

skutků 

Stíháno, vyšetřováno 

osob z toho 

    Nezl. Mlad. Děti Nezl. Mlad. 

TSK Název 
1-14 

let 

15-17 

let 

1-17 

let 

1-14 

let 

15-17 

let 

101 Vraţdy loupeţné  23 0 1 1 0 2 

102 Vraţdy sexuální 2 0 0 0 0 1 

103 
Vraţdy motiv. osob. 

vztahy 
87 0 3 3 0 3 

104 Vraţdy na objednávku 4 0 0 0 0 0 

105 
Vraţdy novorozence 

matkou 
1 0 0 0 0 0 

106 Vraţdy ostatní 64 0 1 1 0 2 

101-

106 
Vraždy celkem: 181 0 5 5 0 8 

111 
Usmrcení lidského plodu-

§227 
0 0 0 0 0 0 

112 
Usmrcení lidského plodu-

§228 
2 0 0 0 0 0 

121 Opuštění dítěte 11 0 0 0 0 0 

122 Únos 7 0 0 0 0 0 

131 Loupeţe 4 515 225 431 619 214 398 

132 
Loupeţe na finančních 

institut. 
172 0 2 2 0 1 

141 
Násilí na veř. čin. mimo 

pol. 
121 0 3 3 0 2 

142 
Násilí na veř. čin. - 

policistovi 
611 5 22 27 4 15 

143 
Násilí na veř. čin. - obec. 

pol. 
170 1 4 5 0 2 

151 
Úmyslné ublíţení na 

zdraví 
4 756 87 298 380 87 297 

161 Rvačky 5 0 1 1 0 2 

171 
Násilí a vyhroţ. proti 

skup. ob. 
87 4 3 7 5 3 

172 Braní rukojmí 7 1 1 2 1 1 

173 Nebezpečné vyhroţování 1 589 10 22 31 13 10 

181 Vydírání 1 256 82 98 170 87 84 

182 
Omez. a zbavení os. 

svobody 
245 9 5 13 18 7 

183 
Porušování domovní 

svobody 
2 075 31 66 95 57 63 

184 
Neopr.zás.do práva 

domu, bytu... 
382 0 2 2 0 2 
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185 Týrání svěřené osoby 163 0 0 0 0 0 

186 
Týrání osoby ţijící  ve spol. 

obydlí 
507 0 6 6 0 2 

187 Omezování svobody vyznání 0 0 0 0 0 0 

188 Útisk 20 0 0 0 0 0 

189 
Porušování svob.sdruţ. a 

shrom. 
0 0 0 0 0 0 

190 Ostatní násilné trestné činy 5 0 0 0 0 0 

101-

190 
Násilné činy celkem: 16 887 455 969 1 368 486 897 

201 Znásilnění 480 13 19 32 7 21 

211 
Pohlavní zneuţívání v 

závislosti 
94 0 1 1 0 1 

212 Pohlavní zneuţívání ostatní 732 75 132 207 64 123 

213 
Komerč.forma sex.zneuţ.v 

závisl. 
1 0 0 0 0 0 

214 
Komerč.forma sex.zneuţ. 

ostatní 
2 0 0 0 0 0 

231 Ostatní pohlavní úchylky 152 1 0 1 1 0 

241 Ohroţování mravnosti 157 9 19 28 8 18 

251 Ohroţování pohlavní nemocí 0 0 0 0 0 0 

252 Ublíţeni na zdraví pohl. nem. 1 0 0 0 0 0 

253 
Ubl. na zdr. pohl. nem. z 

nedb. 
3 0 0 0 0 0 

271 Kuplířství 37 0 2 2 0 2 

280 Souloţ mezi příbuznými 2 0 0 0 0 0 

281 Obchodování s lidmi 10 0 0 0 0 0 

290 
Ostatní mravnostní trestné 

činy 
59 2 1 3 2 1 

201-

290 
Mravnostní činy celkem: 1 730 100 174 274 82 166 

311 Krádeţe vloupáním do obch. 4 336 30 190 210 28 119 

312 
Krádeţe vloup. do výkl. 

skříní 
303 4 11 12 2 9 

321 
Kr. vl. do restaurací a 

hostinců 
2 840 22 104 116 19 46 

322 
Kr. vl. do ubytovacích 

objektů 
712 1 12 13 2 11 

323 
Krádeţe vloupáním do 

kiosků 
1 304 52 124 157 42 101 

324 
Kr. vl. do 

jíd.záv.kuch.strav.zař. 
85 1 4 4 1 5 
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331 
Kr. vl. do obj. st. um. 

př.-ne 332 
41 0 0 0 0 0 

332 
Kr. vl. do kult. objektů 

- ne 331 
88 0 8 8 0 8 

341 
Kr. vl. do pokl. a panc. 

skříní 
106 0 1 1 0 1 

350 
Kr. vl. do výpočet. 

středisek 
7 0 0 0 0 0 

351 
Krádeţe vloupáním do 

škol 
710 13 43 50 8 39 

371 
Krádeţe vloupáním do 

bytů 
4 826 54 97 137 40 76 

372 
Kr. vl. do vík. chat 

soukr. osob 
4 975 52 148 182 55 104 

373 
Kr. vl. do rodinných 

domků 
4 790 53 170 208 65 112 

390 
Kr. vl. do ostatních 

objektů 
29 725 160 500 618 174 371 

311-

390 

Krádeže vloupáním 

celkem: 
54 848 442 1 412 1 716 436 1 002 

411 Krádeţe kapesní 18 641 122 172 284 71 131 

412 
Krádeţe při pohlavním 

styku 
8 0 0 0 0 0 

413 
Krádeţe jiné na 

osobách 
9 766 117 194 300 94 133 

421 
Krádeţe mezi zaměst. 

na prac. 
94 0 3 3 0 3 

431 
Krádeţe mot. voz. 

dvoustopých 
13 954 71 368 419 33 237 

432 
Krádeţe mot. voz. 

jednostop. 
816 18 48 64 12 32 

433 
Krádeţe věcí z 

automobilů 
46 613 81 220 281 35 113 

434 
Krádeţe součástek mot. 

voz. 
7 099 13 81 92 3 27 

435 Krádeţe jízdních kol 6 403 21 78 93 21 54 

441 
Krádeţe domácího 

zvířectva 
137 2 1 3 1 0 

451 Krádeţe v bytech 3 955 51 163 211 48 134 

461 Kr. věcí na nádraţích 122 1 0 1 1 0 

462 
Kr. věcí během jízdy v 

DP 
239 0 0 0 0 0 

471 
Kr. v obj. se staroţ. a 

um. před. 
21 0 1 1 0 1 

480 
Krádeţe v jiných 

objektech 
23 081 79 393 463 68 286 

490 Krádeţe ostatní 7 420 26 125 145 20 91 
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411-

490 

Krádeže prosté 

celkem: 

138 

369 
602 1 847 2 360 407 1 242 

511 Podvod 4 938 4 35 39 3 24 

521 Zpronevěra 1 057 5 8 13 0 8 

530 
Neoprávněné uţívání 

cizí věci 
155 0 12 12 0 9 

588 Zatajení věci 1 136 6 20 25 10 21 

589 Poškozování cizí věci 11 665 86 138 214 145 143 

590 
Ostatní majetkové 

trestné činy 
0 0 0 0 0 0 

311-

590 

Majetkové činy 

celkem: 

212 

168 
1 145 3 472 4 379 1 001 2 449 

611 Výtrţnictví 2 532 49 150 193 44 148 

612 
Výtrţ. na sport. a 

veřej. akcích 
63 1 2 3 1 2 

613 Sprejerství 3 469 212 379 509 182 279 

630 
Podáv. anabol. látek 

mládeţi 
0 0 0 0 0 0 

631 
Ohroţ. mravní vých. 

mládeţe 
887 0 5 5 0 1 

632 
Podávání alk. nápojů 

mládeţi 
52 6 8 14 8 5 

633 Obchodování s dětmi 1 0 0 0 0 0 

634 
Nedovolené 

překročení st. hr. 
93 0 0 0 0 0 

635 
Ned.výr. a d.psych.l. a 

jedů pro J 
2 443 88 131 218 75 130 

636 Šíření toxikománie 23 2 4 6 1 4 

637 
Zneuţ. pravomoci veř. 

činitele 
150 0 0 0 0 0 

639 
Neoprávněné nakl. s 

os. údaji 
27 0 0 0 0 0 

640 
Maření úkolu 

veř.činitele z nedb. 
8 0 0 0 0 0 

641 
Ned.výr. a d.psych.l. a 

jedů pro S 
419 6 15 20 4 12 

642 
Ned.výr. a d.psych.l. a 

jedů pro V 
184 0 0 0 0 0 

651 Poţáry 1 063 27 21 48 37 19 

652 Výbuchy 17 0 1 1 0 1 

662 
Nedovolené 

ozbrojování 
387 0 8 8 0 6 

663 
Maření výkonu 

úředního rozh. 
6 607 30 409 439 22 170 

664 
Překup. a přechov. - 

podílnictví 
765 15 60 73 8 38 

611-

664 

Ostatní krim. činy 

celkem: 
19 190 436 1 193 1 537 382 815 
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721 Nadrţování 19 1 1 2 0 2 

730 
Veškeré nehody -

úmyslné 
11 0 0 0 0 0 

731 
Dopr. nehody silniční 

- nedbal. 
8 732 17 145 162 10 116 

732 
Dopr. nehody letecké 

- nedbal. 
5 0 0 0 0 0 

733 
Dopr. nehody vodní - 

nedbal. 
0 0 0 0 0 0 

741 
Ţelezniční nehody - 

nedbal. 
24 0 0 0 0 0 

742 
Neh. komb. - ţel.-sil. - 

nedbal. 
37 0 1 1 0 1 

750 
Ublíţ. na zdr. z 

nedbal.-prac.úr. 
133 0 0 0 0 0 

751 
Ublíţ. na zdr. z 

nedbal.-ostatní 
365 3 7 10 3 7 

762 Poškozování věřitele 26 0 0 0 0 0 

763 Zvýhodňování věřitele 3 0 0 0 0 0 

771 
Ohroţení pod vl. náv. 

l., opilství 
12 812 0 42 42 0 24 

772 
Zanedbání povinné 

výţivy 
11 987 0 0 0 0 0 

781 
Ohroţení bezp. VDP, 

civ. pl. 
0 0 0 0 0 0 

782 
Sdělení nepravdivé 

informace 
0 0 0 0 0 0 

783 
Zavlečení VDP do 

ciziny 
0 0 0 0 0 0 

784 Týrání zvířat 36 2 2 2 3 1 

785 
Šíření poplašné 

zprávy 
213 8 16 24 8 17 

786 Zločinné spolčení 4 0 0 0 0 0 

787 
Hanobení nár., 

přesvědč. a rasy 
25 0 1 1 0 1 

788 
Podněcování k nár. a 

ras. nenáv. 
16 1 0 1 5 0 

789 
Podpora a propagace 

hnutí 
168 3 15 18 3 11 

790 Ostatní trestná činnost 18 440 95 864 957 63 658 

721-

790 

Zbývající 

kriminalita celkem: 
53 056 130 1 094 1 220 95 838 

801 
Tr.č. proti př. o nekalé 

soutěţi 
14 0 0 0 0 0 

803 
Neoprávněné 

podnikání 
133 0 0 0 0 0 

806 
Poškozování 

spotřebitele 
3 0 0 0 0 0 
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807 Pašování a krácení cla 6 0 0 0 0 0 

808 
Zkresl. údajů o stavu 

hosp.a jm. 
259 0 0 0 0 0 

809 
Poruš. závaz. práv. 

hosp. styku 
9 0 0 0 0 0 

810 
Poruš. povin.v řízení o 

konkur. 
38 0 0 0 0 0 

811 
Poruš. pov. při správě 

ciz. maj. 
135 0 0 0 0 0 

812 Krádeţ 405 0 6 6 0 4 

813 
Neoprávněné uţívání 

cizí věci 
7 0 0 0 0 0 

814 Pošk. cizí věci 10 0 1 1 0 1 

815 
Podv. proti soc. zab. a 

nem. p. 
440 0 0 0 0 0 

816 Ochrana měny 2 762 10 70 78 16 73 

817 
Padělání známek a 

kolků 
3 0 0 0 0 0 

819 Krácení daně 574 0 0 0 0 0 

820 
Zneuţ. pravomoci veř. 

činitele 
54 0 0 0 0 0 

821 
Úplatkářství - 

přijímání úplatku 
38 0 0 0 0 0 

822 Poškozování věřitele 141 0 0 0 0 0 

823 
Paděl. a pozměň. veř. 

listiny 
558 0 1 1 0 1 

824 
Nedov. výr. a 

drţ.st.peč. a úř.raz. 
12 0 0 0 0 0 

825 
Ohroţování zdraví 

závad. potr. 
2 0 0 0 0 0 

826 
Vystavení neprav. 

potvrzení 
1 0 0 0 0 0 

827 
Neoprávněné uţívání 

mot. voz. 
33 0 2 2 0 1 

828 
Poruš. tajemství 

doprav. zpráv 
28 0 0 0 0 0 

829 Zpronevěra 2 993 0 3 3 0 1 

830 Podvod 4 873 0 13 13 0 8 

831 
Plet. při veř. soutěţi a 

draţbě 
9 0 0 0 0 0 

832 
Poruš. př. o nakl. s k. 

zb. a t. 
0 0 0 0 0 0 

833 
Zneuţ. informací v 

obch. styku 
20 0 0 0 0 0 

834 
Neoprávněné 

provozování loterie  
3 0 0 0 0 0 

835 
Poruš. předp. o 

nálepkách 
49 0 0 0 0 0 
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836 Neoprávněné nakl. s os. údaji 10 0 0 0 0 0 

837 Ostatní tr. činy proti měně 7 0 0 0 0 0 

838 Neoprávněné drţení plat. karty 8 113 53 106 156 28 76 

839 Por. př. o zahr. ob. s voj. mat. 3 0 0 0 0 0 

840 Rozkr. přepr. zás. - ţeleznič. 16 0 0 0 0 0 

841 Rozkr. přepr. zás. - poštovních 28 0 0 0 0 0 

842 Rozkr. přepr. zás. - silničních 260 0 1 1 0 1 

843 Rozkr. přepr. zás. - leteckých 2 0 0 0 0 0 

844 Rozkr. přepr. zás. - lodních 0 0 0 0 0 0 

845 
Maření úkolu veř.činitele z 

nedb. 
6 0 0 0 0 0 

846 Úplatkářství - podplácení 75 0 0 0 0 0 

847 Úplatkářství - nepřímé 8 0 0 0 0 0 

848 Zvýhodňování věřitele 82 0 0 0 0 0 

849 Pletichy při řízení konk. a vyr. 0 0 0 0 0 0 

850 
Ohr. pošk. ţivot. prostř. - 

úmysl. 
24 0 0 0 0 0 

851 
Ohr. pošk. ţivot. prostř. - 

nedbal. 
17 0 0 0 0 0 

852 Předluţení 37 0 0 0 0 0 

855 Nedovolená výr.rad.mat. 0 0 0 0 0 0 

860 Podílnictví 45 0 0 0 0 0 

861 Por. práv k ochranné známce 303 0 0 0 0 1 

862 Por. průmyslových práv 6 0 0 0 0 0 

863 Por. autorského práva 276 1 3 4 1 1 

864 Zastření původu věci 59 0 0 0 0 0 

865 
Pošk. a zneuţ. záz. na nos. 

infor. 
62 0 0 0 0 0 

866 Provoz. nepoctivých her a sáz. 4 0 0 0 0 0 

870 
Havárie a provoz. poruch. - 

úmysl. 
15 0 0 0 0 0 

871 
Havárie a provoz. poruch. - 

nedbal. 
3 0 1 1 0 3 

880 Pojistný podvod 429 0 0 0 0 0 

881 Úvěrový podvod 5 196 0 9 9 0 0 
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885 
Nesplnění ozn. povin. v daň. 

říz. 
0 0 0 0 0 0 

886 
Neodved. daně pojist. a přísp. 

.. 
641 0 0 0 0 0 

890 Ostatní hosp. trestné činy 435 3 5 8 3 3 

801-

890 
Hospodářské činy celkem: 29 774 67 221 283 48 174 

901 Vojenské trestné činy 20 0 0 0 0 0 

902 
Trestné činy proti ústav. 

zřízení 
4 0 0 0 0 0 

101-

664 
Obecná kriminalita celkem: 

249 

975 
2 136 5 808 7 558 1 951 4 327 

101-

902 

CELKOVÁ 

KRIMINALITA: 

332 

829 
2 333 7 123 9 061 2 094 5 339 

SOUČTOVÉ ŘÁDKY: 

>> 
Kult. objekty - TSK 

331,332,471 
150 0 9 9 0 9 

>> 
Úplatkářství - TSK 

821,846,847 
121 0 0 0 0 0 

>> 
Pošk.věř. HK - TSK 

822,848,849 
223 0 0 0 0 0 

588-

590 

Ost. maj. TČ - TSK 

588,589,590 
12 801 92 158 239 155 164 

>> 
Zneuţ.prav.veř.čin.TSK 

637,640 
158 0 0 0 0 0 

131-

132 
Loupeţe - TSK 131 aţ 132 4 687 225 433 621 214 399 

>> 
Kr.vl. do pohost.zař-TSK 

321,324 
2 925 23 108 120 20 51 

>> Kr.vl. do bytů - TSK 371, 373 9 616 107 267 345 105 188 

 

[www.policie.cz, 2] 
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Příloha 5 – Symboly hnutí skinheads  

 

Hnutí skinheads (keltský kříţ, jehoţ ramena nesou 4 meče, které v propojení tvoří 

klasický kříţ). [CHMELÍK, 2000, s. 88]. 

 

Conflict 88 – hudební skupina, která se skládá s příznivců skinheads (mají rasově 

orientované písně). Číslo 88 zároveň značí HH (Heil Hitler). [CHMELÍK, 2000, s. 74]. 

                                                             

Na mnohých symbolech hnutí skinheads je nápis White power (Bílá síla). Takový nápis 

znamená nadřazenost bílé rasy nad ostatními. [CHMELÍK, 2000, s. 78]. 

 

Tato kombinace (keltský kříţ a zaťatá pěst) bývá doplňována i nápise White power. 

Vyobrazuje opět nadřazenost bílé rasy a je typický i pro fašistickou diktaturu. 

[CHMELÍK, 2000, s. 60]. 
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Příloha 5 -pokračování 

 

Toto je emblém české nadnárodní větve skinheads. [CHMELÍK, 2000, s. 72]. 

 

 

Symbol hnutí skinheads – radikálního křídla B. H. S.  (Levý – mezinárodní hnutí 

Hammer Skins, pravý – Bohemia Hammer Skins, tedy českou pobočku tohoto 

mezinárodního hnutí. [CHMELÍK, 2000, s. 88]. 

 


