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Předmluva
Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává kolektivní monografie, jejíž vydání bylo inspirováno kriminologickou konferencí, první svého druhu, konanou v posledních dvou
lednových dnech roku 2013 na Policejní akademii České republiky v Praze se
spoluúčastí České kriminologické společností. Monografie otevírá celou řadu
aktuálních problémů a otázek, kterým se současná kriminologie jako vědní obor
věnuje. Čtenářům přeji, aby v ní našli inspirativní názory a relevantní odpovědi.

doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
rektor
Policejní akademie České republiky v Praze

Slovo úvodem
Kolektivní monografie je výsledkem odborných diskusí nad aktuálními
otázkami současné kriminologie. K tomu byla konána konference I. Kriminologické dny organizovaná Policejní akademií České republiky v Praze a Českou
kriminologickou společností pod záštitou rektora Policejní akademie ČR v Praze
doc. JUDr. Josefa Salače, Ph.D. Konference se nevázala na konkrétní téma,
nýbrž vycházela z předpokladu, že kriminologie jako obor má v současnosti
v našich podmínkách natolik pevné postavení, že akce s možností přihlásit si
příspěvek na libovolné kriminologicky relevantní téma je reálná.
Nabídka příspěvků nám může s určitou dávkou nadsázky posloužit jako
unikátní šance reflektovat stav domácí kriminologie z hlediska toho, které téma
či výzkumná oblast jí v současnosti dominují. Z tohoto pohledu můžeme nabýt
dojmu, že čeští kriminologové se nejvíce zabývají problematikou viktimologie
a penologie, organizovaného zločinu a hospodářské kriminality, extremismu,
kriminality mládeže. Příspěvky tak v zásadě pokrývají široké spektrum kriminologického bádání zaměřené na vybraná aktuální kriminologická témata: kriminologie jako věda i studijní předmět, vězeňství a alternativní přístupy k trestání
a jejich vliv na veřejné mínění, extremismus a politický radikalismus, organizovaná kriminalita a drogy.
Čistě kriminologická tématika má potenciál oslovit především odborníky
z akademického prostředí. Setkání kriminologů, právníků a dalších profesí
na Fakultě bezpečnostně právní Policejní akademie v Praze potvrdilo, že kriminologie je výrazně interdisciplinární věda. Možnost informovat o výsledcích své
práce využili i kolegové pracující ve výzkumu. Dále zaměstnanci městských
a obecních úřadů, zejména z odborů sociálních, vězeňství, orgánů činných
v trestním řízení a z neziskových organizací.
Autoři nadpoloviční většiny publikovaných příspěvků jsou současně členy
České kriminologické společnosti.

V Praze, březen 2013

doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.

Věnováno profesorovi JUDr. Oto Novotnému, CSc. a JUDr. Zdeňku Karabcovi,
čestným členům České kriminologické společnosti.

Akreditace kriminologie ve vysokoškolském
vzdělávání
ACCREDITATION OF CRIMINOLOGY IN HIGHER EDUCATION

doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Anotace:
Na kriminologii jako na učení o kriminalitě je možno nahlížet nejen z pohledu
vědecko-výzkumného, ale i z pohledu vzdělávání. Výuka kriminologie na vysokých školách v České republice je srovnatelná s výukou v kontinentální Evropě,
kde je tradičně zařazena do širšího vědního základu trestněprávních disciplín.
V příspěvku jde o zamyšlení nad kriminologií jako vědního oboru, studijního
předmětu a studijního oboru.
Annotation:
Criminology as the science of criminology can be observed not only the scientificresearch poin of view, but also from the educational. Teaching criminology at the
universities in the Czech Republic is comarable with its teaching in continental
Europe, where i tis traditionally included into the broader scientific basis of the
criminal disciplines. The article is written in terms of thinking about criminology as
the scientific field of study, subject of study and fild of study.
Úvodem
Dnes by již znělo absurdně konstatování, že k ochraně společnosti, k ochraně osob a majetku před kriminalitou postačí trestněprávní odpovědnost pachatelů, tak jako tomu bylo ještě v 18. století. Za zlomový moment je považován rok
1764, kdy šestadvacetiletý italský filozof a právník Cesare Beccaria (1738 - 1794)
vydal v Monaku dílo O zločinech a trestech, které v roce 1765 v německém
překladu vyšlo v Praze. Beccaria v něm vyjádřil reformní návrhy trestní legislativy
a trestní politiky (zejména zásadu legality a presumpci neviny). Vyslovil pochybnosti nad smysluplností trestu smrti a nad vlivem drakonických trestů na morálku
a navrhoval, že trest by měl být jistý, rychlý a přiměřený. Autorství myšlenky
Jednou z nejdůležitějších překážet zločinů není krutost trestů, ale jejich nevyhnutelnost nebo Lépe je zamezovat zločinům, než je následně trestat náleží právě
Beccariovi. Jeho vliv na reformu trestního zákonodárství byl mimořádný a měl
dopad i na naše země.
Pohled na zločinnost však byl stále spekulativní. Kromě soudních statistik
nebyly reálné znalosti o tomto jevu. První, kdo pro poznání pachatele používal
vědeckou metodologii (konkrétně sběr dat a testování hypotéz) byl italský vězeňský lékař (vědec, teoretik i praktik) Cesare Lombroso. Systematicky shromažďoval a vyhodnocoval údaje pachatelů podle fyziologických a frenologických znaků.

V tom bylo Lombrosovo prvenství, a i když jeho výsledky neměly a nemohly mít
ten význam, který jim přikládal, je historicky pokládán za zakladatele pozitivistické
kriminologie. Další prvenství ze skupiny zakladatelů italské pozitivistické školy
patřilo Raffaelu Garofalovi, soudnímu presidentovi a profesorovi neapolské
univerzity, který jako žák Lombrosův razil termín kriminologie svou knihou takto
nazvanou (Turín, r. 1885).
Kriminologie tak teoretické koncepce o zločinu počala prověřovat pomocí
statistických analýz a empirických výzkumů, přičemž zásadním požadavkem
kriminologie bylo a je, aby si zachovala vědeckou objektivitu a dbala, aby se
právo nezastavilo před branami politiky.
Právníci jako průkopníci české kriminologie
Na přelomu 19. a 20. století už bylo kriminologické myšlení rozvíjeno i v českém prostředí, a to především právníky na univerzitní půdě. Výraznými představiteli pozitivistického náhledu na kriminalitu byli profesoři trestního práva
August Miřička na Univerzitě Karlově a Jaroslav Kallab na Univerzitě Masarykově. Jejich společným zájmem bylo kriminologické profilování v rámci trestního
práva a odkaz, který nám zanechali má dodnes význam minimálně ve dvou
směrech:
- V teoretické rovině, kde se věnovali systémovému postavení kriminologie vůči

trestnímu právu. A i když - anebo právě proto - , že nedospěli k jednotnému
konsenzu v nahlížení na šíři kriminologie, kterou Miřička chápal jako pomocnou
vědu trestního práva - a naopak - Kaláb jako širokou vědu zahrnující i trestní
právo, přispěly jejich úvahy k rozvoji kriminologie.
- V rovině legislativní, kdy Miřičkovo a Kallabovo kriminologické pozitivistické

uvažování našlo praktické uplatnění při kodifikaci zákona o trestním soudnictví
nad mládeží č. 48/1931 Sb. z. a n. Zákon byl považován už ve své době
za velmi zdařilý a patřil k těm nejlepším svého druhu v Evropě.
O první předávání kriminologických vědeckých poznatků do výuky se zasloužil Kriminologický ústav, který vznikl na půdě právnické fakulty Univerzity Karlovy
v roce 1926. Krátce na to i na právnických fakultách Univerzity Komenského
v Bratislavě (1927) a Univerzity Masarykovy v Brně (1928). Kriminologické ústavy
pořádaly odborné kurzy zaměřené na otázky kriminologie a kriminalistiky
do uzavření vysokých škol v roce 1939.
Po druhé světové válce - opět z iniciativy katedry trestního práva právnické
fakulty University Karlovy - byl zřízen vědecko-výzkumný ústav kriminalistiky,
brzy přejmenovaný na Výzkumný ústav kriminologický a v polovině 60. let Kabinet pro kriminologii jako společné pracoviště právnické fakulty University Karlovy
a Ústavu státu a práva ČSAV.
S odstupem půl století můžeme říct, že to bylo období hledání smysluplnosti
kriminologických výzkumů a jejich poznatků. Nemálo výzkumů dospělo k banál-

ním poznatkům poplatným době. Vznikla však i řada kriminologických studií,
jejichž výsledky jsou dodnes aktuální. Otázkou jinou je, že některé z nich nebyly
a nemohly být ve své době publikovány. Bylo tomu tak například u profesora
trestního práva Univerzity Komenského Hatali1), s jehož nadčasovými kriminologickými studiemi z let 1973-1985 věnovaných mládeži, recidivě, skupinové
kriminalitě i prevenci máme možnost se až nyní seznámit a bez nadsázky
konstatovat, že jde o studie mimořádně vysoké odborné úrovně.
Kriminologická problematika v běhu času
Není nezajímavé v retrospektivě sledovat výběr témat, které Komise OSN
pro prevenci a zacházení s pachateli (do X. kongresu, 2000) resp. trestní justici
(od XI. Kongresu, 2005) vyhlašovala pro zasedání svých kongresů 2). Právě kontinuita kongresů konaných od roku 1955 v pětiletých intervalech až po současnost
umožňuje srovnání jejich tematického zaměření s dobovými českými studiemi.
Klíčovými tématy kongresů šedesátých let bylo zacházení s vězni, snižování
recidivy, preventivní a léčebná opatření pro mladistvé, postpenitenciární péče.
Sedmdesátá léta byla ve znamení diskuse o vlivu urbanizace na kriminalitu,
kriminalitu související s drogami a pojetí organizovaného zločinu ve zdánlivě
legitimním podnikání.
V osmdesátých letech byla v centru pozornosti prevence (systém, strategie,
klasifikace, organizace). Zájem byl věnován obětem kriminality a alternativním
programům pro mladistvé.
90. léta byla ve znamení boje proti mezinárodnímu obchodu s lidmi, s nelegálními drogami, environmentální kriminalitu a praní špinavých peněz, ale
i pouliční kriminalitu nebo násilí na ženách.
Přelom tisíciletí znamená počátek hledání strategií pro boj s terorizmem,
hospodářskou, finanční a počítačovou kriminalitou a s korupcí. Těžiště zájmu
se soustřeďuje na hledání prostředků jak blokovat, zabavovat a vymáhat zisky
z nelegální činnosti.
Poslední desetiletí je věnováno opět širokému okruhu témat od tradičních
problémů, zejména mládeži, sociálně vyloučeným skupinám až po globální
sociální jevy.
V současnosti - více než kdykoli předtím - je třeba brát v úvahu kriminalitu
ve všech souvislostech: politických, společenských, technologických a hospodář1)

HATALA, Vojtěch. Kriminologické śtúdie. Výber z diela 1973-1985. Bratislava, Kalligram, 2011. ISBN 978-80-8101-487-1.
2)
1. Ženava, 1955; 2. Londýn, 1960; 3. Stockholm, 1965; 4. Kjóto, 1970; 5. Ženeva, 1975; 6
Caracas,1980; 7. Milano, 1985; 8. Havana, 1990; 9. Káhira, 1995; 10. Vídeň, 2000; 11. Bangkok,
2005; 12. Salvador, 2010.

ských. Vedle tradičních příčin vyvstaly nové globální problémy: masová migrace
obyvatel z ekonomicky slabších regionů, eskalace společenského napětí umocňovaná pocitem nespravedlivého rozdělování bohatství a zdrojů mezi různými
teritorii, komunitami, regiony, ale také mezi různými společenskými vrstvami,
včetně střední vrstvy. Kriminalita je páchána novými způsoby a prostřednictvím
informačních technologií, a to především kriminalita organizovaná.
Současná česká kriminologie ověřuje účinnost zejména právních institutů
a organizačních opatření v praxi (odklony, probaci, mediaci sleduje a vyhodnocuje jejich dopady, s důrazem na dopady ekonomické), sleduje efektivitu práce
policejních orgánů, justice, probační a mediační služby.
Politici a zákonodárci omezeni délkou svého funkčního období chtějí slyšet
snadná a rychlá řešení. Ty ovšem žádný kriminologický výstup předložit nemůže,
takže se opět stává, že výsledky empirických studií zůstávají na vědecké a akademické bázi:
Příklad první: zpřísňování trestní represe
V kriminologii jde o novou kriminalizaci.3) Jedná se o celkové směřování
kriminální politiky k represi. Lze to demonstrativně deklarovat na následujících
legislativních změnách. Nový trestní zákoník je represivnější než starý trestní
zákon:
- definuje nové druhy jednání dříve netrestných (tzv. předsunutím trestní odpo-

vědnosti na postihování přípravných jednání),
- rozšiřuje abstraktní ohrožovací delikty,
- rozšiřuje nedbalostní majetkové a hospodářské delikty,
- zvyšuje trestní sazby.

Přičemž žádná kriminologická studie nedokázala alespoň v pravděpodobné míře
exaktnosti podpořit vhodnost fungování znovu nastoupeného trendu generální
prevence.
Příklad druhý: legislativní přijetí dohodovacího řízení jako nové formy odklonu
v trestním řízení
Odklony obecně jsou z kriminologického pohledu shledány jako vhodné
a přínosné, pokud však se při jejich realizaci zachovávají základní garance
spravedlivého procesu. Dohoda o vině a trestu je institut, který podstatně mění
povahu trestního procesu, vnáší do trestního procesu institut dohody známý
z odvětví práva soukromého. Další námitkou proti koncepci dohody o vině
3)

MUSIL, Jan. Zmírňování nebo zostřování trestní represe? In: Kriminalizace jako fenomén dnešní společnosti. Sborník z odborné konference. Praha: VŠMIE, 2011, s. 14.
ISBN 978-80-87109-28-1.

a trestu je skutečnost, že jde o institut, který koliduje s několika základními
zásadami českého trestního řízení, jejichž dikce zůstala nezměněna. V české
kriminologické literatuře byla ve vztahu k dohodě o vině a trestu publikována
ovšem jen záporná stanoviska, ale důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely
trestního řádu uvádí jen sumarizaci údajných výhod navrhované právní úpravy.
Kriminologie ve vysokoškolské výuce
Profesor Miřička při příležitosti založení Kriminologického ústavu v roce 1926
zdůraznil, že úkolem ústavu bude: „pěstovati pomocné nauky trestního práva,
nauky, které nenáležejí k vlastní jeho oblasti, v nichž by měl míti dostatečnou
erudici každý, kdo má jakýmkoli způsobem být spolučinný v trestním soudnictví
ať jako soudce, státní zástupce, orgán úřadu bezpečnostního, vězeňský úředník
či obhájce“.4)
V současnosti by si měli kriminologické myšlení osvojovat nejen pracovníci
formálních institucí kontroly kriminality (orgány činné v trestním řízení: soudci,
státní zástupci, policisté, probační a mediační úředníci, vězeňští pracovníci,
obhájci, pracovníci bezpečnostních složek), ale i pracovníci neformálních institucí
kontroly kriminality.
Výuka kriminologie v České republice je srovnatelná především s výukou
v kontinentální Evropě, kde je tradičně zařazena do širšího vědního základu
trestněprávních disciplín (SRN, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, ale
i Švýcarsku nebo Slovinsku a ve skandinávských zemích), zatímco v anglosaských zemích je často vyučována (pod názvem Criminal Justice Studies) na fakultách humanitních studií (Velká Británie) nebo na samostatných fakultách
(School of Criminology and Criminal Justice at Florida State University, USA).
Vzhledem k výše uvedenému kriminologie není jako studijní obor v České
republice akreditována, avšak jako studijní předmět se kriminologie přednáší
na všech typech vysokých škol - státní, veřejných, soukromých.
Samostatná katedra kriminologie je etablována na Fakultě bezpečnostně
právní Policejní akademie v Praze.
Jako samostatný předmět je Kriminologie přednášena na katedrách trestního práva a na Fakultě bezpečnostně právní Policejní akademie ČR, kde je
vyučována ve všech akreditovaných studijních programech (bakalářském,
magisterském i doktorském) a ve všech studijních oborech. V bakalářském
studijním programu je přednášena jako povinný předmět, který je možno ukončit
státní závěrečnou zkouškou ve dvou ze tří akreditovaných oborů (Bezpečnostně
právní studia a Kriminalistika a další forenzní disciplíny). V ostatních oborech je
předmět Kriminologie zařazen jako volitelný, ukončen zkouškou. Jde o obor
Policejní činnosti bakalářského studijního programu, obor Policejní management
4)

K tomu více: Za profesorem Miřičkou. Nekrolog. Kriminalistika. 1946, č. 1, s. 30-31.

a kriminalistika magisterského studijního programu a obor Bezpečnostní management a kriminalistika pro doktorský studijní program a pro habilitační řízení.
Kriminologie je přednášena i na katedrách sociologie, sociální práce, sociální politiky, sociálních věd nebo speciální pedagogiky.
Systematika kriminologie na obecnou část a část aplikovanou
Výuka kriminologie odráží podstatu kriminologie jako vědy multidisciplinární
a empirické. Členěna je na část teoretickou a na část aplikovanou. Obecná část
působí jako integrující element přesahující i další vědní odvětví, která jsou
od kriminologie tradičně relativně oddělená (penologie) nebo která vznikla v polovině minulého století (viktimologie) a možná v budoucnosti budou dále vznikat
(preventologie).
Koncepce dělení kriminologie na část teoretickou - obecnou a na část aplikovanou je přijata i ve struktuře většiny učebnic kriminologie. Přijata byla již
v první české učebnici Kriminologie5) publikované v roce 1978. Od té doby, především v posledním desetiletí vznikla řada učebnic6), které tuto koncepci akceptují. Obsahové uspořádání učebnic na obecnou a aplikovanou část kriminologie
je více než badatelskými důvody vedeno důvody pedagogickými. Jde o učebnice,
které vědecké poznatky zobecňují a třídí pro potřeby výuky. Porovnáním učebnic
kriminologie je zřejmé, že obecná část je stavebním základem, který integrujícím
způsobem ovlivňuje celou kriminologii v procesu její tvorby i aplikace. Naopak
výběr témat části aplikované je variabilní podle oborového zaměření univerzity
a profilového zaměření jejich absolventů.
Při zpracování kvalifikačních prací, od studijní vědecké odborné činnosti
(SVOČ), bakalářských, diplomových prací i rigorózních prací je na všech školách
o kriminologickou tématiku nadstandardní zájem. Mnohdy a mnohde poptávka
převyšuje skromné pedagogické kapacity. Kriminologická témata jsou však
zhusta předkládána i jako práce disertační a habilitační.
Závěrem
V konkurenčním prostředí českých vysokých škol se kriminologii poměrně
daří etablovat jako studijní předmět a vědní obor. Tradičně je akreditována
na Univerzitě Karlově v rámci doktorského studijního programu Teoretické právní
vědy (ve skupině Veřejné právo, a to vedle ústavního práva, trestního práva
a kriminalistiky) i pro habilitační řízení a řízení profesorem ve vědním oboru
Trestní právo,kriminalistika,kriminologie. Lze reálně předpokládat, že kriminologie
se bude dále rozvíjet jako vědní obor, učební předmět a možná i studijní obor.
5)
6)

NEZKUSIL, Jiří a kol. Kriminologie. Praha: Panorama, 1978.
Například: NOVOTNÝ, Oto, Josef ZAPLETAL a kol. Kriminologie (3. vydání). Praha:
ASPI, 2008. ISBN 978-80-7353-376-8 a VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a kol.
Základy kriminologie a trestní politiky (2. vydání). Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 807179-813-4.

Hodnoty jako významný kriminogenní faktor
VALUES AS IMPORTANT CRIMINOGENIC FACTORS

JUDr. PhDr. Jana Firstová
Anotace:
Příspěvek pojednává o měření hodnotových orientací mládeže za využití metody
Shaloma Schwartze. Zjišťování preference určitých hodnot u dětí je velice
významné z hlediska efektivity kontrolních mechanismů sociálně patologických
jevů, jež se mohou u této věkové kategorie vyskytnout. Měření bylo realizováno
jako součást výzkumného úkolu 3/4, „Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (ochranné výchovy, ochranného léčení)“, který je součástí výzkumného projektu PA ČR v Praze na léta
2011 - 2015.
Annotation:
The author of the article focused on measuring value orientations of current youth
by the use of Shalom Schwartz method. Detecting preferences of particular
values in case of children appears to be very important from the viewpoint of
control mechanism efficiency of social and pathological phenomena possibly
occurring in this age category. The measurement was carried out as part of
research task No 3/4 „System analysis of risks of social reintegration of persons
released from prison (protective education, protective treatment)“, that is part of
the PA CR research project for the period 2011 - 2015.
Hodnoty jsou nedílnou součástí motivační sféry osobnosti. V jednotlivých
vědních odvětvích můžeme nalézt pojem hodnoty v rozličných významech.
Jandourek7) hovoří o vědomé či nevědomé představě o tom, co je žádoucí.
Pojem hodnoty popisuje ve významu objektovém, kdy jde o ceněné dobro, statek,
dále z hlediska postoje k objektu, který je považován za dobrý, správný či naopak
bezcenný a taktéž jde o měřítko pro rozhodování a jednání, významné též
pro deviantní chování mládeže, kdy v mnoha případech vytváří kritéria pro posuzování správnosti jednání. Míra závaznosti hodnot pak umožňuje posoudit míru
integrace společnosti.
V sociálně psychologickém pojetí je hodnota chápána jako ocenění nebo
míra důležitosti, kterou jedinec přisuzuje určitým věcem, jevům, symbolům, jiným
lidem apod. Z pedagogického hlediska považujeme za významné především
právě hodnotové systémy mládeže. Jde především o vnímání vzdělání jakožto
hodnoty, významné pro život jedince a rozvoj společnosti. Dále o cíle a obsah
7)

JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001, s. 97. ISBN 80-7178535-0.

edukačního procesu ve školách, kdy se stávají právě hodnoty a postoje jeho
důležitou součástí.8)
Hodnoty pomáhají jedinci v zaujímání jistých pozic, vyjádření určitých stanovisek a hodnocení tím, že jsou základem pro formování a uchování hodnotových
orientací v jeho vědomí. Stávají se de facto částí vědomí a to díky zkušenosti.
Ty nejdůležitější se dále vědomím internalizují a stávají se základem pro posuzování lidí, věcí, situací apod. Hodnoty pak vnímáme jako významné motivy činnosti
a chování individua. Lze je považovat za „základní determinanty prožívání a chování“.9) Na jejich vytváření mají silný vliv taktéž hodnoty a hodnotové orientace
nejbližšího okolí jedince, kam řadíme především právě rodinné příslušníky.
Hodnoty nejsou neměnné v čase. V průběhu života jedinec hodnoty přehodnocuje a dochází u něj k vytváření hodnot nových. U určitých druhů hodnot
můžeme hovořit o jejich relativně trvalém charakteru, stabilitě, jedná se například
o hodnoty života, zdraví. Jiné hodnoty jsou proměnlivé v čase a mívají krátkodobější charakter. Stejně tak nemají všechny hodnoty pro jedince stejný význam.
Z hlediska zaměřenosti, orientovanosti jedince na hodnoty můžeme hovořit
o tzv. hodnotové orientaci, kdy hodnoty řadíme do jisté hierarchie. Tato nevzniká
u člověka náhle, ale lze ji považovat za výsledek socializačního procesu. Vzniká
určitá základní hodnotová orientace, kdy můžeme sledovat jisté individuální
rozdíly dle osobnostních vlastností jedince, ale taktéž díky působení vnějších
faktorů. Právě v tomto procesu může docházet k tzv. vědomé regulaci v rámci
edukačního procesu. Hodnotová orientace člověka, vyjadřující smysl jednání je
určujícím činitelem pro volbu životní stylu a činnost individua.
Z výše uvedeného vyplývá, že poznání hodnotové orientace dnešní mládeže
je významné z hlediska efektivity edukačního působení ve smyslu prosociálního
chování. Můžeme říci, že se v převážné míře chováme v souladu s vlastní hodnotovou orientací.10)
V rámci zpracování tohoto příspěvku, který je limitován svým rozsahem,
spletitá problematika hodnot a hodnotových orientací ve smyslu nalezení jistých
rozdílů mezi hierarchií hodnot delikventních jedinců s jedinci, u nichž zatím
delikventní činnost či jiné závažnější poruchy chování nebyly evidovány 11), bude
v omezeném rozsahu poodhalena.
Pro měření hodnotových orientací mládeže z výzkumného souboru byla
použita jedna z nejčastěji užívaných metod zjišťování hodnot a to všeobecně
8)

Srov. PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 6. akt.
vyd.
Praha: Portál, 2009, s. 91-92. ISBN 978-80-7380-124-3.
9)
HUDEČEK, Jaroslav. Hodnotové orientace v motivační sféře osobnosti. Rozpravy
Československé Akademie věd. Praha: Academia, 1986, s. 44. ISSN 0069-2298.
10)
Jsou životní situace, kdy se chováme i v rozporu se svou hodnotovou orientací.
11)
Záměrně na tomto místě hovořím o jedincích, kde nebyla např. delikventní činnost
ze strany kompetentních orgánů evidována, jelikož jak vyplývá i z výsledků našeho
výzkumného šetření, je tato oblast v rámci majoritní společnosti zasažena silnou
latencí.

uznávaná, mezi odborníky respektovaná metoda S. Schwartze. Shalom
Schwartz12) přichází s novým pojetím hodnot, jež bylo aplikováno v četných i
mezinárodních výzkumech orientovaných na specifické skupiny, jako jsou
příslušníci různých kultur, náboženství či v komparaci různých věkových kategorií
osob. Jeho výzkumy nabývají mezinárodních měřítek. V České republice byl
realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Evropský
sociální výzkum“ (2002, 2004), který má za úkol zmapovat a vysvětlit interakce
mezi měnícími se evropskými institucemi a postoji, názory a vzorci chování
různorodého obyvatelstva Evropy.13) Výzkum je realizován formou dotazníkového
šetření, v rámci kterého nacházíme taktéž položky dotýkající se právě portrétů
hodnot.
Schwartz ve svých výzkumech využívá výhradně kvantitativních měření,
zaměřuje se na hodnoty, které lidé aplikují ve všech oblastech života a lze je tedy
považovat za nejvýznamnější, za ty, jež stojí nejvýše v hierarchii hodnot.
Teorie Shaloma Schwartze prošla určitým vývojem, kdy na základě zkušeností z jednotlivých empirických šetření došlo k různým modifikacím dotýkajícím
se obsahu hodnotových typů. Na základě výzkumů bylo zjištěno, že lze rozlišit
deset hodnotových typů, vytvářejících hodnotovou strukturu osobnosti (viz obrázek č. 1).14)
Všech deset výše znázorněných hodnot bylo zjištěno ve výzkumech
S. Schwartze, kde byly také ověřeny základní opozice hodnot, jako např. negativní korelace u otevřenost změně a konzervatismus oproti posílení ega
a transcendence. Výsledky multidimenzionálního škálování ukazují na většinové zobrazování hodnot ve výše uvedené kruhové struktuře. Je třeba také
počítat s jistými odlišnosti od teoretických předpokladů, jak uvádí Vávra (2007)15)
a poukázat na kauzalitu mezi hodnotami a dalšími fenomény.

12)
13)

Shalom Schwartz je profesor psychologie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.
ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Měření hodnotových orientací metodou hodnotových portrétů
S.H.Schwartze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 2006, Vol. 42, No.1,
s. 107.
14)
Konformita ve smyslu sebekázně. Jedinci potlačují sklony, u kterých je předpoklad, že
by mohly být společensky rušivé, překračující společenské normy.
Tradice jako respekt, přijímání zvyků, tradic, rituálů daného společenství.
Moc, jejímž cílem je dosažení sociálního statusu a prestiže, dominantního postavení.
Hédonismus neboli požitkářství, kdy cílem požitek, rozkoš, smyslové uspokojení.
Blíže: ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Měření hodnotových orientací metodou hodnotových
portrétů S. H. Schwartze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 2006,
Vol. 42, No.1, s. 110.
15)
Blíže: VÁVRA, Martin. Hodnotový portrét evropských zemí. Srovnávací analýza s použitím přístupu Shaloma Schwartze. Praha: CESES FSV UK, 2007, s. 15-17.
ISSN 1801-1519.

Obrázek 1. Teoretický model vztahů mezi deseti motivačními typy hodnot
(Schwartz 1992)16)

Pro účely empirického zkoumání byl použit modifikovaný, méně rozsáhlý
nástroj zjišťování hodnot, který byl aplikován též v již zmiňovaném Evropském
sociálním výzkumu z roku 2002 a letech následujících. Byla zde použita varianta
s 21 portréty, položkami, jež se odrážejí v deseti základních hodnotových typech.
Jedná se o instrument Portrait Values Questionnaire (PVQ). Těchto dvacet jedna
portrétů odpovídá, dle S. Schwartze, deseti hodnotovým typům a ty se dále
seskupují do dalších čtyř hodnotových typů vyššího stupně. U konzervatismu
jde o kombinaci položek konformizmu, bezpečnosti a tradice. Hédonismus,
samostatnost a stimulace jsou kombinací pro otevřenost změně, průměr položek
moc a úspěch dávají dohromady posílení ega a poslední vyšší hodnotový typ
překročení sebe sama dávají dohromady položky benevolence a univerzalismus.
V našem dotazníkovém šetření byla použita varianta s vybranými 21 portréty.
V dotazníku byly respondentům představeny krátké popisy 21 lidí, kdy u každé
z položek měl respondent označit, jak moc se mu daná osoba podobá. Respondentům bylo dáno na výběr šest možností: „1. Velmi se mi podobá, 2. Podobá se
mi, 3. Podobá se mi trochu, 4. Podobá se mi málo, 5. Nepodobá se mi, 6. Vůbec
se mi nepodobá.“
Jak uvádí Řeháková17) „…respondent porovnává portrét se sebou, nikoliv
sebe s portrétem. Porovnání druhých se sebou směřuje pozornost pouze

16)

Převzato z: ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Měření hodnotových orientací metodou hodnotových portrétů S.H.Schwartze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 2006,
Vol. 42, No.1, s. 112.

na hodnotově relevantní aspekty druhých, kteří jsou vypodobněni.“ Pomocí tohoto
nástroje zjišťujeme tedy spíše „podobnost s někým, kdo má určité cíle a hodnoty,
než podobnost s nositelem určitých rysů.“
Našimi respondenty byly děti ve věku od 13 do 18 let z České republiky,
Polska a Slovenska. Největší zastoupení v souboru respondentů měly děti
z České republiky a to 378 respondentů, na Slovensku se podařilo realizovat
dotazníkové šetření u 162 respondentů a v Polsku u 65 respondentů.
Celkově bylo provedeno měření hodnotových orientací u 378 respondentů
z České republiky (109 respondentů bylo vyřazeno z důvodu chybějících dat).
Ze Slovenské republiky bylo do výběru zařazeno 160 respondentů a z Polska
63 respondentů.18) Pro potřeby analýzy hodnotové orientace byl výběrový soubor
tvořen celkem 601 respondenty.
Jednotlivé země byly vyhodnoceny samostatně a následně došlo ke komparaci získaných dat. Pozornost byla taktéž zaměřena na hledání souvislostí
jednotlivých hodnotových typů s dalšími fenomény, jež byly v dotazníkovém
šetření zjišťovány jako např. postoj k věkové hranici trestní odpovědnosti,
výpověď o vlastní trestné činnosti apod.
Na základě našeho měření hodnotových orientací mládeže v České republice se ukazuje, že preferovanými hodnotami u této věkové kategorie osob
14-18 let (dle našeho vzorku), jsou konformita, tradice a moc. Kdy tradice
a konformitu lze považovat za souladné typy, jelikož oba tyto typy zdůrazňují
sebekontrolu a podřízení. Společně s bezpečností pak vytvářejí tzv. vyšší hodnotový typ konzervatismus. Nejméně preferováno je požitkářství.
U vyšších hodnotových typů se pak jedná o preferenci konzervatismu
a posílení ega (průměr položek moc a úspěch). Otevřenost změně a překročení
sebe sama stojí u mládeže na opačném pólu preferencí. Na základě provedeného měření hodnotových orientací dnešní mládeže můžeme tedy usuzovat
na preferenci jistých hodnot u této věkové kategorie osob, což je velice
významné právě v oblasti hledání efektivních nástrojů kontroly jejich sociálně patologických projevů.
Hledali jsme taktéž odlišnosti v rámci preference hodnot z hlediska
pohlaví. Čistý hodnotový typ poukazuje v rámci našeho výzkumného souboru
na nejvyšší preferenci tradice u ženské populace 25,5 % a konformity u mužské
populace 18,1 %. Výraznější rozdíly můžeme nalézt u položky moc, kdy je tato
hodnota výrazněji preferována u dívek 23,5 % než u chlapců 12,9 %. U dívek se
17)

ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Měření hodnotových orientací metodou hodnotových portrétů
S.H.Schwartze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. 2006, Vol. 42,
No. 1, s. 113.
18)
Na Slovensku a v Polsku byl vzorek respondentů poměrně omezený. I přesto jsme
však ocenili snahu našich spoluřešitelů, kterým se podařilo realizovat sběr dat v tamních základních školách. Ve výchovných zařízeních obdobných našim výchovným
ústavům se tuto část výzkumného šetření doposud nepodařilo realizovat.

dokonce jedná o druhou nejčastěji preferovanou hodnotu. Z hlediska pohlaví se
u vyšších hodnotových typů neukazuje výrazná odlišnost. U obou kategorií
se ukazuje příslušnost k typu konzervatismus.
Zajímavá data byla získána taktéž ve vztahu hodnotových orientací
k dalším proměnným, které byly v rámci dotazníkového šetření zjišťovány.
U respondentů byla zjišťována jejich reakce v případech odhalení trestné
činnosti u svých vrstevníků. Byli dotazováni „Pokud se dozvíte, že Váš kamarád
spáchal trestný čin, jak se zachováte?“ Dětem byly dány varianty odpovědí „Budu
dělat, že nic nevím (nechám si to pro sebe)“, „Oznámím věc ve škole, na policii,
rodičům, či jiné dospělé osobě“. Tyto dvě varianty odpovědí byly následně
vyhodnocovány ve vztahu k hodnotovým typům respondentů.
V rámci čistých hodnotových typů vystupují do popředí u dětí, jež zvolili
variantu „nechám si to pro sebe“ konformita 26,4 %, tradice 23,6 % a na třetím
místě bezpečí 11,5 %. Oproti tomu u dětí volících alternativu oznámení trestné
činnosti vystupuje do popředí orientace na moc 31 % (oproti dětem, které by
trestnou činnost neoznámily 9,5 %), následují tradice 21,6 % a konformita 13,8 %.
Právě výrazná orientace na moc u dětí, které by trestnou činnost svých vrstevníků netolerovaly a oznámily by ji ať policii, škole či rodičům je zarážející. Tato
skutečnost může poukazovat na potřebu dětí dosažení jistého sociálního statusu
a prestiže uvnitř vrstevnické skupiny či u dospělých.
Kladli jsme si taktéž otázku, zda existují podstatné rozdíly v hodnotových
orientacích u dětí, které vyrůstají v „běžném“ rodinném prostředí oproti
dětem z výchovných ústavů.19) U dětí aktuálně umístěných ve výchovných
ústavech předpokládáme větší poruchovost, mimo jiné, i rodinných vztahů a tudíž
jisté odlišnosti předpokládáme.
Při vyhodnocení vyšších hodnotových typů se jisté rozdíly ukazují. Zatímco
u dětí z tzv. „běžných rodin“ vidíme orientaci ve smyslu tradice 24,68 %
a moci 20 %. U dětí z výchovných ústavů nehrají tyto hodnoty takový význam,
tradice pouhých 5,88 % a moc 11,76 %. Děti z výchovných ústavů jsou oproti
tomu výrazně orientovány k hodnotě bezpečí 23,53 % (děti z rodin 6,38 %)
a tolerance 14,71 % (děti z rodin 2,13 %). Zamyslíme-li se nad těmito výsledky,
ukazují se nám jako logické.
Na tomto místě je třeba uvést, že se jedná o závěry založené pouze
na základě komparace vztahů mezi hodnotami pramenící pouze z jednoho
výzkumu, za pomoci jedné statistické metody. Na základě získaných a vyhodnocených dat však můžeme usuzovat na jistou pravděpodobnost existence
takovýchto vztahů u dnešní mladé generace, což nám může napomoci při hledání

19)

V této souvislosti máme na mysli aktuální umístění dítěte v některém námi osloveném
zařízení, které umožnilo realizaci dotazníkového šetření u svých klientů.

efektivních nástrojů kontroly sociálně patologických jevů včetně mechanismů
úspěšné resocializace či reintegrace pachatelů trestné činnosti.
Závěr
Cílem empirického zkoumání bylo, mimo jiné, též srovnávání hodnot v rámci
skupiny námi oslovených respondentů ve vztahu k dalším proměnným, ve výzkumném šetření zjišťovaným. Taktéž jsme se pokusili alespoň o částečnou
analýzu a komparaci hodnotových portrétů v sousedních zemích, konkrétně se
jednalo o Polsko a Slovensko, kde na základě dostupnosti bylo dotazníkové
šetření realizováno v omezené míře, ale i tak jsme tímto způsobem získali
pro nás řadu zajímavých a cenných údajů, které jistou, i když omezenou komparaci s Českou republikou umožňují. Bližší informace vzhledem k omezenému
rozsahu předkládaného příspěvku nelze na tomto místě uvést. Rozšiřující informace byly však publikovány v odborných periodicích.20)

20)

FIRSTOVÁ, Jana a Zdeněk KOVAŘÍK. Hodnotové orientace mládeže v kontextu kriminologického výzkumu. In: Bezpečnostní teorie a praxe, zvláštní číslo, díl 2, 2012,
s. 273-290. ISBN 978-80-7251-390-1.

Jaká je a kam směřuje česká kriminologie
THE STATE AND PERSPECTIVES OF THE CZECH CRIMINOLOGY

PhDr. Miroslav Scheinost
Anotace:
Příspěvek se zamýšlí nad současným stavem kriminologie v ČR z hlediska její
institucionální základny, obsahového zaměření a přípravy budoucích kriminologů.
V návaznosti na to se snaží načrtnout potřeby a možné směry jejího dalšího
rozvoje.
Annotation:
Paper tries to describe and evaluate the recent state of criminology in the Czech
Republic. It takes into account the state and extent of its institutional basis, its
professional focus and also the possibility of education af future criminologists.
Subsequently it tries to formulate the needs and possible ways of its development.
Při pohledu na stav a perspektivy české kriminologie je možné zaujmout
mírně optimistický postoj. Před rokem bychom asi nedoufali, že za rok se na naší
první domácí čistě kriminologické konferenci sejde na 130 odborníků, kteří se
hlásí ke kriminologii jako k předmětu svého zájmu a jako ke svébytnému oboru;
že se sejdou na konferenci, specifické právě v tom, že není vázána na jedno či
několik vybraných témat, ale která je určená k prezentaci kriminologie jako oboru,
jejích výsledků a poznatků, a jejíž zaměření je vymezené jen tím, co sami
účastníci považují za potřebné a užitečné prezentovat.
Počet účastníků i šíře tématiky I. kriminologických dnů svědčí o tom, že
kriminologie dnes už není až tak okrajový obor, že má co sdělit a chce to sdělit.
Pokud se nám podařilo zvýšit zájem o kriminologii, jak o tom svědčí značný
ohlas na založení kriminologické společnosti a také zájem o tuto konferenci,
musí nám jít o to, abychom toto postupné posílení kriminologie využili k rozšíření
jejího záběru, získání více validních a věrohodných poznatků a jejich sdělení
těm, kteří je mohou prosazovat v praxi.
Až dosud, do nedávné doby, byla kriminologie oborem skromným, jehož
význam pro poznávání negativních jevů ve společnosti byl sice uznáván, leč
ne vždy se toto uznání projevovalo v péči o šíři a zabezpečení jeho základny
a v respektu ke kriminologickým poznatkům. Rozvoj kriminologie byl často založen především na vůli kriminologů několika generací dokazovat, že kriminologie
může přinášet věrohodné poznatky, na něž by měl být brán zřetel. Snad to bylo
i dobře; naučili jsme se, že kriminologie musí vycházet především ze své vnitřní
životaschopnosti a vlastní aktivity; to je a určitě bude i dál ten hlavní subjektivní

faktor rozvoje. Objektivním faktorem je, že kriminalitu nelze řešit, natož vyřešit,
hesly a proklamacemi; praktická řešení se musejí opírat o poznatkovou základnu.
Hluboké společenské změny po roce 1989 otevřely nový prostor pro kriminologické bádání a zdálo se, že rozvoji kriminologie již nebudou stát v cestě
žádné umělé překážky a ideologické bariéry. Potřeba validních kriminologických
poznatků se zdála nesporná, zejména v situaci, kdy došlo ke skokovému nárůstu
registrované kriminality, kdy se objevily kvalitativně nové jevy v kriminalitě a kdy
se kriminalita dostala do popředí jevů, které byly zdrojem obav občanů.
Způsob kriminologické práce byl v tomto období diktován touto konkrétní
situací, Logicky se proto práce kriminologů orientovala především na aktuální
empirický výzkum. Rozsah tradičních i nových problémů kriminality ovšem
podstatně převyšoval (a dosud převyšuje) stávající kapacitu české kriminologie.
Orientace na empirický výzkum, v podstatě zcela podřízený praktickým potřebám
tvorby sankční politiky, trestní legislativy, preventivní práce, vězeňství apod.
neponechala příliš prostoru na hlubší rozvoj teoretické reflexe.
Kriminologům se sice potřeba zvýšit kapacitu české kriminologie jevila
vzhledem k rozsahu problémů jako opodstatněná, nicméně k rozšíření její
institucionální ani personální základny nedošlo. Stav byl takový, že Výzkumný
ústav penologický obnoven nebyl, práce Institutu pro kriminologii a sociální
prevenci byla poznamenána kolísáním a posléze i restrikcí počtu pracovníků.
Pracovníci katedry kriminologie na Policejní akademii - druhého kriminologického
pracoviště toho jména v ČR - se mohli výzkumu věnovat jen částečně; jejich
přínos kriminologii samozřejmě spočíval v první řadě ve výuce a také ve zprostředkování moderních směrů kriminologického myšlení. Pokud jde o další
pracoviště, nebyla primárně kriminologická. Výuka kriminologie jako jednoho
z předmětů probíhala především na právnických fakultách v Praze, Brně a také
Plzni, kriminologickou tématikou se na svých každoročních seminářích zabývala
sekce sociální patologie MČSS, kriminologie přesahovala občas do činnosti
některých odborníků a pracovišť, zaměřených prioritně na jiné obory. Institucionální základna kriminologie tedy zůstala a zůstává i přes zvýšené nároky na obor
úzká.
Ale i tak se podařilo v posledních letech autorsky zpracovat a v několika
reedicích vydat dvě profilující moderní učebnice kriminologie, malý kriminologický
slovník, několik svazků k metodám kriminologického výzkumu, tedy konstitutivní
literaturu oboru z naší domácí provenience. Přes omezené kapacity se realizovalo mnoho výzkumných projektů, daří se získávat na projekty kriminologického
výzkumu granty domácí i zahraniční, vyšly zajímavé kriminologické práce
českých autorů, každoročně se publikují monografie, studie, stati a články
v odborných periodikách a sbornících včetně zahraničních.
Zaznamenáváme zvýšený zájem studentů a doktorandů o kriminologii
a kriminologická témata. Na více vysokých školách, nejenom v tradičních místech
výuky kriminologie, se začala kriminologie přednášet, i když někdy pod jinými

názvy, a byly akreditovány obory, které v sobě výuku kriminologie integrují.
Je důležité, že studenti různých oborů jsou seznamováni s vybranými kriminologickými poznatky a přístupy, čímž získávají přehled o kriminologii, jejím
předmětu a metodě. Kriminologie je přednášena v bloku forenzních disciplin
na právnických fakultách a lze ji studovat jako tzv. výběrový či volitelný předmět.
Vybraná kriminologická témata tvoří například součást výuky oboru sociologie,
sociální práce a sociální či tzv. veřejné politiky na některých dalších fakultách
a vysokých školách.
Zájem studentů o tato témata je nepochybně příslibem pro další vývoj oboru.
Podhoubí pro další rozvoj oboru kriminologie se rozrůstá, což je pozitivní signál.
Takový optimismus ovšem zcela nepanuje při pohledu na to, do jaké míry
se daří kriminologické poznatky prosazovat do praxe, tj. do koncepčních dokumentů, legislativních a dalších norem, do praktických opatření, i když i v této
sféře byla zjištění z kriminologických výzkumů využita například při kodifikaci
a zpřesňování zejména alternativních trestů, při tvorbě strategií prevence a dalších dokumentů.
Tady se ovšem musíme ptát sami sebe, do jaké míry umíme tvůrcům
zákonů, koncepcí a strategií vysvětlovat, co kriminologie může, co od ní mohou
očekávat a do jaké míry se nám daří v pravou dobu přicházet s validními a využitelnými poznatky. Jde také o druhou rovinu praxe: do jaké míry se daří otevírat
prostor pro přímé působení, zaměstnávání odborníků vzdělaných v kriminologii
v orgánech, institucích a organizacích, které se tak či onak zabývají tvorbou
i realizací kriminální politiky, kontrolou kriminality a sociálně patologických jevů,
prevencí atd. od centrální až po lokální úroveň. V této rovině jsme spíše
na počátku cesty
Ve prospěch kriminologie hraje skutečnost, že se zabýváme reálným
a významným společenským problémovým jevem, na který musí tvůrci a realizátoři veřejné politiky reagovat. Na druhou stranu je kriminologie handicapována:
snaží-li se o věrohodné poznání skutečnosti, je nepříjemná a kritická, protože
ukazuje, co se nedaří a kde jsou třeba i nechtěné a nezáměrné negativní
důsledky jinak dobře míněných opatření, zásahů, regulativů atd. Nadto obvykle
nenabízíme rychlá, jednoduchá a pokud možno levná řešení, naopak naše
poznatky často představy o rychlých řešeních (přinášející prokazatelné výsledky
nejlépe během jednoho volebního období) spíše komplikují.
Co bychom tedy mohli, když vycházíme ze současného stavu, pro další
rozvoj kriminologie udělat?
Především si myslím, že je třeba jako příležitost využít zvýšeného zájmu
o obor k rozšíření jeho základny. Bylo by důležité, aby česká kriminologie mohla
v širším měřítku jednak reagovat na rozsah nových i tradičních problémů soudobé kriminality, na tendence a trendy vývoje kriminality, na jejich teoretickou reflexi
a jednak v dostatečné míře rozvíjet tzv. aplikovanou kriminologii, zaměřenou

na ověřování účinnosti právních a dalších institutů kriminální politiky, jak v oblasti
represe, tak prevence.
Je jasné, že v současné době úspor a škrtů není snadné vytvářet nové
instituce, ale myslím, že především vysoké školy by mohly i s poměrně malými
náklady organizovat a podporovat pracoviště, byť nepočetná, ale zaměřená
na kriminologii, nebo na některá její speciální témata, zapadající do profilu školy,
jako může být viktimologie, prevence, mládež, sociální práce, závažná a organizovaná kriminalita a podobně, ať už podporou konkrétních výzkumných projektů
nebo rozvíjením teoretické reflexe otázek kriminality. Stejně tak považuji za příležitost současné úvahy o reformě vězeňství,
V této souvislosti bychom měli rozhodně prosazovat obnovení penologického výzkumného pracoviště; ostatně zákon 555/1992 Sb. o Vězeňské službě
a justiční stráži ČR v § 2, písmenu e) provádění penologického výzkumu Vězeňské službě přímo ukládá; otázky práce s vězni a jejich resocializace se bez
aktuálních a permanentních výzkumných poznatků neobejdou.
Jestliže se teď snížil tlak na věznice, vyplývající z jejich přeplněnosti, i když
pravděpodobně jen dočasně, mělo by se toto mezidobí využít ke zvýšení odbornosti, tj. i podílu penologického výzkumu na práci Vězeňské služby i při přípravě
relevantních norem a opatření.
Pokud jde o přípravu nových mladých kriminologů, je skutečností, že kriminologie dosud není v ČR vyučována jako samostatný obor. Kriminologové se
proto, tak jako tomu bylo u nás vždy, rekrutují - a dalo by se říci postupně
dozrávají - z řad právníků, sociologů, psychologů, případně i jiných vědních
oborů.
Je otázka, zda již nazrává doba pro akreditaci kriminologie jako samostatného studijního oboru. Můj osobní názor je ten, že tento cíl - který je jistě cílem
každého vědního oboru - je pro nás v tuto chvíli spíše perspektivní, než aktuální;
i proto, že kriminologie je obor typicky interdisciplinární a jeho profilace by nebyla
záležitostí zcela jednoduchou. Cestu rozšiřujícího se zastoupení kriminologie
ve výuce dalších oborů studia a rozšiřování nabídky kriminologické tématiky
ve formě povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů považuji v tuto
chvíli za reálnější a vhodnou.
Větší specializace na kriminologii je podle mého názoru reálná při volbě
témat a při vedení seminárních, diplomních a doktorandských prací; tento trend
je patrný a myslím, že i správný.
Bylo by možné uvažovat i o speciálních postgraduálních kursech kriminologie pro zájemce, kteří se chtějí hlouběji specializovat; nebylo by špatné, kdyby
se v tomto směru některá z fakult či škol chopila iniciativy. Pokud by na vysokých
školách skutečně začala vznikat byť nepočetná pracoviště zaměřená na kriminologii, mohli by na nich nacházet zájemci o hlubší specializaci v kriminologii jak
odborné vedení, tak možnost zapojení a praxe.

Pokud dokážeme rozšířit institucionální a personální základnu české kriminologie, budeme moci také věnovat více sil hledání odpovědí na hlavní obsahové
otázky, před nimiž stojíme:
Jak se mění předmět naší pozornosti - kriminalita, sociálně patologické jevy
a kriminogenní faktory v dnešním globalizovaném světě masových pohybů
obyvatelstva, sociálních a etnických rozdílů, ideologických a kulturních konfliktů, terorismu, globální ekonomické a organizované kriminality, globálních
ekonomických procesů a jejich sociálně patologických důsledků? Jak se
promítají tyto globální jevy a vlivy v českém prostředí?
Jak rozdělit pozornost mezi tyto globální hrozby a jejich odraz u nás a mezi
tradiční oblasti zájmu kriminologie, to jest mezi výše zmíněné nové celospolečensky rizikové jevy, nebo tradiční formy kriminality jako je např. běžná
majetková a pouliční kriminalita, které, přiznejme si, občané spíše vnímají jako
bezprostřední hrozbu a újmu?
Jak vytvářet teoretický rámec a teoretické zázemí pro lepší zobecnění a interpretaci nashromážděných empirických poznatků? Jak zasazovat konkrétní
poznatky, jejichž získávání je a bude základem práce českých kriminologů,
do souvislostí k utvoření přesnějšího obrazu kriminality a kriminogenních
faktorů v naší společnosti? Do jaké míry je možné poznatky z vývoje kriminality v transformující se společnosti interpretovat na základě stávajících kriminologických teorií?
Jak zaměřit kriminologické zkoumání účinnosti různých, zejména právních
institutů a organizačních opatření v praxi (legislativní normy, fungování justice
a vězeňství, alternativní tresty, mediace, preventivní postupy a opatření atd.),
sledování a vyhodnocování jejich dopadů na kriminalitu, na její prevenci
a na sociálně patologické jevy, resp. na kriminogenní faktory. Jak přispět
k tomu, aby při limitované kapacitě české kriminologie, kterou tyto úkoly
ze značné části vyplňují, byly také získané poznatky brány následně v úvahu?
To souvisí s poněkud provokativní otázkou, zda jsou tvůrci kriminální a trestní
politiky a na ni navazujících opatření dostatečně orientováni v tom, co vlastně
mohou od kriminologie očekávat a vyžadovat. A to nehovořím o médiích, jejichž
představa o práci kriminologů je často dosti mylná a poskytování informací
o kriminalitě veřejnosti selektivní a zkreslené. Trvalá osvěta ve vztahu k tvůrcům
politiky i k médiím je dalším - nesnadným - úkolem pro nás, kriminology.
Ve srovnání s jinými zeměmi kriminologie v ČR jistě nepatří mezi národní
kriminologie, které jsou z hlediska světové kriminologie jaksi konstitutivní. Snad
ale můžeme říci, že přes nepočetnou domácí základnu a její kapacitní limity
zmíněné výše česká kriminologie obsahově sleduje většinu hlavních témat, která
jsou v současné době předmětem zájmu v mezinárodním měřítku, ať už jde o tzv.
globalizaci zločinu, organizovanou a přeshraniční kriminalitu, drogy, obchodování
s lidmi, dopad společenských přeměn na kriminalitu, problematiku obětí, částečně
i otázky sociálního vyloučení a jeho dopadů. Snažíme se sledovat projevy a vývoj

extremismu. Čemu se nepochybně budeme muset více věnovat, je problematika
soužití a střetávání kultur, multikulturalismu a z něj plynoucích etnických a sociálních konfliktů, ústících nezřídka do kriminálních projevů. Není třeba být prognostikem, abychom pochopili, že ani Českou republiku nebudou tyto problémy
obcházet obloukem.
Kde více zaostáváme, je zapojení do mezinárodního vědeckého života
a odborných aktivit. Pod tím můžeme rozumět zapojení českých kriminologických
institucí a kriminologů do mezinárodních odborných společností, aktivní účast
na mezinárodních akcích, pořádání takových akcí u nás a konečně zastoupení
českých kriminologů v orgánech relevantních mezinárodních odborných organizací s možností mezinárodní odborný život ovlivňovat. Tady asi nemůžeme
konstatovat spokojenost.
Pozitivním impulsem, a to nejen ve smyslu zapojení do mezinárodního
odborného života, by se mělo stát uspořádání Evropské kriminologické konference v Praze v příštím roce. Je to šance, kterou je třeba plně využít k posílení
postavení, autority a základny české kriminologie na půdě domácí i zahraniční.

Cultural criminology - „nová kriminologická teorie“
nebo „jen“ další pokus o rozšíření limitů
dosavadních kriminologických konceptů? 21)
CULTURAL CRIMINOLOGY - „NEW CRIMINOLOGICAL THEORY“
OR „JUST“ ANOTHER ATTEMPT TO EXPAND THE LIMITS
OF EXISTING CRIMINOLOGICAL CONCEPTS?

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Anotace:
Příspěvek je věnován vysvětlení pojmu kulturální kriminologie, jejím teoretickým
východiskům a souvislostem. Zároveň pojednává o nových oblastech kriminologického výzkumu, které se kulturální studie pokouší analyzovat. Upozorňuje
na přednosti i limity zkoumání interaktivního vnímání kriminality v rámci nepozorovaně probíhajících ekonomických a sociálně-mocenských procesů, vedoucích
v postmoderní společnosti k vytváření odlišného obrazu o zločinu a jeho dopadech na jednotlivce, sociální skupiny i veřejnost jako celek.
Annotation:
The paper mainly deals with clarification of the term of Cultural Criminology, its
theoretical basis and context. At the same time it concerns with new areas of
criminological research that cultural study attempts to analyze. Also highlights
advantages and limits of exploration of interactive perception of crime within the
scope of unnoticed ongoing economic and socio-power processes leading us to
create a different image of crime and its impact on individuals, social groups and
public as a whole in the postmodern society.
I. Úvodem
V posledních dvou desetiletích se výrazněji než jiné koncepty, s ambicí
hledání kořenů kriminality a pokusů o její regulaci v souladu s novým chápáním
podstaty, projevů a důsledků tohoto fenoménu, rozvíjí nový směr cultural criminology, volně přeloženo kulturální kriminologie.22) Z ryze jazykového hlediska by
bylo zřejmě vhodnější překládat anglické adjektivum cultural odvozené od slova
culture jako kulturní, ale v poslední době se již termín kulturální v českém
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Příspěvek vychází a navazuje na text autorky uveřejněný v publikaci Válková, H.,
Kuchta, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha: C. H. Beck,
2012, s. 123-128.
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prostředí
v odborné literatuře natolik prosadil, že nemá zřejmě cenu jej nyní
zpochybňovat.23)
V podstatě jde o to podívat se na kriminalitu optikou kultury, a to jak ve smyslu
životního způsobu, tak ve smyslu kultury jako umění, zde ovšem v mnohem
širších kontextech než dříve, jak bude dále blíže vysvětleno. Je to nepochybně
jedním z důsledků pozornosti věnované otázkám kultury a tzv. „obratu ke kultuře“
a odkazu sociologie a jejího výzkumu pro naše chápání významu kultury, kulturní
praxe, popř. teorie kultury obecně.24) Kulturálním obratem je přitom nazýván
proces, v jehož rámci se v posledních desetiletích kultura stala svébytnou oblastí
vhodnou k analýzám všeho druhu. To vedlo k zahájení diskuse o tom, zda lidmi
vytvořený svět je spíše lépe chápat jako společnost a zkoumat jej pomocí
většinou kvantitativně orientované sociologie nebo jako kulturu, kterou je třeba
zkoumat postdisciplinárním (nikoli „pouze“ interdisciplinárním) způsobem, tj. kombinací různých přístupů a metod, bez ohledu na obor, kam patří, kdy rozhodujícím
kritériem jejich využití je dosažení sledovaného výzkumného cíle.25)
Termín kulturální studie by jistě bylo možné nahradit označením kulturní
sociologie, neboť sociologie se vždy kulturou ve smyslu způsobu života zabývala.
Dynamický rozvoj výzkumů umění, včetně studií populární hudby, mediální teorie,
vizuální analýzy apod. však vedl k tomu, že se začínají zahrnovat i tyto výzkumy
pod pojetí kulturální studie. Střet, resp. propojení obou těchto pojetí kultury, jehož
výsledkem je rozvoj kulturálních analýz a teorií, pak vede k i ke zkoumání jejich
zpětného vlivu na sociologii a další společenské vědy. 26) To, co kulturální studie
odlišuje od tradičních sociologických výzkumů, lze kromě jiného spatřovat i v jejich více či méně zřetelné snaze o změnu zkoumaných skutečností, tzn. nekončících jejich pouhým popisem, analýzou a pochopením.
II. Rozšíření pozornosti kriminologie o nové oblasti
Vrátíme-li se ke kulturálním studiím a analýzám zaměřeným na fenomén
zločinu vidíme, že v centru jejich pozornosti je zkoumání dynamického vztahu
mezi trestným činem a jeho sociální kontrolou, ve smyslu specifického kulturního
procesu, v jehož rámci jsou sdíleny a vyměňovány symbolické, kolektivní interpretace zločinu a reakce na něj. Jde o to věnovat více pozornosti neviditelným,
jemným vazbám existujícím mezi institucemi a procesy probíhajícími ve společ23)
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nosti, které spoluvytvářejí a ovlivňují kromě jiného i názory ohledně „žádoucí“
trestní politiky.27)
V zásadě jde o to, že dochází k rozšíření zájmu kriminologie nad rámec
pouhého trestného činu, jeho pachatele, oběti a sociální kontroly o oblast
zkoumání interaktivního vnímání kriminality všemi na tomto jevu zúčastněnými aktéry, tj. pachatelem, obětí, veřejností, zástupci státních a dalších
mocenských politických institucí.28) Veřejnost je zde přitom zpravidla chápána
nejen ve smyslu konkrétního diváka konfrontovaného s kriminalitou v televizi,
v internetu nebo prostředky jiných moderních technologií, ale i v podobě voliče
určité politické strany prosazující např. zpřísnění nebo naopak zmírnění trestního
postihu. Zástupci institucionální kontroly kriminality se rozumí nejen trestní
justice, ale např. i parlament, který prostřednictvím legislativy určuje, co je a co
není trestné a stanoví za porušení trestních zákonů přísnější či mírnější sankce.
Tito všichni účastníci procesů probíhajících v rychle se měnící, postmoderní
společnosti, se dostávají do hledáčku pozornosti kulturálních kriminologů, kteří podobně jako např. představitelky feministického hnutí nebo stoupenci kritické
kriminologie (radikální) z 60. a 70. let - obviňují tradiční kriminologické školy
z absence zájmu o v postmoderním světě reálně probíhající společenskokulturní
procesy, které se nutně musí zrcadlit i v podobách zločinu a jeho projevech.
Zpochybňují nejen samotný význam zjišťování rozsahu a dynamiky registrované
kriminality, kterou považují za velmi zkreslenou a vytrženou z kontextu, ale i její
vliv na trestní politiku. Upozorňují na to, že mnohem důležitější než zjišťovat,
kolik se spáchalo v určitém čase a v určité lokalitě trestných činů, je zkoumat, jak lidé kriminalitu vnímají, a to nejen racionálně, ale i emotivně a jak
tento proces jejich vnímání ovlivňuje poslední technologický vývoj (internet
a další komunikační prostředky 21. století), který je může na místo činu dovést
vzápětí poté, co došlo ke spáchání zločinu a postupně tak v nich vypěstovat
otrlost a nedostatek empatie nebo u jiných naopak vyvolat úzkost, strach a psychickou labilitu.29)
V tomto ohledu nepochybně navazuje kulturální kriminologie na kritickou
kriminologii druhé poloviny 20. století, prohlubuje a rozšiřuje horizonty jejího
zájmu a obohacuje původní koncepty o nové dimenze postmoderní společnosti.
Kriticky je analyzována např. „démonizace“ určitých druhů deviantních jednání
jako nebezpečného druhu kriminality v masmédiích (šíření pornografie, graffiti,
užívání drog apod.) a s tím související (ať již záměrné či „neúmyslné“) ovlivňování
a formování postojů veřejnosti v zájmu populisticky uplatňované trestní politiky
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(srov. např. „řešení“ přeplněných věznic nesystémovými novelami trestních
zákonů, apod.).
Stranou pozornosti kulturálně orientované kriminologie nezůstávají ani vztahy politické moci a dominance úspěšných (vyšších sociálních) vrstev, včetně
jejich často bezskrupulózního prosazování zájmů na úkor většiny obyvatelstva,
projevující se v řadě oblastí, se kterými se trestní justice dnes potýká (privatizace
lukrativních oblastí výkonu trestní justice, chronické podfinancovávání preventivních aktivit určených ke zlepšení životní situace nejslabších sociálních vrstev
obyvatelstva aj.). Tyto výtky adresované současným politickým, ekonomických
a sociálním elitám zejména v USA a Velké Británii, lze jistě cum grano salis
použít i na situaci v kontinentální Evropě, v Rusku i v některých dalších, rychle
se rozvíjejících zemích třetího světa.30)
Ambicí kulturálních kriminologů je však nejen analyzovat tyto sociální procesy na makro-, mezo- a mikro-úrovni, ale podrobit kritice i tradičně zaměřený
kriminologický výzkum a jeho zjištění vycházející z údajně nereálných konstrukcí
zločinu na základě oficiálních dat o jeho podobách a rozsahu, pomíjející však
masivní ekonomické, sociální a politicko-mocenské změny. Bez pochopení
podstaty a dynamiky těchto probíhajících sociálně-kulturních procesů, nelze
podle nich porozumět a tedy ani účinně reagovat na moderní podoby kriminality.
Dosavadní kriminologii je proto nutné podle stoupenců kulturologického směru
„revitalizovat“ tím, že zaměří mnohem více než dosud svou pozornost na analýzy
a výzkum vzájemných souvislostí mezi světem zločinu a novými kulturními
fenomény postmoderní společnosti.31)
Mezi takové fenomény, které s ohledem na svou dominantní roli ve společnosti bezprostředně ovlivňují současný obraz kriminality, její percepce a reakce
na ni, uvádí kulturálně orientovaná kriminologie především kulturu spotřebitelského konzumu, dominovanou marketingem, kulturní procesy související s globální degradací významu tradiční práce a její postupné nahrazování nárazovými,
nejistými aktivitami, výchovu k uspokojování egocentricky a individualisticky
orientovaných potřeb, absenci sociální solidarity, formování a vnímání života
v závislosti na nových technologiích a multimédiích a s tím související depersonalizaci a virtualizaci reálného života.32) Tyto nové skutečnosti jsou podle kulturálních kriminologů zatím kriminologickým výzkumem neprávem opomíjeny, čímž
dochází ke zkreslenému chápání kriminality a k nevhodným reakcím na některé
její symbolické projevy a poselství (srov. např. zbytečná kriminalizace sprejerství/graffiti).
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III. Teoretická východiska
Východiska cultural criminology je třeba hledat v angloamerických, sociologicky orientovaných teoriích a školách zdůrazňujících význam sociálních
struktur a kulturně-ekonomicko-politických souvislostí (srov. např. teorie kulturního konfliktu, chicagská škola, labeling approach) a kritizujících simplifikaci
problému ze strany tradiční kriminologie, která vychází z předpokladu obecného
hodnotového konsenzu a z toho pramenící legitimity potlačování deviantních
a kriminálních chování mocenskými prostředky. Předchůdci kulturální kriminologie se pokoušejí korigovat takové pojetí kriminality a jejích příčin a upozorňují
na to, že svět zločinu představuje opravdovou subkulturu, s vlastními sdílenými
hodnotami, postoji a normami chování, která je vůči hodnotám a pravidlům
chování dominantní kultury rezistentní a pouze selektivně je inkorporuje do svého
způsobu života.
Druhé východisko, na které kulturální kriminologie navazuje, je koncept
rozpracovaný představiteli British/Birmingham School of cultural studies a British
„new criminology“ (Taylor, Walton, Young, Hebdige, Hall, Jefferson, Clarke
a další)33), která se v 70. létech minulého století zabývala kromě jiného i analýzami dynamiky moci, kontroly a rezistence ve specifickém historickém
kontextu moderní kapitalistické společnosti západního typu s cílem popsat
a identifikovat ideologické, sociální a kulturní diference a nerovnosti existující
mezi sociálními vrstvami. Další kriminologové, především Stan Cohen ve svém
známém díle Folk Devils and Moral Panics (1972),34) se věnovali studiu procesů
vedoucích k řízené manipulaci veřejného mínění, především prostřednictvím
médií, s cílem vyvolat u obyvatelstva mravní rozhořčení (moral panic) a definovat
společného nepřítele - zločince, vůči kterému je třeba rázně zakročit za použití
trestní represe. Dospívají pak k závěru, že o tom, kdo bude za takového veřejného nepřítele číslo jedna označen, rozhodují ti, kteří využívají svého ekonomického a sociálního postavení k tomu, aby si svou moc i do budoucna zajistili
prosazováním jimi sdílených kulturních hodnot a vzorců chování.
Za významný teoretický příspěvek k rozvoji kulturální kriminologie lze považovat i díla Jacka Katze „Seduction of Crime“ (1988) a „How Emotiones Work“
(1999), věnovaná analýze situací, ve kterých se zločin bezprostředně odehrává,
formované a přetvářené osobními prožitky a emocemi jeho aktérů. 35)
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IV. Kulturální výzkumy
Velmi stručně lze charakterizovat současnou kulturální kriminologii jako směr
akcentující vnímání fenoménu kriminality jako svébytné sociální kultury a opačně.
Slovy jednoho z jejích zakladatelů a současných představitelů, Jeffa Ferrela
(2011),36) je zločinnost chápána, analyzována a hodnocena optikou „crime as
culture“ and „culture as crime“.
Vnímání „zločinu ve smyslu kultury“ se v kulturálně orientované kriminologii odráží především v její kritice toho, že mnohá jednání, která jsou označena
etiketou „ kriminální,“ představují ve skutečnosti pouhé konsekvence postmoderní
společnosti, často vyjádřené symbolicky, zašifrovaně, v subkulturních rituálech
a poselstvích. Abychom jim mohli porozumět, je třeba je zkoumat s využitím
pro kriminologii do té doby netradičních metod etnografie a mediálně-textové
analýzy, tzn. nejen klasickými sociologickými technikami a postupy.
Kulturálně zaměřený výzkum věnuje velkou pozornost dynamice subkulturního stylu a jeho proměnám. Jako příklad může sloužit způsob a formy chování
pouličních gangů mladistvých (včetně jejich jazyku a oblékání), kterým velmi
dobře rozumí např. probační úředníci působící v této oblasti, schopní odhalit jeho
skryté významy.37) Totéž platí i o dalších subkulturních projevech, jako je např.
hudba nebo specifická výtvarná zobrazení, které pro politické a státní autority
představují pouze nenávistné útoky proti estetické kultuře majoritní společnosti,
případně poškozování veřejného a soukromého majetku, aniž by se hlouběji
zajímaly o to, co vedlo jejich autory k těmto projevům, co jimi chtěli sdělit a zda
jsou skutečně natolik nebezpečné, aby k jejich potlačení bylo třeba používat
nástrojů trestní represe.
Oproti tomu jde u vnímání „kultury ve smyslu zločinu“ o něco odlišného.
Zde se pokouší kulturálně zaměřený výzkum o analýzu velmi složitých politických
a mocenských procesů, které vedou např. k tomu, že některé formy jednání jsou
denunciovány v médiích, kriminalizovány a posléze i represivně potlačovány,
protože jsou (bez ohledu na to, zda zdůvodněně či nikoli) pokládány vládnoucími
skupinami ve společnosti za potenciálně nebezpečné, ohrožující jejich privilegované postavení. Značná pozornost se zde věnuje analýzám vlivu médiíí
na vytváření veřejného mínění a procesům vedoucím k jeho „žádoucího“ punitivnímu zaměření (např. dramatizací nebezpečnosti pornografické produkce či
sexuálních deviací).38)
Předmětem výzkumného zájmu se zde tedy stává snaha elit využít svého
vlivu k manipulaci legislativních procesů kriminalizace nebo naopak dekrimina36)
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Theories of Crime. Farnham: Ashgate, 2011, s. 138-140.

lizace některých hraničních odchylných forem chování, jako je např. konzumace
měkkých drog pro svou potřebu, počítačové hackerství, „zdobení“ veřejných
prostranstvích i soukromých staveb graffiti, riskantní ekonomické transakce
s majetkem akcionářů, daňové delikty, apod.
Analýzám jsou podrobovány i vztahy různých zájmových skupin, které se
podílejí na vytváření obrazu kriminality ve společnosti, přičemž nejde jen
o zástupce trestní justice v širším smyslu slova, ale i o politické a lobbystické
skupiny. Kriminalita je zde v interpretována jako divadelní představení, na kterém
se účastní mnoho herců v různých rolích a s různými projevy, možnostmi a cíli
ovládnout jeviště i ovlivnit výsledek takového představení. Rozkódovat a pochopit
tyto dynamicky probíhající procesy je velkou ambicí kuturálně orientované kriminologie, zároveň však pro ni představuje nebezpečí, že sklouzne k intelektuálním
hypotézám, které nelze empirickým výzkumem spolehlivě ověřit.
V. Závěrem
Předně je nutno konstatovat, že na kritické zhodnocení tohoto nového
kriminologického směru je ještě příliš brzy.
Jeho zařazení mezi sociálně strukturální teorie hledající vysvětlení kriminality a její ovlivňování v celospolečenských procesech, které jsou dominované
mocenskými elitami, je však již dostatečně zřejmé. V tomto směru nepochybně
navázal na východiska sociologicky orientované kriminologie, přičemž však její
zaměření podstatně rozšířil a prohloubil. Zdůraznil totiž význam správného
popisu, pojmenování a pochopení kulturních procesů, které utvářejí současnou
podobu postmoderní společnosti, včetně fenoménu kriminality.
Odhalení skrytých souvislostí mezi vnímáním kriminality ze strany veřejnosti
a manipulováním veřejného mínění masmédii, resp. vlivnými zájmovými skupinami, patří k jeho dalším zajímavým příspěvkům.
Důležitým přínosem kulturální kriminologie je i pozornost, kterou věnuje
marginalizovaným sociálním skupinám s jejich odlišnou kulturou, zahrnující
i symboliku řeči, módy, rituály, umění a emoce, výrazně se odlišující od většinové
kultury a tudíž i majoritní společností vnímanou jako deviantní a ohrožující, se
všemi z toho vyplývajícími důsledky.
Kulturální kriminologie zároveň podrobuje nemilosrdné kritice kapitalismus
v jeho pozdních postmoderních podobách, který chápe jako zdroj destabilizace,
odcizení, ztráty společných hodnot, rozbití tradičních struktur rodiny a malých
komunit. V tomto smyslu se blíží svými postuláty radikální kriminologii 60.-70. let.
Jakým směrem se bude kulturálně orientovaná kriminologie dále rozvíjet, lze
nyní těžko odhadnout. Úskalím se mohou stát jak velmi široce vymezené oblasti
jejího výzkumného zájmu, tak i do jisté míry její metodologická nevyhraněnost
a nesourodost (etnografické metody, textově-sémantické analýzy, politologické

studie, psychologické techniky aj.). I pokud by se však postupem doby stala
kulturální kriminologie „pouhou odnoží“ sociologických teorií kriminality, tkví její
přínos pro pochopení kriminality 21. století nepochybně v tom, že upoutala
pozornost na „neviditelně“ probíhající, a i proto dosud málo zkoumané sociokulturní procesy, které bezprostředně nebo zprostředkovaně ovlivňují soudobý
reálný i fiktivní obraz zločinu.

Historická kriminologie: témata, modely, metody
HISTORICAL CRIMINOLOGY: THEMES, PATTERNS, METHODS

PhDr. Pavel Matlas, PhD.
Anotace:
Příspěvek stručně představuje základní vývojové tendence oboru historické
kriminologie. Soustředí se na badatelské tradice, témata, metody a interpretační
modely, s nimiž přišly, případně stále pracují, vybrané národní historiografie.
Annotation:
The contribution reports basic trends in the branch of the historical criminology.
It focuses on research traditions, intents, methodical bases and patterns of
interpretations which have been created and are still being used by chosen
national historiographies.
Studium kriminality, obecně chování, které společnost už není ochotna
tolerovat, snaží se je vymítit a proto i sankcionovat, má v domácí historiografii
dlouhou tradici. V relativně samostatný obor se však historická kriminologie
zformovala až po polovině 20. století. Navazovala přitom na předchozí badatelské tradice klasických právních dějin, ediční práci trestně právních pramenů
a lokálně orientované empirické výzkumy. K výraznému metodickému posunu
přispěl systematický výzkum kriminality a městského hrdelního soudnictví
v 17 lokalitách regionu mezi Sázavou a Brdy. Jeho autoři v průběhu sedmdesátých a na počátku osmdesátých let 20. století provedli detailní analýzu všech
dostupných pramenů a vytvořili vlastní typologii trestných činů, která nevycházela
z právní teorie, ale zohledňovala zjištěnou soudní praxi.39) Uplatněním kvantitativních metod, vyhodnocováním struktury projednávané kriminality; sledováním
materiálních a organizačních předpokladů postihu kriminality a otázkami
po sociální podmíněnosti zločinu navazoval tento projekt v mnohém na metodické
podněty zahraničního bádání.40)
Pro moderní historickou kriminologii je příznačné silné sepětí se sociálními
dějinami. Jednotlivé národní historiografie přinášejí do kriminologických výzkumů
vlastní badatelské tradice. Britské dějepisectví se dlouho soustředilo na proble39)

Výsledky shrnul Jaroslav PÁNEK, Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních
Čechách (Výsledky, problémy a perspektivy studia), Československý časopis
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matiku majetkové delikvence a sociální kontroly zločinu v (proto)průmyslovém
období. Při studiu kriminality se významně uplatňovalo pojetí „history from below“,
tj. snaha nahlížet události zdola, pohledem „bezejmenných aktérů a němých
mas“. Existence úředních serielních pramenů umožňovala široké využití
kvantitativních metod, které vycházejí z tradice anglické pozitivistické sociologie. Díky nim byl prokázán zřetelný nárůst majetkové kriminality na přelomu
18. a 19. století.41) Příčiny tohoto jevu jsou vykládány jednak jako důsledek zvýšeného zájmu buržoazie na ochraně soukromého vlastnictví, které bylo zdrojem
její politické moci, jednak jako projev lokální opozice vůči stoupající ekonomické
i byrokratické moci státu.
Pozornost britské historické kriminologie se prostřednictvím méně závažné
kriminality nevěnuje jen působení těchto rozkladných sil nižších vrstev populace
(the corrosive forces from below), ale stále častěji na problematiku distribuce
a účinnosti formální institucionalizované moci, která čelila rezistenci lokálních
pořádkových systémů tradiční lidové kultury. Do středu zájmu se tak záhy dostala
role společenského konsensu, utváření sociálních sítí a účinnost mechanismů
sociální kontroly (social policy).42)
Také francouzská historická kriminologie zprvu využívala pozitivistických
postupů. Zjištění, k nimž dospěla kvantitativním vyhodnocováním bohatě dochovaných statistických pramenů, vedla k zformování tzv. „violance-au-vol“ hypotézy
o nahrazení archaických násilných forem trestné činnosti moderní majetkovou
kriminalitou, která vyžaduje větší sebekontrolu a více racionálních kalkulací;
odmítnutí násilí bylo vysvětlováno jako úspěšné ovládnutí vlastních afektů
v duchu civilizační procesu.
Pod vlivem celistvého pojetí dějin školy Annales se zájem francouzské kriminologie přesouval od dějiny mentalit k drobné každodenní kriminalitě nižších až
marginálních společenských vrstev. Díky převládající orientaci na dlouhá časová
údobí ve smyslu „longue durée“ byl jejich časový záběr od počátku mnohem širší
než v Anglii a soustředil se na období před Velkou francouzskou revolucí. Téma
psychické a sociální motivace pachatelů postupně přerostlo v celistvou problematiku chudinství, mechanismů pauperizace, sociálního vyloučení a vykořenění.
Zájem o okrajové vrstvy společnosti a nové poznatky v proměnách pohledu
na chudé přispěly k vytvoření tzv. etiketizační teorie. Podle ní nelze kriminalitu
vnímat jen jako holou sociální skutečnost, kterou by bylo možné jednoduše
kvantifikovat pouze pomocí archivních pramenů, ale spíše jako důsledek společenského a normativního označování (etiketování) určitého jednání za takové,
které odporuje tolerovanému chování natolik, že je nezbytné jej trestně posti41)
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hovat.43) Změny badatelské perspektivy vedly k ústupu kvantitativních metod
a prosazení reflexivních přístupů vlastních sociální či kulturní antropologii.
Díky nim se do centra pozornosti vrátila opět problematika násilné delikvence.
Arlette Farge a André Zysberg přišli s konceptem „teatrálního“ veřejného násilí.
S pomocí antropologických metod a oporou v teorii symbolického kapitálu Pierre
Bourdieua byl podle nich opakovaný nárůst násilné kriminality v 18. století dokladem jeho konstitutivní role, kterou ritualizované násilí hrálo v předmoderním
období při urovnávání každodenních konfliktních situací. Nového zhodnocení se
dočkaly otázky spektakulárního výkonu trestů smrti a problematika kolektivního
násilí během lidových slavností.
K teoretickému i metodickému posunu ve francouzské kriminologii výrazně
přispěly úvahy Michela Foucaulta. Jeho kniha o zrodu moderního vězeňství
ukázala na proměny trestních strategií od málo účinného veřejného spektakulárního trestání těla, přes novou „ekonomii trestu“ založenou na nahrazování ztrát
způsobených kriminalitou (rozšiřování trestu nucených prací), až po prosazení
mechanismů permanentní disciplinace, které jsou dodnes patrné v urbanismu či
architektuře nemocnic a škol. Jeho teorie o nutnosti tolerance nezákonností
přivedla řadu badatelů k přehodnocení funkční logiky předmoderního soudnictví
a výkonné moci vůbec. Znovu se potvrdily protiklady mezi formální soudní mocí
a mimosoudním urovnáváním konfliktů („se faire justice soi-même“).44) Podařilo
se prokázat, jak podstatná část konfliktů se před soud ve skutečnosti nikdy
nedostala, protože obě strany sporu byly pomocí hmotných odškodnění obětí,
veřejného odvolání, odprošení a odpuštění přivedeny ke vzájemnému mimosoudnímu narovnání jejich pří. Pro tyto mechanismy tradičních sociální kontroly
se i mimo Francii vžilo označení „infrajustice“.
Podobu moderní historické kriminologie podstatně ovlivnilo také německé
dějepisectví. Zde došlo určitému zpoždění v příklonu badatelského zájmu
k trestní praxi. Důvodem nebyla ani tak zaostalost sociálních a kulturních dějin,
ale spíše dominance tradiční klasické právní historiografie, která se orientuje
na problematiku vývoje státu, ústavnosti a zákonodárství a vycházela z původního mylného předpokladu společenského konsensu mezi právní normou a jejím
účinkem.45) Svou roli hrála rovněž dlouhodobá rozdrobenost německého území,
která způsobila roztříštěnost pramenné základny a ve srovnání s Anglií i Francií
snižovala možnosti jejího nadregionálního zhodnocení.46)
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Na rychlém metodickém i teoretickém pokroku německých historické kriminologie mají zásluhy pracovní skupina Arbeitskreis zur Historischen Kriminalitätsforschung in der Vormoderne, založená ve Stuttgartu Andreasem Blauertem
a Gerdem Schwerhoffem roku 1990, a ediční projekt Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit, zřízený pod vedením Michaela Stolleise a Karla
Härtera při Ústavu Maxe Planka pro evropské právní dějiny ve Frankfurtu
nad Mohanem v roce 1991.47) Autoři publikující v této ediční řadě se nezaměřují
jen na pouhé vydávání normativních pramenů, ale věnují se také otázkám trestní
praxe, organizační struktury trestního soudnictví nebo slabinám výkonné moci
státního represivního aparátu. Zabývají se účinností legislativních opatření
a komunikačních technik mezi vydavatelem normy a cílovými sociálními skupinami. Jejich zájmu neunikají ani otázky recepce nových státem centrálně vynucovaných norem v lidovém prostředí.48)
Roztříštěnost německého území, která kdysi vedla k rozdílnému správnímu
a institucionálnímu vývoji jednotlivých teritoriálních států, dnes nepřímo ovlivňuje
úzké regionální ohraničení kriminologických výzkumů.49) Výstupy jsou zpravidla
pojímány jako případové studie zabývající se po vzoru anglických „community
studies“ důslednou analýzou kriminality a institucionálními nástroji jejího postihu
v konkrétních lokalitách. Propojováním údajů o kriminalitě s daty o sociální struktuře dosahují výpovědí o společenském postihu deviantního chování. 50) Také zde
se zřetelně projevuje vzrůstající zájem o méně závažnou každodenní kriminalitu
a drobné prohřešky proti mravopočestnosti, který souvisí s rozšiřováním mikrohistorických a historicko-antropologických postupů.51)
Tento směr bádání se pokouší v trestně právních pramenech postihnout
individuální strategie jednotlivých aktérů. Častým tématem se na jedné straně
stávají rituály násilné delikvence a slovních urážek vedené motivem ochrany
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osobní i kolektivní cti. Neméně přitažlivými jsou i jemné mechanismy sociálního
vyloučení, či (ne)očekávaného vznesení sporu před oficiální soudní institucí.
Reflexivní historicko-antropologické přístupy se projevují v historické kriminologii i při výzkumech tradičních druhů závažné trestné činnosti, při jejichž
potírání byly naopak represivní aktivity trestní justice zřetelně patrné. Detailnímu
zkoumání byl podroben každodenní život okrajových skupin obyvatelstva, které
se v důsledku svého kriminálního chování ocitly mimo hranice počestné společnosti. Sociální vyloučení již není považováno jen za výsledek sociální diferenciace a pauperizace části populace. Přiznáván je i podstatný podíl samotné
represivní politiky vrchností.52) Mimořádně frekventovaným tématem, který je
ovlivněn dalším významným proudem současných sociálních a kulturních dějiny,
gender studies, se stává problematika sexuální kriminality. Moderní historická
kriminologie sleduje pohlavní stereotypy, změny v pohledu na předmanželskou
sexualitu a mimomanželské těhotenství, snaží se postihnout problematiku
konfliktního manželského soužití, včetně problematiky domácího násilí.
Sociální dějiny kriminality nejsou přijímány jako samostatný směr historického bádání jen díky řadě - ve stručnosti zde nastíněných - badatelských témat.
Svou samostatnou existenci obhájily především díky schopnosti zařadit výsledky
svých empirických výzkumů do širšího rámce obecných teoretických modelů
historického vývoje. Historická kriminologie dokázala přispět k jejich zhodnocení
a přijít s vlastními úpravami a rozpracováním.53) Ústřední roli sehrály v tomto
smyslu takzvané modernizační teorie, které se pokouší objasnit podstatu historického vývoje a proměny společnosti. Od šedesátých let 20. století nabízelo
teoretickou oporu rodící se kritické kriminologii tzv. „violence-au-vol-Paradigma“.54)
Pozdější mnohem lépe heuristicky zakotvené výzkumy však prokázaly, že
po třicetileté válce nedošlo nejprve k nárůstu majetkové, ale mravnostní sexuální
delikvence, zatímco za klasickou dobu loupeží je možné považovat až pokročilé
18. století. Změnu v orientaci sociálních dějin kriminality vyvolalo všeobecné
rozšíření sociálně disciplinačního modelu Gerharda Oestreicha. Kriminologická
bádání se od té doby snaží posoudit, zda je možné dlouhodobou proměnu
společnosti popsat jako proces, k němuž významně přispěly státní normy, a jakou
úlohu přitom sehrály instituce trestního soudnictví.
Domácí historická kriminologie nedokázala nastíněných metodických a teoretických podnětů zahraničního bádání dlouho využít. Ještě hluboko v devadesátých letech 20. století byla dále extenzivně rozvíjena domácí badatelská tradice.
Ve snaze o zachycení co největšího množství případů, jejich pozitivistického
kvantitativního zpracování a komparativního vyhodnocení se na konci tisíciletí
52)
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Starší bádání shrnuje např. Gerhard AMMERER, Heimat Strasse. Vaganten im Österreich des Ancien Régime, Wien - München 2003.
Blíže P. MATLAS, Modernizační disciplinační teorie a historická kriminologie, Časopis Matice
moravské 128, 2009, č. 2, s. 381-412.
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P. HALBLEIB, Kriminalitätsgeschichte in Frankreich, s. 90-94.

neustále rozšiřovala heuristická základna o nové lokality a o nové typy pramenů.55) Tematizovány byly další druhy trestné činnosti (postih etnických a náboženských minorit). Změna badatelské perspektivy se prosadila až s nástupem nové
badatelské generace, která již nesdílí předchozí fascinaci kvantitativními metodami a inspiraci hledá spíše v kulturně a sociálně antropologických přístupech.
Jejich závěry jsou více zařazovány do vývojových rámců nejen právní vědy
a dějin správy, ale i do širších souvislostí sociálních, politických a kulturních dějin,
demografického a hospodářského vývoje, dějin mentalit, idejí, náboženství. Tyto
výzkumy upouští od nadregionálních komparací a vrací se k detailním sondám,
kde sledují jak procesní mechanismy, tak i sociální a kulturní souvislosti (např.
autenticitu protokolovaných výpovědí, vliv mezilidských vztahů a formy komunikace uvnitř lokálně sevřených komunit apod.). Pozornost se od abstraktních
sociálních struktur přesouvá k jednání a životní zkušenosti konkrétních jedinců.
Tím se přirozeně rozšiřuje záběr badatelských témat z nejzávažnější kriminality
projednávané před hrdelními soudy i na drobnou každodenní delikvenci, kterou
se nezabývaly hrdelní soudy, ale samosprávné či patrimoniální úřady. 56)
Dominantním badatelským polem, kde dochází k interdisciplinárnímu prolínání historické kriminologie, historické demografie i dalších oborů, se také u nás
stala sexuální delikvence. V mikrohistorické perspektivě je sledována problematika obranných strategií mužů a žen obviněných ze spáchání sexuálních
deliktů, infanticidia, smilstva nebo cizoložství. Posuzuje se vliv mimomanželského
pohlavního styku a těhotenství na sňatkové strategie, zvláště při společensky
a ekonomicky nerovném postavení partnerů a odporu rodičů.57)
Rozsáhlé soubory trestněprávních písemnost, které vznikly při projednávání
mimomanželské sexuality, umožňují proniknout do rozhodovací praxe místních
vrchnostenských soudů; umožňují pochopit kolísání intenzity trestní represe
a vyložit zdánlivě bezradné, nesystematické střídání restriktivních a preventivních
opatření. Prostřednictvím mikrohistorické analýzy a tzv. negativního kladení
otázek lze nahlédnout odezvu ukládaných sankcí v původním sociálním prostředí
pachatelů a lépe pochopit (ne)účinnost těchto sankcí. Pozornost se proto pozvolna stáčí rovněž na působení sociální kontroly (její institucionalizované formy
i neformální mechanismy). S tím souvisí i studium hodnoty cti, její pozice v životě
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Souhrnně Eva PROCHÁZKOVÁ. Současný stav výzkumu dějin kriminality a soudní
praxe v éře decentralizovaného soudnictví. In: VIII. sjezd českých historiků (Hradec
Králové 10. - 12. září 1999), Praha: 2000, s. 178-189, zvl. s. 179-180; zde uvedena
rovněž produkce z 90. let 20. stol. Srov. Svatava RAKOVÁ. Přehled bádání. Pobělohorské temno v české historiografii 90. let. Pokus o sondu do proměn historického
vědomí, Český časopis historický 99, 2001, s. 569-588.
Z prací, které překročily mezník osvíceneckých reforem, si zaslouží pozornost Alice
VELKOVÁ. Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti
v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha:
2009.
Jaroslav DIBELKA. Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století. České Budějovice: 2012. K tomu též
T. Siglová a P. Matlas.

předmoderní společnosti, její role při urovnávání konfliktních situací a udržování
veřejného pořádku.58) Podobně jako v západoevropském prostoru se ukazuje,
že také na území českého státu byly propastné rozdíly mezi legislativní nor mou a běžnou trestní praxí. 59)
Pod vlivem sociálně disciplinační teorie Gerharda Oestreicha a kritiky jeho
vertikálního etatistického pojetí modernizace se začínají objevovat rovněž první
studie, které si kladou otázky po roli pořádkových systémů tradičních vesnických
či moloměstských komunit; otázky po účinnosti mechanismů pasivní rezistence
vůči novým normativně vynucovaným vzorcům chování. Tyto poznatky vedou
k přehodnocování podílu oficiálních soudních institucí na společenském obratu;
zpochybňují jejich podíl na udržování veřejného pořádku, na prosazování kázně
a poslušnosti.60) Díky výzkumům historické kriminologie se ukazuje, že historický
vývoj nepodněcovaly jen síly jednosměrně působící shora z mocenského centra,
ale že proces modernizace je daleko spíše výsledkem mnoha činitelů, které
všechny navzájem přispívaly ke změnám, aniž by jeden každý mohl být považován za prvořadý nebo nadřazený.
Postupně se tak zásluhou historické kriminologie formuje nový „plastičtější“
obraz deviantního chování a jejího postihu. Časový odstup v perspektivě tzv.
„dlouhého trvání“ umožňuje odhalit kulturní nebo snad i obecně antropologické
konstanty v lidském chování. Tyto poznatky mohou přispět ke komplexnějšímu
pochopení fenoménu kriminality a tím i k její efektivnější prevenci. Z historie by
se tak - řečeno s určitou nadsázkou - stává jakási aplikovaná pomocná vědní
disciplína moderní sociologie či antropologie.
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Nejnověji Tereza SIGLOVÁ. Soudové zisku nenesou. Spory obyvatel městeček
pardubického panství v 16. a 17. století, Brno 2011. K sociální kontrole srov. též
P. MATLAS. Shovívavá vrchnost, s. 152-168.
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v raném novověku. In: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální
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Paradoxy primární viktimizace
PARADOXES OF PRIMARY VICTIMIZATION

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Anotace:
Příspěvek se zaměřuje na chování oběti v průběhu viktimizace. Objasňuje reakce
oběti, které na posuzovatele působí kontralogicky či kontaintuitivně. Zabývá se
zejména pasivitou oběti, naučenou bezmocí a tzv. stockholmským syndromem.
Annotation:
The article deals with victim’s behaviour during the victimisation. The author
explains victim´s reactions, which seems to be contra-logical and contra-intuitive.
In focus of clarification are especially passive behaviour, learned helpless and
Stockholm syndrome.
Orgány činné v trestním řízení se snaží do detailů objasnit, jak trestný čin
probíhal, co udělal pachatel a jak se chovala oběť. Zjištěné poznatky mají důležitý
význam pro právní posouzení případu. Interakce oběti s pachatelem přitom
vyvolává při posuzování ex post řadu otázek. Namátko zmíníme některé z nich.
Proč se oběť nechala tak snadno oklamat příjemným vystupováním pachatele?
Proč se oběť nebránila? Proč oběť neutekla, když k tomu měla podle pozdějšího
posuzování příležitost? Ve zpětném pohledu se chování oběti mnohdy jeví jako
kontralogické anebo kontraintuitivní. V tomto příspěvku se zaměříme na objasnění zdánlivě paradoxních projevů obětí násilných trestných činů. Začneme
ilustrací. Případ Nataši Kampusch je všeobecně známý.
Wolfgang Priklopil unesl desetiletou Natašu 2. března 1998. Věznil jí nejdříve ve sklepních prostorách, později jí dovolil pobývat nahoře v domě. Dokonce jí
vyvezl i na krátký výlet do hor. Právě tato okolnost vyvolala později spekulace.
Proč nevyužila dívka tuto příležitost k útěku? Obraz Nataši jako perfektní oběti se
drolil, někteří novináři zpochybňovali její důvěryhodnost. Tito pochybovači si
ovšem neuvědomili, že je propastný rozdíl mezi vnímáním příležitosti k záchraně.
Oběť vidí situaci jinak, než pozdější nezasvěcení hodnotitelé.
Povrchní a zavádějící interpretace chování oběti v průběhu její viktimizace
není ojedinělou záležitostí. Zdá se, že mezi objasňováním chování pachatele
a na druhé straně oběti je značný rozdíl v kvalitě a odbornosti. Pro interpretaci
motivace a jednání pachatele jsou běžně využívány teorie, koncepce i modely,
které jsou empiricky ověřeny. (viz např. Volbert & Steller 2008, Volbet & Dahle
2010, Suhling & Greve 2010, Simon 2011, Válková & Kuchta a kol. 2012)
Při hodnocení reakcí obětí se často opíráme o intuitivní soudy anebo o tzv. zdravý rozum. Oba typy usuzování jsou však zatíženy řadou chyb. Ty nejčastější

a obecně rozšířené popisují učebnice viktimologie jako předsudky o obětech.
(Daigle 2012, Doerner &Lab 2002, Davies & Lurigio & Herman 2007)
Dle expertů komplikuje situaci obětí malá informovanost o průbězích viktimizace. (Rock 2007, Kebbell & Davies 2006, Turvey & Petherick 2009, Hoyle &
Young 2002) Existuje nízké povědomí o tom, jak trestný čin na oběť dopadá
a jak ji poznamenává v době činu i poté. Snad kromě tzv. „stockholmského
syndromu“, který je hojně a ne vždy vhodně medializován, nemá širší veřejnost
informace o zdánlivě paradoxních účincích viktimizace. Zvláštní způsoby reagování na ohrožujícího pachatele pak v očích odborného i laického okolí plodí údiv
a někdy i zpochybňování pozice anebo kompetence oběti. Přitom nelogické
a někdy i zdánlivě divné chování oběti v kontaktu s pachatelem je z pohledu
viktimologie normální a celkem běžné.
Viktimizace představuje odborný termín pro studium a analýzu trestných činů
z perspektivy oběti. Zjednodušeně řečeno studium viktimizace zachycuje pohled
na trestný čin očima oběti. Výraz viktimizace označuje faktické dění, tj. procesy či
pochody, ve kterých se jedinec stává obětí. V pochodech viktimizace je jedinci
role oběti vnucena, sám nerozhoduje o svém sebeurčení, nemá na výběr. Primární viktimizace se fakticky kryje s trestným činem. V rámci primární viktimizace je
to pachatel, který svým chováním zatlačuje jedince do role oběti. Už klasikové
viktimologie tvrdili, že viktimizace je událost, která otřese jedincem. Představuje
nadlimitní stres, který zaplavuje psychiku a vede ke zborcení naučených scénářů
jednání. Bez výjimky to platí u násilných trestných činů. Řečeno běžným jazykem
- viktimizace násilím jde silně pod kůži a lze jen těžko odhadnout, jak se v kontaktu s pachatelem oběť zachová. Oběť doposud známá pro své ofenzivní až útočné
vystupování může tváří v tvář pachateli zcela „zamrznout“ (fenomén strnutí, ztuhnutí) a naopak submisivní nenápadná osoba může překvapit aktivní energickou
obranou. Paradoxní chování oběti v průběhu primární viktimizace zahrnuje
zejména tři jevy, které vzbuzují rozpaky a nepochopení. Jde o pasivitu oběti,
naučenou bezmoc a stockholmský syndrom.
Pasivita oběti při interakci s pachatelem
V rámci profilování zločinů se podrobně analyzuje interakce mezi pachatelem a jeho obětí. Rozlišuje se přitom interakce mezi oběma aktéry deliktu
ve fázi před činem, v jeho průběhu a po něm. (Musolff & Hoffmann 2006, Turvey
& Petherick 2009). Vedlejším produktem profilování jsou tak i cenné poznatky
ohledně jednotlivých sekvencí, ve kterých zločin probíhá. Pro každou dílčí
sekvenci se získávají údaje o typických postupech pachatele a jejich účincích
na oběť. K fázi těsně před činem patří komponenta interakce, které odpovídá
na otázku „Jak se pachatel k oběti přiblížil a získal nad ní kontrolu?“ V zásadě se
rozlišují tři varianty získání oběti do své moci (Füllgrabe 2006):
lest,

bleskový útok (prudké fyzické násilí anebo pohrůžka násilím),
překvapivý útok.
Při lstivém přiblížení využívá pachatel klamu či inscenace. K oběti se blíží
zcela otevřeně a žádá ji o informace či pomoc. Vydává se například za policistu
v civilu, jindy sám nabízí pomoc či pro oběť atraktivní cíl. K agresi se uchyluje
teprve v momentu, když má oběť pod kontrolou (oslovená osoba např. nasedne
k němu do vozidla). Při bleskovém útoku se pachatel přiblíží k oběti a okamžitě
zaútočí přímým násilím (udeří do obličeje, strhne na zem, pacifikuje sprejem
atp.). V poslední variantě využívá pachatel momentu překvapení. Čeká (číhá)
na oběť u vchodu do domu, u výtahu anebo se vkrade do bytu. Pak následuje lest
anebo násilí. Tento způsob naznačuje, že oběť byla vytipována a tajně sledována.
Jakmile už pachatel ukořistil svou budoucí oběť a chystá se k činu, projevuje
se jiná komponenta interakce, která odpovídá na otázku „Jak udržuje pachatel
oběť v poslušnosti?“ Pachatel si musí totiž nad obětí udržet i nadále převahu.
Jak si ji zajistí, závisí na pasivitě/aktivitě oběti a také na osobnosti/typu pachatele. V podstatě má pachatel k dispozici čtyři způsoby kontroly:
pouhou svou přítomnost,
slovní vyhrožování,
demonstrování zbraně,
fyzické násilí.
Pozornost vzbuzuje právě první způsob udržování kontroly nad obětí.
Je to možná těžko uvěřitelné, ale potom, co se pachatel zmocní oběti, stačí i jeho
pouhá přítomnost ke zlomení jakéhokoli odporu oběti. (Harbort 2011) Oběť se
ocitá ve zcela neznámé a navíc hraniční situaci, pro kterou nemá připravené
scénáře řešení. Z pachatele jde strach, oběť prožívá existenční ohrožení a pocit
vydání napospas. To v drtivé většině prolamuje kapacitu psychiky a tím také
ochromuje možnosti účinné sebeobrany i v těch situacích, kde později nezúčastnění pozorovatelé konstatují, že takové příležitosti existovaly. Existuje množství
příkladů, které dostatečně dokládají efekt přítomnosti pachatele na chování oběti.
Mezi tím, co si v bezpečném prostředí svých domovů myslíme, že bychom v dané
situaci udělali, a tím, co tváří v tvář ohrožení skutečně uděláme, existuje propastný rozdíl. Je totiž třeba rozlišovat mezi realitou a fikcí. Dramata obětí neprobíhají
podle filmových scénářů, kde i zdecimovaná oběť je schopná neuvěřitelných
nápadů a aktivit. V reálu platí, že především „slušní jedinci“, kteří nemají výrazné osobní zkušenosti s přímým násilím, představují snadno zranitelné oběti.
Ke zvláště zranitelným obětem patří z pochopitelných důvodů rovněž děti
a senioři.
Oběť je vydána pachateli na pospas tam, kde objektivně nemá anebo
subjektivně nevidí prostor pro boj ani útěk. Obě základní varianty pro řešení
nebezpečné situace jsou buď objektivně (pro oběť patová situace) anebo

subjektivně (oběť je zvláště zranitelná) neefektivní, nepoužitelné. Výsledkem je
obvykle ochromující pocit označovaný ve viktimologii pojmem ztráta kontroly.
(Janoff-Bulman & Frieze 1983, Walklate 2007) Kapitulace v bezvýchodné situaci
vede nezřídka k paradoxním projevům prožívání i chování. Někteří experti
používají v této souvislosti odkaz na básnicky řečeno „fenomén chycené laně“.
Zvíře, které se uprostřed bezpečné tmy najednou ocitne v kuželu prudkého
světla, ustrne, na dlouhé sekundy znehybní. Stejně tak fixuje pachatel oběť svou
pouhou přítomností. Oběť se pasivně podrobí, aktivitám pachatele neklade odpor.
Naučená bezmoc
Bezmoc je psychický stav, při kterém je jedinec přesvědčen anebo věří, že
události kolem nemůže ovlivnit. Cítit se bezmocným patří obecně k rozpoložení,
které každý člověk velmi těžko nese. Naučená bezmoc je (jak již vyplývá z názvu)
výsledkem skutečných zážitků.
Naučená bezmoc je typickým následkem opakujících se zraňujících situací.
To znamená, že nutnou podmínkou pro vznik naučené bezmoci je opakovaná
viktimizace (reviktimizace), nikoli intenzita použitého násilí. I relativně běžná míra
násilí, která nevede k těžké újmě na zdraví, je-li opakovaná, stačí k tomu, aby se
u oběti rozvinula naučená bezmoc. Oběť je obrazně přirovnávána k „uvařené
žábě“ (též tzv. slippery slope effect). S naučenou bezmocí se lze často setkat
zejména u obětí domácího násilí anebo sexuálního zneužívání. Oběť se pro okolí
chová nepochopitelně, nečitelně. Zaznívají otázky, na které se zdánlivě těžko
hledá odpověď. Proč si to nechala oběť líbit? Proč se někomu nesvěřila? Proč
nehledala pomoc? Proč neutekla či neodešla dříve? Proč podává trestní oznámení opožděně a právě nyní?
Autorem pojmu naučená bezmoc je psycholog Martin E. P. Seligman (1975).
Experimentálně doložil, že časté konfrontace s nepříznivými zážitky, které se
vyznačují nepředvídatelností a nekontrolovatelností, mohou u jedince vyvolat
utlumení a pasivitu. Naučená bezmoc je obecně definována jako ztráta motivace
k jednání, která je způsobena konfrontací jedince s traumatizujícími podmínkami,
které nemohl kontrolovat (ovlivnit). Při dalším setkání s traumatizující situací pak
chybí jedinci motivace hledat řešení. Dokonce i tehdy, když se jedinec zmůže
na reakci a podaří se mu stres redukovat, má potíže uvěřit, že je to důsledkem
jeho reakce. K typickým projevům (znakům) naučené bezmoci patří:
motivační deficity, tj. chybějící motivace k jednání (řešení situace),
kognitivní deficity (zkreslený odhad vlastních schopností, snížené kompetence učit se ze svého chování, těžit ze zkušeností),
emocionální či afektivní deficity (emoční instabilita, úzkostnost, depresivita,
pokles sebevědomí).

Původní pojetí naučené bezmoci bylo díky dalším studiím obohaceno
o poznatky a koncepce pocházející z dílny kognitivní psychologie. Seligman se
svými spolupracovníky zapracoval do naučené bezmoci nově atribuční procesy,
které určují, jak budou zážitky bezmoci konkrétně zpracovány. (Seligman 1999,
Petermann 1999, Hiroto 1974) Atribuce neboli atribuční procesy představují
individuálně odlišné ustálené tendence kausálně interpretovat určité situace.
Atribuce si lze zjednodušeně představit jako ustálené způsoby vysvětlování.
Zážitky bezmoci mohou tedy různí lidé zpracovat a vysvětlovat různě. Obecně
mohou použít globální či specifické atribuce, interní či externí atribuce a dále
stabilní či variabilní atribuce. Podle toho se rozlišují tři základní dimenze naučené
bezmoci:
globální versus specifická bezmoc
U specifické bezmoci jsou projevy pasivity a rezignace navázány na konkrétní
specifickou situaci, zatímco u globální bezmoci jsou tyto příznaky generalizované, neboť jedinec soudí, že příčiny neutěšeného stavu jsou mnohostranné.
Pasivita a rezignace pronikají do všech oblastí života. Specifická bezmoc se
projevuje jen ve vazbě na ohraničené konkrétní okolnosti.
interní versus externí bezmoc
U interní bezmoci spatřuje jedinec příčiny nedostačivosti v sobě samém.
Soudí, že on sám díky svým handicapům situaci nezvládá, zatímco jiní by
si se situací dovedli poradit. Interní atribuce bezmoci jsou propojené s nápadným poklesem sebevědomí. U externí bezmoci naopak vnitřně předpokládá,
že ani ostatní by v dané situaci neměli šanci. Rozhodující roli totiž přisuzuje
externím faktorům.
stabilní či instabilní (přechodná) bezmoc
Stabilní bezmoc představuje dlouhodobý chronický stav. Instabilní bezmoci
představují epizodické zážitky, které patří do běžného života. Občas se totiž
každý člověk ocitá uprostřed dění, na jehož průběh nemá z různých důvodů
vliv. Příkladem může být i banální situace např. nesložení zkoušky v průběhu
studia či zamítnuté povýšení v zaměstnání.
Rozlišování těchto dimenzí naučené bezmoci není ryze teoretickou záležitostí. Naopak pro posouzení a porozumění tomu, jak se reviktimizované oběti
chovají, mají naznačené dimenze značný praktický význam. U obětí trestných
činů, jejichž podstatou je reviktimizace (např. týrání, zanedbávání, zneužívání,
stalking), se s naučenou bezmocí setkáváme často. U těchto obětí převažují
specifické, interní a stabilní atribuce naučené bezmoci. Je zarážející, že projevy
naučené bezmoci zůstávají v praxi nerozpoznány, ignorovány, mylně interpretovány nebo dokonce využívány pro zpochybňování závažnosti viktimizace.

Stockholmský syndrom
Výraz syndrom označuje v psychopatologii typické seskupení určitých
příznaků (symptomů), které doprovázejí určitou poruchu. Tzv. stockholmský
syndrom lze definovat jako „poruchu“ prožívání a chování, která postihuje
zejména zadržovaná rukojmí. (Kothke 1999, Wieczorek 2003).
Literatura uvádí 2 hlavní příznaky a to:
pozitivní city rukojmích vůči pachatelům, které se projevují i tím, že rukojmí
chrání pachatele před policií,
negativní city rukojmích vůči policii, které se projevují i tím, že rukojmí podporují požadavky pachatelů a s policií nekooperují.
Za své objevení i jméno vděčí tento syndrom skutečné události. 23. srpna
1973 došlo k loupežnému přepadení pobočky Sveriges Kreditbank v jedné
z celkem poklidných čtvrtí Stockholmu. Proslulost získala tato vcelku obyčejná
loupežná kauza díky novinářům. Ti zřejmě výrazně přispěli i k „objevu“ samotného syndromu, který může postihnout rukojmí. Media totiž intenzivně informovala o vývoji situace v přepadené bance a také o pocitech rukojmích. K velkému
překvapení vycházelo najevo, že rukojmí mají větší strach z policie než z pachatelů. V rozhovoru s úřadujícím předsedou švédské vlády Olofem Palmem údajně
jedno z rukojmích proneslo tehdy šokující větu: „Pachatelé nás chrání před policií.“ Po osvobození byla rukojmí krátce v péči psychologů. V jejím průběhu rukojmí neventilovala žádné pocity nenávisti vůči pachatelům. Spíše cítila vděčnost,
že jim pachatelé darovali již téměř ztracený život. Podle některých pramenů
dokonce někteří žádali o milost pro pachatele a později je měli i navštívit
ve vězení. Vstřícné chování a respekt k pachatelům kontrastovaly s lhostejností
rukojmích k „zásluhám“ policie o jejich záchranu. (Čírtková 2009)
Vznik sympatií k agresivnímu, těžko vypočitatelnému vězniteli působí
na první pohled jako psychologický hlavolam. Pachatel, který drží hrubým násilím
oběti ve své moci, by měl vyvolávat negativně zabarvené pocity jako strach,
hrůzu a odmítavý postoj. Není proto divu, že reakce stockholmských obětí byla
původně vyhodnocena jako porucha prožívání a chování, tedy téměř psychopatologický fenomén. Mezitím uplynulo 40 let, ve kterých viktimologie značně
pokročila na cestě za poznáním. O psychologii oběti víme dnes podstatně více.
Výklad tzv. stockholmského syndromu se diametrálně změnil. (Hermanutz &
Ludwig & Schmalzl 2000, Wieczorek 2003) Z dnešního pohledu se reakce stockholmských rukojmích nejeví jako porucha fungování emocí, nýbrž jako normální
reakce na specifickou extrémně stresující situaci. Oběti vnitřně cirkulují mezi
intenzivním strachem ze smrti a nadějí na přežití. Je psychologicky zcela
srozumitelné, že důvodné obavy o vlastní život, pocit bezmoci a ztráty kontroly
v kombinaci s vyčerpáním, hladem a žízní, horkem či zimou, spánkovou deprivací, bolestí ze zranění atp. uvolňují v lidech mimořádné formy přizpůsobení se.
Emocionální vazba k pachatelům představuje z tohoto úhlu pohledu účelnou

a účelovou strategii přežití. Vzhledem k charakteru viktimizace jde o sebezáchovnou taktiku. Její psychologickou podstatu objasnil již v roce 1979 T. Strentz
z FBI. Přiklonil se k psychoanalytické teorii obranných mechanismů. U rukojmích
se dle Strentze uplatňují zejména dva, a to identifikace s agresorem a regrese.
Extrémní strach o život uvolňuje cestu pro identifikaci s agresorem, neboť oběť
nemá možnost se kontaktu s ním vyhnout. Regrese je pak nastartována faktem
totální závislosti na pachateli. Návrat k dřívějším méně zralým respektive méně
realistickým vzorcům vnímání a chování je způsoben nechtěnou ztrátou osobní
nezávislosti. Rukojmí se nemůže volně pohybovat, nemůže rozhodovat o svých
aktivitách, nemá žádnou možnost volby. Takřka ve všem je odkázáno na libovůli
pachatele. Oběť chce přežít, vnitřní smíření s osobou, která vyvolává strach,
používá jako intuitivní strategii k sebezáchově.
Novější přístupy (např. Wieczorek 2003) zdůrazňují, že tzv. stockholmský
syndrom představuje pouze jednu z možných reakcí obětí únosů a zadržování.
Jeho vznik záleží na konkrétních okolnostech, kterým oběti čelí. (Čírtková 2009)
Pro účelovou kooperaci s pachateli lze nabídnout i další psychologická vysvětlení
(tunelové vnímání u obětí, redukci disonance, procesy skupinové dynamiky).
Závěr (pro forenzní praxi)
Průběh trestného činu je obvykle posuzován z pohledu pachatele. Odborníci
se snaží zrekonstruovat chování pachatele a objasnit motivaci jeho jednání.
Oběť je důležitá zejména z hlediska přesného určení újmy, která jí byla způsobena. Na podrobnou analýzu chování oběti dochází nejspíše v situacích, kdy se
pachatel obhajuje tvrzením, že ho oběť provokovala. Správně interpretovat
chování oběti v průběhu zločinu však může být důležité zejména v případech,
které vyvolávají údiv nad údajnou naivitou oběti a vedou ke zpochybňování
pozice poškozených.
Pro forenzní praxi je třeba zdůraznit dvě chyby, které mohou komplikovat
a nežádoucím způsobem zkreslit odborný pohled na chování oběti v průběhu
zločinu:
základní atribuční chyba (fundamental attribution error),
chyba zpětného úsudku (hindsight bias).
Základní atribuční chyba označuje obecně rozšířenou tendenci vysvětlovat určité
události, které se staly druhým lidem, interními faktory jako např. vlastnostmi
jejich osobnosti při současné minimalizaci vlivu externích faktorů. Za to, že se
určitá (kriminální) událost přihodila, může daný jedinec (tj. oběť), nikoli vnější
situační okolnosti. Základní atribuční chyba vysvětluje, proč je běžné vinit druhé
lidi za něco, co neměli a nemohli mít pod kontrolou. Oběť domácího násilí, únosu
či znásilnění si za své trápení může sama, protože díky své naivitě nerozpoznala
včas pravou tvář pachatele. Díky své bezstarostnosti a důvěřivosti opomněla
zajistit vlastní bezpečí, nepodnikla určité kroky atp.

Chyba zpětného úsudku spočívá v tom, že lidé posuzují události, které se staly,
jinak než předtím. Mají pocit, že věděli, že to tak dopadne, že se něco takového
stane. Podle současných výzkumů stojí za tímto chybným úsudkem povrchní
paměť a iluze retrospektivního determinismu (Pohl 2004). Stane-li se někdo obětí
zločinu, domnívají se pozdější posuzovatelé, že to oběť měla a mohla tušit
a měla tudíž přijmout patřičné preventivní kroky. Měla se chovat jinak. Při chybě
zpětného úsudku hrozí tudíž nebezpečí, že chování oběti těsně před činem je
ex post posuzováno a interpretováno již s ohledem na informace o průběhu
a následcích zločinu. Oběti je pak předhazováno, jak se zachovala v průběhu
interakce s pachatelem a je jí přičítán podíl na genezi zločinu.
Domníváme se, že k posuzování komplikovaných případů, ve kterých je
účelné kompetentně psychologicky objasnit chování oběti, by měli být přizváni
znalci s dobrou průpravou ve viktimologii. Přizvaný znalec by pak měl zpracovat
„profil oběti“. Obdobná charakteristika, která rekonstruuje chování oběti a popisuje její viktimologicky relevantní vlastnosti osobnosti, je známá z postupů
profilování (Musolff & Hoffmann 2006, Turvey & Petherick 2009). Viktimologický
profil poškozeného by měl obsahovat posouzení previktimní osobnosti, rozbor
primární viktimizace a identifikace konkrétních faktorů zranitelnosti oběti. Dosavadní forenzní praxe (v ČR) se zatím zaměřuje pouze na obecné posouzení
osobnosti a na určení svědecké způsobilosti poškozeného (tzv. obecné věrohodnosti).

Práva obětí trestných činů
VICTIMS’ RIGHTS

JUDr. Dagmar Kopencová
Anotace:
Návrh zákona o obětech trestné činnosti, který byl schválen Senátem 30. 1. 2013,
je první ucelenější právní normou, která bude umožňovat prosazení práv obětí
vybraných trestných činů. V příspěvku nepopisuji klady tohoto zákona, ty jsou
z jeho znění a důvodové zprávy zřejmé. Zamýšlím se však nad možnými dopady
tohoto zákona, které mohou vzniknout při užití jeho jednotlivých ustanovení
v policejní praxi.
Annotation:
The bill on victims of crime, which was approved by the Senate on January 30,
2013, is the first comprehensive legal standard that will allow the enforcement
of the rights of victims of particular crimes. The article about this Act does not
describe the pros; they are sufficiently apparent from the text and the explanatory
report. However, I reflect the potential implications of this Act, which may arise
from the use of its individual provisions in police practice.
V současné době mají oběti trestného činu v trestním řízení procesní práva
poškozených, ty jim však nedávají dostatečnou ochranu státu proti pachatelům
tak, aby mohli žít s vědomím, že postupy státu co možná nejvíce napraví následky činů, které byly vůči nim spáchány.
Oběť trestného činu je často pojímána jako pouhý objekt trestního řízení
a zdroj informací, které dopomohou k zjištění skutkového stavu věci a ztotožnění
pachatele.
Podle stávající právní úpravy jsou práva obětí trestných činů rozdělena
v několika zákonech. Procesní práva obětí jakožto poškozených jsou upravena
v trestním řádu. Některá práva obětí jako subjektů zvláštní péče ze strany státu
jsou taktéž dílčím způsobem upravena v trestním řádu, ačkoliv tato práva nemají
charakter práv procesních (právo na ochranu soukromí, právo na informace).
Právo oběti na peněžitou pomoc ze strany státu je obsahem zákona
č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně
a doplnění některých zákonů. Sociální služby (zejména služby sociální prevence
a sociálního poradenství) jsou obětem (ale samozřejmě nejen jim) poskytovány
na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
K dalšímu omezení vzniku sekundární viktimizace v současné době přispívá
novela trestního řádu provedená zákonem č. 181/2011 Sb., která umožňuje

poškozenému žádat v adhezním řízení i náhradu nemajetkové újmy či vydání
bezdůvodného obohacení a usnadňuje mu účast při veřejném zasedání o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Novela zákona o soudních
poplatcích provedená zákonem č. 218/2011 Sb., osvobozuje od soudních
poplatků navrhovatele v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo
o vydání bezdůvodného obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím
rozhodnutím v trestním řízení se svým nárokem nebo v jeho zbytku odkázán
na řízení ve věcech občanskoprávních.
Dne 30. 1. 2013 Senát schválil návrh zákona o obětech trestného činu
a návrh zákona je připraven k podpisu prezidentu republiky.
Jakmile dojde k účinnosti tohoto zákona, bude to zcela jistě posun v přístupu
k obětem trestného činu, i jak se k nim mají orgány činné v trestním řízení chovat
a jak jim poskytnout určitou pomoc ke zmírnění následků trestného činu.
Ke konci roku 2012 jsem si udělala neoficiální průzkum mezi příslušníky
policie na jednotlivých územních celcích o znalosti nového zákona o obětech
trestního činu. Výsledek byl alarmující. Na jednotlivých místních odděleních
policie ČR z 90 % je naprostá nevědomost o tom, že nějaký takový zákon je
projednáván zákonodárci a jen 10 % policistů, většinou zařazených na problematiku obecné kriminality, na odděleních mravnostní a násilné trestné činnosti
SKPV je s tímto zákonem obeznámeno. Po tomto zjištění a prostudování tohoto
zákona jsem se zaměřila na možné problémy, které tento zákon v praxi může
způsobovat
Obětí se podle zákona o obětech trestného činu rozumí fyzická osoba, které
bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková
nebo nemajetková újma nebo fyzická osoba, na jejíž úkor se pachatel trestným
činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť
též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel
nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Platí při tom, že každá
osoba, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, se považuje za oběť,
nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti.
Zákon z množiny obětí vyděluje kategorii tzv. zvlášť zranitelných obětí, kterým
přiznává určité specifické postavení. Zvlášť zranitelnou obětí je oběť, která je:
a) dítětem (osobou mladší 18ti let),
b) osobou, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem
nebo smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může
bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání
s jejími ostatními členy,
c) obětí trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 trestního zákoníku,
d) obětí trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného
činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním
případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem

na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání,
zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci,
v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání
trestného činu nebo závislost na ní.
Kdo bude rozhodovat o tom, zda jde o oběť zvlášť zranitelnou dle písmena d)
v konkrétních případech, kdy tyto podmínky nebudou zcela splněny? Policista
na základních útvarech při přijímání trestního oznámení? K tomu takový policista
nemá potřebné znalosti ani zkušenosti.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zákon upravuje zejména tato práva obětí:
právo na poskytnutí odborné pomoci,
právo na informace, kde je kladen důraz především na srozumitelnost poskytovaných informací,
právo na ochranu před hrozícím nebezpečím,
právo na ochranu soukromí,
právo na ochranu před druhotnou viktimizací ze strany policie a orgánů činných v trestním řízení,
možnost učinit prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život,
právo na peněžitou pomoc.

V základních zásadách návrhu tohoto zákona je stanoveno, že policisté mají
povinnost respektovat osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile
a šetrně s přihlédnutím k jejímu věku, zdravotnímu stavu včetně psychického
stavu, její rozumové vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě.
Pokud se budu zabývat současnou strukturou Policie ČR, potom oběti trestných činů se zpravidla nejdříve setkají s nejnižšími články policie na místních
odděleních. Tito policisté jsou zavaleni administrativou, pracemi nad jejich rámec
povinností, jsou přetěžovány přesčasovými hodinami, málo placeni a většinou
jsou u policie poměrně krátkou dobu. Nemají dostatečnou specializovanou
přípravu, jak se chovat k obětem různých trestných činů a jak se každé osobě
věnovat zvlášť na základě jejího poškození pachatelem. Velmi dobře znají práva
pachatelů, která nesmějí porušit, aby trestný čin vedl k potrestání viníků.
Oběť má v zákonem stanoveném rozsahu právo na přístup k informacím,
které se týkají věci, v níž se stala obětí trestného činu. Jakmile se policejní orgán
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, má povinnost předat jí následující informace písemnou a srozumitelnou formou.
Policisté by po účinnosti zákona o obětech trestného činu měli obětem
ihned při prvním kontaktu podávat informace o poskytovatelích odborné pomoci
a o podmínkách pro poskytnutí bezplatné i placené odborné pomoci, o podmínkách, za kterých má právo na přijetí opatření k zajištění bezpečí, informace

o etapách trestního řízení, o podmínkách pro poskytnutí peněžité pomoci a další
informace. Podle mých zkušeností se obávám, že tento registr od účinnosti
tohoto zákona nevznikne, a pokud ano, nebudou tam dostatečné informace, které
zákon nařizuje policistům obětem podávat.
Informace o subjektech zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem
trestných činů a za jakých podmínek má oběť právo na poskytnutí bezplatné
odborné pomoci podá při prvním kontaktu i obecní policie, Vojenská policie,
Vězeňská služba České republiky nebo celní úřad včetně zdravotnického zařízení.
Zatím není známo, kdy tento registr vznikne, jak rychle budou doplňovány
nové subjekty či vyškrtávány z registru a komu bude registr přístupný. Všem
policistům, vybraným policistům nebo všem subjektům jmenovaných tímto
zákonem?
Oběti trestného činu, na její žádost, mají být bezodkladně poskytnuty
informace o propuštění, resp. uprchnutí obviněného z vazby, resp. odsouzeného
z výkonu trestu odnětí svobody, ústavního ochranného léčení, zabezpečovací
detence, popřípadě i o jiných v zákoně uvedených skutečnostech.
Tyto informace mají předávat věznice, poskytovatelé zdravotních služeb,
v jehož zdravotnickém zařízení odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení,
nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence.
Jak rychle tyto instituce budou informace předávat policii, aby do 24 hodin
stihla informovat oběť trestného činu? Také zde vyvstává otázka, zda oběti
při změně jejich kontaktních údajů budou mít povinnost neprodleně informovat
policii? A jak to bude s předáním těchto informací u osob, které budou mít utajeny
osobní údaje? Tyto údaje jsou v režimu utajení, stupni vyhrazeno a v současné
době jsou evidovány u spisu. Kde budou jejich osobní údaje evidovány a kdo
bude mít oprávnění se s těmito údaji seznámit? Kdo bude odpovídat za bezodkladné předání informací?
Jestliže si oběť nepožádá o informování o propuštění či útěku pachatele,
a příslušné orgány mají poznatky o tom, že oběti hrozí nebezpečí, předají policii
příslušné informace o propuštění či útěku, bude na policejním orgánu, aby
vyhodnotil tuto situaci a po vyhodnocení, pokud uzná, že hrozí nebezpečí,
informuje oběť.
Kdo přesně u policie bude rozhodovat a vyhodnocovat možné nebezpečí
a zda tyto informace předat? V jaké lhůtě budou muset být tyto informace předány, když si oběť o tyto informace z nějakého důvodu nepožádala? Co když
bude vyhodnoceno, že nebezpečí oběti nehrozí, informace nebudou předány
a oběť bude opětovně atakována pachatelem?
V zákoně jsou vyjmenována určitá opatření, jejichž účelem je snížit riziko
druhotné újmy, která by oběti mohla vzniknout. Oběť zvlášť zranitelnou má
vyslýchat vždy policista, který je k takovému výslechu vyškolen.

U policie jsou policisté, kteří se zabývají mravnostní trestnou činností, která
byla spáchána na dětech. Bohužel na obvodních odděleních jsou zahlcovány
i jinými případy obecného charakteru jako jsou krádeže, maření výkonu úředního
rozhodnutí apod. Protože jde o velmi náročný procesní úkon, měli by být k těmto
výslechům vybíráni pouze policisté, kteří jsou kvalifikovaní, mají zkušenosti, jsou
vyškoleni a vhodní pro práci s obětí zvlášť zranitelnou. To se však ve skutečnosti
neděje a na tuto práci jsou vysíláni i velmi nezkušení policisté bez řádného
proškolení a dobré psychické odolnosti či dokonce bez chuti tuto práci vykonávat.
Dále i kvalitním policistům mnohdy nepřispívají i jejich nadřízení, kteří preferují
rychlost ukončení spisu. Policista je hodnocen za ukončení spisu v co nejkratším
čase bez ohledu na náročnost či specifičnost případu. Protože jsou tito specialisté
špatně hodnoceni, neboť jejich práce je srovnávána s prací na jiných případech
mnohem lehčího charakteru, vytváří toto klima u nich častou nechuť takové
případy zahajovat a vyšetřovat.
Dalším opatřením je zabránění přímého kontaktu mezi obětí a podezřelou
osobou.
V současné době je velké množství policejních oddělení, kde není dostatek
prostor na vytvoření zvláštních čekáren pro oběti trestného činu a pro pachatele.
Většinou jsou usazovány na chodbách, kde procházejí policisté se zadrženými
pachateli a kde jsou umístěny policejní cely.
Pro obět je to naprosto nedostatečné, aby se jen zabránilo kontaktu mezi
ní a pachatelem, neboť k poškození oběti postačuje už jen fakt, že musí
při výslechu sdílet jednu místnost s dalšími osobami, které mají právo účastnit
se výslechu. V praxi potom vznikají paradoxní situace, kdy v malé místnosti jsou
namačkáni vyšetřovatel, oběť trestného činu, tlumočník, obhájce, znalec či znalci,
pracovníci OSPODu a další osoby. Před nimi má potom oběť vypovídat o velmi
nepříjemných a intimních zážitcích, které ji byly způsobeny přes její odpor jinou
osobou. Sekundární viktimizaci poté způsobuje obhájce oběti, který svoji verbální
i neverbální komunikaci se snaží znevěrohodnit oběť trestného činu.
Jedna z možností, jak zabránit této situaci při výslechu a pomoci obětem
trestné činnosti je výslech uskutečněný ve speciálních výslechových místnostech.
Jde o dvě samostatné místnosti, které jsou spojené audiovizuální technikou.
Těchto místností je však velmi málo, zpravidla jedna až dvě v kraji. Pokud každá
z těchto obětí požádá o výslech v těchto speciálních výslechových místnostech,
jejich počet nebude postačovat. A zde vyvstává další problém, policista, který
tento výslech bude uskutečňovat, musí být proškolen pro tento druh výslechu,
který má specifická pravidla, a ty je nutno dodržet. Takových policistů je velmi
málo. Mnozí zkušení policisté mají obavy před vystupováním před kamerou
a nechtějí takový úkon provádět.
Jedno z ustanovení tohoto zákona je stanovení odchylek pro podání
vysvětlení a výslech zvlášť zranitelné oběti, kdy výslech se má provádět tak,
aby nemusel být opakován.

V současnosti trestní řád jasně hovoří o pravidlech u výslechů prováděných
jako neodkladný úkon, tedy výslechy dětských svědků a obětí mravnostních
a závažných násilných trestných činů, kdy se výslech má provést tak, aby nemusel být opakován před soudem. Ačkoliv jsou dodrženy policisty všechny podmínky u tohoto procesního úkonu podle trestního řádu, soudy mnohdy nerespektují
tento úkon a žádají opakovaní výslechu takového svědka.
Při podání vysvětlení anebo výslechu obětí má mít oběť právo kdykoliv
podat námitky proti zaměření otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti.
O důvodnosti námitky rozhoduje vyslýchající orgán. Pokud takový dotaz bude
směřován od vyslýchajícího policisty, zpravidla dojde k tomu, že policista námitku
zaprotokoluje, ale rozhodne tak, že důvodnost námitky zamítne.
Ustanovení prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život je velmi
dobrá pomoc pro oběť, problém ovšem je v tom, že psychika oběti je často takovým trestným činem narušena natolik, že není schopna sama o těchto následcích
v průběhu trestního řízení mluvit nebo její poškození je dlouhodobé a trvá mnohem déle než samotný soud s pachatelem.
Nově budou moci požádat o peněžitou pomoc od státu oběti znásilnění,
sexuálního nátlaku, pohlavního zneužití, kuplířství a dalších zločinů v sexuální
oblasti, kterým vznikla nemajetková újma. Peníze budou určeny na odbornou
psychoterapii, fyzioterapii a jinou odbornou pomoc maximálně do 50 tisíc korun.
Proč zákon neřeší i osoby, které byly postiženy jinou trestnou činností.
Některé z nich mají po útoku závažné problémy psychické i existenční. I ony by
měly mít nárok na peněžitou pomoc. Například okradený důchodce o svůj důchod
a celoživotní úspory. Ten je prakticky odkázán na pomoc veřejnosti, pokud ta se
o tom dozví.
Oběti majetkových trestných činů v Česku jsou v krajně nevýhodném postavení, když chtějí získat náhradu škody od odsouzených pachatelů. Stát z majetku
zabaveného zločincům totiž přednostně neodškodňuje oběti, ale musí zaplatit
dluhy, které má pachatel i vůči dalším věřitelům.
Závěr
U Policie České republiky pracuji od roku 1995 nejprve jsem byla ve vyšetřování a nyní učím na Vyšší policejní škole MV v Praze. Jsem neustále v kontaktu
s policisty od základních útvarů až po nejvyšší policejní složky.
Při své práci jsem mnohokrát zjistila, jaká panuje nerovnost u pachatele
a oběti v trestním řízení. Pachatel má v současné době veškerá práva na své
straně, stát ji vychází ve všem vstříc a pokud si podá stížnost, orgány činné
v trestním řízení zkoumají, zda na svých právech nebyla krácena. Oběť se musí
postarat o sebe sama a její práva si musí zpravidla vybojovat v občansko-právním řízení. I když ji soud dá za pravdu, nemá zdaleka zaručeno, že náhradu
u pachatele vymůže.

Přes všechny zatím nezodpovězené otázky velmi oceňuji práci všech odborníků, kteří se nevzdali a na základě jejich obrovského úsilí vznikl tento zákon
o obětech trestných činů. Po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů a nabytí účinnosti
začne éra práv obětí, kterých se domohou ihned, jakmile budou poškozeny
trestným činem. Je nejvyšší čas, aby oběť trestného činu měla nejvyšší prioritu
v trestním řízení a aby se k ní přistupovalo citlivě s náležitým respektem, aby
nedocházelo k její sekundární viktimizaci ze strany orgánů činných v trestním
řízení.

Právní a faktické postavení poškozeného
v přípravném řízení
LEGAL AND FACTUAL STATUS OF VICTIMS IN CRIMINAL
PROCEEDINGS

JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.
Anotace:
Základní práva a povinnosti poškozeného v přípravném řízení (trestním) - teorie
a praxe, ochrana oprávněných zájmů poškozeného, poškozený v postavení
oznamovatele a svědka, poučení poškozeného, postavení poškozeného ve věku
do 18 let.
Annotation:
Basic rights and duties of victims in pre-trial criminal proceedings - theory and
practice, protection of victim’s legitimate interests, the victim in a position of
informer and witness, warning of the victim’s rights, the position of the victim
under 18 years.
V českém právním řádu je obsah pojmu oběť trestného činu (oběť kriminality) rozdílný od obsahu pojmu poškozený (trestní řízení). Pojem oběť trestného
činu není omezen výhradně na obor trestního práva a jeho obsahový význam je
širší než pojem poškozený. S pojmem oběť trestného činu je možno se v současné době v českém právním řádu setkat především v případě zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.61) Tento zákon ve svém ustanovení
§ 2 rozumí obětí trestné činnosti fyzickou osobu, které v důsledku trestného činu
vznikla škoda na zdraví, případně i osobu pozůstalou po takové oběti, která
v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem
zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba,
které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. S pojmem oběť
trestného činu se lze aktuálně setkat rovněž v předloze návrhu zákona o obětech
trestných činů, který obětí trestného činu rozumí fyzickou osobu, které bylo nebo
mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil, přičemž
zákon kodifikuje výčet zvlášť zranitelných oběti.

61)

Zákon č. 2009/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o
změně a doplnění některých zákonů v aktuálním znění.

Poškozeným v trestním řízení může být, ve smyslu zákona o trestním řízení
soudním (trestní řád)62), nejen osoba fyzická, ale i osoba právnická. Ve svém
následujícím příspěvku věnuji pozornost pouze poškozenému, který je osobou
fyzickou. Od počátku devadesátých let minulého století se vlivem cílevědomé
snahy vládních i nevládních organizací počalo právní postavení poškozených,
ve vztahu k právnímu postavení pachatelů trestné činnosti postupně zrovnoprávňovat. Oprávněné zájmy poškozených jsou nyní hájeny nejen trestně právními předpisy, ale rovněž předpisy práva sociálního a správního. Je tu ovšem
otázka, do jaké míry jsou poměrně pokrokové právní předpisy aplikovány v praxi.
Při řešení této otázky se zákonitě vybaví známý citát z Goethova Fausta: „Šedá,
můj příteli, je všechna teorie, a žití zlatý strom se zelená“.63)
Limitovaný rozsah příspěvku určeného k prezentaci na konferenci a k jeho
zařazení do sborníku umožňuje se zaměřit pouze na úzké dílčí problémy, které
lze považovat za zvláště důležité. Pokusím se přitom využít svých více než
dvacetiletých zkušeností vyšetřovatele závažné násilné a mravnostní trestné
činnosti a poradce občanského sdružení Bílý kruh bezpečí. Soustředím se
především na otázky právního postavení poškozeného v přípravném řízení
(trestním)64), a to především z pozic jeho oprávněných zájmů.
Absolutní právní nárok svědka - poškozeného na ochranu v průběhu trestního řízení a po jeho skončení neexistuje. O tom jakého druhu ochrany se svědkovi dostane, rozhodují příslušné orgány činné v trestním řízení.
Protože stát není schopen zajistit plnou ochranu všech svědků v trestním
řízení, příslušné právní předpisy tuto oblast upravují především podle následujících okolností:
společenská nebezpečnost konkrétního trestného činu, jehož se obsah svědecké výpovědi týká, tedy čím je trestný čin nebezpečnější, tím větší důraz je
kladen na ochranu svědků,
osobní charakteristika (nebezpečnost) pachatele konkrétního trestného činu,
zejména zda se jedná o kriminálního recidivistu, příslušníka skupiny organizovaného zločinu a podobně,
zda zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že svědkovi nebo osobě jemu blízké
v souvislosti s podáním svědectví hrozí újma na životě, zdraví, nebo jiné
závažné nebezpečí,
podle předpokládané doby a způsobu zajištění ochrany svědka.
62)
63)
64)

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád).
Goethe, Johann, Wolfgang: Faust, Praha 1982, Odeon, s. 83.
Přípravné řízení (trestní) je úsekem trestního řízení, které je zahájeno procesními
úkony uvedenými v § 158n, případně jinými neodkladnými a neopakovatelnými úkony
trestního řádu. Ukončeno může být formou skončení prověřování, odložením nebo
jiným vyřízením věci. Zpravidla je však ukončeno podle § 166n skončením vyšetřování. V přípravném řízení postupuje policejní orgán samostatně z vlastní iniciativy,
přičemž se řídí závaznými pokyny dozorujícího státního zástupce.

Trestní řád vymezuje procesní postavení poškozeného především v ustanoveních § 47 až 51a, ale rovněž v dalších, o kterých se později zmíním. Obsah
pojmu poškozený je vymezen tak, že poškozeným je ten, komu bylo trestným
činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo
ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Jeho základní práva
stanovil tak, že poškozený má právo činit návrhy na doplnění dokazování,
nahlížet do spisů, zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu zúčastnit se
hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení
dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit.65)
Považuji za nutné připomenout, že se poškozený může na počátku přípravného řízení nacházet současně až ve trojím procesním postavení. Současně
může být nejen poškozeným, ale také oznamovatelem a svědkem.
Oznamovatel je oprávněn požádat o to, aby byl do jednoho měsíce od oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních.66) Problémem policejní praxe je to, že
poškozený jako oznamovatel nemusí být o tomto právu poučen, takže pokud
o takovou informaci nepožádá, získá jí de facto až poté, kdy se zúčastní procesních úkonů. Trestní oznámení je zpravidla podáváno na místně příslušném
policejním útvaru. Pokud má oznamovatel důvodné podezření z možné předpojatosti, může trestní oznámení podat na územně příslušném státním zastupitelství, zpravidla s uvedením konkrétních skutečností zakládajících toto podezření.
Pokud je poškozený současně svědkem ve vlastní věci, může to v praxi,
podle konkrétních okolností, vést k různým variantám postupu. Přestože má
poškozený obecně právo nahlížet do trestního spisu, může v praxi narazit na to,
že mu to policejní orgán neumožní dříve, než bude vyslechnut jako svědek.
Je tomu tak z preventivně taktických důvodů. Jde o to zabránit možnosti, že bude
výpověď svědka - poškozeného ovlivněna tím, co si dříve přečetl v trestním spisu.
Svědek poškozený má možnost požádat dozorujícího státního zástupce
o přezkoumání postupu policejního orgánu. Pokud je stanoven termín prostudování spisu obviněným, tato možnost již nemůže být odmítnuta ani poškozenému.
Mnohaletá cílevědomá snaha zákonodárce inspirovaného občanskou společností směřující k zrovnoprávnění práv obviněného a poškozeného v trestním
řízení v současné době dospěla k určitému paradoxu. Poučení poškozeného
o jeho procesním postavení, právech a povinnostech je velmi rozsáhlé a stylizované do právnické mluvy. Jedná se o dva až čtyři listy formuláře s řádkováním
o základní velikosti 1 a velikosti písma 10. Porozumět obsahu poučení je
pro poškozeného s nižším vzděláním, nebo ve stavu psychického rozrušení
způsobeného trestným činem, velmi obtížné. Také vyslýchající policisté v praxi
nejsou motivováni k tomu, aby se snažili poškozeného dobře poučit, neboť využití
65)
66)

Viz § 47 trestního řádu.
Viz § 158 trestního řádu.

práv poškozeného považují za jeho zájem a v důsledku toho podrobné poučení
poškozeného považují za formalitu, která je zdržuje.
Na okraj poznamenávám, že na základě dvacetiletých zkušeností policejního
vyšetřovatele násilné a mravnostní trestné činy zásadně nesouhlasím s ideologicko-sexistickým názorem, že ženskou oběť kriminality by měla vyslýchat
zásadně osoba ženského pohlaví. Jsem přesvědčen, že takový požadavek má
být ponechán na názoru poškozené ženy. Opakovaně jsem se setkal s případy,
kdy si vyslýchaná žena nepřála být vyslechnuta jinou ženou. Většinou to odůvodňovaly názorem, že policisté jsou více racionální a méně emotivně založení.
Jako kvalitní řešení se zde ukazuje činnost poraden občanských sdružení,
ve kterých mohou poškození svůj případ konzultovat. Mezi nejznámější patří
bezplatné poradny Bílého kruhu bezpečí, které náleží mezi nízkoprahová zařízení,67) v nichž rady poškozeným poskytují dvojice složené z právníka a psychologa. Nejčastěji dvojici odborníků tvoří právník a psycholožka, ale může tomu
být i naopak.
Další důležitou okolností vztahující se k výslechu svědka - poškozeného je
jeho věk a duševní stav. Výslech dítěte, včetně dítěte v postavení poškozeného
ve věku do 15 let, má být proveden zvláště šetrným způsobem, a to s přibráním
osoby hájící zájmy dítěte. V praxi se jedná zpravidla o pracovnici orgánu sociálně
právní ochrany dětí (OSPOD), takovou osobou však může být také pedopsycholog, dětský lékař, případně pedagog. Výslech má být veden (a dokumentován)
tak, aby ho nebylo třeba znovu opakovat. Jedná se tedy de facto o procesní úkon
sui generis neopakovatelný.68) Zde je nutno se zmínit o nesprávném názoru, který
je však ve veřejnosti dosti rozšířený, že rodiče dítěte tohoto věku mají právo být
přítomni u výslechu svého dítěte. Není tomu tak. Zákonodárce předpokládá
možnost, že se může jednat o rodiče, kteří mohou mít zájem na tom, aby dítě
nevypovídalo, případně nevypovídalo pravdivě, na rodiče primárně agresivní,
případně o rodiče, jejichž výchova má hyperprotektivní (extrémně ochranitelský)
charakter. Ostatně přítomnost dalších osob,69) než je vyslýchající a přibraná
osoba, je z hlediska možnosti druhotné viktimizace poškozeného dítěte obecně
nežádoucí.
V současné policejní praxi je přítomnost rodičů a dalších osob již standardně
řešena využíváním speciálních výslechových místností využívaných v rámci
procesních úkonů s dětmi, případně se zvláště zranitelnými oběťmi kriminality.
Negativním jevem současné trestněprávní praxe je skutečnost, že v případě
svědků - poškozených ve věku mezi 15 až 18 lety, nebyla dosud do trestního
řádu implementována zásada vycházející z Úmluvy o právech dítěte, podle které
67)

O konzultaci lze požádat bez předchozího objednání a BKB vede nonstop linku k poskytování pomoci.
68)
Viz § 102 trestního řádu.
69)
Takovými osobami mohou být vedle rodičů také obhájce obviněného, státní zástupce
nebo soudce, znalec a podobně.

se „dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního
řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve“.70) Zájmy mladistvých obviněných jsou tedy v tomto ohledu dosud zákonem lépe chráněny než
zájmy obětí stejné věkové skupiny!
Dalším negativním faktorem způsobujícím dětským obětem mravnostní
kriminality v procesním postavení poškozeného je možnost navrhnout znalecké
zkoumání věrohodnosti jejich svědecké výpovědi. Tato možnost je v současné
době v rámci uplatňování práva na obhajobu nadužívána, respektive zneužívána.
Zákon takové zkoumání vyžaduje pouze v případech závažných pochybností
o věrohodnosti svědka, avšak navrhováno je obhajobou vždy. Problém však není
ve věci obecného posouzení věrohodnosti, tedy zda dětský svědek správně
vnímá realitu okolního světa, prožitky si nezkresleně pamatuje, správně umí
obsahový význam prožitků posoudit a reprodukovat, ale v požadavku zda je jeho
výpověď pravdivá. To však znalci nepřísluší, neboť takovým hodnocením by se
dopustil hodnocení důkazu, a to v rozporu se zákonem.71)
Pokud je poškozená osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo
je-li její způsobilost k právním úkonům omezena, vykonává její práva zákonný
zástupce.72)
Nastat může také případ kolize mezi zájmem poškozeného a jeho zákonným
zástupcem. Například se může jednat o trestný čin pohlavního zneužití. V takovém případě bude ustanoven kolizní opatrovník.73) V případech, v nichž zákonný
zástupce poškozeného nemůže vykonávat svá práva uvedená v odstavci 1 a je
nebezpečí z prodlení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce
ustanoví k výkonu práv poškozenému opatrovníka.
Mezi důležitá práva poškozeného náleží také následující možnosti, o kterých
rozhodne příslušný orgán činný v trestním řízení:
Svědek - poškozený může v případě okolností nasvědčujících tomu, že mu
hrozí vážné nebezpečí požádat o informaci, že obviněný utekl nebo byl propuštěn z vazby, nebo že odsouzený utekl nebo byl propuštěn z výkonu trestu
odnětí svobody.74) Pokud se tak stane, může požádat o krátkodobou (policejní)
ochranu.75) Krátkodobá ochrana osoby zahrnuje opatření fyzické ochrany,

70)

Viz Úmluva o právech dítěte byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku, ratifikační listina Českou a Slovenskou Federativní Republikou
byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy, dne 7. ledna 1991.
Součástí právního řádu České a Slovenské Federativní Republiky se podle svého
článku 49, odst. 1 stala 16. února 1991. Publikována byla ve Sbírce zákonů pod
č. 104/1991 Sb.
71)
Viz § 107/1 trestního řádu.
72)
Viz § 45/1 trestního řádu.
73)
Viz § 45/2 trestního řádu.
74)
Viz § 44a trestního řádu.
75)
Viz § 50 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

dočasné změny (utajeného) pobytu, použití zabezpečovací techniky a Poradensko-preventivní činnost (vytvoření bezpečnostního - krizového plánu).
Svědek - poškozený, pokud je to možné a účelné76), může požádat o utajení
podoby a totožnosti (anonymní svědek). Jeho osobní údaje pak policie vede
v režimu utajení VYHRAZENÉ a její povinností je ochrana svědka.77)
Poškozený může navrhnout, pokud existuje reálné nebezpečí, že bude jeho
škodní nárok vznesený v adhezním řízení obviněným zmařen, zajistit předpokládané plnění obstavením (zajištěním) majetku obviněného.78)
Poškozený si může zvolit zmocněnce, který je oprávněn činit za něj návrhy,
podávat žádosti a opravné prostředky a je rovněž oprávněn zúčastnit se všech
úkonů, kterých se může poškozený zúčastnit.79) Zmocněncem může být jakákoliv osoba s právní způsobilostí (obecný zmocněnec), s jejímž působením
v hlavním líčení však musí soud souhlasit, nebo advokát. Zmocněnec však
nesmí podávat za poškozeného svědeckou výpověď.
Pokud poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení proto, že nemá dostatek
prostředků, aby si hradil náklady vzniklé s přibráním zmocněnce, rozhodne
na jeho návrh předseda senátu soudu, který koná řízení v prvním stupni,
a v přípravném řízení soudce, že má nárok na právní pomoc poskytovanou
zmocněncem (výhradně advokátem) bezplatně nebo za sníženou odměnu.80)
Poškozený a pozůstalí po oběti mohou požádat za účelem překlenutí zhoršené sociální situace, která ji byla způsobena trestným činem, o jednorázové
poskytnutí peněžní pomoci.81)
Pro úplnost uvádím ještě možnost zvláštní ochrany svědka-poškozeného,
pokud je nutno změnit jeho totožnost a místo pobytu trvale.82)
Mezi důležité aktuální události náleží skutečnost, že byla presidentem
republiky podepsána předloha zákona o obětech trestných činů. Navržený zákon
lze stručně charakterizovat jako výsledek snahy dále přispět k tomu, aby oběti
trestných činů definitivně přestaly být vnímány jako pouhý objekt trestního řízení
a zdroj informací. Posílena budou rovněž práva obětí neprocesního charakteru,
která zahrnují především právo na respektování její důstojnosti, právo na účelné
a podrobné poskytování informací. Dále má být posíleno právo oběti ve smyslu

76)

Jedná se o případy reálného ohrožení, jestliže totožnost osoby poškozeného není pachateli známa.
77)
Viz § 55/2 trestního řádu.
78)
Viz § 47n trestního řádu.
79)
Viz § 50 a § 51 trestního řádu.
80)
Viz § 51a trestního řádu.
81)
Viz zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.
82)

Viz zákon č. 137/2001 Sb, o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti
řízením.

s trestním

zásady Audiatur et altera pars,83) právo na peněžitou pomoc, a v neposlední řadě
má být posíleno právo obětí trestných činů na usnadnění přístupu ke komplexní
odborné pomoci.
Zájemce o podrobné seznámení se problematikou ochrany zájmů obětí
trestných činů odkazuji na aktuální monografickou publikaci (sborník) Poškozený
a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. 84) Tato
kolektivní monografie je výsledkem výzkumů i odborných diskusí na uvedené
téma. Jedná se o sborník příspěvků z konference organizované Právnickou
fakultou Univerzity Karlovy a Českou kriminologickou společností, která se konala
dne 26. 9. 2012.
Záměrem mého článku bylo poukázat na některé kontroverze mezi snahou
o posílení procesního postavení obětí trestných činů a jejich uplatňování v praxi.
Soustředil jsem se na stádium trestního řízení označené pojmem přípravné řízení
(trestní). V současné době existuje odůvodněný předpoklad, že nově vytvořený
zákon o obětech trestných činů řadu těchto kontroverzí odstraní.

83)
84)

Nechť je slyšena i druhá strana.
JELÍNEK, Jiří a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012. 256 s. ISBN 978-80-87576-39-7.

Obete vybraných druhov kriminality v SR
THE VICTIMS OF SELECTED TYPES OF CRIME IN SLOVAKIA

JUDr. Michaela Jurisová
Anotácia:
Príspevok sa zaoberá obeťami kriminality v Slovenskej republike. Podrobnejšie je
venovaná pozornosť obetiam kriminality ženského i mužského pohlavia, obetiam
v SR z časového a územného hľadiska. Obeťami mravnostnej a násilnej trestnej
činnosti za zaoberá posledná časť príspevku.
Annotation:
The contribution deals with victims of crime in the Slovak Republic. More detail
attention is given to womenkind and mankind victims of crime, victims in the
Slovak Republic from time and geographical aspect. The last part of contribution
deals about victims of vice and violent crime.
Úvod
Základný prehľad o obetiach kriminality v regióne Slovenskej republiky ponúka Evidenčno-štatistický systém kriminality Prezídia PZ (tzv. Policajná štatistika).
Daný príspevok podrobnejšie informuje predovšetkým o obetiach vybraných
druhov kriminality, resp. konkrétnych trestných činov.
1. Obete kriminality podľa pohlavia
V regióne SR sa stalo v roku 2012 obeťou kriminality 4 984 žien a 5 749
mužov. Súčet obetí ženského a mužského pohlavia (ktorý by tvoril 10 733) ale
nemožno pokladať za celkový počet obetí v SR za rok 2012. K ženám a mužom
ako obetiam kriminality je nutné pripočítať aj obete, ktoré sa v oficiálnych policajných štatistikách evidujú ako „skupina osôb“. V roku 2012 bolo zaznamenaných
657 skutkov pri ktorých sa obeťou kriminality stala skupina osôb. Podľa štatistík
skupinu osôb môžu tvoriť dvaja muži, dve ženy, žena a muž alebo iná skupina.
A práve pri poslednej uvedenej kategórii, „iná skupina“ nevieme zo štandardne
prístupných štatistík zistiť jej štruktúru a počet osôb, ktoré danú skupinu tvorili.
Na základe prístupných štatistík je možné prehľadne charakterizovať obete
ženského a mužského pohlavia z hľadiska vekových kategórií, pričom v nižšie
uvedenom grafe za sto percent pokladám súčet mužov a žien, tj. 10 733.
Z hľadiska vekových kategórií boli ženy do 18 rokov obeťami v 763 prípadoch, vo veku 19 - 30 rokov sa stali obeťami v 1 069 prípadoch, 2 253 obetí

ženského pohlavia bolo zaevidovaných vo veku 31 - 60 rokov, a napokon žien
obetí nad 60 rokov bolo 899. Obetí mužského pohlavia do 18 rokov bolo zaevidovaných 670, vo veku 19 - 30 rokov 1 704, vo veku 31 - 60 rokov 2 621 a napokon 754 mužov nad 60 rokov.
Ak by súčet obetí ženského a mužského pohlavia tvoril sto percent, tvrdili by
sme, že obetí mužov je viac ako obetí žien. V percentuálnom vyjadrení by sme
hovorili o 54 % mužov a 46 % žien. Ale ako som už vyššie uviedla do tohto
celkového súčtu je potrebné pripočítať aj skupinu osôb.
Graf 1 Obete kriminality podľa pohlaví
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Obete kriminality môžeme podľa slovenskej policajnej štatistiky kategorizovať aj podľa ich momentálnej činnosti (činnosti, ktorú vykonávali keď sa stali
obeťami kriminality) či podľa ich povolania/zamestnania. Spomínanými kategóriami sú napríklad, že obeť je/bola: vodičom kamiónu, vodičom auta, motocyklistom, cestujúcim vo vlaku, autostopárom, zamestnancom banky, zamestnancom
pošty, zamestnancom záložne, pracovníkom čerpacej stanice, taxikárom, podnikateľom, živnostníkom.
Najpočetnejšou kategóriou medzi obeťami - mužmi v roku 2012, a to počtom
287, boli takí, ktorí počas svojej viktimizácie boli podnapití. Značným počtom sa
vyznačujú aj obete s povolaním živnostníka/podnikateľa, a to 191, či osoby, ktoré
sa stali obeťami ako cestujúci mestskou hromadnou dopravou, tu hovoríme
o počte 176. Spomeniem aj to, že muž sa stal obeťou ako vodič kamiónu v troch
prípadoch, ako vodič auta v 39 prípadoch, ako cestujúci vo vlaku (rýchliku
a osobnom vlaku) v 36 prípadoch, ako taxikár v 14 prípadoch alebo ako autostopár v troch prípadoch.
Ženy sa v roku 2012 stali obeťou ako cestujúce mestskou hromadnou
dopravou, a to v 250 prípadoch, a ako predavačky v 81 prípadoch. Obeťami sa
stali ženy aj v prípade, že boli podnikateľkami či živnostníčkami, a to v 49 prípa-

doch, čo je však oproti mužom ako obetiam kriminality takmer iba štvrtinový
pomer. Za zmienku taktiež stojí, že v 35 prípadoch sa ženy stali obeťami ako
cestujúce vlakom. V 22 prípadoch boli ženy počas svojej viktimizácie podnapité,
čo je však neporovnateľné číslo s mužmi ako obeťami kriminality. Ženy sa veľmi
často stávajú terčom útoku aj ako zamestnankyne rôznych inštitúcií, napríklad
banky, kde bolo zaznamenaných 24 prípadov. Ako zamestnankyne stávkových
kancelárií sa stali ženy obeťami v 11 prípadoch, a herne či kasína v 23 prípadoch.
2. Obete kriminality z časového hľadiska
Z časového hľadiska (10 rokov) v Slovenskej republike je viditeľný značný
pokles zaregistrovaných obetí ženského i mužského pohlavia. Graficky je daná
situácia naznačená nižšie.
Graf 2 Obete kriminality v SR za roky 2003 - 2012
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Počet žien ako obetí kriminality má od roku 2004 klesajúcu tendenciu. Obetí
ženského pohlavia je zaregistrovaných, až na výnimku roku 2012, vždy menej
ako obetí mužského pohlavia. U mužov ako obetí trestnej činnosti je vývoj
za posledných 10 rokov obdobný ako u žien.
Celkový počet obetí (spolu žien a mužov) má taktiež klesajúcu tendenciu,
čo je spôsobené do určitej miery aj poklesom zaevidovanej trestnej činnosti.
V roku 2003 bolo zaevidovaných trestných činov 111 892 a 90 351 v roku 2012.
Jasne viditeľným zlomovým obdobím sú roky 2004 a 2005, kedy došlo
v Slovenskej republike k značnému zásahu do trestného zákona aj poriadku
a k ich rekodifikácii.

3. Obete kriminality v SR z územného hľadiska
Slovenská republika z geografického hľadiska pozostáva z ôsmich krajov:
bratislavského, trnavského, trenčianskeho, nitrianskeho, žilinského, banskobystrického, prešovského a košického. Nižšie uvedený graf zobrazuje počet
obetí ženského pohlavia, mužského pohlavia a súčet obetí obidvoch pohlaví
v jednotlivých krajoch SR v roku 2012.
Graf 3 Obete kriminality z územného hradiska
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Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality

Z geografického hľadiska bolo v roku 2012 najviac zaevidovaných obetí
v bratislavskom a najmenej v trnavskom kraji.
Z hľadiska počtu obyvateľov má prešovský kraj najviac obyvateľov (viac ako
800 000) a najmenej obyvateľov trnavský kraj (cca 550 000). Z hľadiska prepočtu
obetí na 1 000 obyvateľov daného kraja sú výsledky nasledovné: najviac obetí je,
aj napriek nie najvyššiemu počtu obyvateľov, v bratislavskom kraji - tj. viac ako
4 obete na 1 000 obyvateľov za rok. Najmenej obetí sa počas roka zaeviduje
v trenčianskom kraji, cca 1 obeť na 1 000 obyvateľov za rok.
4. Obete násilnej kriminality
V roku 2012 bolo v Slovenskej republike zaznamenaných 6 607 trestných
činov násilnej kriminality. V nasledujúcej tabuľke je venovaná pozornosť obetiam
tohto druhu kriminality, podľa kategorizácie, tak ako sa uvádza v oficiálnych
policajných štatistikách. Pri každom uvedenom trestnom čine sa nachádza počet
obetí ženského i mužského pohlavia, a taktiež ich následný súčet.

Tabuľka 1 Obete násilnej kriminality
NÁSILNÁ KRIMINALITA

SPOLU
TR. ČINY

OBETE
ŽENY

OBETE
MUŽI

OBETE
SPOLU
(žena+muž)

samovražda

32

4

28

32

vraždy - úkladné

20

1

16

17

vraždy - lúpežné

6

1

4

5

vraždy - sexuálne

0

0

0

0

20

22

8

30

vraždy - motiv. podnikateľskými vzťahmi

5

0

4

4

vraždy - novonarodeného dieťaťa

1

0

1

1

21

5

10

15

vraždy s rasovým motívom

0

0

0

0

vraždy na objednávku

2

0

2

2

nedovolené prerušenie tehotenstva

0

0

0

0

13

2

9

11

lúpežné prepad. osôb

764

253

473

726

lúpežné prepad. objektov

210

151

33

184

56

4

41

45

221

8

139

147

2183

433

1664

2097

0

0

0

0

32

12

20

32

ruvačka

0

0

0

0

branie rukojemníka

0

0

0

0

1705

1018

490

1508

508

147

326

473

hrubý nátlak

8

2

5

7

hrubý nátlak - vymáhanie

5

1

28

29

týranie blízkej a zverenej osoby

284

209

153

362

porušovanie domovej slobody

351

149

6

155

7

0

26

26

105

74

0

74

vraždy - motiv. osobnými vzťahmi

vraždy - ostatné

únos a opustenie dieťaťa

násilie na ver. činiteľa - mimo policajtov
násilie na ver. činiteľa - na policajtoch
úmyselné ublíženie na zdraví
úmyselné ubl. na zdraví s rasov. motívom
zabitie

nebezpečné vyhrážanie
vydieranie

vydieračský únos
ostatné násilné trestné činy

Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality

Z číselných údajov vo vyššie uvedenej tabuľke môžeme vidieť, že v niektorých prípadoch počet zaevidovaných trestných činov je vyšší ako počet obetí, čo
znamená, že nie pri každom zaevidovanom TČ sa nejaká osoba stala obeťou
kriminality. Opačným prípadom je keď počet obetí prevyšuje počet zaevidovaných
TČ čo znamená, že pri spáchaní daného činu sa stala obeťou viac ako jedna
osoba (skupina osôb).
Trestnými činmi pri ktorých bolo zaevidovaných najviac obetí sú úmyselné
ublíženie na zdraví, nebezpečné vyhrážanie, lúpežné prepadnutie osôb, vydieranie a týranie blízkej a zverenej osoby. Obete násilnej kriminality mužského
pohlavia kopírujú (v najpočetnejších piatich uvedených prípadoch) zostupný
počet. Žien ako obetí násilnej kriminality bolo zaevidovaných najviac pri trestnom
čine vydierania a následne pri trestnom čine týrania blízkej a zverenej osoby,
lúpežného prepadnutia osôb, úmyselného ublíženia na zdraví a nebezpečného
vyhrážania.
5. Obete mravnostnej kriminality
Trestných činov mravnostnej kriminality v roku 2012 v Slovenskej republike
bolo v policajných štatistikách zaevidovaných 841. Nižšie uvedená tabuľa má
obdobný charakter ako tabuľka obetí a trestných činov násilnej kriminality.
Tabuľka 2 Obete mravnostnej kriminality
SPOLU
TR. ČINY

OBETE
ŽENY

znásilnenie

88

86

0

86

sexuálne zneužívanie zverenej osoby

31

19

7

26

sexuálne zneužívanie ostatných osôb

466

393

64

457

56

38

18

56

ohrozovanie vírusom, pohl. nemocou

2

2

0

2

ubliž. na zdr. pohl. nem. - úmyselné

0

0

0

0

ublíženie pohl. chorobou - z nedbanliv.

0

0

0

0

23

13

5

28

7

0

0

0

MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA

sexuálne násilie

obchodovanie s ľuďm
ostatné mravnostné tr. činy

OBETE
MUŽI

OBETE
SPOLU
(žena+muž)

Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality

Rovnako ako v prípade násilnej kriminality aj v evidovanej mravnostnej
kriminalite sa objavujú rozdiely medzi zaevidovanými trestnými činmi a počtom
obetí týchto trestných činov.
Jednoznačne najviac obetí, a to 457, bolo v SR v roku 2012 zaevidovaných
pri trestnom čine sexuálneho zneužívania ostatných osôb, nasledovali obete

trestného činu znásilnenia, sexuálneho násilia, obchodovania s ľuďmi, sexuálneho zneužívania zverenej osoby a trestného činu ohrozovania vírusom či
pohlavnou chorobou.
Ženy sa stali obeťami mravnostnej kriminality najčastejšie pri trestnom čine
sexuálneho zneužívania ostatných osôb, následne pri trestnom čine znásilnenia,
sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania zverenej osoby a pri trestnom čine
obchodovania s ľuďmi.
Obetí mravnostnej kriminality mužského pohlavia bolo najviac zaevidovaných taktiež pri trestnom čine sexuálneho zneužívania ostatných osôb, následne
pri trestnom čine sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania zverenej osoby
a pri trestnom čine obchodovania s ľuďmi. V komparácii so ženami ako obeťami
mravnostnej kriminality u mužov nebol zaevidovaný ani jeden prípad trestného
činu znásilnenia, čo však neznamená, že takýto prípad sa v skutočnosti nestal,
pretože nesmieme zabúdať na extrémne vysokú latenciu mravnostnej kriminality.
Záver
Oficiálna policajná štatistika ponúka omnoho viac informácií o obetiach
kriminality v SR. Nie je však možné im venovať väčšiu pozornosť z dôvodu
určeného maximálneho rozsahu príspevku.

Vybrané problémy vztahu extremismu a terorismu
z kriminologického hlediska
SELECTED ISSUES OF RELATION BETWEEN EXTREMISM
AND TERRORISM FROM THE CRIMINOLOGICAL POINT OF VIEW

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD.
Anotace:
Příspěvek se zabývá konceptualizací vztahu mezi extremismem a terorismem.
V příspěvku dominuje kriminologický přístup, avšak objekt výzkumu lze charakterizovat jako multidisciplinární pole. Autor vysvětluje terorismus jako specifickou
metodu části extremistické scény.
Annotation:
This paper deals with conceptualization of relation between extremism and terrorism. Criminological approach dominates in this paper, however, research object
can be characterized as a multidisciplinary field. Author explains terrorism as
a specific method of extremist scene.
Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu „Metody predikce dlouhodobého
geopolitického vývoje střední Evropy“ (VF20102015005), financovaného Ministerstvem vnitra České republiky.
1. Úvod
Cílem tohoto příspěvku je nastínit základní modely vztahu mezi extremismem a terorismem z kriminologického pohledu. Jedná se o aktuální výzvu
kriminální politiky, ať již ve vazbě na konkrétní případy v České republice anebo
z pohledu konceptualizace v Evropské unii85). Je přitom třeba upozornit na skutečnost, že v této oblasti se úzce překrývají a doplňují poznatky kriminologie
a dalších vědních oborů (především politologie), což souvisí se samotnou podstatou fenoménů extremismu a terorismu. V příspěvku budou nejprve objasněny
základní výzvy pro obecnou konceptualizaci extremismu a terorismu a následně
bude prezentována problematika jejich vzájemné provázanosti, kde budou naznaCharakteristické je např. konstatování Michaela Kocába po žhářském útoku ve
Vítkově v roce 2009, který uvedl, že dosavadní protiromské pochody byly
extremismus, ale tento útok je terorismus (ČTK, Romea 2009). Toto politické
konstatování však nenašlo odezvu v trestněprávním posouzení celé věci. V
pravidelných zprávách Europolu
o terorismu se objevují v kapitolách o
levicovém a pravicovém terorismu i podkapitoly o levicovém a pravicovém
extremismu, kam jsou řazeny případy násilí, které nedosahuje teroristické intenzity. To
se týkalo i vítkovské kauzy (Europol 2010: 29). Jasná hranice mezi oběma jevy však
stanovena není.

85)

čeny hlavní problémy a směry dosavadního výzkumu. S ohledem na rozsah
příspěvku se jedná pouze o základní přehled.
2. Základní model vztahu extremismu a terorismu
Z hlediska základního vztahu terorismu a extremismu je možné vycházet
z modelu, který terorismus klade jako specifickou podoblast v rámci extremismus,
přičemž extremismus spadá do ještě širšího rámce radikalismu (kdy radikalismus
označuje v obecné míře politické postoje, usilující o razantní proměnu společnosti).
Terorismus

Extremismus

Radikalismus

Zdroj: Bötticher, Mareš 2012: 55

3. Terorismus jako výzva pro kriminologický výzkum
Terorismus je v současnosti vnímán především jako metoda (doktrína)
prosazování zájmů, jsou však i pojetí, která jej chápou jako ideologii. Toto pojetí
je však sporné, protože terorismus může být využíván různými ideologickými
(či náboženskými) směry, sám o sobě však ideologii nevytváří. Obecná shoda
na definici terorismu neexistuje, ať již v akademické sféře či v mezinárodním
společenství86). Zřejmě nejsilnější akceptaci získala pracovní definice Rady bezpečnosti z roku 2004. Přehled vybraných přístupů k vymezení terorismu je uveden v následující tabulce.
86)

Přehled hlavních problémů při vymezení terorismu lze vymezit s pomocí následujících
otázek:
Je terorismus ideologie či metoda?
Jedná se o normativní/hodnotově podbarvený koncept? („Pro jednoho terorista,
pro druhého bojovník za svobodu“)?
Je nutnou podmínkou kriminální charakter činu (problém legality státního terorismu).
Má terorismus vždy politické cíle?
Jedná se o subversivní i represivní jev?
Liší se teror a terorismus?
Jaká intenzita násilí a poškození je charakteristická pro terorismus?
Má terorismus jen skupinový nebo i individuální charakter?
Proti jakým obětem směřuje terorismus (jsou civilisty i držitelé moci, vojáci v mírových
oblastech apod.)?
Jsou teroristy jen přímí pachatelé nebo i iniciátoři činů? (Mareš 2005: 16-22)

Tabulka 1. Vybrané definice terorismu
Autor

Pojetí

Walter Laqueur

Systematicky pojaté násilí motivované politickými cíli.

Alex Schmid

Teroristický čin je mírovým ekvivalentem válečného zločinu.

Miroslav Mareš

Terorismus je použití agresivního a excesivního násilí (anebo
hrozba použitím takového násilí), které je naplánováno s dominantním účelem vyslat vážné zastrašující poselství zřetelně
většímu počtu lidí (cílovému publiku), než pouze těm, kteří jsou
primárními násilnými akty nebo hrozbami bezprostředně poškozeni.

Rada
bezpečnosti OSN
(pracovní
definice)

Kriminální činy, zahrnující civilisty, spáchané s úmyslem způsobit smrt nebo vážné tělesné zranění, nebo braní rukojmí,
s účelem vyvolat stav teroru v široké veřejnosti nebo ve skupině
osob nebo jednotlivých osob, zastrašit populaci nebo donutit
vládu nebo mezinárodní organizaci, aby učinila nebo neučinila
nějaký čin, a jiné činy vytvářející skutkové podstaty v rozsahu,
jak jsou definovány v mezinárodních konvencích a protokolech
vztahujících se k terorismu.

Zdroj: Laqueur 2003: 354, Mareš 2005: 22, Schmid 2004: 203, United Nations Security
Council 2004.

Terorismus je v zásadě pojímán nejčastěji jako metoda (doktrína, strategie)
prosazování politických zájmů (existují však i pojetí jako ideologie). Terorismus je
v řadě definici chápán a priori jako kriminální čin, což je jeden z hlavních důvodů
kriminologického zájmu. Samotná kriminalizace terorismu jako specifického druhu
kriminality odlišující tuto kriminalitu od jiných činů je předmětem kriminologického
zájmu87). Terorismus je navíc možné vnímat i jako specifické kriminogenní prostředí, na něhož jsou navázány další druhy kriminality (zpravidla ve vazbě
na financování teroristických skupin - např. obchod s ilegálním zbožím, zvláště
drogami, či racketering maskovaný jako „revoluční daň) (Grabosky, Stohl 2010:
6-7). Teroristé mohou navíc spolupracovat se skupinami organizovaného zločinu
při bezprostřední realizaci teroristických akcí, ať již jako zákazníci či zadavatelé
teroristických útoků (Mareš 2005: 24)88).

87)

Někteří autoři se věnují i státním terorismu jakožto specifickému podtypu státních zločinů (Grabosky, Stohl 2010: 51-70).
88)
V tomto směru se spekulovalo v roce 2006, kdy bylo teroristickým útokem ohroženo
pražské židovské město (Mareš 2011a: 122), že islamistické organizace najaly
na uskutečnění útoku kosovoalbánskou mafii. Spekulace zůstaly nepotvrzené (Novinky 2006).

4. Extremismus jako kriminologická výzva
Extremismus je pojmem, kterému různí autoři i instituce přisuzují různé
významy89). Přehled nejvýznamnějších přístupů (podaný ve zjednodušené formě),
je obsažen v následující tabulce.
Autor

Pojetí

Gus Martin

Excesivní a intolerantní názory a aktivity.

Jan Charvát

Antirežimní a antisystémové názory a aktivity (v demokratických i nedemokratických režimech).

Michael Minkenberg

Násilné politicky motivované netolerantní názory a aktivity.

Uwe Backes –
Eckard Jesse

Názory a aktivity směřující proti hodnotám demokratického
ústavního státu.

Cas Mudde

Názory a aktivity směřující proti substantivnímu jádru demokracie.

Zdroje: Martin 2013:, Charvát 2006: 11-12, Minkenberg 1998, Backes, Jesse 2005,
Mudde 2006: 88-89).

V oficiálních dokumentech Parlamentního shromáždění Rady Evropy90)
i v ČR (Smolík, Mareš 2010: 41-42) je extremismus vymezován v pojetí, které
odpovídá Backesovu a Jesseho pojetí, pojetí Europolu je bližší Minkenbergovi.
V další kapitole tohoto příspěvku bude využíváno pojetí Backese a Jesseho.
V globálním kriminologickém kontextu je problematika extremismu upozaděna na úkor konceptu hate crime91). Je to pochopitelné, protože hate crime je
originální kriminologický koncept (s jasným odrazem v právu), zatímco koncept
extremismu vznikl v politologickém a státovědeckém kontextu a jeho právní
percepce je rozdílná. Nicméně i koncept hate crime je předmětem debat (Garland
2012).
Extremismus může být různým způsobem pojímán a kriminalizován ze strany státních orgánů, což je důležité i z hlediska kriminologického výzkumu. Může
89)

Jsou však i autoři, kteří jeho užití v sociálních vědách zcela odmítají (Mohr, Rübner
2010).
90)
Jedná se o rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy „Boj proti extremismu:
cíle, nedostatky a nezdary“, včetně zprávy k ní. Parliamentary Assembly Council of
Europe (2010).
91)
Ne však v ČR, kde kriminologické studie o extremismu vznikají od poloviny 90. let
zvláště v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (Marešová a kol. 1999). Vztahu
extremismu a zločinů z nenávisti se věnovala i Marcela Moulisová v práci autorského
kolektivu z Policejní akademie o aktuálních kriminologických problémech (Zapletal
a kol. 1999: 204-205).

se tak dít výslovně (jako na Slovensku, kde je extremistická kriminalita tímto
pojmem nazývána i v trestním zákoně) nebo pomocí specifických skutkových
podstat pojímaných jako extremistických ne přímo v zákoně, ale v koncepčních
oficiálních dokumentech (příklad ČR) (Mareš 2003: 556-558). Mohou existovat
různé modely ochrany demokracie dle míry kriminalizace extremistických projevů,
zvláště verbálních, zhruba na ose tolerantní demokracie (příklad USA) - militantní
demokracie (příklad SRN a ČR) - autoritativní demokracie (příklad Rusko) (Thiel
2009, Klump 2004). Extremisté mohou využívat „běžnou“ kriminalitu k podpoře
svých aktivit (loupeže, vydírání apod.) a mohou být i nezávisle na angažmá
v extremistické scéně činní v kriminální scéně a aktivitách.
5. Odlišení extremistického a teroristického násilí a okolnosti přechodu
od extremismu k terorismu
Extremismus je obecně širší kategorií, než je terorismus. Ne každé extremistické násilí je teroristické92). Důležitým kritériem pro vymezení terorismu jsou
plánovanost, motivace, snaha vyslat zastrašující poselství. Ne vždy musí být
rozhodující intenzita násilí (např. i ad hoc násilný střet mezi extremisty různého
zaměření může mít obdobný rozsah násilí a dopady jako teroristický útok).
I masové davové násilí může mít za určitých okolností znaky terorismu, pokud je
dav řízen k brutálnímu násilí anebo kryje teroristické aktivity (Strmiska 2001: 15).
Přechod od neteroristických extremistických metod k teroristickým (Mareš
2011: 243) je subjektivně ze strany jeho aktérů zpravidla vnímán jako racionální
volba. Může se jednat o náhradu (quasi)legální strategie i o její komplementární
doplnění. Zatím nevznikla obecná teorie tohoto přechodu, existují pouze vhodná
koncepční schémata pro výzkum. Jedním z nich je následující model kontextuální
struktury extremismu/terorismu od Uwe E. Kemmesiese.

Ideologie/osoba
Mikrosystém
Mesosystém
Exosystém
Makrosystém
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Extremisté mohou např. využívat i paramilitárních jednotek ve vojenských konfliktech,
tyto paramilitární jednotky se ale mohou podílet i na teroristických aktivitách (Mareš
2012: 46-47).

Extremistická/teroristická Psychické dispozice; internalizované hodnoty a normy,
osoba
znalosti, schopnosti.
Extremistická/teroristická Politické anebo náboženské vůdčí ideje a zájmy.
ideologie
Mikrosystém

Bezprostřední sociální a materiální okolí socializace
a teroristických aktivit.

Mesosystém

Sociální síť mikrosystémů, na nichž subjekt participuje.

Exo-systém

Sociální struktura formálního a neformálního druhu,
která řídí vzor průběhu a aktivit uvnitř meso- a mikrosystémů.

Makrosystém

Kulturně zakotvené anebo u dílčích skupin zastávané
hodnotové postoje, normativní struktury a (ritualizované)
formy styků.

Zdroj: Kemmesies 2006: 17.

6. Závěr
Extremismus a terorismus jsou vzájemně provázanými fenomény. Oba mají
silný politický podtext, z kriminologického hlediska jsou však relevantním předmětem výzkumu (více než jiné „politicko-deliktní“ fenomény, např. špionáž).
Jedná se pochopitelně o multidisciplinární výzkumné pole (je zde zvláště úzká
vazba na politologický výzkum). Kriminologický zájem u obou jevů směřuje jak
ke specifikům kriminalizace v historickém a sociálním kontextu, tak i k propojení
s „běžnou“ kriminální sférou. Velkou výzvou výzkumu extremismu/terorismu
a jejich jednotlivých směrů z hlediska různých disciplín jsou dynamika a vzájemná
provázanost teroristických a jiných násilných i nenásilných strategií a taktik,
využívaných extremisty.

Kriminologické aspekty extremismu a vybrané
trendy
CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF EXTREMISM AND SELECTED
TRENDS

Mgr. Barbora VEGRICHTOVÁ, MBA
Anotace:
Článek se zabývá problematikou extremismu z pohledu kriminologie. Autor
charakterizuje jednotlivých forem trestné činnosti s extremistickým podtextem
a popisuje nejvýznamnější kriminogenní faktory. Dále jsou v články zmíněny
vybrané aspekty extremismu a současné trendy.
Annotation:
The article deals with the issue of extremism from a criminological point of view.
The author characterises the forms of the crimes with extremist subtext and
describes the most important criminogenic factors. Further, there are mentioned
the selected aspects of extremist activites and the current trends.
V následujících řádcích bude extremismus nastíněn z pohledu jedné z mnoha vědních disciplín, která se touto problematikou také zabývá. Je třeba akcentovat, že pohledů a přístupů k tomuto fenoménu existuje celá řada a nelze
kompetentně a zodpovědně hodnotit, který je exaktnější či více využitelný v praxi.
Problematika extremistické kriminality vyžaduje komplexní přístup a je třeba
zkoumat veškeré relevantní jevy a procesy ve vzájemných souvislostech s ohledem na jejich dynamiku a variabilitu.
Formy trestné činnosti s extremistickým podtextem
Extremismus není v českém právním řádu terminologicky zakotven a definován. Pod pojmem trestné činy s extremistickým podtextem Ministerstvo vnitra
a bezpečnostní složky rozumí ty formy trestné činnosti, o nichž je důvod se
domnívat, že byly extremistickými postoji motivovány nebo ovlivněny.
Aktivity extremistů a způsoby jejich působení se v průběhu let vyvíjejí
a poměrně pružně se transformují a adaptují na nové podmínky. Nebezpečnost
extremistických skupin necharakterizují výlučně pouze jejich projevy násilí
a agresivity. Aktivity extremistů a jejich schopnosti se vyvíjejí, jejich veřejné
projevy se profesionalizují a celková image a způsob vystupování se stává
kultivovanější a sofistikovanější.

Charakter a formy trestné činnosti s extremistickým podtextem jsou velice
variabilní a nesourodé. Obecně lze tedy rozlišit extremistickou trestnou činnost
do tří základní kategorií:
brachiální,
verbální,
grafická.
Pochopitelně toto členění je pouze orientační. V praxi se můžeme setkat
s trestnými činy, které obsahují kombinaci výše uvedených forem extremistické
kriminality.
Násilná trestná činnost extremistů
Násilná trestná činnost s extremistickým podtextem se vyznačuje vysokou
mírou brutality a agresivity. Nenávist vůči určité skupině obyvatel či menšině je
zpravidla živená ideologií extremistické skupiny. Ataky na minoritní skupiny jsou
ze strany extremistů prezentovány jako projevy vlastenectví a patriotismu. Pachatelé takových trestných činů jsou v očích skupiny vnímáni jako hrdinové a bojovníci za čistotu a svébytnost národa. Eskalaci násilných útoků mohou ovlivnit určité
regionální problémy v rámci konkrétní lokality či celkové společenské klima.
Brachiální extremistická trestná činnosti může mít podobu fyzického i psychického násilí. Cílem vyhrožování a dalšího napadání menšin pro jejich rasu, etnickou či národnostní příslušnost nebo jiné postavení je především demonstrovat
sílu a zastrašit.
Pro tyto trestné činy je typické, že jen výjimečně se u nich objevuje příprava.
Převažuje spontánní jednání jako reakce na vzniklou situaci. Zpravidla se jedná
o trestnou činnost nepřipravenou a neorganizovanou, která často vyplynula
z předchozí konfliktní situace (setkání s občany romské národnosti). Násilným
akcím často předchází „skluzavky“ nálady (alkohol, drogy, hudba).93)
Verbální trestná činnost extremistů
Verbální útoky spočívají v provolávání různých hesel (např. SIEG HEIL),
slovní urážky a napadání občanů i cizinců pro jejich příslušnost k určitému
národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob. Patří
sem i projevy na různých extremistických shromážděních či hudební produkce
s rasově orientovanými texty apod.94)
Gradující tendenci mají verbální útoky na představitele bezpečnostní složek,
specialisty zabývající se problematikou extremismu a zejména soudní znalce.
Extremistická scéna v České republice vyspívá ve smyslu své vlastní prezentace,
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Právní ochrana etnických menšin v ČR. Závěrečná zpráva z výzkumu. Praha: IKSP.
2002. s. 226.
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HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ASPI a.s., 2008.
s. 152.

úrovně veřejných projevů a stylu vystupování. Inspirují se v zahraničí a formy
a postupy extremistické propagandy transponují do českých poměrů.
Veřejná vystoupení a akce jsou doménou především pravicového extremismu, i když pozadu nezůstávají ani levicoví extremisté. Zejména novodobí neonacisté a jejich vůdčí představitelé se soustřeďují na zlepšení jejich verbálního
projevu. Sami sebe prezentují jako ve skutečnosti diskriminovanou a utlačovanou
skupinu, která je ze strany státu perzekuována za vyjadřování svých myšlenek
a projevování vlastních názorů. Své přívržence odsouzené za trestnou činnost
s extremistickým podtextem glorifikují a uměle jim vytvářejí aureolu politických
vězňů a mučedníků.
Grafická trestná činnost extremistů
Trestné činy extremistů, které jsou páchány grafickou formou, jsou v současnosti rovněž velmi rozšířené. Vzhledem k tomu, že elementárním pilířem těchto
extremistických uskupení je šíření informací, ať jsou jakkoli zkreslené, reinterpretované a vytržené z kontextu, potřebují vhodné prostředky a multimediální
nástroje. Ideální platformou se pro ně stal internet. Na webových stránkách
extremistické skupiny zveřejňují různé texty, poutače, symboliku, plakáty a šablony ke stažení, jejichž obsahem je zjevná či skrytá nenávist a zášť k vybraným
minoritám. Internetové prostředí a sociální sítě plní funkci koordinační a iniciační.
Hojně využívané sociální sítě slouží k informování o plánovaných akcích nebo
jako diskusní fórum. Anonymita a nesnadná identifikovatelnost účastníků diskusí
je pro ně zásadní výhodou. Tento instrument umožňuje extremistům vyjadřovat
své radikální, nekonformní a často i urážlivé komentáře, dehonestující či diskriminující zájmové skupiny obyvatelstva.
Do kategorie grafické trestné činnosti s extremistickým podtextem je možné
zařadit dále různé letákové a plakátové akce, vyvěšování transparentů, publikační a vydavatelskou činnost, sprejování nápisů, výrobu a distribuci propagačních
materiálů, předmětů a věcí se symbolikou relevantní pro extremistickou scénu aj.
Kriminogenní faktory extremistické kriminality
Kriminogenní faktory (též rizikové faktory) - okolnosti usnadňující vznik,
trvání či rozšiřování kriminálního jednání jedince, příp. skupiny, ale i sociální jevy
vytvářející vhodné podmínky pro kriminalitu nebo ji podporující (např. nezaměstnanost, válečné a náboženské konflikty, terorismus, prostituce, chudoba apod.).
Často bývají označovány jako příčiny kriminality.95)
Vyhodnocení relevantních kriminogenních faktorů hraje rozhodující roli
v oblasti prevence extremistické kriminality a do značné míry i její predikce.
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ZOUBKOVÁ, Ivana et al. Kriminologický slovník. Plzeň: A. Čeněk, 2011, s. 92.

V obecné rovině je možné rozdělit kriminogenní faktory extremismu na dvě
oblasti. Jedná se o kriminogenní faktory:
- individuální, které souvisejí s psychickými a fyzickými vlastnostmi jedince,
s jeho osobností, chováním; může se jednat o individuální dispozice (postojové
stereotypy),
- společenské (objektivní) faktory, které působí v rámci celého společenského
systému.
Tyto roviny však není možné posuzovat odděleně, ale problematiku extremismu je třeba zpracovávat komplexně, v širším kontextu a souvislostech, jak
z pohledu celkové globální situace, tak z pohledu osobnostního přístupu a hodnot.
Činnost extremistických skupin, jejich ideologická základna i formulace
programového zaměření přímo či nepřímo reaguje na společenskou, politickou
a ekonomickou situaci ve státě. Vliv společenských (objektivních) faktorů je tedy
možné v případě extremistické kriminality považovat za zásadní.
Společenská situace jako kriminogenní faktor
Společenská situace jako kriminogenní faktor je ovšem chápana jako
zastřešující, obecný pojem pro celou řadu specifických oblastí, které mohou
být spouštěčem extremistických aktivit v různém rozsahu.
Důležité je sledovat vývoj extremismu na celostátní, regionální i lokální
úrovni a zaměřit se na obecný vývoj spektra aktivistů určitého extremistického
směru. Ti mohou pod vlivem dobových trendů měnit názvy organizací, v nichž
působí. Mohou přitom být členy registrovaných uskupení, která navenek vystupují
umírněněji, a současně členy neregistrovaných militantních struktur.96)
Společenské příčiny působící jako kriminogenní faktory trestných činů
z nenávisti můžeme rozdělit do tří rovin:
1. obecné, působící na celou společnost,
2. skupinové, působící na jednotlivé rizikové skupiny,
3. individuální, působící na konkrétního pachatele.97)
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Kriminogenní faktory obecné
Mezi vnější, obecné faktory je možné zařadit postupující globalizaci.
Globalizace a s ní rostoucí modernizace se dotýká prakticky celé společnosti.
Pro extremistické skupiny je tato situace spouštěcím mechanismem pro jejich
aktivity i celkové zaměření. Jedním ze stěžejních témat extremistů se tedy stala
otázka členství České republiky v nadnárodních institucích (Evropská unie či
NATO).
Dalším faktorem obecného charakteru je zvyšující se migrace obyvatelstva
a multikulturalismus. S touto oblastí bezprostředně souvisí sociální, přistěhovalecká a azylová politika státu.
Především rasismus je dáván do souvislostí s migračními vlnami, které se
nekontrolovatelně přehnaly Evropou i dalšími kontinenty a přinesly nejen značné
komplikace v oblasti hospodářské a sociální, ale i radikální změny v psychice
jednotlivců i skupin obyvatel v zemích, kam tyto vlny směřovaly. Kvantitativní
a alokační intenzita migrace obyvatelstva (mezistátní, kontinentální a interkontinentální) je jedním z dominantních znaků současného globalizujícího se světa.
Pokračující migrační proces vede k střetávání různorodých kultur, k jejich soupeření a vytlačování jednotlivých kultur a jejich tradic.98)
Právní systém a legislativa přestavuje rovněž významný faktor obecného
charakteru. Mezery v zákonných normách či neadekvátní aplikace práva soudy
může být příčinou zintenzivnění a eskalace extremismu. Charakteristickým
znakem současné extremistické scény je, že jejich členové jsou schopni dobře
se orientovat v platné legislativě. Studují zákony, najímají si odborníky a právní
poradce.
Extremismus ovlivňuje rovněž vývoj v oblasti techniky a komunikace.
Navzdory tomu, že technologický rozvoj lze považovat za pozitivní jev, v konečném důsledku může působit jako kriminogenní faktor. Moderní komunikační
technologie se staly v rukách extremistů významným nástrojem propagace
a usnadnily extremistickým uskupením jejich existenci a fungování.
V neposlední řadě je třeba zmínit další významný faktor, a to oblast ekonomiky a politiky. Hospodářská situace ve státě a politické skandály mohou být
významným faktorem, který působí a ovlivňuje celou společnost. Pocit existenční
nejistoty, kolísající ekonomika, celostátní zdražování a nestabilní postavení státu
působí jako iniciační mechanismus pro extremistické aktivity.
Kriminogenní faktory skupinové
Vzhledem k tomu, že pachatelé trestných činů s extremistickým podtextem
pocházejí zpravidla z mladších věkových skupin, je ze skupinových faktorů třeba
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HUNTINGTON, Samuel. Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu. Praha:
Rybka Publishers, 2001, s. 430.

zmínit zejména ty, které souvisejí s procesem dospívání. Patří sem např.
nedostatečná životní zkušenost, revolta proti zavedeným způsobům chování,
otevřenost novým myšlenkám, sklon k radikálním postojům a rozhodnutím, malá
schopnost domýšlet následky svého jednání. K tomu je třeba přičíst snahu
„někam“ patřit, prezentovat svou příslušnost k určité skupině, nacházet podporu
a uznání mezi svými vrstevníky.99)
Jedinec je svázán s hodnotovým a normativním systémem, který vytváří
dostatečný komplex zábran proti nežádoucímu chování. Mnohá násilná činnost
však není aktivitou izolovaného jedince, ale projevem skupiny (nebo dokonce
davu). Příslušnost ke skupině poskytuje jedinci skupinovou identitu, jež na jedné
straně podporuje jeho sebevědomí a sebejistotu, a na druhé straně redukuje
některé složky individuality: mění jeho uvažování, citové prožívání apod. (přinejmenším v době, kdy je aktivní v rámci skupiny). Ve skupině jedinec získává pocit
větší moci a není nucen k individuální zodpovědnosti.100)
Kriminogenní faktory individuální
Na individuální úrovni se u disponovaných jedinců objevují důvody jako
například nedostatečné osobnostní vyzrání, strach z neznámého a ohrožení
pocitu jistoty, touha po moci a vládnutí, zvýšená agresivita či explicitní vyznávání
rasistických hodnot.101)
Charakteristické složky procesu dospívání, tj. hledání svého místa ve světě,
otevřenost novým myšlenkám, popírání zavedených způsobů myšlení a chování,
zvýšená kritičnost ke společnosti, sklon k radikálním postojům a rozhodnutím,
nedostatečná životní zkušenost, malá schopnost představit si důsledky svého
chování a jednání, malá schopnost vcítit se do postojů těch ostatních, věkem
daný egoismus, upřednostňování černobílého vidění světa atd. A také snaha
někam patřit, nacházet podporu a uznání mezi vrstevníky, prezentovat vnějšně
svojí příslušnost k uznávaným skupinám, touha po sdružování se se stejně
smýšlejícími v odporu proti starším, „měšťákům“ apod., to všechno usnadňuje
příklon mladého člověka k extremním názorům a vede jej k extremním projevům.102)
Extremistické skupiny zdárně využívají ve svých projevech manipulativní
techniky a ovlivňování obyvatelstva (etnické menšiny, cizinci, homosexuálové
atd.). Předestírají veřejnosti obraz společného nepřítele, viníka všech jejich
problémů. Jeho odstraněním, diskriminací či likvidací se řeší společný problém.
99)
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Extremisté vyvolávají a živí ve svých posluchačích určité postojové stereotypy
a rozdmýchávají tradiční či moderní předsudky.
Člověk, mající vůči někomu předsudky nebere v potaz žádná další alternativní vysvětlení a to znamená, že výsledek jeho interpersonálního hodnocení je
již dopředu určen. Negativní předsudky mohou být až extrémně nepřátelské vůči
komukoliv na základě rasy, kultury, vyznání, vzhledu apod.103)
Jediným znakem, o kterém není pochyb a u kterého neočekáváme radikální
změnu, je skutečnost, že většina extremistů - členů a příznivců extremistických
skupin jsou mladí lidé.104)
Mladým vyhovuje i extremistickými skupinami upřednostňované černobílé
vidění světa a shrnování problémů a úkolů do jednoduchých hesel, hledání
nepřítele, odpovědného za vše, co jim vadí. Také navrhovaná řešení problémů
jsou jednoduchá a řešitelná často samotnou skupinou nebo hnutím. Každý člen
skupiny je tak velmi důležitým, platným členem, který osobně může řešit nebo se
spolupodílet na řešení společenských problémů, které ostatní členové společnosti, pracovníci státních institucí apod. nejsou schopni či ochotni z různých
důvodů řešit (protože jsou horší, slabší, chybí jim správné ideály, patří k nepřátelské skupině atd., než členové kmenové extremistické skupiny).105)
Shrnutí
Výše uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že aktivity extremistických skupin se neustále vyvíjejí a precizují. Dá se předpokládat, že komplikovaná sociální
situace v České republice, společenské klima a stav společnosti představuje
ideální platformu pro rozvoj a gradaci projevů extremismu a extremistických
skupin. Je nejen v zájmu státu, ale i celé společnosti učinit potřebné kroky
a opatření k zamezení eskalace těchto činností. Vzhledem k faktu, že trestné činy
s extremistickým podtextem jsou velmi variabilní a mohou být spáchány různou
formou, klade tato situace vysoké nároky na odbornost a profesionalitu bezpečnostních složek a zainteresovaných institucí státního i nestátního charakteru.
Svoji roli v této oblasti nehraje pouze represe. Je nanejvýš důležité věnovat
i pozornost smysluplné a efektivní prevenci.
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Skupinové procesy v prostředí krajní pravice
GROUP PROCESSES IN RADICAL RIGHT-WING

Mgr. Ing. Jiří Čeněk, PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
Anotace:
Tento příspěvek se věnuje skupinovým procesům v prostředí krajní pravice.
Ze sociálněpsychologické perspektivy popisuje některé procesy, které mají vliv
na chování jedinců v radikálních krajně pravicových skupinách. Tyto mechanismy
jsou blíže představeny a diskutovány. Jedná se především o procesy jako je
deindividuace, skupinová koheze a polarizace, identifikace, poslušnost a konformita atp.
Annotation:
This paper is devoted to problematice of group processes in radical right-wing
settings. It describes selected group processes that have effect on behavior of
individuals in radical right-wing social groups. These processes and mechanisms
- more specifically: deindividuation, group cohesion and polarization, identification, obedience, conformity, etc. - are closely introduced and discussed.
Úvod
Pokud se dnes sociální vědy zabývají krajní pravicí, většinou tak činí z politologické, historické, bezpečnostní či sociologické perspektivy. (Srov. Mareš
2003, Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová, 2011, Danics 2003) Tento příspěvek se
pokusí zaměřit na psychologické aspekty krajně pravicových sociálních skupin,
popíše některé mechanismy106), která mají vliv na skupinovou dynamiku a jednotlivé role, vztahy, postoje a ideologické prvky krajní pravice.
Skupinové procesy v prostředí krajní pravice:
Přestože většina analýz krajní pravice popisuje jednotlivé - většinou násilné akce, málokteré odborné práce se věnují psychologické perspektivě. Tuto psychologickou perspektivu lze členit na tři úrovně: 1) makrosociální, která se věnuje
hromadnému chování, davům a panickým reakcím v případě demonstrací;
2) mezosociální, která se zabývá malými sociálními skupinami (partami, gangy
106)

Slovo mechanismus se Původně objevovalo ve spojení „obranný mechanismus“ jako
pojmenování určitých procesů popsaných psychoanalýzou. Jde o slovo, které svádí
k pojímání duševního života v duchu mechaniky, něčeho mechanického, tedy stereotypního, strojového a netvůrčího. Jestliže však termín chápeme metaforicky (a jinak jej
chápat nelze), můžeme ho používat ve významu uspořádané posloupnosti stavů nebo
procesů, aktů, úkonů, operací, jimiž je realizována nějaká činnost, projev (viz Smékal
2002: 54). V tomto textu budeme používat termín skupinové procesy.

atp.); a 3) mikrosociální na úrovni psychiky jedince. Sociální procesy, kterým se
v tomto příspěvku věnujeme se zpravidla vztahují k rovině makro- a mezosociální.
Davové chování a deindividuace
První úroveň se věnuje hromadnému chování, které Mikšík (1980) popisuje
jako specifický typ chování sociálního. Jeho specifičnost spočívá v tom, že je
vyvolán působením neobvyklých životních okolností na soubor jedinců, kteří se
z rozmanitých příčin ocitli ve vzájemné koexistenci za podmínek vzniku stresogenních podnětů vnějšího prostředí, takže dochází k homogenizaci jejich prožitků
a interakčního chování na základě výrazně působících situačních determinant
(viz Mikšík 1980). V případě krajní pravice se jedná především o demonstrace,
násilné střety, výtržnosti atp. Mikšík v těchto případech upozorňuje na případy
„disinhibice primitivního sociálního chování“. Tento mechanismus, spočívá
ve ztrátě a odtlumení zábran u jedince, v ČR se jedná především o demonstrace
násilného charakteru, kdy dochází ke střetu mezi účastníky demonstrace a Policií
ČR, případně mezi radikálními skupinami z opačného pólu politického spektra
(např. neonacisty a Antifašistickou akcí).
V případě jednotlivých násilných akcí se zmiňuje i fenomén deindividuace,
který se projevuje sníženým sebehodnocením nebo tendencí k sebepřeceňování,
ale také menší sebekritičností a sníženou potřebou introspekce jako prostředku
kritického přezkoumávání vlastních činů. Na makrosociální úrovni vyúsťuje
deindividuace ve vznik davového chování, na rovině mikrosociální se pak projevuje disinhibicí chování. Jedince rovněž přestává zajímat, co si o něm druzí
myslí. V situaci deinviduace se tak zeslabují inhibiční způsoby kontroly chování,
jako je strach, vina, stud nebo úzkost (viz Čermák 1999). Mechanismus deindividuace se projevuje především v případech demonstrací, střetů s jinými skupinami atp. Tento mechanismus je zesilován nejenom situačními faktory, ale i vlivem alkoholu a případně drog.
Jak tvrdí Čermák (1999), je deindividuace proces ochuzující, zmenšující
nebo dokonce ničící jedincův prožitek sebe ve skupinových podmínkách.
Je doprovázena rovněž nedodržováním všeobecně platných morálních norem
a sníženou morální odpovědností. Jedinec, který má na obličeji kuklu a maskuje
se je schopen tyto normy překračovat, protože je u něj díky deinviduaci snížená
kontrola chování. I proto se této problematice věnuje shromažďovací zákon.
V § 14 zákona o právu shromažďovacím jsou uvedeny skutkové podstaty přestupků proti tomuto právu. „Přestupku se dopustí ten, kdo…jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho
identifikaci [obličej nesmí být zakrytý kdykoli v průběhu shromáždění]. (MV ČR,
2012).
Jaké faktory ke vzniku deindividuace přispívají a v jaké podobě se s těmito
faktory můžeme setkat v prostředí krajní pravice? Tyto faktory přehledně shrnuje

Myers et al. (1993). Jedná se zejména o fyzickou anonymitu, kterou lze v prostředí krajní pravice sledovat jak ve smyslu tendence k uniformitě - podobný styl
účesu, podobný styl oblékání: dříve typické bombry, vojenské kalhoty a boty, či
nyní se prosazující black blok styl. Black blok styl prosazuje kompletně černé
oblečení, bez jakýchkoliv nášivek či obrázků. Tento styl oblékání byl přejat
z prostředí anarchoautonomních uskupení, což policii komplikuje práci v případě
zákroků během násilných střetů mezi oběma skupinami (Bastl, Mareš, Smolík,
Vejvodová, 2011). Dále ji lze pozorovat ve smyslu skutečného anonymizování
účastníků prostřednictvím zakrývání obličeje (na demonstracích ultrapravicové
scény, některých ilegálních koncertech, apod.) Druhým faktorem je provozování
vzrušujících (ve smyslu emočního nabuzení) aktivit. Opět zde lze najít paralelu
v krajně-pravicové scéně - společné návštěvy koncertů, sportovních zápasů,
masových demonstrací (například demonstrace v severních Čechách za účasti
Dělnické strany sociální spravedlnosti, či tradiční oslavy jako je například 28. říjen
či Svátek práce), které v důsledku vedou k desinhibici chování a deindividuaci.
Třetím faktorem je snížené uvědomování si sebe sama107). Tento faktor úzce
souvisí s jak s fyzickou anonymitou, tak s emočním nabuzením, a jeho efekty jsou
prohlubovány též užíváním psychoaktivních látek - v prostředí krajní pravice pak
zejména alkoholu.
Jedinci dle Mikšíka (1980) mohou být situačně homogenizování v sociální
soubor buď jenom na základě živelně emocionálního prožívání situačních
elementů s vyústěním v impulsivní aktivitu (mluví se pak o davu a davových
reakcích), nebo na základě stmelení se k účinné, cílevědomé a účelné akci
(mluvíme pak o akceschopné skupině).
Skupinová koheze a polarizace, fenomén skupinového myšlení
Na mezosociální úrovni se jedná především o malé sociální skupiny, které
jsou charakteristické mj. svojí soudržností (kohezivitou) skupiny. Tyto skupiny
vznikají na základě společné ideologické bázi, která se dále projevuje v jejich
politické či jiné (např. propagandistické, vzdělávací, volnočasové ad.) činnosti.
Jako primární motiv pro vznik takto orientovaných skupin je především ideologie,
kterou lze souhrnně označit souborným názvem krajní pravice (konkrétně se
jedná o neonacismus, nacionální šovinismus či pravicový populismus). Pro tyto
skupiny je charakteristický jako kontakt „face to face“, tak i pomocí nových
komunikačních prostředků jako jsou facebook, skype, webové stránky atp. Tyto
kontakty jsou dlouhodobého charakteru a vyznačují se intenzivností a silnými
emocionálními vazbami.
Dalším významným faktorem je i mechanismus identifikace, z čehož vyplývá, že jedinec se posuzuje podle hodnot a ideologie skupiny. Významnými prvky
pro identifikaci je i image a uniformita, která se projevovala především v počátku
devadesátých let, kde byla hojně přejímána image subkultury skinheads. Image
107)

V originále je užíváno self-awareness.

se následně změnila a dnes je preferován neutrální a praktický styl black bloc
(Mareš a kol. 2011).
V kognitivní rovině a rovině rozhodování se tendence k soudržnosti ve skupině projevuje takzvaným fenoménem skupinového myšlení108). Tento fenomén
se projevuje u extrémně soudržných skupin (Hewstone, 2006), mezi které lze
zařadit ne pravicovou scénu jako celek, ale její jednotlivé části na úrovni malých
sociálních skupin. Tento fenomén je způsoben snahou o dosažení konsenzu souladu názorů skupiny jako celku, zejména z důvodu udržení si vlastního
pozitivního obrazu před ostatními členy skupiny. Projevuje se snahou
racionalizovat své činy a současně ignorovat informace, které protiřečí
dominantnímu názoru skupiny (Hayes, 1996; Myers et al, 1993). V prostředí
krajní pravice lze tento fenomén pozorovat například v podobě racionálním
odůvodněním rasově motivovaných útoků, které se odvíjejí od jednotlivých
konceptů, s kterými se v prostředí krajní pravice pracuje. Jedná se například o
představu „boje za bílou rasu“, který byl mimo jiné shrnut Davidem Laneem do
takzvaných 14 slov (Krulík, 2003). „Prostředkem k dosažení bílé Evropy je
zpravidla válka, která je podle zahraničních vzorů nazývána i českými neonacisty
jako Svatá rasová válka či anglickou zkratkou RAHOWA (Racial Holy War),
případně i běžnými pojmy jako rasová válka či občanská válka, nebo se hovoří o
nacionálně socialistické revoluci.
V českých koncepcích této války hraje
kromě antisemitských a protipřistěhovaleckých prvků značnou roli i boj proti
Romům. Průběh války i její strategie jsou však nevyjasněné.“ (Bastl, Mareš,
Smolík, Vejvodová, 2011, s. 175)
Dalším mechanismem je i utváření antagonistických vztahů k jiným skupinám (např. k levicovým aktivistům, novinářům, orgánům činným v trestním řízení
atp.). V zahraniční literatuře je tento jev popisován jako formování takzvané
„in- a outgroup“ - vlastní a cizí sociální skupiny. (Shiraev, Levi 2007) Solidarita
vlastní skupiny je často úměrná antagonismu skupiny cizí, jíž se přisuzují některé
negativní znaky. Uvnitř vlastní skupiny se dále diferencuje vědomí příslušnosti.
K tomuto vědomí „my“ se dospívá na základě citové, zájmové nebo akční integrace (blíže viz Hyhlík, Nakonečný, 1973). Na úrovni jedince se jedná především
o přijmutí hodnotového systému (a ideologie) skupiny ze strany individua, jeho
vztah k hodnotám skupiny atp. Většinou se tento proces popisuje jako interiorizace hodnot. V prostředí české krajní pravice jsou těmito hodnotami mimo jiné
kritika politického režimu, důraz na právo a pořádek, xenofobie, kritika nadnárodních struktur, antikomunismus, kritika globalizace a postmoderních hodnot či
důraz na mučednictví představitelů krajní pravice (Kupka, Laryš, Smolík).
Členství v takto definovaných skupinách působí na utváření postoje 109)
pouze do té míry, do jaké se jedinec se skupinou sám identifikuje, což znamená,
108)
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V origináleje užíváno groupthink.
Postoj je dle Hartla a Hartlové (2000) komplexní tendence odpovídat poměrně
stálým a charakteristickým způsobem na určité opakované situace, myšlenky, objekty,

že jedinec nepřebírá pasivně všechny postoje. Podle Lovaše (1997) jsou
podstatné i faktory motivace, uspokojování potřeb, společné cíle, strukturované
vztahy, vzájemná závislost a interakce v takto definovaných skupinách. Pokud
jedinec určitý postoj přijme, pak je připraven se podle něj chovat, což do jisté míry
umožňují i výše zmíněné faktory. V této souvislosti je nutné zmínit, že vystoupení
z krajně pravicové scény je poměrně obtížným procesem, což si uvědomují
ve Spolkové republice Německo, kde fungují tzv. Exit-programy, které mají za cíl
umožnit jedincům začít „nový život“ mimo prostředí krajní pravice.
V souvislosti s problémem identifikace jedince se skupinou je na místě
zmínit se i fenoménu skupinové polarizace110) (např. Hewstone, Stroebe 2006;
Shiraev, Levi 2007), který lze definovat jako zesílení původního názoru (postoje)
v důsledku střetu s názorem odlišným, či opačným (Myers et al, 1993). Pro ilustraci tohoto fenoménu v prostředí krajní pravice je možno použít hypotetickou
situaci, kdy se rozhodneme uspořádat diskusi mezi skupinami pravicových radikálů a proromských aktivistů na téma soužití s romskou minoritou. Dle „selského
rozumu“ by se dalo očekávat, že vlivem výměny názorů na danou problematiku
dojde k pochopení racionálních argumentů druhé strany, jejich alespoň částečná
akceptace a úprava vlastního názoru. Provedené experimenty (přehledně je
shrnuje např. Myers et al, 1993, s. 323-325 či Hewstone, Stroebe 2006, s. 479482) ukazují, že zpravidla dochází k jevu právě opačnému - utvrzení se ve vlastním názoru a jeho posun do extrému.
Konformita
Významným faktorem je i efektivita jednotlivých krajně pravicových skupin,
která do jisté míry může být ovlivněna rozdělením rolí, vztahy mezi jednotlivými
členy a utvářením tzv. názorových vůdců („opinion leaders“). Mimořádně významná je i tzv. skupinová ideologie (nikoli ideologie politická), která se skládá ze společných názorů, postojů111), předsudků, společných hodnot a norem (srov. Krech,
Crutchfield, Ballachey 1968).
Nakonečný (1997) upozorňuje, že průvodním jevem vytváření a fungování
malých skupin je skupinový konformismus (názorová i behaviorální shodnost)
jako postupné přizpůsobování se skupinovým normám. Krech, Crutchfield
a Ballachey (1968) vidí podstatu konformity v podrobení se nátlaku skupiny,

osoby. Postoje jsou hodně vázané na skupinové mínění a vytvářejí se ve skupinových
interakcích.
110)
V originále je užíváno group polarization.
111)
Postoje (i politické) jako takové nejsou tedy člověku vrozeny, nýbrž se u něho
vytvářejí jako důsledek sociální determinace v průběhu ontogeneze. Utváření a
formování postojů, názorů a předsudků probíhá v rámci celé řady skupin, jichž je
člověk členem, tedy i takových skupin jako jsou krajně pravicové skupiny. Tyto skupiny
mohou být buď organizované, například politické strany či registrovaná sdružení, nebo
na volné bázi (v ČR se jedná například o Národní odpor).

protože má-li dojít ke konformitě, musí nejdříve dojít k rozporu mezi konáním,
hodnocením a myšlením jedince a společností či skupiny.
Jaké faktory mají vliv na tendenci jedince chovat se konformně? Míra
konformity je přímo úměrná velikosti referenční skupiny, její názorové jednotě
a kohezi, je také vyšší na veřejnosti a v neznámých situacích (Myers et al, 1993).
Podobně je míra konformního chování vyšší ve společnostech kulturně homogenních (jako je například právě Česká republika) a mezi příslušníky nižších
socioekonomických vrstev (Shiraev, Levi 2007). Mezi důvody konformního
chování lze uvést jak snahu, aby nás ostatní vnímali pozitivně a akceptovali nás
(podobně jako u fenoménu grouthink), tak snahu být za své chování odměněni
či nebýt trestáni (například v podobě zesměšnění názorovým vůdcem).
Vztáhneme-li výše uvedené poznatky na problematiku krajní pravice, vidíme,
že krajní pravice v ČR splňuje většinu předpokladů pro vznik konformního chování v rámci referenční skupiny - pravicové scény. Objeví-li se v této části společnosti výrazný lídr (názorový vůdce), lze očekávat od české krajně-pravicové
scény značnou míru konformního chování s jejím hlavním proudem (možná
blbost, ale nějak mě nenapadlo, jak to zakončit).
Závěr
Tento příspěvek ve stručnosti shrnuje vybrané skupinové procesy v prostředí
krajní pravice, jako je davové chování a deindividuace, skupinová koheze, skupinové myšlení a konformita. Jak vplývá z výše uvedených teoretických poznatků,
jedná se o aktuální téma, se značnými možnostmi praktické aplikace. Z tohoto
důvodu by bylo vhodné téma hlouběji rozpracovat za pomoci vhodných metod
empirického výzkumu.

Punitivita českých občanů a její kriminálně
politické souvislosti
PUNITIVENESS OF CZECH PUBLIC IN THE CONTEXT OF
CRIMINAL POLICY

PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
Anotace:
Výzkumy veřejného mínění, uskutečněné Institutem pro kriminologii a sociální
prevenci, naznačují, že česká veřejnost inklinuje v posledních letech k výrazně
punitivním postojům. Paradoxně se tak děje za situace, kdy kriminální statistiky
i kriminologické výzkumy naznačují celkový pokles kriminality v naší zemi.
Je proto nutné klást si otázku, kde jsou kořeny těchto postojů a jaké důsledky
mohou mít pro kriminální politiku.
Annotation:
Public surveys carried out by the Institute of Criminology and Social Prevention
revealed that Czech public inclines to punitive attitudes. It is a paradox in the
situation of crime on decrease indicated both by the crime statistics and criminological research. Inevitably we should ask the question where the roots of these
attitudes are and which consequences they can bring for the criminal policy.
Úvod
Termínem punitivita označujeme tendenci trestat či upřednostňovat tresty
(přísné) jako reakci na chování, které je v rozporu se zákonem. V kriminologické
literatuře bývá užíván zejména v souvislosti s postoji občanů, pro něž se přívlastek punitivní jeví jako velmi příznačný. Opodstatnění pro takový názor nalezneme
v mnoha zdrojích - internetovými diskuzemi čtenářů, volajících po přísných trestech či dokonce po znovuzavedení trestu smrti počínaje, až po vyjádření politiků,
kteří odkazem na přání veřejnosti automaticky zdůvodňují jakýkoli legislativní
krok, vedoucí ke zpřísnění trestní represe. Punitivně naladěna se veřejnost jeví
také ve výsledcích kriminologických či sociologických výzkumů, v nichž je tázána
na spokojenost s aktuální výší trestů za určité typy zločinů. Osmdesát i více
procent respondentů se obvykle vysloví, že tresty za kriminalitu jsou příliš nízké
a měly by být zpřísněny. K závěrům tohoto typu docházejí studie u nás i v zahraničí112). Výpovědní hodnotu takových zjištění ale značně limituje skutečnost, že
představy veřejnosti o reálné výši sankcí jsou notně zkresleny. Doložit to můžeme
například výzkumem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (dále v textu
112)

Srov. např. TOMÁŠEK, J. Úvod do kriminologie. Praha: Grada, 2010, s. 50.

IKSP), v němž 78 % reprezentativního vzorku občanů České republiky přiznalo,
že nemá dostatečné informace o zákonech, upravujících trestné činy a tresty
za ně113).
Obdobně si většina občanů nevšimne případného zpřísnění sankcí. Nový
trestní zákon, který u nás vstoupil v platnost v roce 2010, zvýšil tresty u závažných zločinů násilného či sexuálního charakteru. V reprezentativním omnibusovém šetření, které uskutečnil IKSP na podzim roku 2012114), se nicméně ukázalo,
že 52 % občanů se domnívá, že tresty za závažné zločiny jsou dnes méně přísné
než před deseti lety (správný odhad, tedy že tresty jsou dnes za uvedený typ
kriminality přísnější, mělo jen 7 % respondentů, zbývajících 41 % se domnívalo,
že situace se nezměnila). Zkreslené představy má veřejnost rovněž o kriminalitě
a jejím rozsahu, struktuře či vývoji - většina občanů se domnívá, že kriminalita
u nás neustále dramaticky roste, a poměrně typická je rovněž tendence přeceňovat podíl násilných trestných činů v její celkové skladbě115). Neznalost příslušné
problematiky nicméně občany neomezuje v chuti vyslovovat k ní značně příkré
soudy či názory. Výstižně to lze opět ilustrovat na již citovaném výzkumu IKSP.
Jedna z otázek směřovala ke zhodnocení podmínek, které panují v českých
věznicích. Téměř sedm z deseti respondentů neváhalo vyjádřit názor, že jsou
pro odsouzené příliš mírné, a to i přesto, že v jiné z otázek titíž respondenti
v tomtéž dotazníku otevřeně přiznávali, že nemají představu o tom, jak u nás
probíhá trest odnětí svobody116).
Řada kriminologů se domnívá, že vhodnější cestou pro zkoumání postojů
veřejnosti ke kriminalitě a trestání, než jakou představují otázky kladené výhradně
v obecné rovině, je posouzení konkrétní kauzy117). Respondentovi jsou v takto
pojatých výzkumech poskytnuty základní charakteristiky případu i pachatele, a je
vyzván, aby rozhodl, jaký trest by mu měl být uložen. Není překvapivé, že tato
metoda obvykle přináší poněkud odlišné závěry. Zatímco otázky položené pouze
obecně („jsou u nás tresty dostatečně přísné“) skrývají riziko, že respondent si
automaticky vybaví nejzávažnější zločiny a nejproblémovější pachatele, konkrétní
případ s konkrétním pachatelem jej vede k hlubšímu zamyšlení nad různými
aspekty či účely trestů, výchovné a nápravné nevyjímaje. Je zajímavé, že tento
efekt se projevuje také ve výzkumech, zabývajících se názory a postoji obětí
trestné činnosti. Jak ve své práci doložil M. Maguire s T. Bennetem 118), oběti
vloupání požadovaly v obecné rovině velmi přísné sankce za tento typ trestné
činnosti. V okamžiku, kdy se ale výzkumníci zeptali na vhodný trest pro pacha113)

Viz ZEMAN, P. aj. Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky. Praha: IKSP,
2010, s. 29.
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Výsledky dosud nebyly oficiálně publikovány - budou součástí výzkumné zprávy
IKSP, která vyjde během roku 2013.
115)
Srov. Zeman, výše cit. dílo, s. 51-55.
116)
Tamtéž, s. 72.
117)
Někdy se hovoří o tzv. technice „fiktivního soudce“.
118)
Maguire, M.; Bennet, T.: Burglary in a dwelling: the offence, the offender and the
victim. London: Heinemann, 1982.

tele, který poškodil je osobně, obrátila se rázem jejich pozornost na nejrůznější
alternativní tresty nebo výchovná opatření.
Vezmeme-li v úvahu výsledky studií, využívajících otázky na posouzení
konkrétní kauzy, jeví se pohled na veřejnost jako na výhradně punitivně naladěnou až příliš zjednodušujícím a zkreslujícím. Spíše bychom o mínění občanů měli
uvažovat jako o relativně vyváženém, neboť roli vždy očividně hraje typ případu
nebo pachatele, jehož se dané hodnocení týká. Lidé sice dokáží zaujmout velmi
nemilosrdný postoj k delikventům, dopouštějícím se nejzávažnějších zločinů,
avšak na druhou stranu jsou otevřeni shovívavému přístupu a orientaci na převýchovu a nápravu všude tam, kde věří, že takové snahy mohou přinést určitý
efekt119).
Otázka na tresty a trestání ve výzkumech ICVS
Klasickým příkladem dotazování na vhodný trest pro pachatele v konkrétně
popsané kriminální kauze, je otázka, pravidelně zařazovaná do Mezinárodního
výzkumu obětí trestné činnosti (ICVS). Tento výzkum se poprvé uskutečnil v roce
1989, a od té doby proběhla již další čtyři kola (v roce 2005 pouze v Evropě).
Celkem bylo v jeho rámci osloveno více než 350.000 respondentů v 80 různých
zemích světa. Případ, jehož posouzení je po dotazovaných osobách požadováno,
se týká jednadvacetiletého pachatele, podruhé v životě souzeného za vloupání
(tentokrát z bytu, do něhož se vloupal, odcizil televizi). Respondenti mohou volit
mezi variantami peněžitého trestu, nepodmíněného trestu odnětí svobody
(v různém rozmezí), obecně prospěšných prací a podmíněného trestu, eventuálně mohou uvést i trest jiný.
Z našeho pohledu je podstatné, že Československo a následně i Česká
republika se zúčastnila třikrát, a to v letech 1992, 1996 a 2000. Výzkum ICVS je
unikátní nejen pro možnost mezinárodního srovnávání (v tomto případě tedy
punitivity v různých zemích), ale i srovnávání historického (zda se postoj veřejnosti v průběhu času mění). Ze stejných důvodů bylo rozhodnuto zařadit uvedenou otázku také do již citovaného výzkumu veřejného mínění, uskutečněného
IKSP v roce 2009. Výsledky byly natolik zarážející, že vyvolaly potřebu ověřit
pomocí dalšího šetření, zda se nejednalo o výjimečnou situaci, způsobenou těžko
předvídatelnými jevy (například v dané době řešenými kriminálními kauzami).
V září 2011 se podařilo stejnou položku zahrnout do omnibusového šetření, opět
realizovaného na reprezentativním vzorku občanů České republiky. Díky tomu
jsou nyní k dispozici poznatky z celkem pěti šetření, provedených mezi roky
1992-2011.
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Srov. Maruna, S.; King, A.: Public opinion and community penalties. In: Bottoms, A.
aj.: Alternatives to prison - options for an insecure society. Cullompton: Willan
Publishing, 2004.

Výsledky
Odpovědi respondentů v jednotlivých letech, založené na volbě vhodného
trestu pro pachatele ve výše charakterizovaném případu, shrnuje následující
tabulka (týká se pouze nejčastěji volených čtyř sankcí - z tohoto důvodu nedává
součet podílů 100 %). Upozornit je nutno na skutečnost, že trest obecně prospěšných prací byl do české legislativy zaveden až v roce 1995, což znamená, že
občané, kteří se k jeho využití vyjadřovali v roce 1992, jej z praxe neznali.
Komparaci mezi jednotlivými lety do jisté míry komplikuje také fakt, že výzkum
v roce 2000 nezahrnul celou Českou republiku, ale pouze reprezentativní vzorek
občanů Prahy120).
Trest pro pachatele vloupání v modelové kauze (respondenti v %)
Trest pro pachatele

Rok
1992

1996

2000

2009

2011

Trest odnětí svobody

63

38

26

66

59

Obec. prosp. práce

16

33

57

12

18

není známo

14

8

8

5

10

7

6

7

13

Podmíněný trest
Peněžitý trest

Za uvedené, téměř dvacetileté období, prošel postoj českých občanů pozoruhodným vývojem. Nejdramatičtější změny se odehrály u podílu respondentů,
volících možnosti uvěznění a obecně prospěšných prací. Vývoj v devadesátých
letech naznačoval, že touha veřejnosti poslat pachatele neodkladně za mříže
postupně slábne (z 63 % v roce 1992 na pouhých 26 % v roce 2000), a to v přímé
souvislosti s rostoucím přesvědčením, že vhodnou reakcí na jeho delikt může být
poskytnout mu příležitost svůj prohřešek odpracovat ve prospěch celé komunity
(od 16 % v roce 1992 po 57 % v roce 2000). Ve stejném období došlo k rozvoji
alternativních trestů u nás, včetně vzniku Probační a mediační služby. Zjištěná
data tak mohla být interpretována jako důkaz, že česká veřejnost je takovým
trestně-politickým trendům nakloněna.
Další šetření, obsahující příslušnou otázku, bylo bohužel uskutečněno až
v roce 2009. Jeho výsledek je však překvapivý. Podíl respondentů, volících
uvěznění, se v absolutním rozporu s vývojem na konci devadesátých let dostal
na historické maximum 66 %, zatímco obecně prospěšné práce se propadly
na pouhých 12 % (tedy méně než v roce 1992). „Kontrolní“ šetření z roku 2011
sice tyto extrémy mírně koriguje, nicméně i tak je zjevné, že budeme-li na míru
120)

V citované studii Zemana je této metodologické otázce věnována speciální
pozornost - při analýze výsledků z roku 2009 byl pro srovnání s rokem 2000
samostatně zkoumán vzorek obyvatel Prahy. Ukázalo se, že také u jejich postojů lze
konstatovat stejný vývojový trend jako u zbytku republiky a závěry, publikované v
tomto příspěvku, platí i pro Prahu.

punitivity českých občanů usuzovat podle této, mezinárodním výzkumem ověřené
otázky, jsme svědky výrazného posunu v postojích veřejnosti směrem k menší
shovívavosti vůči lidem páchajícím trestnou činnost, a to na úkor popularity
alternativních přístupů v podobě obecně prospěšných prací. Nic na tom nemění
ani fakt, že většina respondentů, volících v letech 2009 a 2011 variantu uvěznění,
byla spíše pro kratší trest, nejčastěji v rozmezí do tří let.
Vysokým zastoupením odpovědí, prosazujících variantu uvěznění, se Česká
republika vymyká také hodnotám, k nimž došly studie v jiných zemích. Ve výzkumu z roku 2005, který proběhl ve 32 státech (Česká republika se neúčastnila),
by pachateli stejně charakterizovaného skutku uložilo trest odnětí svobody
v průměru 33 % respondentů. Nadpoloviční zastoupení získalo uvěznění pouze
v Mexiku (volilo jej tam 70 % dotázaných), Hong Kongu (58 %), Japonsku (55 %),
Severním Irsku (53 %), Turecku (53 %) a Anglii (51 %). Na opačném pólu se
ocitly země jako Švýcarsko (pro uvěznění pachatele bylo pouze 12 % respondentů), Francie (13 %), Rakousko (13 %) či Finsko (15 %). Nejčastěji volenou
variantou v evropských zemích (s výjimkou Řecka) byly vždy obecně prospěšné
práce.
Co se to děje s českou veřejností?
Nárůst punitivity v postojích české veřejnosti při řešení modelové kauzy
z výzkumů ICVS je natolik zásadní, že je na místě ptát se po jeho důvodech.
Budeme-li hledat inspiraci v kriminologické literatuře, zabývající se veřejným
míněním o kriminalitě a trestní politice, nalezneme v ní dvě dominující teorie
o příčinách punitivity - jedná se o teorii instrumentální a teorii expresivně-emotivní121). První z nich předpokládá, že punitivní postoje se objevují v momentě,
kdy občané cítí, že zločin se stává zvýšenou hrozbou pro ně samotné, nebo
pro komunitu, v níž žijí. Z toho vyplývá, že punitivněji naladěni by měli být lidé
v období vzrůstající kriminality, stejně jako občané žijící v oblastech s vysokou
mírou trestné činnosti a také ti, kteří se již obětí zločinu sami stali a bojí se, že se
jejich negativní zkušenost bude opakovat.
Takové předpoklady zní logicky, avšak empirické důkazy pro jejich potvrzení
nacházejí stoupenci instrumentální teorie s velkými obtížemi, neboť většina
empirických studií mluví proti nim. Zdá se spíše, že postoje a názory, které
ke zločinu a k možnostem jeho kontroly veřejnost zaujímá, s aktuálním rozsahem
či vývojem kriminality v podstatě nesouvisejí. K takovým závěrům dojdeme
i při pohledu na situaci v České republice. Vývoj registrované kriminality nezavdává důvod domnívat se, že by změna postoje občanů směrem k větší punitivitě
měla pramenit z jejich častějších zkušeností s trestnou činností. Ačkoli je
na kriminální statistiky nutno vzhledem k řadě limitujících faktorů vždy hledět
kriticky, rozhodně se nelze domnívat, že bychom žili v období nekontrolovatel121)

Srov. Maruna, S., výše cit. dílo.

ného a bouřlivého nárůstu zločinu122). K takovým myšlenkám nás nemohou
svádět ani u nás uskutečněné kriminologické výzkumy, které se snaží nedostatky
kriminálních statistik překlenout a proniknout do oblasti latentní kriminality.
Ani viktimologické výzkumy, založené na dotazování občanů na jejich zkušenosti
s kriminalitou coby obětí, a ani studie, založené na metodě self-reportů123), nesignalizují při pokusech o časovou komparaci nárůst kriminality124). Takový stav
ostatně odpovídá situaci ve většině vyspělých států světa125).
Pokud by instrumentální teorie o vzniku punitivních postojů platila, měl by se
navíc v odpovědích respondentů, zachycených citovaným výzkumem IKSP z roku
2009, projevit vztah k místu jejich bydliště (je známo, že různé kraje jsou u nás
kriminalitou zatíženy v různé míře). Žádné signifikantní rozdíly však v tomto směru zaznamenány nebyly. Mírně paradoxní byl pak vztah k osobním zkušenostem
respondenta s viktimizací - občané, kteří se sami stali obětí trestné činnosti
v období posledních tří let, byli méně punitivně naladěni než občané, kteří se
obětí nestali (variantu uvěznění pachatele volilo v modelové kauze 61 % „obětí“
a 70 % respondentů bez osobní zkušenosti s viktimizací).
Pádnější argumenty než teorie instrumentální nám za daných okolností
nabízí teorie expresivně-emotivní, která předpokládá, že postoje mají především
symbolickou funkci. Kriminologové by podle ní neměli hledat kořeny punitivity
pouze v přímých souvislostech s kriminalitou samotnou (tedy s jejím rozsahem,
vývojem či strukturou), ale spíše v obecnějších náladách, které ve společnosti
panují. Objevují-li se mezi lidmi ve vyšší míře pocity nespokojenosti, úzkosti,
nejistoty či strachu, vyvolávané aktuální sociální nebo ekonomickou situací, tolerance vůči jakýmkoli ohrožujícím jevům, k nimž můžeme zločin a jeho pachatele
nepochybně přiřadit, velmi rychle slábne. Postupné proměny postmoderní
společnosti směrem k uvedeným charakteristikám jsou v obecnější rovině velmi
výstižně popsány v dílech mnoha autorů, z nichž zmiňme alespoň D. Garlanda 126)
a J. Younga127). Také konkrétnějších důkazů o tom, že spokojenost našich
občanů s důležitými oblastmi života společnosti v posledních letech rapidně
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K vývoji registrované kriminality v České republice v posledních letech viz např.
Marešová, A. Analýza trendů kriminality v roce 2011. Praha: IKSP, 2012.
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Jedná se o anonymní dotazování na osobní zkušenosti respondenta s pácháním
trestných činů.
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klesá,
a naopak pocity neiistoty rostou, objevíme řadu. Systematicky tuto
problematiku mapuje například Centrum pro výzkum veřejného mínění128).
Závěr
Problém punitivity občanů, respektive pokles jejich důvěry v alternativní
tresty coby vhodnou reakci na trestné činy určitého typu je nutno vnímat také
v kontextu praktické kriminální politiky. Racionální přístup k ní se bez užívání
alternativních trestů a opatření neobejde. Zároveň platí, že reálně uplatňovaná
kriminální či trestní politika státu nemůže být v rozporu s tím, jak si její základní
principy představují občané. Pokud by takový rozpor nastal, hrozilo by, že nespokojenost veřejnosti se projeví například v neochotě s orgány práva spolupracovat
(například v okamžiku, kdy jde o ohlášení trestné činnosti nebo o pomoc s jejím
odhalováním), což by mohlo postupně paralyzovat celý justiční systém. Je proto
důležité promýšlet strategie, jak postoje občanů ovlivnit žádoucím směrem.
Určitou šanci představuje větší informovanost veřejnosti. Je známo a empiricky ověřeno, že pokud mají občané o kriminalitě i o různých opatřeních na její
kontrolu lepší informace, projeví se u nich tendence k nižší punitivitě 129).
„Přesvědčovací moc“ faktů a dat je nicméně omezena, zvláště pak uvědomíme-li
si, jak je dnes vedena většina diskusí o kriminalitě - jejím podstatným rysem
nebývá racionalita a důraz na ověřená fakta, ale naopak emoce, neboť o trestech
a vhodnosti jejich ukládání se nejčastěji debatuje v bezprostřední reakci na zcela
konkrétní případy, obvykle závažného charakteru. Přesto platí, že většina občanů
je schopna dané téma nahlížet z více úhlů pohledu a posuzovat výhody i nevýhody jednotlivých typů sankcí, včetně nevýhod trestu odnětí svobody (jeho vysoké
finanční nároky, působení vězeňského prostředí na osobnost odsouzeného
apod.)130). Důležité proto je dokázat najít způsob, jak veřejnosti vhodně přiblížit
filozofii trestů alternativních. I zde se přitom nabízí přesvědčovací moc emocí,
neboť také tento typ trestů v sobě skrývá silné „příběhy“ (mimo jiné o často větší
šanci obětí na náhradu škody, nebo o smysluplné práci, kterou pachatel vykoná
ve prospěch komunity, kde žije). Jde jen o to tuto stránku alternativních trestů
vhodně zdůraznit, a to nejlépe v duchu poselství, že tento typ sankcí nepředstavuje nepatřičný ústupek osobám, porušujícím zákony, ale je spíše důkazem
o jedné z příznivějších stránek soudobé společnosti - tedy cenným svědectvím
o naší schopnosti dát „druhou šanci“ tomu, kdo projeví ochotu i snahu napravit
špatné jednání, kterého se dopustil.

128)

Srov. např. Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2011. Tisková zpráva. Praha: CVVM, 2011.
129)
Viz např. Salisbury, H.: Public attitudes to the criminal justice system: the impact of
providing information to to British Crime Survey respondents. London, Home Office
2004.
130)
K tomu více viz Zeman, P., výše cit. dílo.

Jsou problémy českého „světa za mřížemi“
řešitelné?
ARE THE PROBLEMS OF THE CZECH „WORLD BEHIND BARS“
RESOLVABLE?

Mgr. Eva Biedermanová
Anotace:
Je možné nároky kladené na české vězeňství splnit? Zamyšlení se nad problémy
panujícími v českých věznicích v souvislosti s vyhlášenou amnestií presidenta
republiky.
Annotation:
Is it possible to fulfil claims laid on the Czech penal system? Reflection on the
Czech prisons problems in connection to the amnesty declared by the president
of the Czech Republic.
O tom, s jakými problémy se české vězeňství potýká, je veřejnost informována sdělovacími prostředky až do té míry, že vzniká mezi občany dojem, jak
dané problematice rozumí a dokonce ví jakým způsobem ji řešit. Skutečnost
je ale jiná. V omnibusovém šetření provedeném v roce 2011 IKSP málokterý
respondent např. odhadl, jak vysoké jsou v ČR celkové měsíční náklady
na jednoho vězně (zhruba 26 000,- Kč). Dotázaným nebyla předložena žádná
možná odpověď. Přibližně se strefilo 14 % respondentů, kteří uvedli svůj odhad
v rozpětí 20 500 - 30 000,- Kč. 6 % dotázaných hádalo víc (30 - 50 000,- Kč)
a ostatní svorně náklady podhodnocovali - 36 % dokonce odhadlo náklady
na 500 - 10 000,- Kč měsíčně. Tolik o představách naší veřejnosti o fungování
vězeňství.
I já jsem měla svoji představu, jak se bude situace ve vězeňství vyvíjet,
a na konci roku 2011 jsem o ní informovala ve svém příspěvku na semináři
pořádaném pro VS ČR, v době, kdy počty vězněných osob stále mírně stoupaly.
Dovolte mi, abych se citovala: „Způsobů, jakým by měla být situace ve vězeňství
řešena je mnoho - od pokusů dekriminalizovat některé trestné činy přes snahu
více využívat alternativní druhy trestů až po úvahy o amnestii.“ Ačkoli jsem o této
možnosti mluvila, považovala jsem ji za ne zcela reálné a současně krajní řešení
přeplněnosti českých věznic. Proto mě překvapilo, že amnestie presidenta
republiky přišla v době, kdy počet vězněných osob začal na konci roku 2012
pozvolna klesat ke 23 000, došlo k nárůstu počtu lůžek ve věznicích 131) a hlavně
131)

Pro ženy byla počátkem roku 2012 ve Velkých Přílepech u Prahy otevřena nová věznice s
kapacitou 151 míst určená pro odsouzené zařazené do výkonu trestu s dozorem nebo

spolu s ní ruku v ruce nepřišlo žádné systémové řešení, jakým je očekávaná
změna trestní politiky.
Chtěla bych se v tuto chvíli zdržet komentářů k vyhlášené amnestii a předložit pouze fakta.
1. ledna 2013 v 6 hodin ráno bylo v českých věznicích vězněno 22 638 osob
(tento údaj byl zveřejněn na stránkách VS ČR v sekci amnestie). Po vyhlášení
amnestie se propouštělo ve všech 36 českých věznicích, na její realizaci se
podílelo 285 soudců, 111 státních zástupců, 388 administrativních pracovníků
soudu, 520 zaměstnanců a příslušníků vězeňské služby. K 28. lednu 2013 bylo
na základě amnestie propuštěno z výkonu trestu 6 401 osob, z toho v Praze bylo
propuštěno z věznice Ruzyně a Pankrác 468 vězňů. Počet vězněných osob se
zmenšil cca o 28 %. Amnestie vyhlášená presidentem republiky by se měla podle
předběžného odhadu PMS dále dotknout 12 170 případů trestu obecně prospěšných prací (nejčastěji uložených za TČ krádeže, zanedbání povinné výživy,
maření výkonu úředního rozhodnutí, výtržnictví), u trestu domácího vězení se
bude týkat cca 340 případů, u podmíněných odsouzení s dohledem probačního
úředníka asi 8 000 případů. Tolik z tiskového prohlášení MSp.
A nyní se podívejme na jednotlivé problémy, které sužují české vězeňství
na základě nových skutečností.
Vězeňská recidiva
Vězeňští recidivisté tvoří velkou skupinu osob odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a neustále se do vězení vracejících. Odborná
literatura v tomto případě hovoří o tzv. penologickém (penitenciárním) pojmu
recidivy, který je naplněn tehdy, je-li tatáž osoba nejméně podruhé ve výkonu
trestu odnětí svobody132). Nikoho asi nepřekvapí fakt, že vězeňská recidiva za rok
2011 činila přibližně 63 %.
Jak se bude situace vyvíjet po amnestii? V letech 1990-92 provedl IKSP
na toto téma výzkum. Po Havlově amnestii v roce 1990 133), bylo z 20 700 odsoudohledem. MSp dalo na návrh VS po proběhlé amnestii souhlas se zakonzer-vováním této
pobočky, většině zaměstnanců bude nabídnuto uplatnění v rámci VS.
Ve Světlé nad
Sázavou byla v září téhož roku otevřena nová ubytovna určená
pro 80 odsouzených žen
(věznice je zařazena do kategorie věznic s ostrahou).
Pro muže byly otevřeny nové
ubytovací prostory pro 200-250 osob ve věznici Rapotice (dohled, dozor) a věznice Příbram
rozšířena o 47 míst (pro odsouzené muže zařazené do věznice s dozorem).
132)

Srov. NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vyd. Praha: ASPI - Wolters
Kluwer, 2008, s. 139.
133)
NEUMANN, J., MAREŠOVÁ, A., SYROVÁTKOVÁ, J. Amnestie 1990 - využili
amnestovaní vězni nabídnutou šanci? (srovnávací studie o znovu selhavších a
neselhavších mužích, propuštěných na amnestii v lednu 1990 z vězeňských zařízení)
dosud nepublikovaný materiál, Praha, IKSP, 1992.

zených ve výkonu trestu odnětí svobody propuštěno na území Čech cca 12 600
vězňů (61 %). Ze zmíněného výzkumu vyplývá, že během dvou let, tj. v roce
1992 tvořily osoby amnestované v roce 1990 celou jednu čtvrtinu celkového
počtu osob ve věznicích v ČR (k 1. lednu 1992). 6 500 amnestovaných osob
prošlo znovu policejní evidencí.
S přihlédnutím k předpokládanému nástupu 4 500 osob, které jsou odsouzeny k nepodmíněnému výkonu trestu odnětí svobody a dosud k výkonu trestu
nenastoupily, MSp předpokládá, že se v dohledné době budovy věznic opět
naplní.
Financování
Průměrný denní náklad na 1 vězně za organizační jednotku za rok 2011
byl VS vyčíslen na 782,- Kč (tj. náklady na platy, pojistné, ostatní věcné výdaje hmotný majetek nad 40 000,- Kč, software nad 60 000,- Kč a FKSP).
On-line deník Týden.cz zveřejnil, že by podle hrubých propočtů měla
amnestie přinést úsporu přes dvě miliardy korun ročně. Náměstek MSp Volák
se však zpřesnění výpočtu brání. Dle jeho vyjádření není třeba zřejmé, zda ubyde
vězeňských strážců, nebo zda a jak se přesně projeví spotřeba vody a elektrické
energie.
Jak to tedy bude alespoň orientačně s úsporami vypadat? Předběžné přímé
náklady na provedení amnestie jsou 890 000,- Kč na straně VS (stravné a cestovné pro odsouzené).
Mzdové náklady, které tvoří výraznou část výdajů VS, zůstanou dle mého
odhadu přibližně stejné (VS si dlouhodobě stěžuje na nedostatek zvláště odborných zaměstnanců, proto nepředpokládám, že by došlo k masivnímu propouštění). Na upřesnění náklady na platy zaměstnanců v pracovním poměru v roce
2011 činily 1 173 144 000,- Kč (upravený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru). Na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo čerpáno dokonce 3 462 925 430,- Kč. Pro srovnání skutečné
celkové výdaje VS v roce 2011 činily 7 573 406 370,- Kč134). Mzdové náklady tedy
činí zhruba polovinu výdajů.
Prokazatelně se sníží výdaje na potraviny, energie a ostatní náklady - celkem
180 000 000,- Kč, jak uvádí situační zpráva VS ČR. Tím by se měl vyrovnat
schodek 100 000 000,- Kč, které VS na letošní rok chyběly. Kolik peněz se
skutečně ušetřilo, se dozvíme bohužel až v příštím roce.
Zaměstnávání odsouzených
V posledních letech je opět kladen na zaměstnávání odsouzených velký
důraz. Odsouzený je i dnes povinen pracovat za předpokladu, že je do zaměstnání zařazen. Ačkoli jsou snahy vězeňské služby o co nejvyšší zaměstnanost
134)

Údaje jsou čerpány ze Statistické ročenky VS ČR za rok 2011, s. 19, 21.

odsouzených „viditelné“, situace stále není optimální. Je zaměstnáváno kolem
60 % vězněných osob. Toto procento lze jen obtížně navýšit - při ukládání
a výkonu kratších trestů odnětí svobody je obtížnější zajistit pro odsouzené
ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnání135). Přibližně 34 % osob vykonávalo
v roce 2011 nepodmíněný trest odnětí svobody v délce do 1 roku - jedná se
o přeměny nevykonaných trestů obecně prospěšných prací, ukládání krátkých
trestů za přečiny.
Odměna za práci, za níž vězněné osoby práci vykonávají, není nijak vysoká.
O práci je však ze strany většiny odsouzených zájem (a to od roku 2001 do roku
2010 stoupl průměrný hodinový výdělek pouze o 1,- Kč/hod. na 30,25,- Kč).
Odsouzení jsou k práci ve vězení motivováni. Zaměstnávání účinně a smysluplně
pomáhá zahnat „vězeňskou nudu“ a pokud odsouzený projevuje odpovědný
přístup k plnění stanovených povinností a spolupracuje při naplňování účelu
výkonu trestu, lze mu udělit odměnu (v podobě pochvaly, rozšíření osobního
volna na sportovní, kulturní nebo jiné zájmové aktivity až na dobu 1 měsíce
atd.).136)
Jak to tedy bude vypadat se zaměstnáváním vězňů bezprostředně po amnestii, než se věznice opět naplní? Možné problémy s obsazením pracovních míst
po hromadném propuštění vězňů nebudou. Cituji: „Stavy pracovníků průběžně
doplní noví zájemci, na které se místa doposud nedostávala.“ Nebo: „Není to
žádný problém (Stráž pod Ralskem137))“, a to se jedná o věznici, kde bylo po amnestii propuštěno víc než 43 % vězňů. Paradoxně amnestie v tomto případě VS
krátkodobě pomohla při zaměstnávání vězňů, pro něž doposud nebylo vytvořeno
pracovní místo.138)
Vzdělávání odsouzených je postaveno na roveň zaměstnání a může probíhat v pracovní době. Vzdělávání zajišťují vzdělávací střediska věznic, zaměstnanci vězeňské služby, školy, jiné subjekty (např. občanská sdružení). V posledních letech se klade důraz na vzdělávání vězňů v pracovních oborech s možností
rekvalifikace či kvalifikace v řemeslech, či administrativně technických
135)

Na tomto místě je však třeba upozornit na skutečnost, jaké aktivity vězňů jsou považovány
pro výkaznictví vězeňské služby za zaměstnávání odsouzených. Do statistiky vězeňská služba
započítává odsouzené zařazené do programů vzdělávání a programů zacházení, brigády
odsouzených a práce na zkrácený, resp. poloviční úvazek.
136)
§ 45 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákonů.
137)
Stráž pod Ralskem je profilována jako věznice s ostrahou, v rámci věznice je zřízeno
oddělení s dozorem a oddělení se zesíleným stavebně-technickým zabezpečením.
V lednu roku 2007 se otevřelo specializované oddělení pro mentálně retardované
odsouzené zařazené do oddělení s dozorem.
138)
Pokud amnestovaní za poslední dva roky pracovali alespoň rok, mají nárok na podporu v
nezaměstnanosti. S průměrnou čistou mzdou 3 238,- Kč (uvedeno za rok 2011), kterou pobírali
ve věznicích, mohou propuštění vězni dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti ve výši
2 205,- Kč (Podpora v nezaměstnanosti je od ledna 2013 maximálně 14 157,- Kč, při
rekvalifikaci pak 15 866,- Kč). Na úřady práce se dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí
zaregistrovalo již 4 500 osob propuštěných
na amnestii.

profesích139). Např. z vězení v Jiřicích na Nymbursku byla po amnestii propuštěna
třetina vězňů. Zde od září 2011 působí lakýrnické učiliště, kde si v současné době
doplňuje vzdělání na 110 trestanců. „Amnestie se dotkla asi deseti procent žáků.
Někteří z nich si budou chtít i po propuštění vzdělání dokončit. Zrovna jsem hovořil s jedním, který podává žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu.
Od nedaleké školy si na to půjčíme učebnu,“ uvedl ředitel školy Jan Beer140).
Amnestie tedy vzdělávání osob negativně neovlivní.
Speciální výchovné aktivity141)
Amnestií se změnil nejen počet vězněných osob jako takových, ale i s tím
související podíl zaměstnanců vzhledem k počtu vězněných osob. Zatímco na
konci roku 2012 připadaly na jednoho zaměstnance zhruba dvě vězněné osoby,
nyní je situace jiná. Po amnestii na něj připadá již jen 1,5 vězně. Dá se předpokládat, že by se měly zlepšit podmínky jak pro probíhající speciální výchovné
aktivity (uvolnění prostor sloužících k těmto aktivitám), tak i pro zaměstnance
(pedagogy, psychology, terapeuty).
Shrnutí
Jak psycholog často říká: „Proti přírodě je mladý pesimista a starý optimista“.
Budu tedy trochu optimistou a současně pesimistou středního věku. Nejdříve
trochu optimismu. Díky amnestii nastane alespoň na přechodnou dobu pro
vězeňskou službu „oddychový čas“, který umožní stavební a hygienické úpravy
věznic, zvýšení zaměstnanosti (než se věznice opět zaplní) a více času na práci s
vězněnými osobami. Pesimisticky: plánované úspory nebudou tak dramatické.
Recidivisté se do věznic opět vrátí a věznice se zaplní osobami, které dosud
nenastoupily výkon trestu. Ještě pesimističtěji: pokud nedojde k systémovému
řešení v podobě změny trestní politiky státu, po které již odborníci delší dobu
volají, situace ve vězeňství se brzy vrátí do vyjetých kolejí.

139)

Srovnej MEZNÍK, J. a kol. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s.
47.
140)
http://www.novinky.cz/domaci/289633-propustene-pracujici-vezne-doplnime-ujistilavezenska-sluzba.html, dne 8. ledna 2013.
141)
Speciálními výchovnými aktivitami programu zacházení se rozumí individuální a skupinová speciální pedagogická a psychologická působení na odsouzené vedená kompetentními zaměstnanci zaměřená na sociálně právní poradenství, terapeutické
programy, tréning zvládání vlastní agresivity probíhající ve všech odděleních věznic,
uplatňujících se však zejména v odděleních specializovaných pro výkon trestu dosouzených s poruchami duševními a chování, s poruchami osobnosti a chování způsobených užíváním psychotropních látek, nebo s mentální retardací probíhající ve vazebních věznicích a věznicích.

ÚVAHY NAD TRESTOM POVINNEJ PRÁCE
REFLECTIONS ABOUT PUNISHMENT OF COMPULSORY WORK

Mgr. Lucia Šimunová
Anotácia:
Autorka predloženého článku poukazuje na súčasný stav vo väzenstve a justícii, a hľadá
možnosti ako zefektívniť obe problematické oblasti. Alternatívne tresty sú podľa autorky
adekvátnymi a účinnými prostriedkami smerujúce k obnoveniu ťaživej situácie
v spomínaných sférach. Článok sa zameriava na trest povinnej práce, ktorý sa na území
Slovenskej republiky uplatňuje od účinnosti nového Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.
Hlavne znázorňuje stav ukladania tohto druhu trestu na našom území a poukazuje na
jeho výhody a nevýhody. V poslednej časti príspevku autorka hľadá možné paralely
ukladania tohto druhu trestu s Braithwaitovou teóriou reintegrovaného zahanbenia.

Annotation:
Author of this article illustrates actual situation in prison and justice. She tries to find
possibilities how to make effective both issuable fields. Alternative punishments are
adequate and effective equipments to onerous situation in these fields. The article
surveys about punishment of compulsory work that is administered from effect of
criminal code no. 300/2005 Z.z. Especially she illustrates phenomenology of imposition
of (sentencion) compulsory work in Slovak republic and she reflects its pros and cons. In
the last part of this article the author tries to look parallels with Braithwait’s theory of
reintegrative shaming.

Problematika trestných sankcií patrí k zásadným otázkam trestnej politiky. Hrozby
trestnými sankciami a ich ukladanie a výkon sú kľúčovým prostriedkom naplnenia účelu
trestného práva. Trest je jedným z trestnoprávnych následkov spáchaného trestného
činu a zároveň je aj jedným z prostriedkov štátneho donútenia, ktoré štát používa pri
plnení svojich funkcií. Trest je podľa § 31 ods.2 trestného zákona (z.č.300/2005 Z.z.)
,,ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže
uložiť len súd podľa Trestného zákona za spáchaný trestný čin.“ 142K tradičným
a najviac ukladaným trestom v našej krajine patrí trest odňatia slobody, ktorý by mal
zabezpečovať ochrannú funkciu trestu a zabrániť tak odsúdenému páchateľovi
v páchaní ďalšej trestnej činnosti zároveň vytvoriť podmienky na prevýchovu
odsúdeného a odstrašiť potencionálnych páchateľov trestnej činnosti. V súčasnosti
skúsenosti v oblasti trestnej politiky a väzenstva nasvedčujú k tomu, že doterajšie formy
trestania sú neúčinné a postupne nahrádzané novými formami.

142

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

1. Nové trendy a možnosti v trestnej justícii
Žijeme v dobe, v ktorej môžeme v spoločnosti badať rôzne negatívne tendencie.
Jedným z takých negatívnych fenoménov a hrozieb v našej spoločnosti je kriminalita.
S jej nárastom a vznikom jej nových foriem dochádza nielen u nás, ale aj v iných štátoch
k nárastu uväznených osôb majúci súvis s preplnenosťou väzníc (podľa aktuálnych
štatistických údajov preplnenosť sa v niektorých ústavoch pohybuje na hranici až 170% viď VTOS Žilina), k vysokým nákladom na ich chod (napríklad za rok 2011 štát na chod
väzníc vyčlenil až 137 916 985 eur). U odsúdených je badať aj bezvýsledné
resocializačné spätné väzby. Tieto skutočnosti, ktoré nastali hlavne po roku 1989, si
priam žiadajú zmenu v trestnej politike – najmä v hľadaní riešenia v podobe ukladania
primeraných a hlavne účinných sankcií.143 Hľadanie efektívnych riešení sa však
nezaobíde bez kvalitného vedeckého výskumu a bez predchádzajúcej vedeckej
diskusie. V súčasnosti viaceré zahraničné štúdie a výskumy (Marešová,A. Blatníková,Š. - Kotulan,P. - Martinková,M. - Štěchová,M. - Tamchyna,M.: Kriminální
recidiva a recidivisté., Vůjtěch,J. - Hanák, V. a kol.: Výzkum institutu obecně
prospěšných prací) poukazujú na priaznivý vplyv alternatívnych trestov na osobnosť
páchateľa (odsúdeného) – hlavne na jeho prevýchovu a lepšie začlenenie sa do
spoločnosti. Začal sa teda realizovať pozitívny trend, ktorý riešenie trestných vecí čoraz
viac hľadá v širokej aplikácii vysoko individuálnych alternatívnych trestov a procesných
odklonov. K ich primárnym cieľom patrí nahradenie nákladného trestu odňatia slobody
u páchateľov menej závažných trestných činov alternatívnymi trestami, zníženie
väzenskej populácie (10 850 odsúdených - aktuálny stav) a nákladov súvisiacich
s výkonom trestu odňatia slobody (jeden odsúdený stoji štát až 35,61 eur na deň, za rok
je to až 12 997,65 eur), pokles recidívy, zníženie zaťaženia orgánov činných v trestnom
konaní a súdov, čo by malo značný dopad na dĺžku vybavovania trestných vecí. 144
Z pohľadu páchateľov trestnej činnosti možno hovoriť nie o represívnych účinkoch ale
o individuálne preventívnych a resocializačných účinkoch. Inak povedané snažiť sa dať
šancu páchateľovi, prevychovať ho na riadneho občana a snažiť sa nahradiť
poškodenému škodu trestným činom. 145 Do slovenského právneho poriadku bol popri
treste domáceho väzenia a podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody
s probačným dohľadom zavedený aj trest povinnej práce zákonom č. 300/2005 Z.z.
(trestným zákonom) ako alternatívne tresty. S týmito novozavedenými druhmi
alternatívnych trestov boli spojené aj vyššie spomenuté očakávania. V príspevku stručne
načrtneme úvahy o treste povinnej práce, ktorý považujeme za vynikajúcu alternatívu
nielen k trestu odňatia slobody, ale aj alternatívu k účinnej resocializácii a náprave
páchateľa. Problematika alternatívnych trestov predstavuje teda modernizáciu v trestnej
politike. Je to na jednej strane veľmi aktuálna a zároveň nová otázka, ktorá si vyžaduje
precízny prístup, dôkladné vedecké skúmania a čas na spracovanie skúseností, ktoré
táto problematika so sebou prináša.
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2.Trest povinnej práce ako jedna z nových foriem trestania
Myšlienka ustanovenia trestu povinnej práce do slovenského Trestného zákona
vychádza z inštitútu „community service – t.j. práce pre spoločnosť“, ktorý bol ako
sankcia zavedený vo Veľkej Británii v 70. rokoch minulého storočia.146

Zámerom jeho zavedenia do Trestného zákona bolo najmä vytvoriť vhodnú
alternatívu k nákladnému nepodmienečnému trestu odňatia slobody v prípadoch menej
závažných trestných činov. Zároveň uloženie takéhoto druhu trestu umožňuje riešiť
konflikt páchateľa so zákonom v jeho prirodzenom prostredí a dáva mu príležitosť ,,zlo
odčiniť dobrom“. 147Podstatou spomínaného trestu je povinnosť odsúdeného páchateľa
vykonať práce či už v prospech štátu alebo iných subjektov taxatívne vymenovaných v §
2 ods.2 zákona č. 528/2005 Z.z. (zákon o treste povinnej práce) vo svojom voľnom čase
bez nároku na odmenu, v rozsahu stanovenom súdom. Pričom sa musí jednať o takú
činnosť subjektu, v rámci ktorého odsúdený vykonáva tento trest, ktorá sa nevykonáva
za účelom dosiahnutia zisku. Napríklad sa môže jednať o činnosti ako upratovanie
verejných priestranstiev a budov, pomoc s postihnutým občanom, údržba zelene,
ochrana životného prostredia. Podľa aktuálneho znenia trestného zákona (zákon č.
300/2005 Z.z.) môže trest povinnej práce súd fakultatívne uložiť páchateľovi len za
prečin, za ktorý zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody, ktorého horná hranica
sadzby trestu odňatia slobody neprevyšuje päť rokov, len s jeho výslovným súhlasom
a vo výmere 40 až 300 hodín. Ak sa trest ukladá mladistvému jeho výmera nesmie
prekročiť 150 hodín.148 Súd pri ukladaní trestu povinnej práce v zmysle zásady
individualizácie trestu berie na zreteľ aj okolnosti spáchania trestného činu, páchateľovu
osobnosť, jeho doterajšiu kriminálnu kariéru a jeho možné protiprávne správanie
v budúcnosti. Trest povinnej práce mal ukladať predovšetkým za ,,prejavy vandalstva,
výtržníctva, menej závažné majetkové trestné činy, nedbanlivostné trestné činy
v doprave, kedy je na páchateľa žiaduce pôsobiť verejnou mienkou. 149 V Trestnom
zákone sú stanovené zákonné podmienky za ktorých je možné daný trest uložiť, avšak
podmienky jeho výkonu sú stanovené v zákone o výkone trestu povinnej práce – zákon
č. 528/2005 Z.z. Tento zákon v ustanovení § 2 stanovuje ďalšiu podmienku v súvislosti
s obsahom trestu, a tou je verejnoprospešný charakter prác. Inými slovami povedané
zmyslom výkonu trestu má byť vytvorenie nejakého užitočného výsledku, ktorý musí
slúžiť širšiemu okruhu ľudí. Trest povinnej práce vykonáva odsúdený páchateľ v obvode
okresného súdu, v ktorom má bydlisko. S jeho súhlasom však môže byť trest vykonaný
aj mimo obvodu príslušného súdu. Tento trest musí odsúdený vykonať najneskôr do
jedného roka od nariadenia jeho výkonu. Súd môže páchateľovi uložiť primerané
obmedzenia alebo povinnosti smerujúce k tomu, aby viedol riadny život. Spravidla mu
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súd uloží, aby odsúdený nahradil škodu, ktorú svojim protiprávnym konaním spôsobil.
Do doby výkonu trestu povinnej práce sa nezapočítava doba, počas ktorej odsúdený
nemohol vykonávať tento trest pre dočasnú práceneschopnosť alebo preto, že mu
v tejto dobe práca nebola určená, prípadne sa zdržiaval v cudzine alebo bol vo väzbe
alebo vo VTOS v inej veci. Dokonca súd môže upustiť od výkonu trestu ak sa odsúdený
v čase jeho výkonu nie z vlastnej viny stane trvalo práceneschopným alebo invalidným
alebo z iných závažných dôvodov. V neposlednom rade treba poukázať na skutočnosť,
že na uložení a neskôr aj výkone trestu sa podieľa niekoľko subjektov ako súdy,
ÚPSVaR, poskytovatelia práce. Dôležitú úlohu zohrávajú probační a mediační úradníci,
ktorí svojim intenzívnym dozorom usmerňujú a kontrolujú správanie odsúdeného. Trest
povinnej práce je v podmienkach slovenského Trestného zákona možné uložiť aj
mladistvému. V § 111 Trestného zákona sa ustanovujú osobitné podmienky pre
ukladanie a výkon trestu nasledovne: ,,pri uložení trestu povinnej práce nesmie horná
hranica tohto trestu prevyšovať polovicu hornej hranice trestnej sadzby ustanovenej
zákonom. Trest povinnej práce nesmie vzhľadom na svoju povahu alebo okolnosti, za
ktorých sa vykonáva, ohrozovať zdravie, bezpečnosť alebo mravný vývoj
mladistvých.“150

Rok

Počet
uložených
trestov
povinnej práce

2006

42

2007

349

2008

582

2009

Počet
za §
uložených Trestného Názov trestného činu
trestov
zákona
212
966
krádež
308

211

150

207

830

148

348

2010

1 352

2011

2 265

84
83

364
222

I. polrok 2012

1 521

77

194

spolu za uvedené
roky

6 941

72
48
47

221
360
156

Tab. č. 1.: Počet uložených TPP za roky 2005- 1.polrok 2012

ohrozovanie mravnej
výchovy mládeže
zanedbanie povinnej
výživy
marenie výkonu
úradného rozhodnutia
výtržníctvo
úverový podvod
porušovanie domovej
slobody
podvod
nebezpečné vyhrážanie
ublíženie na zdraví

Tab.č.2.: Prehľad trestných činov za ktoré bol TPP uložený
v roku 2011

Záverom tejto časti príspevku by sme chceli poukázať aj na počty uložených
trestov151 od jeho zavedenia až po súčasnosť. V roku 2006 bol trest povinnej práce
uložený 42 páchateľom, zatiaľ čo v roku 2011 bol uložený až 2265 páchateľom. Za prvý
polrok roku 2012 bol trest povinnej práce uložený 1521 odsúdeným páchateľom. Spolu
za všetky roky bol uložený 6 941 krát. Môžeme vidieť, že od zavedenia tohto druhu
trestu do slovenskej právnej úpravy, počet každoročne uložených trestov povinnej
150
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práce, má stúpajúcu tendenciu. Každý z nás si môže utvoriť obraz o tom, či počty
týkajúce sa uložených trestov povinnej práce sú príliš malé alebo veľké. Každopádne
rozhodnutie o tomto druhu trestu je len na našich súdoch a tomuto rozhodnutiu
predchádzajú aj úvahy spojené s výhodami či nevýhodami tohto trestu. V tabuľke č. 1.
môžeme vidieť aj spáchané trestné činy páchateľmi, ktorým bol trest povinnej práce
uložený. Pre účely tohto príspevku sme vybrali prvú desiatku najčastejších trestných
činov. Okrem nich sem patrili trestné činy ako napríklad poškodzovanie cudzej veci,
pytliactvo, útok na orgán verejnej moci, dokonca aj trestný čin sexuálneho zneužívania
a mnohé iné trestné činy.

3. Výhody a nevýhody trestu povinnej práce
Potreba boja s trestnou činnosťou spočíva hlavne v hľadaní nových a účinných
právnych prostriedkov, ktoré by popri tradičnom treste odňatia slobody poskytli nové
možnosti zaobchádzania s páchateľom. Alternatíva k trestu odňatia slobody, akou je
trest povinnej práce, sa javí ako vhodný prostriedok. Má však svoje pozitíva ale aj
negatíva. V praxi sa na Slovensku používa od jeho zavedenia v roku 2005.
V materiáloch Rady Európy je zdôrazňované, že trest povinnej práce v prospech
spoločnosť je jedným z najprogresívnejších opatrení európskeho trestného práva
v posledných rokoch. Ponúkajú radu možností pre budúce využitie a sú do nich
vkladané nemalé nádeje odborníkov. Originalita tohto trestu spočíva v tom, že tento trest
aktívne prispieva k možnosti nápravy odsúdeného, a to nielen pri výkone práce.
Nenarušujú sa užitočné zväzky páchateľa s jeho okolím, páchateľ nie je zbavený výkonu
normálnych spoločenských povinností ani zodpovednosti. Tým sa zvyšuje jeho šanca čo
najrýchlejšie sa zaradiť do spoločnosti. Treba podotknúť, že uloženie trestu povinnej
práce nie je v rozpore s konvenciami o zákaze nútenej práce.152 Počet odsúdených na
trest odňatia slobody vo výkone trestu s minimálnym alebo stredným stupňom stráženia
do jedného roka u ktorých by bol predpoklad uloženia týchto trestov je 1597.
V príspevku sa pokúsime načrtnúť podľa nás výhody a nevýhody trestu povinnej práce.
K hlavným pozitívam tohto trestu priraďujeme jeho vykonanie s menším zásahom do
slobody odsúdeného v porovnaní s uložením nepodmienečného trestu odňatia slobody.
Uloženie takéhoto druhu trestu tak nepretŕha väzby s rodinnými príslušníkmi ani
s každodennou životnou realitou v spoločnosti. Trest odňatia slobody by sa mal
používať len ako ultima ratio, t.j. v prípadoch najzávažnejších trestných činov páchaných
nenapraviteľnými páchateľmi – zväčša recidivistami. Taktiež trest odňatia slobody
zahŕňa pádne sociologické a psychologické nevýhody smerujúce k ťažšej náprave
akéhokoľvek páchateľa. Odsúdený tak zväčša namiesto nápravy získava lekciu
návykov ako pokračovať vo svojej kriminálnej kariére, ťažšie znáša odlúčenie od rodiny
a priateľov a spoznáva tabuizovanú tvár pôsobenia neformálnych skupín páchateľov vo
väzniciach. Trest povinnej práce je pre istú skupinu páchateľov vhodnejším trestom ako
trest odňatia slobody, pretože sa dá vykonať bez ujmy na osobnej slobode páchateľa
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a účinným pôsobením pripravených probačných a mediačných úradníkov sa môže skôr
dosiahnuť jeho náprava a úspešná resocializácia do života.
K pozitívam možno zaradiť aj možnosť zamyslenia sa odsúdeného nad
následkami svojho konania a pochopenie, aký dopad na neho samého a jeho rodinu či
okolie má konflikt so zákonom. V optimálnom prípade môže odsúdený zažiť pocit
užitočnosti a zmysluplnosti (napr. pri práci s postihnutými, v domove dôchodcov). Čo je
veľmi dôležité, že uložením tohto trestu sa odsúdený začleňuje do spoločnosti, učí sa
„pracovať bez nároku na mzdu pre spoločnosť“. V dôsledku vhodného zvolenia formy
povinnej práce a spolupráce s probačným a mediačným úradníkom môže odsúdený
„scitlivieť“ a pochopiť tak nesprávnosť protiprávneho konania. Znižuje sa tým pádom aj
recidíva páchateľov. Autorka článku vidí tiež istú spojitosť pôsobením trestu povinnej
práce na páchateľa a teóriou reintegrovaného zahanbenia od austrálskeho kriminológa
Johna Braithwaita. Jeho práce sa zameriavajú na zefektívnenie restoratívnej justície.
Podľa Johna Braithwaita je ,,kľúčom ku kontrole spáchania trestného činu prítomnosť
hanby či zahanbenia za trestné činy, zafixované v kultúre konkrétnej spoločnosti
(komunity) a využívanie zahanbenia v procese reintegrácie páchateľov trestných činov.
Reintegrované zahanbenie má určitú súvislosť aj s teóriou sociálnych väzieb. Podstata
teórie tkvie v tom, že pri vysokej miere integrácie jedinca do spoločnosti klesá aj riziko,
že bude páchať trestné činy. To platí za predpokladu, že jedinec sa integruje do
spoločenských skupín, ktoré si vytyčujú prospoločenské ciele. Avšak teória J.
Braithwaita ide hlbšie do psychiky jedinca (t.j. jeho prežívania a správania).“153 Medzi
výhody trestu patrí aj zníženie počtu odsúdených páchateľov na trest odňatia slobody,
zníženie nákladov na chod väzníc. Ako sme už spomenuli náklady na jedného
odsúdeného činia 35,61 eur. Za rok na jedného odsúdeného to je 12 997,65 eur. Ročne
sa tak do väzenstva vyčlení cez 100 000 000 eur ( za rok 2011 to bolo konkrétne
137 916 985 eur).154 K negatívam tohto trestu patria možné špekulácie odsúdeného
pristúpiť na uloženie alternatívy k trestu odňatia slobody (kvôli vlastnému prospechu).
Dôsledkom takéhoto činu trest povinnej práce pre odsúdeného stráca zmysel a možnosť
jeho nápravy. Preto je vhodné posilniť spoluprácu medzi súdmi a probačnými
a mediačnými úradníkmi, psychológmi, ktorí by na základe svojich skúseností a práce
s odsúdenými páchateľmi na takýto trest vedeli odhadnúť motiváciu a osobný zisk
páchateľa z takto uloženého alternatívneho trestu.

Isté negatíva môžeme badať tiež na strane vyťaženosti probačných
a mediačných úradníkov. Pre celú Slovenskú republiku je ich len 70. Ide o naozaj veľmi
malý počet osôb. Napríklad v Českej republike ich počet je približne okolo 300. Okrem
personálnej otázky probačných a mediačných úradníkov, je cítiť medzi poskytovateľmi
práce odsúdeným veľké obavy vyplývajúce z možného ohrozenia zamestnancov
odsúdenými páchateľmi. Tu by bola namieste nápomocná len propagácia poznatkov
a skúseností iných zamestnávateľov s ukladaním trestu povinnej práce. Nemalé
problémy nastávajú aj s nariadením výkonu trestu v prípadoch, ak sa odsúdený snaží
vyhnúť trestu tým, že po nadobudnutí právoplatného rozhodnutia si zmení svoje bydlisko
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a nové nemožno zistiť, prípadne iné skulinky v zákone č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu
povinnej práce.

Hodnoty vězňů a studentů
PRISONERS AND STUDENZS´ VALUES

PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D.
Statistické zpracování provedla Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Anotace:
Byl proveden výzkum hodnot vězňů (N=381) a studentů (N=254). Metodou párového srovnání bylo zjišťováno sedm hodnot. Oba soubory se sice v některých
hodnotách výrazně odlišovaly, avšak v hodnotách parazitického způsobu života
nikoli. Zkoumané osoby, ať muži nebo ženy, jim shodně připisovaly malou
důležitost.
Annotation:
The research of the values of the prisoners (N=381) and the students (N=254)
has been carried. Seven values were taken by the method of paired comparisons.
Both groups have been differentiated in some values but in the values of the
parasitic life pattern have not been differentiated. Surveyed persons attributed
whether men or women low importance to the parasitic values.
V rámci výzkumného úkolu „Rozhodování pachatelů trestné činnosti vzhledem k parametrům situační prevence“155) byly mj. sledovány u pachatelů ve
výkonu trestu odnětí svobody, resp. u vězňů, vybrané hodnoty. K většímu
zhodnocení poznatků o jejich hodnotách bylo provedeno orientační porovnání
souboru těchto pachatelů, se souborem „nepachatelů“. Ten zastupovali studenti
Policejní akademie, o kterých lze mít za to, že pachateli nejsou. V obou
skupinách byly posuzovány stejné hodnoty a zjišťovala se důležitost, kterou jim
zkoumané osoby připisují.
Metodologie
Oba soubory nebyly representativní ani pro populaci vězňů, ani pro studenty
PA. Pokud jde o vězně, stanovit kritéria representativnosti by šlo asi těžko.
Pokud jde o studenty PA, jistě by to bylo snazší, ovšem naráželo by to na řadu
organizačních obtíží156), takže jsme na tento požadavek rezignovali a zkoumaný
soubor studentů tvořili jen ti, kteří byli v den výzkumu přítomni vyučování. Výzkum
na vězních se uskutečnil v prvé polovině roku 2012, výzkum na studentech
ve druhé polovině téhož roku.
155)

Odpovědná řešitelka M. Moulisová, spoluřešitelé doc. JUDr. I. Zoubková, CSc.,
PhDr. A. Marešová, Ph.D.
156)
a navíc tito studenti nejsou žádným representativním vzorkem studentů

Výzkumu se zúčastnilo 381 vězňů, z toho bylo 70 žen.157) Zatímco v souboru
mužů se nacházely osoby z pěti věznic v ČR, soubor žen byl z věznice jediné.
Všechny věznice měly druhý nebo třetí stupeň režimu (z možných čtyř). Studentů
bylo 254, z toho žen 127 a mužů 125, dva studenti pohlaví neuvedli.
Zjišťovaných hodnot bylo sedm. Byly vybrány takové, o kterých bylo možné
mít za to, že jsou v životě každého člověka důležité, a ty, které mohly souviset
s předpokládanými hodnotami v situaci uvěznění (nebo v jeho důvodech).
Šlo o hodnoty: mít manželku/partnerku (manžela/partnera); mít děti; mít dobrou
práci; mít dobré kamarády; mít hodně peněz; mít svobodu; a nemuset pracovat.
Významnost hodnot pro jedince byla zjišťována metodou párového srovnání.
Tato metoda je postavena tak, že respondent označí v každé z možných kombinací dvojic těchto hodnot tu, která je pro něj v daném páru důležitější. Ze sedmi
hodnot bylo možné vytvořit 21 dvojic. Z počtu hodnot a jejich možných dvojic
vyplývá, že každá hodnota mohla být zvolena maximálně 6 x (to znamenalo
největší důležitost) a minimálně 0 x, tj. nemusela být volena ani jednou (neměla
tedy pro jedince žádnou důležitost).
Metoda párového srovnání prakticky neumožňuje vědomou stylizaci, respektive snahu jevit se v lepším světle. Proto je možné věřit výsledkům získaným její
pomocí. Tento způsob zjišťování tak věrohodněji, než zkoumání jinými postupy,
umožňuje stanovit pořadí i váhu důležitosti hodnot nejen pro jedince, ale přirozeně i pro celý zkoumaný soubor či ty jeho části, které výzkumníka zajímají.

Výsledky
Porovnání hodnot obou souborů
Pořadí hodnot za oba soubory zkoumaných osob (vězni N=381, studenti
N=254) postavené na důležitosti, která byla vypočítaná jako průměr ze všech
individuálních voleb každé hodnoty, uvádí tabulka č. 1. Čím větší je průměrná
hodnota, tím větší důležitost je hodnotě přikládána.

157)

Původně se výzkumu zúčastnilo jen 300 mužů a 70 žen, posléze byly získány údaje
ještě od těch zbývajících mužů.

Tabulka č. 1 - Pořadí důležitosti voleb (postavené na průměru voleb dané hodnoty)
Vězni
Hodnoty:

Studenti

průměr směr. odchylka průměr směr. odchylka

mít manžela/manželku*

4,12

1,49

4,47

1,55

mít děti

3,94

1,74

3,56

2,01

mít svobodu

3,89

1,68

3,00

1,72

mít dobrou práci

3,68

1,43

3,34

1,40

mít dobré kamarády

2,27

1,15

3,67

1,44

mít hodně peněz

2,24

1,50

2,34

1,32

nemuset pracovat

0,46

1,08

0,59

1,12

* jde i o partnera/partnerku, tedy o vztah ve dvojici
signifikantní rozdíly na základě t-testu jsou vyznačeny tučně

Z tabulky vyplývá, že:
 Důležitost většiny hodnot je v obou souborech statisticky významně odlišná.

Věcně však má význam jen odlišnost dvou hodnot. Jde o hodnotu „mít svobodu“, které vězni přirozeně přikládají větší důležitost než studenti (i když
zdaleka ne všichni, jak to dosvědčuje poměrně velká směrodatná odchylka
a skutečnost, že v souboru vězňů byla tato hodnota až na třetím místě),
a hodnotu „mít dobré kamarády“, kterým zase naopak studenti přikládají
větší důležitost, než vězni. Obojí zjištění má zřejmě svou logiku vyplývající
ze situace nebo charakteristik souborů, která tak jistě potvrzuje jeho věrohodnost.
 Neodlišují se jen dvě hodnoty, a to ty, které mají nejmenší počet voleb, tedy

které jsou považovány oběma soubory nahlíženými jako celek za nejméně
důležité. Hodné pozoru je přitom to, že to jsou právě hodnoty, o kterých by
bylo možné očekávat, že právě jim pachatelé trestné činnosti budou přikládat,
a to i ve srovnání s dalšími životně důležitými hodnotami, větší váhu (mít
hodně peněz a nemuset pracovat). Je ale patrné, zvláště u hodnoty „nemuset
pracovat“, že se většina vězňů shodla na její malé významnosti (směrodatná
odchylka je zde nejmenší ze všech). Toto zjištění na jedné straně může být
odrazem situace ve vězení. Lze totiž předpokládat, že pro vězně může být
nuda z nečinnosti, které mohou být ve vězení vystaveni, značně stresující,
a možnost pracovat tento stres odbourává. Nicméně ze skutečnosti, že
pro většinu vězňů měly obě uvedené hodnoty malou váhu, by na druhé straně
bylo možno vyvodit i jiný závěr. A sice, že sklon k parazitickému životu,
pro který by obě hodnoty - pokud by jim byla dána velká důležitost - mohly
svědčit, není nejspíš pro pachatele zdaleka dominantní, přinejmenším co se
týče zkoumaného souboru vězňů. Toto zjištění by tak mohlo stavět pachatele
do příznivějšího světla, než jak jsou obecně vnímáni.

Dominantní hodnoty
V rámci dalšího zpracování dat bylo zjišťováno kolik osob má dominantní
hodnotu, tj. takovou, které dal vždy přednost před všemi ostatními (tedy kterou
volil 6 x), a jaké hodnoty to jsou. Dominantní hodnoty v obou souborech uvádí
tabulka č. 2.
Tabulka č. 2 - Dominantní hodnoty
Dominantní hodnota:

Vězni

Studenti

počet

%

počet

%

mít dobré kamarády

1

0,3

31

12,2

mít hodně peněz

9

2,4

6

2,4

mít svobodu

90

23,6

28

11,1

mít dobrou práci

32

8,4

16

6,3

mít manžela/manželku*

63

16,5

80

31,5

mít děti

85

22,3

53

20,9

nemuset pracovat

1

0,3

0

0,0

100

26,2

40

15,7

Nemá dominantní hodnotu

* jde i o partnera/partnerku, tedy o vztah ve dvojici
chí-kvadrát test signifikantní, CC=0,34; rozdíly na základě
adjustovaných standardizovaných reziduí vyznačeny tučně

Téměř tři čtvrtiny vězňů (73,8 %) mělo nějakou dominantní hodnotu. Z nich
většina (84,6 %) volila jen tři z hodnot. Šlo o hodnotu „mít svobodu“, která měla
pro téměř čtvrtinu zkoumaných vězňů jednoznačně největší důležitost, dále šlo
o hodnotu „mít děti“, která byla jednoznačně nejdůležitější pro více než pětinu
vězňů, a o hodnotu partnerského vztahu, která byla jednoznačně nejdůležitější
pro cca šestinu vzorku vězňů. Tyto hodnoty byly mezi těmi, kteří měli dominantní
hodnotu, relativně dosti proporcionálně rozloženy (32,0 %; 30,2 %; 22,4 %).
Studenti se ve svých dominantních hodnotách odlišovali od vězňů v tom, že
oproti vězňům:
 víc z nich bylo hodnotově jednoznačně vyhraněných, tedy víc z nich mělo
nějakou dominantní hodnotu - neměla ji jen přibližně šestina studentů (15,7 %)
oproti více než čtvrtině vězňů (26,2 %), kteří dominantní hodnotu neměli;
 z pohledu podílu většího než 10 % byli poněkud různorodější, co se týče dominantní hodnoty; většina z nich zvolila v nezanedbatelném podílu jednu ze čtyř
hodnot, a to partnerský vztah, děti, kamarádi a svoboda; poměr jejich voleb byl
však méně vyváženější než u vězňů (z těch, kteří měli dominantní hodnotu,
byl podíl voleb těchto hodnot 37,4 %; 24,8 %; 14,5 % a 13,1 %); bylo zde tedy
více zřetelnějších skupin odlišujících se dominantní hodnotou;

 v některých dominantních hodnotách se významně lišili od vězňů, co se týče
procenta osob, zastávajících takovou hodnotu; zatímco partnerský vztah byl
u téměř třetiny studentů (31,5 %) dominantní hodnotou, v souboru vězňů byl
dominantní hodnotou jen u šestiny z nich (16,5 %); naproti tomu svoboda byla
dominantní hodnotou pro téměř čtvrtinu vězňů (23,6 %), avšak ve skupině
studentů ji dalo největší důležitost jen devítina z nich (11,0 %); a zatímco
hodnota „mít kamarády“ nebyla pro vězně prakticky vůbec (kromě jednoho)
dominantní hodnotou, zhruba osmina studentů (12,2 %) ji za dominantní měla;
dominantní hodnoty tak pěkně vyjadřují hodnotovou odlišnost obou souborů;
 měli poněkud jiné pořadí podle procenta osob zastávajících danou dominantní
hodnotu; nejčastější dominantní hodnotou u studentů byl partner (u vězňů byl
až na třetím místě, na druhém místě děti (zde nastala shoda v pořadí u obou
souborů), na třetím místě kamarádi (v souboru vězňů byli až na předposledním, šestém místě), a na čtvrtém místě to byla svoboda (v souboru vězňů byla
na prvním místě); pokud šlo o hodnoty práce, peníze a nepracovat, v obou
souborech bylo jen malé procento osob, které je měly za dominantní hodnotu;
byly tudíž v obou souborech shodně na posledních místech pořadí (u vězňů to
byla ještě hodnota „kamarádi“, kterou jako dominantní měl jen jeden z nich).
Vězni se tedy ve svých dominantních hodnotách odlišovali od studentů
v tom, že oproti studentům méně z nich mělo dominantní hodnotu; ti, kteří měli
dominantní hodnotu, se relativně proporcionálněji dělili do tří hlavních skupin
určených podle výše podílu výskytu dominantní hodnoty větší než deset procent
(zatímco u studentů šlo o čtyři hlavní skupiny, avšak podíl studentů spadajících
pod tyto skupiny příliš proporcionální nebyl); a klíčovou dominantní hodnotou byla
u nich hodnota „mít svobodu“ (zatímco u studentů to byla hodnota „mít partnera“).
Typologie hodnotové orientace
Další způsob zpracování se soustředil na odkrytí případné typologie osob
zkoumaného souboru podle hodnotové orientace, resp. na nalezení skupin
zřetelně se od sebe odlišujících svými důležitými hodnotami. Pro celý soubor
těchto osob byla počítána shluková analýza, podle které se jako optimální jevilo
řešení s pěti shluky. Shluky byly vytvořeny tak, aby se skupiny osob pod ně spadající odlišovaly hodnotami, jejichž průměr důležitosti přesáhl číslo čtyři158).
Soubor osob se tak rozpadl na pět shluků, resp. skupin, majících jinou
hodnotovou orientaci (viz tabulka č. 3).

158)

Přičemž maximální důležitost má hodnotu šest, minimální nula.

Tabulka č. 3 - Typy hodnotových orientací
Shluk:

Hodnoty (˃ 4)

Vězni

Studenti

počet

%

počet

%

1.

děti, partner, práce

116

30,4

96

37,8

2.

partner, děti, svoboda

90

23,6

55

21,7

3.

svoboda, práce

106

27,8

14

5,5

4.

kamarádi, peníze

31

8,1

71

28,0

5.

svoboda, peníze

38

10,0

18

7,1

chí-kvadrát test signifikantní, CC=0,34; rozdíly na základě adjustovaných standardizovaných
reziduí vyznačeny tučně

Tyto shluky by mohly být pracovně nazvané:
1. shluk - tradiční rodinné hodnoty,
2. shluk - svoboda ve vztahu,
3. shluk - nezávislost,
4. shluk - stát na vlastních nohou a mít kamarády,
5. shluk - užívat si.
Z tabulky vyplývá, že nejčastější hodnotová orientace vězňů i studentů byla
postavena na tradičních rodinných hodnotách. Soubory vězňů a studentů se
nelišily, ani pokud šlo o hodnotovou orientaci „svoboda ve vztahu“ a „užívat si“.
Významná odlišnost však se týkala dalších dvou zjištěných hodnotových orientací. Ve srovnání se studenty více vězňů výrazně preferovalo „nezávislost“,
zatímco výrazně více studentů preferovalo hodnotovou orientaci „stát na vlastních
nohou a mít kamarády“.
Ve skutečnosti však odlišnost hodnotových orientací vězňů a studentů je
opět postavena především na hodnotách „svoboda“ a „kamarádi“, což, jak bylo
vyvozeno výše, odpovídá aktuální životní situaci osob obou souborů. Lze uzavřít,
že hodnotová orientace vězňů nesvědčí pro sociálně patologické hodnotové
pozadí.
Hodnoty podle pohlaví
Další analýza se týkala sledování hodnot podle pohlaví, a to z pohledu
rozdílů jednak mezi soubory (meziskupinového) a jednak uvnitř souborů (intraskupinového).

Meziskupinový pohled na hodnoty u obou pohlaví
Porovnání hodnot vězňů a studentů a hodnot vězeňkyň a studentek postavené na průměru hodnot v každém ze zkoumaných souborů uvádějí tabulky č. 4
a č. 5.
Tabulka č. 4 - Hodnoty mužů: Vězni vs. studenti
Hodnoty:

Průměr za
Průměr za
soubor vězňů soubor studentů
Muži N=300
Muži N=125

mít manželku/partnerku

4,21

4,32

mít svobodu

3,99

3,04

mít děti

3,79

3,50

mít dobrou práci

3,65

3,40

mít hodně peněz

2,33

2,55

mít dobré kamarády

2,20

3,46

nemuset pracovat

0,53

0,70

Tabulka č. 5 - Hodnoty žen: Vězeňkyně vs. studentky
Hodnoty:

Průměr za
Průměr za
soubor vězňů soubor studentů
Ženy N=70
Ženy N=127

mít děti

4,50

3,59

mít dobrou práci

3,84

3,27

mít manžela/partnera

3,73

4,61

mít svobodu

3,43

2,95

mít dobré kamarády

2,54

3,92

mít hodně peněz
nemuset pracovat

1,89
0,17

2,12
0,49

V obou tabulkách jsou statisticky významné rozdíly (t-test, p˂ 0,05) mezi
hodnotami uvedeny tučně. Z tabulky č. 4 je patrné, že pokud jde o hodnoty mužů,
signifikantní rozdíly se týkají pouze oněch dvou hodnot, které odrážejí aktuální
životní situaci. Vězni dávali velký důraz na svobodu, studenti na kamarády.
Nicméně ale pro oba soubory je partnerský vztah nejdůležitější. Toto, spolu
s velkou důležitostí hodnoty „mít děti“, odkazuje na významnost tradičních
hodnot rodiny u zkoumaných mužů, ať ti jsou již pachateli nebo nikoli.
Co se týče žen, mezi hodnotami vězeňkyň a studentek je více statisticky
významných rozdílů. Pro vězněné ženy byly děti tou výrazně nedůležitější hodnotou, zatímco pro studentky jí byla hodnota „mít partnera“. Také tento rozdíl se

nezdá postrádat logiku. Vězněné ženy jsou v průměru starší, než studentky, a tak
je přirozené, že hodnota „mít děti“ u nich vystupuje výrazněji. Na druhé straně lze
očekávat, že u studentek bude jistě důležitou aktuální hodnotou partnerský vztah,
zahrnující i hodnotu mít dobré kamarády. Pro vězněné ženy bylo dále velice
důležitou hodnotou „mít dobrou práci“; ta byla u nich dokonce důležitější, než
svoboda. Hodnoty vězněných žen byly tedy zřetelně postavené na tradiční
mateřské zabezpečovací roli.
Oba soubory žen se významně nelišily v důležitosti, kterou přikládaly hodnotám „nemuset pracovat“, „mít hodně peněz“ a „mít svobodu“. První dvě uvedené
hodnoty byly u žen shodně výrazně na posledních místech. Důležitost hodnoty
„nemuset pracovat“ již tak malá, byla u pachatelek dokonce ještě statisticky
významně menší, než u studentek. To může svědčit pro nepreferování parazitického způsobu života před tradičními rolovými hodnotami, které platilo nejen
pro „nepachatelky“, ale ještě více pro pachatelky.
Intraskupinový pohled na hodnoty podle pohlaví
(uvádím pouze soubor vězněných osob)
Tabulka č. 6 uvádí průměry hodnot vězněných osob za soubor mužů
a za soubor žen. Je z ní patrné, že se liší jak v důležitosti připisované daným
hodnotám, tak v pořadí důležitosti hodnot pro obě pohlaví.
Tabulka č. 6 - Hodnoty pachatelů podle pohlaví

Hodnoty:

Průměr za
Průměr za
soubor mužů soubor žen
N=300
N=70

mít manželku/manžela*

4,21

3,73

mít svobodu

3,99

3,43

mít děti

3,79

4,50

mít dobrou práci

3,65

3,84

mít hodně peněz

2,33

1,89

mít dobré kamarády

2,20

2,54

nemuset pracovat

0,53

0,17

* jde i o partnerku/partnera, tedy o vztah ve dvojici;
větší čísla znamenají větší důležitost;
Zvýrazněny jsou dvojice, u nichž se prokázal signifikantní
rozdíl (t-test, p ˂ 0,05).

V souboru mužů první místo podle důležitosti měl partnerský vztah, a hned
poté svoboda, následována hodnotou „mít děti“. Oproti tomu ženy kladly hodnotu
mít děti výrazně na první místo. Jejich další důležité hodnoty - mít dobrou práci
a partnerský vztah - měly, oproti této jejich nejvýznamnější hodnotě, relativně
menší důležitost.

V připisování důležitosti hodnoty „mít dobrou práci“ se muži od žen sice
statisticky významně nelišili, avšak u žen měla tato hodnota nejspíš větší důležitost zřejmou z druhého pořadí důležitosti v jejich hodnotovém žebříčku, zatímco
u mužů byla tato hodnota až na čtvrtém místě.
Poslední tři místa podle pořadí důležitosti zaujímaly u mužů i žen hodnoty
peníze, kamarádi a nemuset pracovat, průměr jim připisované důležitosti se však
podle pohlaví významně odlišoval. Hodnota „nemuset pracovat“ byla u obou
pohlaví výrazně až na posledním místě, u žen dokonce ještě zřetelněji, než tomu
bylo u mužů; 76 % mužů a 91 % žen ji nevolilo vůbec. U žádné z dalších hodnot
nebyla zjištěna tak velká míra souhlasu pokud jde o místo její důležitosti (resp.
nedůležitosti). V souladu s tím hodnota „mít dobrou práci“ měla značně vysoký
kredit, u žen byla dokonce na druhém místě hodnotového žebříčku.
Tyto poznatky mohou signalizovat přijatelnější obraz o pachatelích ve výkonu trestu odnětí svobody, kteří jsou často vnímáni jako parazité na společnosti
účelově se vyhýbající práci.
Shrnutí výsledků a závěr
Oba zkoumané soubory se v důležitosti připisované některým ze sledovaných hodnot významně odlišovaly; lišily se rovněž v pořadí důležitosti hodnot;
v konkrétní podobě odlišnosti hrálo roli pohlaví; v zásadě lze říci, že hodnoty
mužů obou souborů byly - podle jim připisované důležitosti - podobnější, než
hodnoty žen z obou souborů; mezi nimi byla hodnotová odlišnost větší.
Nicméně vězni se od studentů neodlišovali, co se týče hodnot „nemuset
pracovat“ a „mít hodně peněz“, a to ani podle pohlaví; v obou souborech byly
tyto hodnoty na posledních dvou místech a měly výrazně nejmenší důležitost;
hodnota „nemuset pracovat“ nebyla ani, kromě jednoho vězně, pro nikoho
ze zkoumaných osob dominantní hodnotou; toto zjištění nenahrává představě
o pachatelích, parazitujících na společnosti.
V důležitosti hodnot se obrazila zejména aktuální životní situace; bylo to
patrné především v rozdílech mezi oběma soubory, které se týkaly dvou hodnot hodnoty „mít svobodu“ a hodnoty „mít dobré kamarády“. Co se týče „svobody“,
vězni jí sice většinou připisovali mnohem větší důležitost než studenti, na druhé
straně ji však více než pětina z vězňů volila jen málo; mohly by to být osoby,
pro které je vězení přijatelným prostředím. Co se týče „kamarádů“, byla tato hodnota naopak zase pro studenty v průměru mnohem důležitější, než pro vězně.
Z typologie hodnot vyplynulo, že nejčastější hodnotová orientace vězňů
i studentů byla postavena na tradičních rodinných hodnotách. Vězni však,
ve srovnání se studenty, dávali dále také velký důraz na nezávislost, zatímco
studenti na požadavek stát na vlastních nohou a mít kamarády. V souboru vězňů
bylo přibližně stejně jako v souboru studentů těch, jejichž hodnotovou orientací
bylo užívat si.

Z pohledu pohlaví byla u mužů patrná významnost tradičních hodnot rodiny,
u žen pak důraz na mateřskou zabezpečovací roli. U vězněných osob měla
velký kredit hodnota „mít dobrou práci“, která byla u vězněných žen dokonce
na druhém místě hodnotového žebříčku.
Z našeho výzkumu tedy nevyplývá nějaká hodnotová sociální patologie
vězňů. Bylo by proto dobře možné stavět, pro práci s nimi, na jejich hodnotách.
Rovněž by bylo dále možné s licencí dedukovat, že většina pachatelů jsou
nejspíš psychicky nepatologické osoby.
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Anotace:
Článek popisuje vztahy a způsob chování zločinců a především vězňů z území
bývalého SSSR. Existuje zde systém pravidel, společný pro většinu odsouzených. Jedná se především o kriminální ideologií, slang, tradice, zvyky, etiku
a estetiku zločineckého společenství, označovaných souhrnně za obsah kriminální subkultury. Jejich cílem je posilovat moc jednotlivce a zároveň i této
skupiny.
Annotation:
This paper describes relations and behavior of criminals and prisoners, primarily
from the former USSR. There is a system of rules common to most prisoners.
This is essentially a criminal ideology, slang, traditions, habits, ethics and
aesthetics of criminal communities. This is so called criminal subculture. Their
aim is to strengthen the power of the individual and at the same time power of the
groups.
Kriminální subkultura ruskojazyčných vězňů
Vedení mnoha věznic v zemích Západní Evropy s přílivem ruskojazyčných
zločinců zjistilo, že uvěznění gangsteři z území bývalého SSSR nejenže v krátkém čase převzali nadvládu ve vězení, ale rovněž si osvojili tradiční pravidla
chování zlodějů podle zákona (vorů v zákoně) ze zemí Společenství nezávislých
států.159) Ruští kriminologové popisují vztahy mezi těmito zločinci a jejich způsob
života jako kriminální subkulturu. Ta spočívá na staletí utvářených pravidlech
a má posilovat moc členů těchto společenství jednotlivě, ale zároveň i celku.
Kriminální subkultura jako pojem
Zcela přesné určení pojmu „kriminální subkultura“ neexistuje. Jeho obsah
je vymezován především kriminální ideologií, slangem, tradicemi a zvyky, etikou
a estetikou zločineckého společenství. Kriminální subkultura je ruskými kriminology částí obecné kultury a nejedná se o zvláštní antikulturu. Tím je objasňován
159)

ROTH, J. Gangsteři z Východu: nové cesty zločinu. Praha: Mladá fronta, 2007. s.
103.

fakt, že v Rusku proběhlé změny se odrazily na kriminální subkultuře, která stále
více proniká do duchovního života společnosti.160) Kriminální subkultura zločineckého světa obsahuje základní, zkreslené hodnotové orientace pachatelů, které
jimi byly vypracovány v průběhu mnoho staletí trvající trestné činnosti. 161) Je chápána jako způsob života, systém politických, ideologických, právních, mravních,
filosofických, náboženských, estetických „norem“. Jedná se o způsob chování,
způsob myšlení a tradic osob, které spáchaly zločin nebo si odpykávají trest
v místech odnětí svobody, s jejich rozlišením podle pohlaví a věku odsouzených,
režimu nápravného zařízení a závažnosti spáchaného trestného činu.162) Podle
Šemjakiny nemá ruská vězeňská subkultura, založená na vězeňském zákoně,
ve světě analogii. V domácích podmínkách se priorita kriminální subkultury určuje
tím, že v průběhu mnoha století vystupovaly jako kolektivní subjekty pouze zločinecká společenství, které se stavěly proti systémům totální kontroly nad osobností (zpočátku občiny a rodného prostředí, pak státně-byrokratickému a církevnímu a později stranicky-ideologickému) a omezení svobody (v daném momentě
to byly zločinecká společenství, zločinecké organizace, organizované zločinecké
skupiny). Veškerá emancipace osobnosti byla v tomto systému doprovázena
nevyhnutelnými sankcemi, prohlašovala se za zločineckou.163)
Pro teorii kriminologie i její praxe považují ruští kriminolové jako podplukovník Anisimkov za důležité odůvodnění vývoje fenoménu kriminální subkultury
v prostředí osob ve výkonu trestu a jeho studium v historickém aspektu. 164)
Podstata kriminální subkultury spočívá podle Šemjakiny v zločinecké deformaci
hodnotově-normativního, vzdělávacího, kulturologického systému společnosti,
rozkladu a devalvaci sociálně-pozitivních hodnot, postojů, stereotypů chování,
mravních ideálů každého konkrétního člověka, rozšíření protispolečenských
postojů, představ, podporujících nebo otevřeně provokujících porušení trestněprávních zákazů, kultivujících hodnoty a normy zločineckého prostředí, stereotypy
kriminálního, včetně zločineckého jednání.165) Anisimkov dochází analýzou
pohledů učenců na problém kriminální subkultury k závěru, že:
160)

Богорев, Н. В. Влияние уголовной субкультуры на духовное развите нации в
сщвременной России. in: Преступность и духовность. Москва: Российская
криминологическая ассоциация, 2008, s. 142.
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учреждениях России. Автореферат диссерации. Саратов: Саратовская государственная
академия права, 1998, s. 12.
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1. Kriminální subkultura představuje sama o sobě systém zkreslených hodno-

tových orientací pachatelů, sjednocených v dosti izolovanou třídu.
2. Tato třída v sobě obsahuje skupinu neformálních norem, ustanovení, představ

(tradic, zvyků, rituálů, pravidel), které regulují chování jejich představitelů.
3. Nachází svůj odraz ve vnějších atributech zločineckého světa (ve zločineckém

slangu, písních, verších, tetováních, přezdívkách atd.).166)
Symboly a vztahy v kriminální subkultuře
Kriminology bylo zjištěno, že kriminální subkultuře je vlastní využívání
symbolů, pod kterými lze chápat předmětné (tetování, kresby, růžence, vrhcáby,
příležitostné výrobky odsouzených) a slovesné (slang, přezdívky, písně - „vězeňská lyrika“, přísahy, pořekadla, modlitby odsouzených) znaky, které vyjadřují bytí
ve zločineckém světě. Souhrn symbolů kriminální subkultury, které odrážejí tradice, zvyky, pravidla chování, které se historicky vytvořily ve zločineckém prostředí toho nebo onoho státu, vytváří zločineckou symboliku, která je orientována
nejen na zločince, ale i na budoucí členy zločineckého společenství. 167) Vorovská
symbolika je v kriminální subkultuře určena k tomu, aby místo osobnosti v zločineckém společenství a měla vliv na jeho členy.168) Příslušníci vorovského světa
se nikdy neomlouvají, neprosí o dovolení přisednout si a podobné věci. Oni a
všichni kolem mají vědět, kdo a kam má právo zajít, přisednout si atd.169)
Anisimkov v jedné ze svých tezí říká, že každé fázi rozvoje společnosti
i nápravných zařízení odpovídají určité subkulturní vztahy. Přechodná období
v životě společnosti vyzývají i odpovídající změny hodnotových orientací
v subkulturním prostředí osob ve výkonu trestu. Největší konzervatismus
v subkulturních svazích je pozorován v nápravných koloniích zvláštního režimu
a ve vězeních.170) Subkultura odsouzených je podle názoru ruských kriminologů
(A. I. Gurov, N. A. Stručkov, G. F. Chochrjakov, I. V. Šmarov) hlavní překážkou
efektivního fungování nápravného zařízení, protože je v mnohém zaměřena
na odpor proti cílům nápravy a adaptace osob po odpykání trestu.171)
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учреждениях России. Автореферат диссерации. Саратов: Саратовская государственная
академия права,1998, s.10.
167)
Шемякина, В. В. Криминальная субкультура в современной России. Автореферат
диссертации. Челябинск: Челябинский государственный университет, 2010, s. 8.
168)
Данилов А. А. Маги криминала. Санкт - Петербург: Издательство Р. Асланова
„Юридический центр Пресс“, 2004, s. 233.
169)
Волохонский, Л. Жизнь „по понятиям“. Москва: ЗАО ОЛМА Медия Групп, 2011, s. 195.
170)
Анисимков, В. М. Криминальная субкультура и её нейтрализация в исправительных
учреждениях России. Автореферат диссерации. Саратов: Саратовская государственная
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Faktorem podmiňujícím zvýšený zájem vorů v zákoně k činnosti nápravných
zařízení je především to, že stejně jako dříve se i dnes tato zařízení jeví nejvíce
vhodným místem k výcviku profesionálních zločinců. Připojováním odsouzených
k dodržování zločinecko-vorovských tradic si vorové vyrábějí „vojáky“ („pěchotu“)
k uskutečnění svých zločineckých úmyslů jak na svobodě, tak i v místech odnětí
svobody, doplňují své řady, zpracovávají budoucí plátce „daně“ atd.172)
Podle výzkumů doktora Anisimkova dochází k rozdělení odsouzených
na neformální skupiny v nápravných zařízeních od momentu jejich vzniku a je
zákonité. Důvody jsou sociálně-psychologické, přirozeně-fyziologické a subkulturní a produkují je v jejich celku velké skupiny odsouzených, kteří se od sebe liší
stupněm privilegovaného postavení ve zvláštním společenství. 173) V celách se
začíná proces stratifikace odsouzených, vyjasňuje se „kdo je kdo“. Odsud odcházejí lidé na další cestu tábory a vězeními s již určeným (a často konečným) statusem, který se může ukázat cejchem na celý zbytek života.174) Mezi odsouzenými
se vytváří jak „autority“, tak i „odvržení“ a pak osoby, které mají k oběma skupinám vztah neutrální. Podle ruských kriminologických studií je těchto posledních
asi 65-75 procent. Těch, kdo se počítají mezi zločinecké autority je asi 10 procent. Podobné procentní rozdělení bylo údajně ve všech etapách rozvoje vězeňského „společenství“. Ukazují na to výzkumy S. I.Maksimova, V. I.Monachova,
G. F.Chochrjakova a údaje a recenze o činnosti nápravných zařízení. Tento stav
se objasňuje tím, že privilegované postavení mezi odsouzenými se vytváří
na účet hlavní masy osob ve výkonu trestu. V těch situacích, kdy je narušována
ustálená rovnováha, například směrem k zvětšení počtu autorit, vznikají meziskupinové konflikty, které nakonec vedou společenství odsouzených do rovnovážného stavu.175) V místech odnětí svobody totiž nehledě na jednotnost ruskojazyčného zločineckého světa probíhá stálý boj o moc mezi vorovskými autoritami
a vedením vězení. Zločinecká autorita postupně usiluje o získání záruk podpory
a uznání vězeňské zóny, nabírá si chytrý, kompetentní, silný a zlý tým. Když tato
skupina přijde k závěru o tom, že jsou její názory brány více vážně než názory
správy vězení - lze čekat kvalitativní přechod vězeňské zóny do stavu zóny
„vorovské“.176)
Hierarchie subkultury ruskojazyčných vězňů
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Na nejvyšším stupni se mezi odsouzenými nacházejí strážci vězeňské
a celkově kriminální subkultury - skupiny autorit zločineckého prostředí. Organizační struktura takovýchto útvarů je celkově shodná s hierarchickým uspořádáním jiných gangů. Anisimkov došel k závěru, že podobné gangy existovaly
v místech odnětí svobody od dávných dob, proto i mají ustálenou „normativnědanou“ strukturu rolí a statusů jejich členů. Aktivní členové těchto společenství
jsou dosti konzervativní v dodržování svých etických principů. Jejich výjimečná
role se vyjadřuje podporou a rozpracováním korporativních norem, zvyků, tradic.
Přitom je třeba zvláště podtrhnout, že „stínová novotvorba“ je v každé takové
skupině podřízena jediným vzorům protispolečenského chování, které se ve zločineckém prostředí formovaly po staletí. Proto se nemůže omezovat jednou nebo
několika protiprávně zaměřenými skupinami, ale existuje reálně jako jejich kvalitativní sjednocení, jako společenství.177)
Ve stalinském systému si ještě vorové byli více méně rovni, od období
Brežněva začala vznikat formalizovaná struktura. Podstata této hierarchické
struktury je víceméně všude stejná. Kmotr (pachan) zóny, čety atd. má při sobě
několik autoritativních mužů (pacanů) a obyčejných bojovníků (gladiátorů, atletů,
pěchoty atd.). Kolem je určité množství přisluhovačů (šestěrki). Cesta nahoru je
otevřená, ovšem nelze jen tak přeskakovat stupně. Teoreticky se přisluhovač
může časem stát kmotrem, ale fakticky je to málo pravděpodobné. V řídkém
případě se dostane mezi bojovníky. Bojovník má dost možností stát se autoritativním mužem-pacanem, ovšem jak je pravidlem, většina bojovníků je zcela
spokojená se svým statusem, protože chápe hranice svých možností a výše se
šplhat nesnaží. Autoritativní muž-pacan se naprosto jasně může stát kmotrem.
Zde však probíhá nejvrdší boj. K úspěšnému dostání se nahoru musí zločinec
mimo čistý životopis disponovat řadou vlastností, z nichž hlavní je - operativní
mysl a cit, správné ovládání své řeči a duchovnost (schopnost ukázat převahu
ducha nad tělem, vydržet více než se zdá možné u normálního člověka). 178)
V každém vězení nebo zóně je dohlížitel nad děním. Dohlížitele ustanovují
vorové. Dohlížitel řeší autoritativně všechny pro vězně významné otázky. Sbírá
peníze, věci, kuřivo a narkotika pro ty, kdo odchází do tvrdší formy výkonu trestu izolace, samotky a také pro ty, kdo jsou vězněni ve zvláštním režimu...Časem,
v závislosti na jeho chování, ho mohou vorové vzít k sobě do rodiny. Pak je
nazýván bratrem - vorem v zákoně.179) Dohlížitelé dostávají písemná zmocnění
a nesou odpovědnost před vory v zákoně v celé přísnosti zločineckého zákona.
Trest může být zcela mimořádný. Jednou bylo při ustanovení příčin útěku vězně
177)

Анисимков, В. М. Криминальная субкультура и её нейтрализация в исправительных
учреждениях России. Автореферат диссерации. Саратов: Саратовская государственная
академия права, 1998, s. 19.
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Волохонский, Л. Жизнь „по понятиям“. Москва: ЗАО ОЛМА Медия Групп, 2011, s. 163164.
179)
Анисимков, В. М. ет Королева, Е. В. История уголовной России. Москва: АФ МОСА,
2010, s. 64.

P. zjištěno, že jeho příčinou byla bezvýchodnost a strach před odvetou. Podstata
byla v tom, že před odchodem do vězeňské kolonie dostal P. od vora v zákoně
příkazy, aby po příchodu do vězení v něm organizoval gang odmítavě se stavící
k vedení věznice, s jehož pomocí by tam udržoval zločinecké tradice a zvyky.
Jestli by P. nedokázal splnit úkol, měl povinnost napadnout pracovníky správy
věznice a dostat tak nový trest. Tento příkaz však nemohl splnit, protože operativní pracovníci byli o této akci dobře informováni. Jeho nervy nevydržely tuto
situaci a P. se rozhodl z vězení uprchnout.180)
Druhou kategorii vězňů tvoří tzv „mužici“. Tento pojem v sobě sjednocuje
takové kategorie jako „dobří chlapci“ (odsouzení nepřátelsky naladění k správě
vězení), „trumfoví“ neboli „vorovští“ mužici (mající bezprostřední kontakty s zločineckými autoritami a vystupující jako spojující prvek mezi nimi a ostatní masou
mužiků), správní mužici (loajální jak ke správě vězení tak ke zločineckým autoritám), šedí mužici (mající nízkou úroveň duševního rozvoje, anomální odklony
v psychice, často degradovaní, neschopní se o sebe postarat). Kategorie mužiků
tvoří základní masu odsouzených, nenarušujících nepsané normy zločineckého
prostředí ze strachu z odplaty ze strany vorovských autorit. Většina odsouzených
podle odborníků z ruského ministerstva vnitra neschvaluje chování vorů a jejich
okolí, avšak neodporují jim a naopak je materiálně i jinak podporují. 181) Vorovský
svět se také s zvláštním pohrdáním chová k těm, kdo spolupracoval s vězeňskou
administrativou, k „aktivistům“, někdy také nazývaným „kozly“. Tito vězni se snaží
dosáhnout dřívějšího propuštění spoluprací s vedením vězení a s její podporou
také získat ve vězení převahu. Za toto dostávají od administrativy funkce vedoucích směn, pracovníků obsluhy atd. Administrativa tyto aktivisty často používá
k tomu, aby ve vězení zlomila moc tradičních vorů a vězení se stalo tzv. „červeným“ - tedy s převahou administrativy. Když se člověk chce dostat po příchodu
z vězení do zločinecké skupiny, je prověřován, zda nebyl aktivistou. Pokud se
ukáže, že ano, je pak trestán.182)
Současné výsledky působení ruskojazyčné kriminální subkultury
Na konci 20. století se odpor vůči vedení nápravných zařízení stal stále
více organizovaným. Podle údajů Ministerstva vnitra Ruské federace existuje
v současné době ve vězeňských koloniích více než 2500 zločineckých skupin
ostře vyjádřeného protispolečenského zaměření.183) Je třeba říci, že vůdcové
těchto skupin a především vorové v zákoně mohou za krátkou dobu dezorganizovat celou vězeňskou kolonii, donutit odsouzené, aby přestali plnit požadavky
180)

Гуров, А. И. Красная мафия. Москва: Самоцвет, 1995, s. 166-167.
Кутякин, С. А. ет Курбатова, Г. В. „Воры в законе“ на рубеже веков. Рязань: Академия
права и управления Минюста России, 2003, s. 33.
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Миргородский, А. Криминальные Прилуки: кровавые 90-е. Тернополь: Издательство
„Підручники і посібники”, 2007, s. 96.
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Кутякин, С. А. ет Курбатова, Г. В. „Воры в законе“ на рубеже веков. Рязань: Академия
права и управления Минюста России, 2003, s. 29.
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vedení tábora. V jedné kolonii, nazývané ve slangu „rudou zónou“ (klidná kolonie,
kde nic nesvědčilo o nebezpečí), zorganizoval vor v zákoně, který tam přišel,
v průběhu jediného týdne odmítnutí práce více než 2000 lidí. A ve vězeňské
kolonii na území Uzbekistánu vyhnali vorové v zákoně správu tábora a řídili ji
podle svého. Přičemž špatně si nežili ani do té doby - měli tam oddělený dům,
právo vycházet do města, přiváděli k nim ženy atd.184) Vypovězení poslušnosti
administrativě vězení vzniká tehdy, když, podle mínění vězňů, tato narušuje jejich
práva, něčeho je nezákonně zbavuje. Přičemž toto mínění může být jak odůvodněné, neboť v místech odnětí svobody není zřídkavé přezírání odsouzených, tak
i neodůvodněné, jestliže (a to dosti často) si chtějí vůdcové vězňů (v naprosté
většině vorové v zákoně a jejich okolí) podřídit nejen odsouzené, ale i vězně
a takto vzít do vlastních rukou faktické vedení činnosti vězení. V těchto případech
neodůvodněné ústupky vydírání vůdců vězňů vedou k plné dezorganizaci práce
zařízení.185)
Závěr
Kriminální subkultura je souhrnným názvem pro popis vztahů a způsobu
chování zločinců z území bývalého SSSR. Existuje u nich systém pravidel,
společný pro většinu odsouzených. Jedná se především o kriminální ideologií,
slang, tradice, zvyky, etiku a estetiku zločineckého společenství, označovaných
souhrnně za obsah kriminální subkultury. Jejich cílem je posilovat moc jednotlivce
a zároveň i této skupiny. Tento soubor hodnot se velmi ostře projevuje ve vězeních i mimo území bývalého SSSR, kde se na jeho základě vytváří specifická
hierarchie, dávající ruskojazyčným zločincům převahu nad ostatními. Pro tuto
hierarchii jsou typická velmi přísně vynucovaná práva a povinnosti na všech stupních. Ruští kriminologové se shodují v tom, že kriminální subkultura představuje
hlavní překážku nápravy osob ve výkonu trestu. Boj proti ní je však považován
spíše za otázku dlouhodobého působení na změnu hodnotových orientací odsouzených, než pouhého nekoordinovaného zavádění nových příkazů a dalších
opatření vedením věznic.
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Гуров, А. И. Красная мафия. Москва: Самоцвет, 1995, s. 163.
Карпец, И. И. Преступность: Илюзии и реальность. Москва: Издательство „Российское
право“: 1992, s. 288.

Důvěra ve vězeňské komunitě - příklad z Ruska
TRUST IN PRISON - EXAMPLE FROM RUSSIA

Olga Strelkova, National Research University- Higher School
of Economics, Moskva
Anotace:
Ačkoli je život ve vězení spojen s absencí důvěry, je důvěra z pohledu vězňů
významnou hodnotou. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaké faktory ovlivňují
vznik nedůvěry. Ukázalo se, že přílišná důvěra je opravdu nerozumná. Jeden
z hlavních důvodů nedůvěry je racionalita vztahů a celá institucionální struktura,
vytvořená administrativou vězeňských zařízení.
Annotation:
While living in prison people face with such problem as absence of trust. Still trust
is supposed to be a significant value for prisoners. So the main aim of this work
was to figure out, what factors influence the situation of distrust. It turned out, that
trust is really supposed to be unwise, and one of the main reasons of distrust is
the rationality of relations and the whole institutional structure, established by the
administration.
Úvod
Věznice jsou svého druhu totalitární instituce. Lidé si v nich odpykávají trest
za spáchané zločiny. Během pobytu ve vězení procházejí mnozí vězni procesem
desocializace i resocializací.186) Tento proces probíhá v podmínkách uzavřené
komunity. V této nové komunitě žijí na velmi omezeném prostoru, nemají možnost svobodně si vybrat souseda, musí si zvyknout na nová pravidla i normy
chování.
Kromě omezeného prostoru a obtížných životních podmínek se tyto komunity vyznačují vysokou mírou násilí. Vztahy v těchto komunitách jsou z velké části
založeny na fyzických útocích jedněch na druhé, což svědčí o nedostatku důvěry.
Toho si všimli i mnozí výzkumníci, kteří hovoří o extrémně nízké úrovni důvěry
ve vezeňské komunitě.187) Důvěra je však zároveň považována za klíčovou
hodnotu. Otázkou tedy je: Co je příčinou tak nízké úrovně důvěry? Jak sami vězni
186)

Банников К. Л. Антропология экстремальных групп. Доминантные отношения
военнослужащих срочной службы Российской Армии. Москва: Институт этнологии и
антропологии РАН, 2002.
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Олейник А. Н. Театр недоверия и пессимизма (опыт социологического анализа артпроекта)// Мир России. 2005. №2.

vysvětlují absenci důvery? A komu a za jakých podmínek jsou ochotni věřit?
Dříve než odpovíte na tyto otázky, zaměřím se na některé z obecné charakteristiky ruských vězeňských zařízení.
Ruská vězeňská zařízení
K 1. lednu 2013188) bylo v různých vězeňských zařízeních Ruska asi 702
tisíc lidí, z toho 2,2 tisíc v trestaneckých koloniích pro nezletilé. Naprostá většina
vězňů v Rusku jsou muži, ženy zaujímají pouze 8-9 %. Většina (53 %) z odsouzených jsou osoby, které nejsou ve vězení poporvé. 23 % vězňů si odpykává
druhý trest, 30 % - si odpykává třetí nebo další trest. Ti, kdo se jednou do vězení
dostanou, mají velkou pravděpodobnost, že se do něj v budoucnu vrátí. Je obecně známo, že mnozí z vězení nemají kam jít a nemají k dispozici ani žádný
legální způsob výdělku. Je tedy nezbytné, aby fungovaly rehabilitační a sociální
programy pro vězně propouštěné na svobodu.
Podíváme-li se detailněji na trestnou činnost, za kterou jsou lidé nejčastěji
posíláni do vězení, zjistíme, že největší procento vězňů tvoří lidé odsouzení
za vraždu (22 %). Na druhém místě jsou krádeže a loupeže (18 % a 8 %, v uvedeném pořadí). Nemalé procento osob bylo odsouzeno v případech spojených
s drogovou kriminalitou (19 %). Nejméně jsou zastoupeny osoby odsouzené
za chuligánství (asi 1 %) a ve vězeních téměř nejsou lidé odsouzení za vydírání.
Tento náčrt tak neodráží proporční rozdělení kriminality ve společnosti. Jde pouze o zločiny, za které se nejčastěji udělují tresty odnětí svobody.
Neformálně se vězeňská zařízení v Rusku dělí do dvou typů:
«Černé zóny», ve kterých panuje neformální hierarchie a moc drží v rukou
vězni. Důležitou roli zde hrají tzv. «ponjatija» (neformální normy kriminálního
prostředí).
«Rudé zóny», ve kterých vládne administrativa a která stojí proti «ponjatijam».
Teoretické koncepce
Podle výsledků výzkumů situace ve věznicích, které provedli dva ruští vědci
- A. Olejnik189) a K. Bannikov190). Lze popsat modely, které charakterizují tento typ
komunity. A. Olejnik191) označuje vězení jako „malé společnosti“, K. Bannikov jako
„režimní společenství“. Výsledky výzkumů jsem stručně naznačila v tabulce:
188)

Všechny statistiky jsou převzaty z oficiálních stránek ФСИН, Federální vězeňská
služba RF: URL:<http://www.fsin.su/.
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Олейник А. Н., 2005, citované dílo.
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Банников К. Л., citované dílo.
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Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. ИНФРА-М, 2001, XIV, s. 418.

Režimní a malá společenství
Malá společenstva
(A. Olejnik)

Režimní společenstva
(K. Bannikov)

Neexistence hranic mezi různými sférami
života

Nedostatek osobního prostoru -> systém
přísných tabu

Personifikované vztahy

Velký význam neformální ideologie

Nekontrolované násilí

Menší sémantické komplikace

Dualita norem

Různé označení stejných postupů.

Pozorujeme tedy následující situace:
1. Neexistence jasných hranic mezi jednotlivými sférami života. Např. mezi

jeho soukromou a veřejnou sférou. Člověk je zbaven možností být sám.
2. Vztahy jsou značně personifikovány. Tím se zvětšuje důležitost osobních

sympatií a antipatií a neformální hierarchie.
3. Nefunguje žádný účinný instrument kontroly násilí, formální «velitelé»

často nemohou (nebo nechtějí) násilí zastavit. Vysoká úroveň násilí je
v těchto společenstvích spojena se sníženou sémantickou komplikovaností vztahů. K prosazování zájmů dochází přímým nebo násilným způsobem.192)
4. Dochází k dualitě norem a různému označování stejných situací.

Pro různé skupiny (např. „my“ a „oni“) jsou různá pravidla chování
a stejné chování má v různých situacích jiný název. Jedná se o ochranu
vlastního svědomí od okolní reality.193) Je například obtížné připustit, že
„jsme někoho podrazili“, ale když to nazveme jiným způsobem, pak se
to může jevit nevinně. Významnou roli hraje oddělení těch, kteří patří
do skupiny vězňů a těch, kteří jsou mimo skupinu.194)
Faktory ovlivňující nízkou úroveň důvěry
Administrativa vězeňských zařízení sama připravuje podmínky pro vytvoření
prostředí nedůvěry. Cílem je získat totální kontrolu. To se odráží zejména v takových institutech, jako je «udavačství».195)
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Банников К. Л., citované dílo.
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Банников К. Л., citované dílo.
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Фуко М. Надзирать или наказывать: рождение тюрьмы / Перевод с французского
Владимира Наумова под редакцией Ирины Борисовой. М.: «Ad Marginem», 1999.

Mužské věznice jsou společenstvími, ve kterých dominuje fyzická síla
a tvrdost.196) Funguje zde přísná hierarchie. V tomto maskulinním prostředí jsou
jednotlivci neustále prověřováni, zda si svůj „status“ zaslouží.197) Jsou vytvořeny
iniciační rituály, kterými musí vězni procházet, aby získali důstojnější postavení.
Tomuto prověřování jsou podrobování především „nevhodní“ nováčci. Nelze
ukazovat slabost, důvěřovat a vždy je třeba očekávat provokaci.
«Morální emoce», jako je soucit, důvěra, jsou chápany jako nepřijatelné.
Za „skutečného muže“ je ve vězení považován pouze ten, kdo nikdy nepláče
a skrývá své pocity.198) Ve vězení není možné nikoho litovat.199) Tam, kde platí
pravidlo „každý sám za sebe“, lze tedy jen velmi obtížně někomu věřit.
Výsledky výzkumu
Objektem výzkumu byla jedna z trestaneckých kolonií běžného režimu
v Sankt-Petěrburgu. V průběhu výzkumu se prováděla analýza písemných
odpovědí vězňů na otevřené otázky a někdy i expertní rozhovor.
Vzhledem ke konkrétní situaci na místě mohly být otázky zadávány jen těm
vězňům, kteří navštěvují školu a chtěli se účastnit výzkumu.200) Tento fakt je třeba
zohlednit při úvahách nad reprezentativností výzkumu.
Na základě získaných informací lze však konstatovat, že jde o «rudou zónu».
Některé atributy «ponjatija» jsou zde však zachovány - například hierarchie.
Úroveň násilí je v dané vězeňské kolonii nízká.
Za klíčovou charakteristiku vztahů ve vězení považují respondenti nedůvěru.
Významnou roli při objasnění absence důvěry ve vězeňském společenství hrají
i racionalita a individualizace. Respondenti podotýkají, že „jsou to především
obchodní vztahy, založené na vzájemné výhodnosti“.
Ve vězení je vše založeno na snaze dosáhnout podmínečného propuštění.
Podmínečné propuštění je možné docílit tím, že má vězeň ve spisu hodně
URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Fuko_Tyrm/index.php
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Hua-Fu H. The patterns of masculinity in prison: a case study in one Taiwanese prison //
Critical Criminology, 2005, Vol.13: s.1, URL: http://www.jstor.org/stable/3655564
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Jednou z expertek byla učitelka v dané trestanecké kolonii. Jelikož je základní vzdělání v Rusku povinné, vězňové mají možnost si dodělat školu i v průběhu doby,
kterou tráví ve vězení.

pochval a málo trestů. Důtky je možné smazat pochvalným chováním. Vězni tak
stále přemýšlí, za co je možné dostat pochvalu. Vedení věznice má zájem
na tom, aby o všem vědělo a udržovalo pořádek. Jedním ze základních způsobů,
jak získat pochvalu, je o něčem informovat, což znamená někoho podvést
a zradit: „Zde ve vězení obecně lidem důvěřovat nelze, protože je velmi rozvinut
systém donašečství, některým konkrétním jednotlivcům však věřit lze“. Ve vězení
tak fungují dva typy vztahů. Může jít o přátelení pro zisk nebo o zradu pro zisk.
Respondenti to často charakterizovali tímto způsobem: „Člověk člověku
vlkem“. Hovořili o smečce šakalů nebo zvířat v kleci. Tato představa je stereotypní a zčásti i archetypická. Tyto stereotypy jsou viditelné v prvcích folklóru,
které produkuje vězeňské prostředí. Jde např. o vězeňské písně - tzv. blatnuju
lyriku.
Význam důvěry ve vězeňském společenství
Většina respondentů na otázku o hodnotě důvěry říká, že důvěra má
ve společnosti velký význam. Jindy se podtrhuje, že bez důvěry se již nejedná
o společenství. To znamená: důvěra vystupuje jako ukazatel nějakého reálného
společenství, ovšem zároveň je prakticky nedostižným cílem: „Důvěra ve vzájemných vztazích mezi lidmi a ve společnosti je velmi důležitá. Bez důvěry lidé ničí
jeden druhého a připodobňují se zvířatům, není to společnost, ale spíše smečka,
kde přežívá silnější požírající ty slabší.“
V odpovědích na otázku o tom, komu by mohli věřit, mimo odpovědí, že
takoví lidé nejsou a důvěřovat nelze nikomu, psali respondenti v prvé řadě
o důvěře příbuzným „protože příbuzní mne vychovali a nic špatného mi přát
nebudou“. Na rozdíl od spoluvězňů, ve spojení s příbuznými se prakticky nikdy
nehovoří o výhodnosti. Spíše naopak, důvěra příbuzným jim připadá jako
bezpodmínečná. Neproblematizuje se, považuje se za logické a nepochybuje se
o tom, že příbuzní „nebudou přát nic špatného“. Podle mínění respondentů je
možné důvěřovat i skutečným přátelům. Vězni důvěřují především rodičům
(matka, otec, babička). Nejčastěji zmiňují matku. Její ideální obraz je vlastní
v celém vězeňském společenství. Matka je nejbližším člověkem, který není
pederastem a nepodvede: „Mám matku a velmi ji miluji a věřím jí nejvíce
ze všech. Protože matka je mi nejbližším člověkem“.
Archetypické obrazy
Kromě přímých otázek o tom, komu člověk věří a jakými vlastnostmi má
disponovat atd. - byly zadány také otázky projektivního charakteru, kdy měl
respondent napsat, jakým pohádkovým hrdinům by důvěřoval a kterým ne.
Ve většině případů respondenti uváděli, že by mohli důvěřovat hrdinům, kteří
disponují kouzelnými schopnostmi. Ti mohou být s určitými výhradami nazváni
„kouzelnými pomocníky“ a můžou plnit přání hrdinů pohádek. Příkladem jsou

Zlatá rybka, Kocour v botách, Děda Mráz a další. Zajímavá byla také odpověď,
že je možné důvěřovat Červené Karkulce: „Červená Karkulka riskovala život,
ovšem dostihla cíle, který si stanovila, nakrmila babičku! Je možné ji svěřit
dokonce i pirožky!“. Kromě toho je možné důvěřovat „neškodným“ bytostem,
například Čeburašce, Medvídkovi Pú - to znamená těm, kdo nepředstavují nebezpečí a jsou zaměřeni na přátelství. Je zřejmé, že řeč je především o jednoznačně
pozitivních osobách, které pomáhají a plní přání.
Jestli máme hovořit o hrdinech, kterým by vězni nedůvěřovali, tak v prvé
řadě - a je to dostatečně logické, jsou to takzvaní negativní hrdinové, kteří podvádějí a chytračí: Liška, Baba Jaga, Glum (z Pána prstenů), Kostěj Nesmrtelný.
Neznalost a lehkomyslnost jsou také faktorem, který ztěžuje důvěru. Z toho
důvodu například někteří respondenti píší o nedůvěře Neználkovi, který není
negativním hrdinou.
Závěry
Úroveň důvěry je ve vězení velmi nízká. Málokdo z respondentů uvádí, že
může důvěřovat lidem a již tím spíše nelze důvěřovat těm, kteří sedí ve vězení.
Nejčastěji se v kontextu důvěry zmiňuje víra v to, že druhý nezradí, očekává se
porozumění a zachování nějaké významné informace v tajnosti. A naopak, nedůvěra se spojuje se lží, zradou, což je dostatečně logické a očividné.
Důvěra se ve vězení často deklaruje jako skutečná hodnota. Je to však
nedostižný ideál. Zároveň je třeba s důvěrou zacházet co nejopatrněji. To znamená, že může uškodit, jestliže je v sázce velmi mnoho.
Mimo to je důvěra přímo spojena s výhodou nebo ziskem. V situaci, kdy je
příliš velké riziko zrady (protože takovou situaci vytvořilo vedení věznice a pravidlo „každý sám za sebe“), je v sázku vloženo to nejdůležitější, tj. podmínečné
propuštění, důvěřovat tedy nelze. Dokonce i v teoretických koncepcích, ve kterých má na důvěru vliv riziko podvodu, hodnota výhry a prohry, 201) je možné
důvěřovat pouze v drobnostech - v tom, co nepředstavuje hodnotu ani pro tebe,
ani pro objekt důvěry.
«Slepě člověku oddán byl jsem,
Neuhne z cesty, nezradí, věřil jsem.
Pak mi instinkt poručil
abych si víru ověřil
a vzápětí jsem pochopil,
jak naivní jsem tehdy byl»
Anonymní autor z trestanecké kolonie v St. Petěrburgu

201)

Coleman J. The foundations of social theory. Cambridge Belknap Press, 2000, s. 993.

Ústavně artikulované a ústavně neartikulované
právní principy v západní liberální demokratické
společnosti: Teoretické a obecně kriminologické
konotace v mezích legality a morality
CONSTITUTIONAL ARTICULATE AND INARTICULATE
CONSTITUTIONALLY LEGAL PRINCIPLES IN WESTERN LIBERAL
DEMOCRATIC SOCIETY: THEORETICAL AND GENERAL
CRIMINOLOGICAL CONNOTATIONS WITHIN THE LEGALITY AND
MORALITY

doc. JUDr. Vladimír ZOUBEK, CSc.
Anotace:
Středoevropský prostor jako součást euroatlantické civilizace musí reagovat
na postmoderní krizi západního liberálního kapitalismu, zejména v ústavněprávní
oblasti jusnaturální podstaty základních lidských práv a svobod. Bezpečnostní
a zejména policejní orgány jsou součástí bezpečnostní komunity demokratického
státu a jejich činnost secundum et intra legem vychází z postulátů právní a kriminologické vědy.
Annotation:
Central Europe, as part of Euro-Atlantic civilization, must react to the postmodern
crisis of Western liberal capitelism, especially in the constitutional branch of the
iusnaturalist substance of fundamental human rights and freedoms. Security and
police authorities and bodies are part of the security community of a democratic
state and their „secundum et intra legem“ acitivity is based on the postulates of
law and criminology.

§ 1. Je právo minimum morálky? Právní a mimoprávní
axiologie
Populární, byť mylný je názor Georga Jellineka, že „právo je minimum
morálky" 202).

202)

JELLINEK, Georg. Recht, Unrecht und Strate, s. 42, viz též BLÁHA, I., A. Etika
jako věda. Citováno podle: KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck. 1995, s.
85. Morálka a mravnost se obvykle neztotožňují. Morálka je to, co by mělo být nebo je
chtěno. Mravnost, to je faktická morálka v akci, tedy to, co je.

Postmoderní liberální právní princip obsažený v ústavním principu Quae lex
non prohibet debent permisa videri byl do ústavního pořádku inkorporován
ústavním zákonem Federálního shromáždění č. 23/1991 Sb. Federální podoba
tohoto ústavního předpisu byla převzata i do ústavního pořádku České republiky
při rozpadu ČSFR. V rámci obecné právní teorie a konstitucionalismu se jedná
o stěžejní vesternalistický princip, který garantuje liberální právní axiologii západních demokracií. Právně teoretický a obecně kriminologický význam tohoto ústavního principu může mít i některé negativní konotace v rámci střetu mezi legalitou
a moralitou jako požadavku slušné občanské společnosti, která je vázána obecně
závazkem Pacta sunt servanda. V rámci obecné právovědy právní teorie a filozofie operuje i s dalšími velkými právními myšlenkami, které garantují právní
jistotu ochrany základních lidských práv a svobod.

§ 2. Morální paradox
Úkolem právního řádu nemůže být prosazovat také právně všechno, co je
mravní norma.
Kdyby právo zakazovalo všechno nemravné a předepisovalo všechno
mravné, dovedlo by sebe samo ad absurdum. Pak už by nebylo prosaditelné.
Na druhé straně z toho, že určité jednání je právně dovolené, nikterak neplyne,
že je proto také dovolené mravně-morálně.
Dříve již bylo upozorněno na čl. 2, odst. 3. Listiny203). Podle čl. 2, odst. 3
Listiny platí Quae lex non prohibet, debent permisa videri204), „každý205) může
činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá“. Jde o poněkud výstižnější formulaci principu liberální právní doktríny
„co není zakázáno zákonem, je dovoleno“, kdy ad absurdum je právní řád jen
sumou zákazů a příkazů a „vše ostatní je svoboda“.
Ovšem Non omne quod liced honestum est. Ne vše, co je dovolené, je
také morální a čestné.206)

203)

ZOUBEK, V. Právověda a státověda. Úvod do pravověrného a státovědného
myšlení. Plzeň: A. Čeněk, 2010. 710 s., s. 61 a násl. ISBN 978-80-7380-239-4.
204)
Co zákon nezakazuje, má se pokládat za dovolené.
205)
Tím je zásadně omezena veřejná moc (výhrada zákona) ve vztahu nejen k
jednotlivci, nýbrž vůči každému na koho se vztahuje, vůči komu je uplatňována. Proto
se této zásady mohou dovolávat i právnické osoby soukromého práva jako občanská
sdružení, obchodní společnosti apod. Územní korporace veřejného práva se toho
dovolávat nemohou s výjimkou, které stanoví samotná Ústava v hlavě sedmé, tedy
tam
kde vykonávají samosprávu. V Ústavě ČR čl. 2 odst. 4 je subjektem „každý
občan“, v Listině „každý.“
206)
Blíže viz KNAPP, Viktor. Co je dovoleno a co zakázáno. Právník, 1990, č. 1, s. 23
an.

Mravnost a právo patří k různým rovinám, jsou ve vzájemném vztahu
a navzájem se ovlivňují. Existuje právotvorná síla mravnosti určité společnosti
a právě tak mravotvorná síla práva.
Zdá se, že jsou nesprávné dvě extrémní tendence. Jedna by chtěla, aby všechno,
co je mravné, bylo také zakotveno právně. Druhá by chtěla právo „odkriminalizovat“,
aby už nezakazovalo téměř nic nemravného. Tradice připisovala zákonodárci úlohu, aby
bral v úvahu mravní situaci společnosti tak, aby právo přispívalo k jejímu (rozumnému)
zlepšení. Obtížnou a velmi diskutovanou otázkou je, do jaké míry je to možné v „pluralistické“ společnosti.

§ 3. Právní principy
V průběhu věků se při používání práva vytvořila obecná pravidla, která jsou
uznávána jako zásady spravedlnosti, a to i tehdy, jestliže nejsou normativně
vyjádřena v daném právním řádu. Viktor Knapp207) uvádí, že tato pravidla, i když
v pozitivním právu někdy nejsou bezvýjimečná, jsou velmi instruktivní a jsou
užitečnou pomůckou pro právní myšlení i pro vypěstování právního vědomí.
Za základní z nich lze považovat citovanou zásadu, že to, co není zákonem
zakázáno, je dovoleno.208) Krom toho jsou například uváděna některá pravidla
další, formulovaná zpravidla v jazyce latinském.209)
„Pacta sunt servanda“. Smlouvy mají být dodržovány. Tato zásada se
někdy považuje za nejvyšší zásadu právní, resp. za nejvyšší přirozenou právní
normu, od které je odvozeno veškeré právo.210)
„Nemo iudex in causa sua.“ Nikdo nesmí být soudcem ve vlastní věci.
Ve sporu mezi dvěma musí vždy rozhodovat nezávislý třetí; tato zásada je obecná
a je i jednou z uznávaných zásad tzv. natural justice v anglickém právu.
„Neminem laedere.“ Nikomu neškodit. Tato zásada, která už byla zmíněna, znamená, že každý se má chovat tak, aby nerušil práva jiného (aby nikomu
nepůsobil újmu); v římském právu byla považována za jednu z tří základních
složek spravedlnosti. S touto zásadou myšlenkově souvisí zásada Aequum est
neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem (Je spravedlivé neobohacovat se na úkor jiného).
„Suum cuique tribuere“ nebo zkráceně „Suum cuique“. Dát každému,
což jeho jest, resp. ve zkrácené formě: každému, což jeho jest. Tato zásada
207)
208)
209)

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 83 an.

Čl. 2, odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
Nutno zdůraznit, že právní principy jsou „obecnější“ nežli normy, jsou součástí
jurisprudence, netvoří řád, mnohdy si odporují v jednotlivostech, nejsou
mnohdy „psané v právních pramenech“, nejsou většinou „přímo použitelné“
(práva a povinnosti z nich nejsou přímo aplikovatelné) a jsou především
interpretačními prostředky a vodítky ke zjištění ratio iuris.
210)
Též: Promissio boni viri est obligatio (pro česného člověka je slib závazkem).

tvořila v římském právu další základní složku spravedlnosti. (Třetí její složkou byla
zásada Honeste vivere, tj. počestně žít, která ale není zásadou právní a do pojmu
spravedlnosti nepatří).
„Ignorantia iuris non excusat.“ Neznalost zákona neomlouvá. Již zmíněná zásada znamenající, že se nikdo nemůže zprostit odpovědnosti tím, že neznal
právo211).
„Audiatur et altera pars.“ Je třeba vždy slyšet i druhou stranu. Základní
zásada řízení a rozhodování o každém sporu; v trestním řízení znamená, že nikdo
nemůže být odsouzen, aniž byl slyšen, tj. aniž mu byla dána možnost k obhajobě.
„Iustitia nemini neganda.“ Spravedlnost nesmí být nikomu odepřena.
Znamená, že každý má právo, aby o jeho věci bylo po právu rozhodnuto.
„In dubio mitius.“ V pochybnostech mírněji. Při rozhodování má být v pochybnostech vždy rozhodnuto příznivěji pro toho, o kom se rozhoduje. V trestním
právu se dnes používá in dubio pro reo, tj. v pochybnostech ve prospěch
obžalovaného, což vyplývá z presumpce neviny.
„Ne bis in idem.“ Nebo: „Bis de eadem re ne sit actio“. Ne dvakrát o tomtéž. Nebo: O téže věci nesmí být dvakrát rozhodováno. Jedna ze základních
zásad jakéhokoliv právního procesu, zabezpečující právní jistotu, podle níž o věci
jednou pravomocně rozhodnuté nesmí být rozhodováno podruhé).212)
„Nullum crimen, nulla poena, nullus processus criminalis sine lege.“ Není
zločinu, není trestu, nestanoví-li tak zákon a jen podle zákona se může konat
trestní řízení.213) Základní zásady trestního práva zajišťující právní jistotu obviněného, resp. obžalovaného. Poslední z nich se blíží právo na „due process of law“
které tvoří jednu ze základních zásad ústavního práva USA.
„Quieta non movere.“ (řecky: „Mé kinein akinéta.“) Nehýbat tím, co je v klidu. Tato zásada znamená, že nikdo nemá svémocně rušit pokojný stav. Domnívá-li
se, že má lepší právo, má se obrátit o jeho prosazení na soud či na jiný k tomu
příslušný státní orgán.

§ 4. Právověda, kriminologie a globální bezpečnost
Česká a slovenská právní nauka je elementem středoevropské (rakousko-uherské) právní kultury, sic ovlivněna na padesát let stalinismem (spíše
na východokřesťanském či byzanském pozadí). Lze si jen povzdechnout, že
211)

Vtipná a sarkastická je poznámka polského básníka a aforisty Stanislava Jerzy Lece:
„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“ Též varianta: „Ignorantia legis neminem excusat“ (Neznalost zákona nikoho neomlouvá); „Ignorantia
iuris neminem excusat, ignorantia facti non nocet“ (Neznalost práva nikoho
neomlouvá, neznalost faktu neškodí).
212)
Čl. 40, odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Též v podobě: Nemo debet bis
vexari pro una et eadem causa. (Nikdo nemá být dvakrát stíhán pro jednu a tutéž
věc.)
213)
Čl. 39 Listiny základních práv a svobod.

pro mladou generaci studentů (kteří v podstatě neznají fundamentální otázky
dějin jak obecných, tak českých) je velmi obtížné v prvém až třetím semestru
vysokoškolského studia transferovat maximum státoprávních definic.
V globálním rozhledu (a v rámci širší vize budoucích jevů) je nutné zachytit
především aspekty multikulturální, tj. vést mladé vědce a studenty k vnímavosti
spektra daleko extenzivnějších souvislostí a názorových diskurzů a střetnutí, než
v jakém prostředí se narodily, žijí a komunikují na středním a vysokoškolském
stupni vzdělávání.
Eklektické zkoumání vesternalistických státoprávních jevů je modernou definitivně
uzavřeno. Studium rozprostřenosti postmoderního multikulturálního vývoje v globalizujícím se prostředí 21. století můžeme jen závidět našim studentům a pokračovatelům.
Diskurz o výsledku střetu západního právního vědomí (odkojeného romanistikou
a dnes tkvícího na pozici univerzalismu základních lidských práv a svobod) s multicivilizační státoprávní a mezinárodněprávní realitou teprve začíná.

Světová vesnice spočívá v dialogu kultur a střetávání právních civilizací,
nejen té naší - euroatlantické - ale i dalších křesťanských (ortodoxně-východní
a latino-americké-hispánské), ale zejména islámské (sunnitské i šíitské) a středosvětové (čínské, resp. konfuciánské, taoistické a buddhistické). To nemluvím
i o dalších, např. o indické (Bharat), subsaharské (africké), japonské, židovské
a dalších.
Nutno zdůraznit, že fundamentálním postmoderním problémem je krize
morálky, resp. jevu, kdy morální standardy neexistují, či se běžně porušují a kdy
právo je jediným normativním systémem, či je dokonce bez morálky. Pokud globalizace (velmi zjednodušeně) znamená, že bohatí bohatnou a chudí chudnou
(Sever-Jih), tak také se rozevírají nůžky vztahu mezi duchovními entitami,
(idealismem) a materiální objektivní realitou, včetně právní techniky a právních
metod řešení sporů.
Teoretický a právně-filozofický problém „modernity v právu“ je dnes
pohříchu diskursem dogmatickým, či spíše toliko interpretačním. Moderní víra
v pokrok a vědu se otevřela ve vývoji právním zejména Deklarací práv člověka a občana (1789) právně-axiologickou kvantifikací svobody, rovnoprávnosti214) (bratrství?) a též specifickým právním vztahem - občanstvím (který
nevyplýval z poddanství ani z kosmopolitismu, ale z nacionalismu tehdejších
revolucí a vzniku národních států v Evropě). Současná dominantní euroatlantická právní civilizace215) (která v rámci právní geografie vzešla z myšlenek
křesťanských a aristotelismu ve filozofii, z práva římského jako svého
právního podkladu a Západořímské říše216) jako základu státoprávního), stejně
jako globalizující se svět, je již v postvestfálského období státní suverenity 214)
215)

Tj. rovnosti před zákonem a Bohem.
Z hlediska pramenů (forem) práva se opírá o právní kulturu angloamerickou a kontinentální (francouzskou).
216)
„první Řím“.

v „postmodernitě v právu“: skepticismem, relativismem, multikulturalitou
a zpochybňováním světového řádu a mezinárodního pořádku, střetem právních civilizací, krizí legitimity státní moci (governancí) a palčivostí globálních
rizik včetně globální bezpečnosti (počínaje extenzí mezinárodního terorismu,
internacionalizací organizovaného zločinu a konče např. absencí efektivní entity
globálního řízení). Relativizace nového tisíciletí typu „práva bez morálky“,
„morálky bez principů“ (není-li Bůh, je vše dovoleno), apod., ohrožuje
samotnou identitu doktrinálních právních konstrukcí budovaných po celá
tisíciletí.
Posuny vědního poznání, jsou v podstatě (velmi schematicky) dva:
1. Za prvé jde o zcela nový náhled na strukturu tak tradičního (rigidního) předmětu
jako je právní dogmatika, resp. právní teorie a právní filozofie. Prizmatem „struktury právní vědy“, která je vázána na předmět právní regulace a na prameny
(formy) právní dochází k diferenciaci právních kultur na velké právní systémy
a druhy Common Law. To nové, chcete-li „postmoderní“, je v posunu právních
kultur na právní civilizace (tj. právního vědomí na civilizační vědomí), včetně
míry (stupně) Clash of Civilizations. Konkrétním výstupem (publikačním počtem)
je pak upravená struktura učebnice pro obor teorie práva217).
2. Druhý posun se týká ústavního režimu lidských práv, jak na právním teritoriu česko-slovenském, resp. českém a slovenském (Listina základních práv
a svobod, úst. zák. č. 23/1991 Sb. platí a je účinný pro oba dva státy stejně);
dále i v rámci europeizace, atlantizace a globalizace218). V každém případě
střet civilizací, který je umocněn postupující miltikulturalitou je chápán jako
ohrožení univerzality lidských práv, včetně řešení problémů omezení
lidských práv, např. bojem proti šíření fundamentálního terorismu (zejména
islámského), či ústavním vymezením zákazu náboženských symbolů
ve veřejném prostoru.

§ 5. Realismus či pesimismus?
Z deklarované vize apologeta liberalismu F. Fukujamy Konce dějin a posledního člověka zbyly trosky. Z mlhy se vynořují znepokojivé symptomy ekonomické stagnace a finančního krachu euroatlantické civilizace svobodného
světa se stále sofistikovanějšími fintami mezinárodního zločinu a korupce elit,
neschopnosti zastavit násilí a skrytou chudobu ducha, globální xenofobii. Naděje
se nenaplnily, zbrojení a napětí neustává, spíše naopak. Bohatí stále více
bohatnou, chudí chudnou, což platí jak v národních státech, tak i globálně. Mizí
217)

ZOUBEK, Vladimír. Právověda a státověda. Úvod do státovědního myšlení. Plzeň:
A. Čeněk, 2010. 700 s. ISBN 978-80-7380-2394.
218)
Viz zejména ZOUBEK, Vladimír. Lidská práva - globalizace - bezpečnost. Plzeň:
A. Čeněk, 2007. 510 s. ISBN 978-80-7380-026-0. (2. vydání 2008. 461 s. ISBN 97880-7380-103-8)

střední třída jako základna demokracie. Nelegitimní a nekontrolovatelné elity
rozhodují o všem. Neprůhledný netransparentní elitní, nelegitimní globální klub
plutokratů, mediokratů a militantů stále více ovládá nejen objektivní, ale i virtuální
realitu. Volby jsou stále formálnější a účast voličů mizivá.
Postmoderní duchovní a vědecká skepse v právovědě a státovědě realisticky popisuje krizi západního myšlení, civilizačního myšlení, které je v kontrastu
se sílícím multikulturálním tlakem islámu, středu světa (čínským konfucionalismem), hindskou kastovní společností a dalších vnějších vlivů multikulturálního
světa.
V boji o duchovní a materiální dominanci a nadvládu není jednoznačného
vítěze, absentuje jednomyslně přijímaný legitimní subjekt globálního řízení.
Není světový stát, není světové právo, není globální řád mezinárodní (vyjma
mezinárodního práva, ale bez světového četníka, který by vymáhal a interpretoval
normy mezinárodního práva). Clash of Civilizations je pochmurná vize Huntingtona, která se nemusí naplnit při prosazování univerzalismu nadnárodních
ekonomických a finančních elit. Vědecké obci je souzeno zabývat se otázkami
„kdo, nebo co“ spasí postmoderní globalizující svět střetávajících se civilizačních
koncepcí.
Přibližný smysl sdělení papeže Benedikta XVI. pražského akademické obci
ve Vladislavském sále pražského hradu (27. 9. 2009), je přibližně tento:
„V současném světě a v současné době existují dvě největší zla:
1. sekularismus, voluntaristické ideologie, kdy stát (většinou totalitní) či člověk
(většinou egoistický), je chápán jako nejvyšší světová autorita. Přitom Západ
dal světu sekularitu (odbožštění státu), to ovšem znamená, že zavrhl Boha.
2. druhé největší zlo dneška (alespoň v té bohatší části světa) je všeobecný
příklon k relativismu, popírání Boha jako nejvyšší reality, k ateismu, který
diskvalifikuje naší civilizační vůli jiným kulturním okruhům, zvláště islámu.“
Vycházejíc z principu relativního monopolu státu při ochraně osob
a majetku ve veřejném prostoru (zachovávaje ústavní limity jusnaturálního charakteru lidských práv) stále větší úlohu spatřuji v transferu vědeckých poznatků
z oblasti formující se bezpečnostní a policejní vědy219) a věd o kriminalitě.220)

219)

Blíže viz: PORADA, Viktor, HOLCR, Květoň et al. Policejní vědy. Plzeň: A. Čeněk,
2011. 345 s. ISBN 978-80-7380-314-8; HOLOCR, Květoň, PORADA, Viktor et al.
Policejné vedy. Úvod do teorie a metodologie. Plzeň: A. Čeněk, 2011. 242 s.
ISBN 978-80-7380-329-2. Viz též recenzi na tyto monografie: ZOUBEK, Vladimír
(rec.) Česko-slovenský dualismus v pojímání policejních a bezpečnostních věd
významné monografie v předmětném zkoumání v jádru semiperiferii a periferii právní
vědy - primární posun. Karlovarská právní revue, roč. 8, č. 1, s. 109-116.
220)
Blíže viz ZOUBKOVÁ, Ivana et al. Kriminologický slovník. Plzeň: A. Čeněk, 2011,
s. 216. ISBN 978-80-7380-312-4.

Multidisciplinární a multikulturální kriminologie má jistě budoucnost:221)
Pohled přes horizont deseti let v procesu globalizace bezpečnějšího (?) světa
pochopení postmoderního, multicivilizačního charakteru informační společnosti
prostřednictvím ochrany a respektu základních práv a svobod, práva na osobní
bezpečnost a vymezování bezpečnosti státu je výzvou a vědeckým dobrodružstvím, kterému se dostane právní vědě třetího tisíciletí. Globální bezpečnost totiž
vůbec nemusí determinovat univerzita lidských práv, ale v horizontu necelé generace bude svět možná svědkem srážek a střetů civilizací, na které by mělo naše
vědecké vybavení a naše právní a policejní technologie adekvátně reagovat,
chceme-li zachovat národní, kulturní a civilizační identitu nejen České republiky
(a Evropy) ale i našich zemí a suverenitu našich rozhodnutí.

221)

Dále viz též: ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti. Plzeň: A. Čeněk, 2004. 462 s. ISBN 80-86473-75-9.

Lexikologické aspekty kriminologické terminologie
LEXICOLOGICAL ASPECTS OF CRIMINOLOGICAL TERMINOLOGY

Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D.
Anotace:
Příspěvek se zaměřuje na vybrané lexikologické aspekty kriminologické terminologie. Jedná se zejména o přejímání jednotlivých termínů z angličtiny a o významové vztahy v lexikální rovině, jako je např. synonymie.
Annotation:
The article is aimed at some selected lexicological aspects of particular criminological terminology. These aspects especially deal with English loanwords and
grammatical meanings in lexical levels such as synonymousness.
Lexikologie222) je naukou o slovní zásobě. Jako lingvistická disciplina se
zabývá studiem lexikální roviny, za jejíž základní jednotku bývá již tradičně
považováno slovo.223) Vezmeme-li v úvahu, že slovo jako lexikální jednotka
vyjadřuje zobecněný odraz jevu skutečnosti, pak významem slova rozumíme
představy nebo vztahy těchto představ, které slovo nebo sousloví vyjadřuje.
Samotný význam slova disponuje obsahem, což je souhrn všech základních či
podstatných znaků, a rozsahem, který je souhrnem všech objektů, jež dané slovo
označuje. Mezi rozsahem a obsahem panuje zpravidla nepřímá úměra, což
znamená, že čím menší rozsah, tím větší obsah.224)
Kromě výše uvedeného hodnocení pojmového je každé slovo či sousloví
rovněž vnímáno z hlediska citového zabarvení. Rozlišujeme proto:
slova intelektuální, u nichž citové zabarvení zcela absentuje,
slova citově zabarvená čili expresivní,
slova zvukově expresivní.
Účelům našeho článku nejlépe odpovídají slova intelektuální, ke kterým
řadíme odborné názvy čili termíny.225) Termínem rozumíme pojmenování pojmu
v systému pojmů některého vědního nebo technického oboru. Soustava termínů
222)

Speciální lexikologické problematice se věnuje např. etymologie (zkoumá původ
slov), onomastika (studuje vlastní jména) aj. Teorií a praxí sestavování slovníků se
zabývá lexikografie. GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. 2. oprav. vyd. Praha:
NLN, 1995, s. 65.
223)
GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. 2. oprav. vyd. Praha: NLN, 1995, s. 65.
224)
Tamtéž.
225)
Tamtéž.

těchto jednotlivých oborů pak tvoří terminologii konkrétního oboru čili v našem
případě terminologii kriminologickou. V praxi se pro výraz terminologie uplatňuje
též označení odborné názvosloví. Ve spojitosti s terminologií hovoříme o tzv.
nomenklatuře čili souboru termínů uspořádaných dle určitého klasifikačního
principu a tvořených nejčastěji dle předem dohodnutých pravidel. V návaznosti
na nomenklaturu pak vyvstává zcela samozřejmě i potřeba stabilizování a koordinování názvosloví jednotlivých oborů, která vyúsťuje v normalizaci. Normalizací
rozumíme kolektivní stanovení názvosloví, kterého se má závazně užívat, přičemž normalizace probíhá na úrovni národní a rovněž tak i na úrovni mezinárodní. Tuto úroveň koordinuje Mezinárodní organizace pro normalizaci - ISO.
V neposlední řadě je nutno zmínit tvorbu terminologických slovníků 226) toho
kterého oboru jako např. Kriminologického slovníku (Zoubková Ivana a kolektiv
autorů). Terminologické slovníky shrnují a pomocí definic vykládají terminologii
určitého oboru.227)
Přejdeme-li nyní ke konkrétní kriminologické terminologii, pak tuto lze
charakterizovat jako slovní zásobu vymezenou funkčně stylovou příslušností.
Jinými slovy kriminologická terminologie přísluší k lexikální vrstvě charakteristické
pro odborný styl.228) Tato terminologie se obdobně jako celá naše slovní zásoba
může měnit 229) a proměňovat, a to několika způsoby:
tvořením nových kriminologických termínů na základě objevení se nových
fenoménů ve společnosti,
významovými změnami či posuny stávajících kriminologických termínů,
přejímáním odborných kriminologických výrazů aktuálně především z angličtiny,
přímým překladem terminologických spojení z angličtiny,
případně zastaráním některých termínů, které již ztratily své opodstatnění či
přímo jejich zánikem.
Zaměříme-li se nyní na konkrétní příklady přejímání termínů z angličtiny, pak
lze uvést následující příklady, kdy v češtině pro jednotlivé způsoby šikanování
používáme označení:
 mobbing,
 bossing,
 stalking.
226)

Slovníkové zpracování terminologie je předmětem terminografie. In:
BACHMANNOVÁ, J. et al. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství
Lidové noviny, 2002, s. 488-489.
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GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. 2. oprav. vyd. Praha: NLN, 1995, s.
106.
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Tamtéž s. 97.

Samozřejmě lze též využít i českého termínu šikana, který je původně přejat
z francouzštiny, ovšem zde je následně nutno poněkud obšírnějším způsobem
jednotlivé typy šikany popsat. Přihlédneme-li k regulérnímu požadavku kladenému na odborné názvosloví, a to požadavku co nejstručnějšího a nejvýstižnějšího vyjádření dané skutečnosti či problému, pak je z obecného hlediska
daleko výhodnější používat převzatou anglickou terminologii. Stejný argument
lze uvést i u dalšího příkladu, kterým je patologické hráčství či patologický hráč.
Vidíme, že v případě češtiny se jedná o dvouslovné spojení, zatímco angličtina
je daleko úspornější označením gambling a gambler. Obdobným příkladem je
i streetworker čili sociální pracovník pracující na ulici. Lze rovněž zmínit i racketeering, přičemž další dva české ekvivalenty tohoto kriminologického termínu
ve své podstatě tuto činnost vysvětlují, pokud porovnáme vybírání poplatků
za tzv. ochranu nebo jinými slovy způsob vydírání spíše drobných podnikatelů
zločineckými organizacemi a gangy.
Jako příklady přímého překladu terminologických spojení z angličtiny
do češtiny lze uvést následující terminologická spojení: teorie nálepkování - labeling theory, teorie napětí - strain theories, teorie racionální volby - rational choice
theory, kriminalita kybernetická - cyber crime.
Dalším důležitým aspektem jednotek lexikální roviny jsou významové vztahy,
přičemž význam každé lexikální jednotky se ve struktuře oborové terminologie
ustanovuje v průsečíku paradigmatických a syntagmatických významových
vztahů. Paradigmatickým vývojovým vztahem jsou propojeny takové lexikální
jednotky, které lze ve větné výpovědi dosadit na totéž místo. V konkrétním
kontextu se však vzájemně vylučují (kromě synonym), tj. nemohou platit zároveň.
Např. ve větě Páchal počítačovou kriminalitu, lze výraz počítačovou nahradit
výrazem hospodářskou čili jiným označením kriminality. V kontextu týkajícím se
konkrétního typu kriminality však může platit jen jedna možnost. Syntagmatické
významové vztahy jsou mezi jednotkami, které se mohou ve větě spojovat. 230)
Např. již zmiňovaná kriminalita se na jedné straně pojí s výrazy páchat, vyšetřovat, dlouhodobě sledovat …, na druhé straně s výrazy násilná, latentní, k. mladistvých… apod.
Paradigmatické významové relace se zakládají na různě odstíněné
a v nestejné míře se projevující významové podobnosti. Do této kategorie patří
synonymie. Stejnoznačnost nebo souznačnost, jak se obvykle synonymie
označuje je vztahem mezi jazykovými jednotkami, které mají ekvivalentní
význam, odlišují se však svou formou. Ve své podstatě je schopnost vyjádřit
obdobný obsah formálně rozličným způsobem je jednou ze základních vlastností
jazyka. Vztah významové ekvivalence se nevyskytuje pouze na úrovni jednotlivých kriminologických termínů, ale i v jednotkách vyšších - slovních spojení jako
např. teorie nápravná neboli teorie rehabilitační,231) případně spojuje jazykové
230)
GREPL,
231)

Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. 2. oprav. vyd. Praha: NLN, 1995, s. 79.
ZOUBKOVÁ, Ivana et al. Kriminologický slovník. Plzeň: A. Čeněk, 2011, s. 190.

struktury přes hranice těchto rovin, jako např. výklad významů ve slovnících. 232)
Ve vztahu ke kriminologické terminologii hovoříme o synonymech pragmatických.
Tyto synonymní lexikální jednotky se nemusí lišit jen odstíny věcného významu,
ale mohou se odlišovat také zobecnělými, tzn. v jazykovém systému zakotvenými, pragmatickými rysy. Těmito pragmatickými příznaky se diferencují kromě
jiných i synonyma stylistická. Tato synonyma se odlišují zejména možností užití
v různých prostředcích a v odlišně funkčně vymezených projevech. Mohou se
lišit např. příznaky na ose hovorovost - neutrálnost - odbornost a samozřejmě
i příslušností k nejrůznějším stylům, v našem případě zejména stylu odbornému.233)
Z hlediska lingvistického je terminologie každého vědního oboru ve své
podstatě nesmírně zajímavým a rozličným materiálem. Smyslem našeho článku
proto bylo nahlížet kriminologickou terminologii právě z tohoto pohledu. Můžeme
tedy konstatovat, že v současné kriminologické terminologii lze aktuálně vysledovat přejímání jednotlivých termínů zejména z angličtiny, což je logické.
V některých případech spontánně vzniká vedle převzatého anglického termínu
i termín ryze český, což lze hodnotit jako pozitivní tendenci hledání a posléze
i nalézání, odborného výrazu, který daleko lépe mapuje a popisuje konkrétní
českou skutečnost. Lze konstatovat, že oba trendy, přejímání i snahy o hledání,
mají své opodstatnění a přispívají k terminologické bohatosti a obsáhlosti
kriminologie jako vědního oboru.
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Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. 2. oprav. vyd. Praha: NLN, 1995, s. 79.
Tamtéž s. 81.

Kriminologické štúdie profesora Hatalu
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Anotace:
V príspevku autori (psychológ a trestný právnik) aktivizujú pozornosť odbornej
kriminologickej verejnosti na zatiaľ veľmi málo známe kriminologické štúdie
profesora Vojtecha Hatalu. Stručne približujú jeho životnú cestu a uvádzajú
prehľad jeho kriminologických štúdií. V súvislosti s obmedzeným rozsahom
príspevku si všímajú jeho metodologické prístupy a stručne analyzujú jeho
chápanie motívu a trestného činu a vedecké postoje k prevencii juvenilnej
recidívy.
Annotation:
In this article authors (a psychologist and a penal lawyer) draw attention to less
known criminological studies of profesor Vojtech Hatala. Authors also mention
profesor Hatala’s life journey and they introduce overview of Hatala’s criminological studies. Because the size of article is limited, authors shortly notice his
metodological contents and briefly analyse his thoughts of motive and crime and
scientific attitudes to the prevention of the juvenile recurrence.
Úvod
Profesor Vojtech Hatala (1930-1985) bol uznávanou autoritou v oblasti vedy
o štáte a práve. Jeho mimoriadna profesionálna kompetencia a ľudská charizma
sa prejavila aj v tom, že pri úvahách o právnych problémoch, nechýbal ich filozofický a sociologický kontext. Za mimoriadny prínos je možné taktiež používať
prepojenie a vzájomné obohacovanie vzťahu „právo a psychológia“. Tieto mimoriadne schopnosti, ktoré právo rozvíjali na princípoch interdisciplinárneho a multidisciplinárneho prístupu, obohacovali nielen samotné právo, ale stali sa významným príspevkom pre rozvoj súčasnej kriminológie na Slovensku.
Príspevok o kriminologických štúdiách profesora Hatalu, ktoré okrem diela
„Motív a trestný čin“, boli verejne publikované až v roku 2011 je upozornením
na tieto pozoruhodné diela. Zároveň je aj podnetom pre ich hlbšiu a systematickú
analýzu a obohatenie súčasnej teórie a metodológie kriminológie.
Prečo tento príspevok zaznieva na I. kriminologických dňoch Českej kriminologickej spoločnosti? Je to jednoduché. Profesor Hatala príkladne spolupracoval
s českými trestnými právnikmi a kriminológmi a v mnohom sa inšpiroval ich
vedeckými prácami. Aj o vydanie ,,Kriminologických štúdií“ sa osobitne zaslúžil
profesor Otto Novotný a ďalší ľudia, ktorých v tomto smere usmernil a motivoval.

Slovenská kriminológia tak dostala do vienka diela, ktoré významne podporia jej
kvalitu a rozvoj. Tento podnet nezostal bez odozvy. Právnická fakulta UK v Bratislave na jeseň r. 2012 uskutočnila podnetnú vedeckú konferenciu, venovanú dielu
profesora Hatalu.
1. Profesor Vojtech Hatala
Pre autorov - psychológa a trestného právnika, ktorí svoje vedecké aktivity
zameriavajú na rozvoj slovenskej kriminológie, je fascinujúci nielen obsah, ale aj
životný príbeh tejto mimoriadnej osobnosti.
Životopis významnej osobnosti môže mať rôzne podoby. Rôznorodosť je
prirodzená, lebo aj život takej osobnosti je mnohorozmerný, dynamický, bohatý
na udalosti a činy. Autori tohto príspevku si všimli nasledovné charakteristiky.
Profesor Vojtech Hatala, rodák z Trnavy, bol predovšetkým: skvelý vysokoškolský
učiteľ a vedec, profesor v odbore trestné právo; tvorivý človek vo vedách o štáte
a práve, obohacujúci právo o filozofické a psychologické poznatky; človek demokrat, humanista; tvorca invenčných kriminologických štúdií pre ktoré je charakteristický interdisciplinárny a multidisciplinárny prístup.
Nie je veľkým prekvapením, že jeho pedagogické, vedecké a ľudské kvality
si všimla akademická obec a v tejto dobe obrodne sa vyvíjajúca politická sféra.
V tejto oblasti prof. Vojtech Hatala vykonával nasledujúce funkcie: dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1966-1969); poslanec Federálneho zhromaždenia ČSSR; predseda Ústavnoprávneho výboru Snemovne národov; člen Predsedníctva Federálneho zhromaždenia ČSSR.
Aj jeho prínos v politike mal vysoký odborný podtext. Vážne rozhodnutia
nerobil bez solídnych vedeckých analýz. Týkalo sa tak jeho úsilia o zrušenie
trestu smrti, ako aj problematiky nového štátoprávneho usporiadania vo vtedajšom Československu. Nedokázal mlčať, ak cítil nekompetentnosť a nespravodlivosť. To vtedajší mocipáni netolerovali. Nasledoval politický „pád“, diskriminácia,
ktorá sa bolestivo dotkla nielen jeho ale aj rodiny. Je až k nevereniu a je to
obdivuhodné, ako sa dokázal vysporiadať s politickou i profesijnou diskrimináciou. Od roku 1970 až do svojej smrti (1985) pracoval ako vedecký pracovník
Ústavu detskej psychológie a psychopatológie Bratislava (známy pod skratkou
VUDPaP).
2. Diela a štúdie profesora Vojtecha Hatalu
Motív a trestný čin. SAV, Bratislava 1968 (2. vyd. 2003), 187 s.
Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla ako problém
juvenilnej kriminológie. VUDPaP, Bratislava 1973, 306 s.
Právne vedomie a juvenilná kriminalita. VUDPaP, Bratislava 1975, 268 s.

Recidíva a juvenilná kriminalita. VUDPaP, Bratislava 1977, 316 s.
Skupinová kriminalita mládeže, jej príčiny a prevencia. VUDPaP, Bratislava 1979, 152 s.
Násilná kriminalita mládeže, VUDPaP, Bratislava 1981, 249 s.
Sexuálna kriminalita mládeže. VUDPaP, Bratislava 1983, 488 s.
Kriminologické štúdie. Výber z diela 1973-1985. Kalligram, Bratislava
2011, 392 s.
Tlačou vyšiel „Motív a trestný čin“ v roku 1968. Druhého vydania sa toto
vynikajúce dielo dočkalo v roku 2003 s úvodom od prof. Milana Čiča a životopisom od prof. Vladimíra Matherna. Ďalšie, vyššie uvedené štúdie boli síce riadne
oponované, ale nezverejnené. Autor vlastne písal do „zásuvky“, čo je pre
invenčného autora neuveriteľne stresujúce. Je však pre generáciu súčasných
kriminológov veľké šťastie, že zásuvka (či zásuvky) sa vrchovate naplnili a odkaz,
ktorý prostredníctvom nich zanechal, výrazne prospeje rozvoju slovenskej
kriminológie.
V nedávno zverejnených kriminologických štúdiách sa profesor Vojtech
Hatala zaoberá predovšetkým kriminalitou mládeže, s dôrazom na juvenilnú
mládež. Pre jeho štúdie je charakteristicky vynikajúci teoretický a metodologický
základ. Profesor Vojtech Hatala v súvislosti s metodológiou výskumu kriminality
mládeže uvádza tri skúmateľné prístupy:
- prvý, dominujúci, sa zaoberá celou šírkou pojmu juvenilnej delikvencie,
- druhý, je skúmaním výseku javu na pojmovej úrovni osobitného - typický prístup
pre jeho štúdie,
- tretí, skúmanie konkrétneho - jedinečného javu, tj. kazuistika.
3. Motív a trestný čin
Kľúčový a obsahový problém, ktorým sa zaoberal profesor Hatala vyjadruje
názov jeho knihy „Motív a trestný čin“. Názov je neuveriteľne príťažlivý. Autorom
príspevku pripomína Dostojevského román „Zločin a trest“, ktorý, ako je známe,
zaznamenal svetový ohlas a patrí do klasiky svetovej literatúry. Psychológa
a trestného právnika interesuje predovšetkým názor prof. Hatalu na definovanie
motívu. Motív v pojatí profesora Hatalu: motív je stav subjektívnej nespokojnosti
človeka so statusom quo okolo neho a v ňom samotnom. Nespokojnosť je
prirodzená vlastnosť človeka, odôvodnená jeho existenciou a odôvodňujúca jeho
existenciu a jej vývin; nespokojnosť je spojená s nedostatkom niečoho, potrebou
niečoho iného, so záujmom alebo prekážkou, resp. nadbytkom niečoho; nespokojnosť ako dôvod na určovanie cieľa a cieľavedomosti; delikt je výrazom rozporu
medzi nespokojnosť, resp. potrebou a nemožnosťou alebo neschopnosťou
subjektu realizovať ju vlastným sociálne pozitívnym pričinením.

Zaujímavé je pri definícii motívu použitie pojmu „nespokojnosť“. Dá sa to
vysvetliť tak, že v súvislosti s potrebou psychológia zdôrazňuje, že potreba je
nedostatok niečoho. Týka sa to všetkých potrieb, okrem sexuálnej potreby.
Tá sa charakterizuje ako nadbytok niečoho. Hatalovi sa v tej dobe zrejme zdalo,
že ide o nevyvážený vzťah a použil preto pojem „subjektívna nespokojnosť“, ktorý
je zrozumiteľný predovšetkým pre nepsychológov. Podrobná analýza motívu,
motivácie ako procesu, ako aj spolupodielu ostatných psychických javov v diele
profesora Hatalu, ukazuje že zachytil podstatné trendy, v ktorých sa pohybovala
vtedajšia psychológia. Vývoj však postupoval ďalej, rozpracovali sa komplexnejšie modely motivácie, osobitne úroveň smerovosti, ktorá je podmienená
predovšetkým učením.
4. Prevencia juvenilnej recidívy
Juvenilná recidíva je znepokojujúci jav, ktorý aktivizuje našu spoločnosť.
Typickým znakom, ktorý charakterizuje juvenilnú recidívu, je vysoká spoločenská
nebezpečnosť tohto nežiaduceho fenoménu pre akúkoľvek spoločnosť. Z potreby
čeliť tomuto javu a fenoménu, a podľa možností mu čo najviac predchádzať, je
podľa profesora Vojtecha Hatalu, odvodený nielen výskumný, ale aj širší spoločenský imperatív poznávať jeho jednotlivé problémy - klasifikačné, fenomenologické i etiologické - a na podklade poznaného ich potom aj riešiť. Juvenilná
recidíva, ako potvrdzujú súčasné výskumy, označuje široký okruh sociálne
netolerovaných a zakázaných činov, ktoré páchajú osoby medzi 10 až 25 rokom
života.
Definovať pojem recidíva nie je ani zďaleka jednoduché. Každá právna
disciplína tento pojem definuje inak. Profesor Hatala rozlišuje štyri pojmy recidívy:
kriminologický, legálny, penologický a kriminalistický.
Kriminologické poňatie recidívy je najširšie. Kriminologické poňatie
recidívy viac poukazuje na subjekt ako jeho čin. Pod kriminologickým poňatím
recidívy rozumie Plawski „také konanie, ktoré sa vyznačuje dvomi činiteľmi jednotou osoby páchateľa a opakovaním objektívne nebezpečného správania
človeka nezávisle od toho, či ho možno kvalifikovať ako trestný čin alebo nie
(napríklad so zreteľom na nedostatočný vek páchateľa)“, zatiaľ čo Marxová pod
recidivistom rozumie toho, „kto bol už raz odsúdený za trestnú činnosť a dopustil
sa ďalšej trestnej činnosti, a to aj vtedy, keď za takúto ďalšiu trestnú činnosť
nebol zadržaný, súdený alebo trestaný“. Z vybraných definícií je vidieť, že
kriminologický pojem recidívy sa buduje na báze čo najväčšej nezávislosti
od judiciálneho posúdenia skúmaného prípadu. Úsilie o takúto nezávislosť sa
preukazuje najmä pri Plawskom, ktorý na rozdiel od Marxovej zrejme celkom
zámerne vynecháva termíny, resp. pojmy „trestná činnosť“, „odsúdený“, nahradzujúc ich pojmom „objektívne nebezpečného správania človeka“.
Právne vymedzenie recidívy je pojmovo užšie a poukazujúc na § 34
Trestného zákona (zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov) možno právny pojem recidívy definovať ako stav, keď sa ten istý

páchateľ dopustil trestného činu po tom, čo bol za iný predchádzajúci trestný čin
odsúdený. Napriek tomu, že túto precíznu definíciu rešpektuje odborná literatúra,
sotva možno súhlasiť s tým, že pojem recidivistu je v praxi celkom jednotne
vykladaný. Recidíva je upravená v § 38 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov, a to nasledovne: „Pri opätovnom
spáchaní zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby
o jednu polovicu a pri opätovnom spáchaní obzvlášť závažného zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o dve tretiny“.
Definovanie pojmu recidívy na základe penológie oproti právnemu pojmu
recidívy je užší. V penologickom poňatí ide o osobu, ktorá pre opakovaný trestný
čin nielenže bola odsúdená, ale aj znovu potrestaná. Ide o trest nielen uložený,
ale aj (aspoň sčasti) vykonaný a z jeho povahy zasa plynie, že nejde o hociktorý
zo systému trestov, ale výlučne trest odňatia slobody reálne vykonaný. Zmyslom
tohto poňatia je najmä skúmanie vplyvu nápravnovýchovnej sústavy v podmienkach opakovaného výkonu trestu.
Kriminalistické vymedzenie pojmu recidívy patrí medzi najužšie, ktoré
predpokladá nielen opätovné odsúdenie trestného činu a potrestanie jeho páchateľa, ale aj niektoré ďalšie špecifické charakteristiky: vyžaduje, aby páchateľ bol
najmenej dva razy odsúdený a potrestaný za úmyselné trestné činy podobného
druhu alebo spáchané organizovane v skupine aj keď nejde o podobné trestné
činy; tejto kategórii sa rovná ďalej kategória páchateľov, ktorí „boli predtým len
raz potrestaní za úmyselné trestné činy spáchané v sérii, vykonané obzvlášť
odborným spôsobom, alebo spáchané z povahových vlastností, resp. zavrhnutiahodných sklonov alebo návykov“. V oboch prípadoch ide však o recidívu len vtedy, ak „po odpykaní prvého trestu odňatia slobody, neuplynulo viac ako 10 rokov“.
Kriminalistické poňatie recidívy má za bezprostredný cieľ uľahčenie úkonov
kriminalistickej taktiky a techniky a za vzdialenejší cieľ racionálne uplatnenie
hľadísk účelu trestu, v zmysle ktorých je široká definícia trestného zákona
neúčinná.
Pri porovnaní všetkých vymedzení je nutné poznamenať, že recidívu je aj
podľa profesora Hatalu treba skúmať naozaj zo všetkých jej aspektov, nakoľko
každá definícia recidívy má svoje uplatnenie v medziach príslušnej vednej
disciplíny. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že recidíva je prípadom spáchania viacerých (najmenej dvoch) trestných činov tým istým páchateľom.
Záver
Profesor Hatala je príkladom vzácneho vedeckého prístupu, dôsledne
vychádzajúceho zo znalosti teórie a metodológie vedeckého problému. Vysoká
kultivovanosť práce s literatúrou a získavaním empirických poznatkov sa výrazne
odzrkadľuje na praktickom prínose jeho kriminologických štúdií. Schopnosť
využívať a transformovať multidisciplinárne poznatky, umenie interdisciplinárnej
spolupráce viditeľne obohacujú trestné právo (to vidí kvalitu svojho pôsobenia
zreteľnejšie) a taktiež kriminológiu (brehy jej predmetu odolajú záplave).

Současný organizovaný zločin jako politický aktér
a bezpečnostní hrozba
CONTEMPORARY ORGANIZED CRIME AS A POLITICAL ACTOR
AND A SECURITY THREAT

PhDr. Petr Pojman
Anotace:
Text je věnován novým a doposud nedostatečně popsaným formám organizovaného zločinu. Ten ve svých moderních podobách představuje nejnaléhavější
bezpečnostní hrozbu, v řadě ohledů se podobá konceptu mafie. Zločinecké
syndikáty získávají nejen ekonomickou, ale i politickou a soudní moc. Některá
odvětví hospodářství nebo dokonce celé státy jsou dnes kontrolovány kriminálními syndikáty.
Annotation:
The text is devoted to new and as yet insufficiently described forms of organized
crime. In its modern forms it is the most pressing security threat in many respects
resembles the concept of mafia. Criminal syndicates obtain not only economic but
also political and judicial power. Some sectors of economy, or even entire states
are now controlled by criminal syndicates.
Rozsah i negativní vliv činnosti organizovaného zločinu je prakticky v celém
světě objektivní fakt. Velmi problematickou otázkou, bez jednoznačné odpovědi,
jsou možnosti jeho potírání. Schopnosti i vůle tyto problémy řešit jsou limitovány
politickou mocí zločineckých skupin. Ochota politických reprezentací jak ČR,
i jinde ve světě k razantním krokům je nabourávána i tím, že řady prakticky všech
relevantních politických subjektů jsou infiltrovány kriminálními elementy.
Skupiny organizovaného zločinu nelze dnes většinou jednoznačně pojmenovat. Jsou kryty legálními firmami, advokátními kancelářemi, politickými stranami. V řadě případů se jejich členy stávají i příslušníci bezpečnostních orgánů.
Od čistě kriminálních aktivit jsou mnohdy odděleny řadou byrokratických vrstev.
Stírá se linie mezi zákonným a nezákonným, mezi kriminálníky a bezúhonnými.
Z hlediska bezpečnosti globální organizovaný zločin akceleruje i hrozby
další. Skupiny organizovaného zločinu se podílejí na proliferaci zbraní hromadného ničení, svými gigantickými finančními prostředky ovlivňují i globální

ekonomiku. Zločinecké organizace mafiánského charakteru se skrytě stávají
aktéry mezinárodních vztahů.234)
České ministerstvo vnitra označuje organizovaný zločine za nejvážnější
nevojenskou hrozbu pro českou společnost. Zločinecké skupiny podrývají společenské uspořádání, narušují stabilitu ekonomiky, podkopávají demokratické
struktury a v konečné fázi tak způsobují zánik demokratického státu.235)
Státní i stranické aparáty jsou zapojeny do rozličných korupčních schémat
a jsou ovlivňovány lobbistickými skupinami. V různých kontextech se těmto jevům
říká korupce, neefektivita, lobbismus. Jde však o nejmodernější formy organizovaného zločinu. Velmi mocné, velmi výdělečné, velmi efektivní, k násilí se
uchylující pouze výjimečně. Korupce a klientelismus narušuje strukturu státních
institucí. Ty se stávají zranitelnějšími a nejsou s to adekvátně reagovat ani
na vnější hrozby. Riziko ohrožení chráněných hodnot tak významně stoupá.
Dochází k situaci, kterou někteří experti nazývají „state capture“ k únosu státu. 236)
Ve svých moderních podobách se tak i organizovaný zločin v ČR podobá
konceptu sicilské mafie, která již na konci 19. století pochopila, jak výhodné je
být u zdroje politické moci.237) Organizovaný zločin na celém světě se modernizoval. O to, čeho dosáhla Italská mafie před 150 lety, se dnes snaží praktiky
všechny významnější zločinecké organizace na světě. Organizovaný zločin
se modernizuje a vytváří paralelní mocenské struktury. Ty lze v řadě případů
charakterizovat právě jako mafie - tedy zločinecké skupiny, které usilují o politickou moc, monopolizaci násilí a kontrolu nad zájmovým teritoriem. 238) Samotná
kriminální činnost těmito syndikáty provozovaná již není tím největším nebezpečím, které z jejich existence pramení. Daleko větším nebezpečím je jejich
mocenský potenciál, který jim dovoluje ovlivňovat ekonomiku a politiku státu.
Definovat organizovaný zločin v jeho moderních podobách je obtížné. Podle
dokumentu Rady EU 6204/97/2 ENFOPOL 35 REV 2 ze dne 21. 4. 1997 se organizovaným zločinem rozumí trestná činnost zločineckých skupin, které splňují
kombinaci následujících kriterií: spolupráce dvou nebo více osob po delší či
neomezenou dobu, podezření z páchání závažné trestné činnosti, motivované
finančním ziskem nebo získáním moci.
Tato kritéria pak musí být doprovázena některými z doplňujících kritérií: rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy skupiny, uplatňování určitého druhu disciplíny
a vnitřní kontroly, působení na mezinárodní úrovni, používání násilí či jiných
zastrašovacích prostředků, využívání obchodních či podnikatelských subjektů,
234)
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zapojení do praní špinavých peněz, uplatňování vlivu v politice, médiích, veřejné
správě, justičních orgánech či ekonomice.239)
Organizovaný zločin je dle definice poměrně širokým pojmem. Jednotlivé
skupiny organizovaného zločinu se od sebe mohou výrazně lišit. Moderní formy
organizovaného zločinu jsou charakteristické, prohlubující se konspirací, legalizací a tedy z kriminologického hlediska i zvyšující se latentností fungování
organizovaného zločinu. Systém organizovaných zločineckých skupin je nahrazován systémem organizovaného zločineckého prostředí. Tuto tendenci potvrzuje
i zpráva vypracovaná britským Královským Institutem pro mezinárodní vztahy
Chatham House. Organizované zločinecké prostředí tvoří nejen zločinci, ale
i osoby, které nevědí o svém podílu na zločinecké činnosti a jsou přesvědčeny
o legálnosti svého počínání.240) Organizovanému zločinu slouží např.
v administrativě nebo jako obchodní zástupci ve firmách či institucích, které jsou
součástí organizovaného zločineckého prostředí.
Existuje celá řada kriminálních skupin, syndikátů i společenství. Ty se ve své
nejméně rozvinuté formě blíží spíše organizované skupině pachatelů, ve svých
nesofistikovanějších podobách jsou tvůrci a součástmi onoho organizovaného
zločineckého prostředí.
Pro popsání hrozby a analýzu rizika není čistě právní definice dostatečným
nástrojem. Neumožňuje jednotlivé skupiny detailněji charakterizovat. Zcela objektivním faktem je, že největší hrozbu pro společnost i stát představují zločinecké
organizace mafiánského charakteru. Tedy ty, které uplatňují svůj vliv i v politice,
médiích, veřejné správě, justičních orgánech či ekonomice. To stále častěji pozorujeme i v případě domácího organizovaného zločinu v ČR.
Současný organizovaný zločin totiž není jen součet zločineckých skupin
a jejich zločinů. Je to i kvalitativně jiná charakteristika takového stavu. Organizovaný zločin sám je včleněn do společenského systému, ovlivňuje i jeho další
složky, především však politiku a ekonomiku.241)
Takto vytvářená paralelní struktura často představuje ještě větší hrozbu,
než samotná kriminální činnost. Aktivity zločineckých organizací zasahují veřejný
i soukromý sektor, dopadají na ekonomiku, a to až do té míry, že ekonomiky
menší či hospodářsky méně rozvinutých zemí se mohou dostat do závislosti
na organizovaném zločinu. Organizovaný zločin narušuje suverenitu států, rozvíjí
své akce bez ohledu na státní hranice, je vskutku globálním jevem, takže snaha
239)
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čelit hrozbě organizovaného zločinu je dnes možná pouze společným koordinovaným mezinárodním úsilím.242)
Organizovaný zločin je dnes daleko širší pojem než v minulosti. V řadě
případů může být výraz skupina organizovaného zločinu nepřesný. Čistě nezákonné činnosti jsou přenechány jednotlivým elementům kriminálního prostředí.
To je pak jako celé zastřešováno legálním soukromým nebo dokonce státním
subjektem.
Politika, obchod, státní správa i organizovaný zločin jsou oblasti, mezi kterými dnes nelze vytyčit jednoznačné hranice. To je nejzásadnější změna, kterou
organizovaný zločin v poslední době prošel.
Celková proměna organizovaného zločinu ve střední a východní Evropě,
ale i jinde ve světě (včetně ČR) proběhla především jako následek dvou faktorů.
V první řadě je to modernizace organizovaného zločinu. Nezbytnou součástí
tohoto procesu je však i systém korupce, který umožňuje zločineckým organizacím na jednu stranu přetvářet podmínky a překonávat bariéry, které mu do cesty
klade a má klást stát, na stranu druhou též umožňuje velký zisk těm, kteří by tyto
bariéry měli vytvářet, a za úplatu tak nečinní. Tyto skupiny se tak stávají nepostradatelnou součástí fungování organizovaného zločinu. Takto fungující organizovaný zločin tak právě připomíná spíše systém již v úvodu zmíněného
organizovaného kriminálního prostředí, než systém skupin organizovaného
zločinu.
Organizovaný zločin se stává něčím jiným. Jeho jednoduchá charakteristika
již není možná a původní definice se ukazují jako nedostatečné. Hranice mezi
legálním světem a kriminálním podsvětím je klikatá nebo rozmazaná linie, vedoucí státními, stranickými a firemními aparáty. Někdy dokonce protíná jednotlivé
osobní kariéry řady podnikatelů, politiků a úředníků. Je téměř nemožné zjistit, kde
jedno končí a druhé začíná. Dříve se ze zločinců stávali obchodníci či politici.
Dnes je postup spíše opačný. Obchod a politika je penetrována kriminálními
postupy. Součástí organizovaného zločinu se stávají celé obchodní firmy, politické strany nebo některé části státního aparátu.
Drtivá většina definic vymezuje organizovaný zločin jako určitý specifický,
sofistikovaný, moderní typ kriminality (trestné činnosti). Moderní formy organizovaného zločinu mají však daleko blíže k politice nebo obchodu, než k běžné
kriminalitě.
Nejčastějším ve vědě používaným způsobem definice je vymezení pojmu
na základě vztahu nadřazenosti a podřazenosti. Nejdříve určíme nejbližší rodový
(obecný) pojem a ve vztahu k němu pak definujeme specifické znaky pojmu
druhového. Velmi důležité je však dbát na to, abychom při definování použili
tzv. nejbližší rodový pojem. Jestliže toto pravidlo porušíme, pak je definice
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nepřesná. Je tedy otázkou, zda je kriminalita stále ještě nejbližší rodový pojmem
pro moderní formy organizovaného zločinu.243)
Trestná činnost jako taková je totiž definována zákony. A jedinci nebo
společenské vrstvy, které mají přístup ke státní moci, mohou prosazovat jejím
prostřednictvím své vlastní ekonomické a politické zájmy.244)
Je tedy docela dobře možné a v podmínkách některých transformujících se
zemí, včetně ČR, dokonce velmi pravděpodobné, že mocné zločinecké skupiny
ovlivňují legislativu tak, že svoji původně nelegální činnost legalizují natolik, že
z právního hlediska se nedopouštějí žádné nelegální činnosti. Zločiny jimi
páchané se tak stanou běžnou - legální praxí.
Současný organizovaný zločin opustil rovinu trestního práva a stal se: druhem politiky, jejímž cílem je ovládnutí zájmového teritoria skupinou organizovaného zločinu, která tak získává možnost k prosazení svých partikulárních
obchodních zájmů - nebo - Organizovaný zločin je takovým druhem podnikání,
jehož cílem je dosažení maximálních zisků, bez ohledu zákonné normy nebo
jejich cílenou úpravou.
Jsou vytvářeny klientelistické sítě, složitá korupční schémata, která se často
prolínají s vydíráním těch, kteří nejsou jejich součástí dobrovolně. Nejmocnějším
skupinám organizovaného zločinu se kromě toho daří prosazovat své obchodní
zájmy právě i prostřednictvím politiky. Velkou část svých aktivit mohou různými
cestami legalizovat. Zasahují do činnosti bezpečnostních složek státu, blokují
vyšetřování, ovlivňují soudy.
Původní tradiční chápání zločineckých skupin má velmi blízko k definici,
která organizovaný zločin definuje jako menší množinu kriminality. Zloději, kteří
původně páchali své zločiny odděleně, se začínají organizovat, navzájem si
pomáhat často jsou dokonce hrdí na svůj statut. A především jsou to lidé
pocházející ze zločineckého prostředí, lze je tedy ve vztahu k tomuto prostředí
definovat.
Současnými formami organizovaného zločinu se však často stávají lidé, kteří
pocházejí z prostředí politiky, obchodu nebo bezpečnostních složek státu. V řadě
případů nemají žádné zkušenosti s „klasickou“ kriminalitou. Organizovaný zločin
jimi prováděný má i z těchto důvodů jiné podoby. Je často skrytější a využívá
jiných metod. Má blíže právě k politice nebo obchodu. Kromě toho existuje velké
množství skupin, které sice ze zločineckého prostředí pocházejí, ale během
svého vývoje se modernizovaly natolik, že se zapojily i do legálního obchodu.
Na řadě kriminálních činností mají podíl prostřednictvím různě vytvářených
korporativních vztahů. Čím vyšší stupeň řízení, tím menší přítomnost nelegálních
aktivit, tím větší přítomnost kapitálu. Vůdci zločineckých syndikátů jsou od přímé
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účasti na nezákonných činech izolováni pomocí různých byrokratických vrstev.
Jsou vytvářena velmi sofistikovaná, korupční schémata, jde již o velmi propracovaný systém korporativních vztahů.
Závěr
V případě popisu moderních forem organizovaného zločinu se kriminologická analýza neobejde bez analýzy politické. Ta dává velmi často odpověď
i na otázky související s tématy organizovaného zločin. Stejně tak politolog, který
se zabývá analýzou politiky, je stále častěji nucen konstatovat, že se v řadě
případů stává spíše kriminologem a místo souboje politických myšlenek sleduje
souboje kriminálních syndikátů a fungování komplikovaných korupčních schémat.
Samo toto zjištění je objektivním indikátorem vysoké míry bezpečnostního rizika,
které vypovídá mnohé o charakteru popisované hrozby.
Již v první polovině 20. století zformuloval americký politolog Robert Michels
„Železný zákon oligarchických tendenci“, podle toho se každá stranická demokracie mění v stranickou oligarchii a demokraté se stávají oligarchy. 245) Samy
původně demokratické politické strany se tak stávají zdrojem kriminálního
jednání. Pravděpodobnost, že k tomuto vývoji dojde, se zvyšuje v zemích, kde je
narušen princip rozdělení moci. Politická moc se stává instrumentem pro dosažení zisku. Politika přestává být soubojem idejí, ale stává se jistým druhem
obchodu.
Prvenství politiky je nahrazováno prvenstvím ekonomiky, každé správní
i politické rozhodnutí má svojí cenu. S pomocí korupce je možné prosadit
bezmála jakékoli rozhodnutí, záleží pouze na tom, kolik je konkrétní subjekt
ochoten investovat.
Organizovaný zločin je právě z těchto důvodů třeba charakterizovat jako
největší nevojenskou hrozbu pro Českou republiku a boj s organizovaným zločinem je proto jedním z nejdůležitějších střetů současnosti. Je to totiž především
organizovaný zločin a jeho vliv, který i v demokratických zemích vážně ohrožuje
stabilitu a bezpečnost společnosti i státu.
I v ČR se řada transformačních kroků nepodařila, neboť jejich realizace byla
ovlivněna latentním vlivem rozličných kriminálních skupin. Aktuální stav v řadě
odvětví obchodu a politiky je tak v současnosti formován právě skupinami,
které lze v řadě ohledů charakterizovat jako kriminální syndikáty mafiánského
charakteru.
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Organizovaný zločin v České republice - minulost,
přítomnost, budoucnost
ORGANIZED CRIME IN THE CZECH REPUBLIC – THE PAST,
PRESENT, FUTURE

PhDr. Martin Cejp, CSc.
Anotace:
Zamyšlení nad vývojem organizovaného zločinu na území České republiky
od roku 1993 do současnosti, hledání souvislostí se společenskými změnami
a hypotéza pravděpodobného dalšího vývoje v příštích letech.
Annotations:
Reflection on the development of organized crime in the territory of the Czech
Republic from 1993 to the present, the search context, social changes and the
hypothesis of the likely further development in the coming years.
Při výzkumu organizovaného zločinu v podstatě nelze použít metody
a techniky, při nichž by docházelo k přímému kontaktu výzkumného pracovníka
se zkoumaným prostředím. Přestože máme v České republice málo uzavřených
případů, a v důsledku toho i omezené možnosti použití statistik a spisového
materiálu, pokoušíme se i o využití těchto podkladů. Značná část našich znalostí
o organizovaném zločinu je však založena na expertních odhadech a rovněž
výsledky uvedené v tomto příspěvku vycházejí pouze z nich. Jako experti jsou
od roku 1993 každoročně dotazováni zkušení pracovníci speciálních útvarů Policie České republiky. V roce 2012 jsme se navíc dotazovali i pracovníků speciálních útvarů celní správy. Počet dotazovaných expertů se pohybuje okolo třiceti.
V referátu budou ve čtyřech pětiletých periodách porovnány společenské podmínky, protiopatření a vývoj organizovaného zločinu od roku 1990 do současnosti, s odhadem k horizontu 2015.
Organizovaný zločin se před rokem 1989 na území bývalého Československa ve významnějším rozsahu a rozvinutější podobě nevyskytoval. Určité
prvky organizovanosti byly zaznamenány v rámci nelegální směny valut, importu
nedostatkového zboží, luxusnějších forem prostituce. Na mezinárodní úrovni
probíhaly i dosti rozsáhlé krádeže uměleckých předmětů. Většina forem trestné
činnosti, které jsou typické pro organizované zločinecké skupiny, se nerozvinula
jednak proto, že represivní složky státu byly velice zbytnělé, zejména pak z toho
důvodu, že v důsledku nízké koupěschopnosti obyvatelstva nebyla po nákladném
nelegálním zboží a službách dostatečná poptávka. Také nepříliš rozsáhlé území
by nepřinášelo dostatečný zisk. Provozovat organizovaný zločin by za těchto
podmínek bylo pro pachatele příliš riskantní a málo výnosné.

Na začátku 90. let se po změně politického uspořádání směrem k otevřené
demokratické společnosti - a po všech souvisejících změnách v ekonomice, státní
správě, postupně i v justici, sociální struktuře a kultuře - situace zásadně změnila.
Nastal volný pohyb zboží, investic a kapitálu, změnily se podmínky pro cestování.
Došlo k reformě bankovních a finančních institucí, ekonomická transformace byla
spojena s rozsáhlými majetkovými přesuny. Pro přiblížení se české společnosti
Evropě a světu a pro začlenění České republiky do demokratické Evropy bylo
otevření hranic i ekonomiky naprosto nezbytným krokem. Zároveň s tím však
vzrostl pohyb, který se týkal i nelegálního zboží, kapitálu, služeb a osob. V případě České republiky zvyšovala možnost zneužití otevřených hranic i pro zločin
výhodná geografická poloha. Ve všech pohybech, proudících většinou z východu
na západ, se Česká republika stala významnou tranzitní zemí. Postupně pak
získala význam i jako země cílová. Zvýšil se počet osob nelegálně se pohybujících na území ČR, usadily se zde různé mezinárodní skupiny. Kromě zahraničních skupin se hned po roce 1990 začali do oblasti organizovaného zločinu
zapojovat i občané České republiky. Češi buď spolupracovali s některými zahraničními skupinami, nebo začali podnikat samostatně.
Na nebezpečí organizovaného zločinu, které se po roce 1990 vynořilo,
reagovalo nejprve - zřejmě díky masmédiím - obyvatelstvo, poté příslušné složky
státní správy a nakonec i politici. K uvědomění si rizik a nebezpečí organizovaného zločinu rovněž přispěl vliv mezinárodního společenství. Rozhodujícím
impulsem pro státní orgány České republiky bylo jednání Světové meziministerské konference o organizovaném mezinárodním zločinu, která se konala
v Neapoli v roce 1994.
Pokud se týká organizovaného zločinu, byla v letech 1993 - 1995 1/3 skupin
charakterizována jako skupiny rozvinuté, 2/3 jako nerozvinuté. Polovinu tvořili
externisté, cizinců bylo mírně přes polovinu. Nejčastěji byly uváděny: Ukrajina,
Rusko, Čína, Kavkaz, Jugoslávie, Bulharsko. V roce 1993 byly uvedeny jako
nejrozšířenější činnosti (ve zkráceném znění): auta, umění, prostituce, celní
podvody, vloupání, migrace; v roce 1994: auta, umění, prostituce, vymáhání
dluhů, drogy, vloupání, překupnictví; v roce 1995: drogy, prostituce, auta, korupce, podnikání, umění. Charakteristický byl posun obchodování s drogami
na přední místa a začínající pokles krádeží uměleckých předmětů. Mezi nejrozšířenějšími se začala objevovat nelegální migrace.
V letech 1995 - 2000 patřily stále k nejvýraznějším kriminogenním faktorům
rozdíly mezi východem a západem a problémem bylo začleňování bývalých
východních zemí do demokratických struktur. V politice bylo kriminogenním
faktorem upřednostňování zájmů politických stran před veřejným zájmem,
chování, zištnost, neschopnost některých politiků, propojení politiky a ekonomiky,
nedostatky privatizace, přecenění trhu, neuvážené poskytování velkých úvěrů,
licencí, živnostenských oprávnění. Problémem byla i nízká profesionalita některých pracovníků státní správy.

Po roce 1995 byla učiněna celá řada opatření proti organizovanému zločinu.
Z mezinárodního hlediska byl významným impulzem Předvstupní pakt o organizovaném zločinu, podepsaný Českou Republikou v roce 1998, Úmluva Rady
Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a zabavování zisků ze zločinu podepsaná ČR v roce 1995. Na tyto dokumenty navázaly i aktivity v České republice.
V roce 1996 byla přijata vládní koncepce boje s organizovaným zločinem (aktualizovaná v letech 1997 a 2000). Trestní zákon byl v roce 1995 doplněn o účast
na zločinném spolčení, ustanovení o účinné lítosti, beztrestnosti skrytého agenta,
možnosti uložit trest pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch zločinného
spolčení a zejména o definici zločinného spolčení. V roce 1995 byl přijat zákon
č. 61/1996 o opatřeních proti legalizaci výtěžků ze zločinu. Zásadním organizačním opatřením v boji s organizovaným zločinem bylo vytvoření speciálních policejních, protidrogových, protikorupčních a finančních útvarů.
V rámci organizovaného zločinu jsme v letech 1995 - 2000 zaznamenali
40 % plně rozvinutých skupin, polovinu externistů a mírnou převahu cizinců.
Na organizovaném zločinu se nejvíc podíleli: Ukrajinci a Rusové, dále Albánci,
Vietnamci, Bulhaři, Rumuni, Nigerijci, Gruzínci, Turci. Klesal podíl občanů bývalé
Jugoslávie a Číňanů. Mezi léty 1996 - 2000 patřily ke třem nejrozšířenějším
aktivitám drogy, auta, prostituce. Od roku 1998 se k nejrozšířenějším přiřadila
nelegální migrace a rostla korupce. Stále postupně klesaly krádeže uměleckých
předmětů.
V letech 2000 - 2005 bylo 40 % skupin charakterizováno jako rozvinuté,
polovinu tvořili externisté, pro které byly charakteristické stále složitější činnosti,
jako právní úkony, logistika, zajišťování kontaktů. Od roku 2003 jsme sledovali
účast žen (15 %). Více než polovinu organizovaných zločinců tvořili cizinci,
hlavně: Ukrajinci, Rusové, Vietnamci, Číňané, Albánci, Bulhaři, Bělorusové.
Výskyt ryze českých skupin se postupně zvyšoval z jedné pětiny v roce 1993,
přes jednu čtvrtinu v roce 2000 k jedné třetině v současnosti. Po roce 2000 byly
stále nejrozšířenějšími aktivitami drogy a auta. Prostituce od roku 2005 začala
klesat, stejně jako migrace. Od roku 2005 se mezi nejrozšířenější dostaly daňové
podvody. V roce 2006 se k nejrozšířenějším řadí počítačová kriminalita a nelegální obchodování s alkoholem a cigaretami.
Léta 2006 - 2011 byla z hlediska vnějších podmínek poznamenána ekonomickou krizí. Ve skupinách organizovaného zločinu již tvořily mírně přes polovinu
plně rozvinuté skupiny, kolem 40 % bylo externistů, 11-13 % žen, 55-59 %
cizinců. Byli to hlavně: Vietnamci, Ukrajinci, Rusové, Kosovští Albánci, Bulhaři,
Číňané, Slováci, Poláci, Rumuni, Nigerijci. Drogy a auta se s určitými výkyvy
držely mezi nejrozšířenějšími, prostituce postupně klesala. Do čela se dostávaly
daňové podvody, praní špinavých peněz, do určité míry i fiktivní firmy. K významnějším patřily nelegální obchod s alkoholem a cigaretami.
Pokud se týká odhadů budoucího vývoje organizovaného zločinu z kvantitativního hlediska, očekávala v roce 1994 (N=17) k horizontu do roku 2000

1/3 expertů prudký vzestup, 2/3 očekávaly mírný vzestup. V roce 2000 se již
hypotéza drastického vzestupu zmírnila. V horizontu do roku 2005 očekávalo
70 % vzestup a 30 % stabilitu. V roce 2010 se experti vyjádřili k očekávanému
trendu k horizontu roku 2015. V průběhu dalších pěti let očekávalo 70 % vzestup,
27 % stabilitu a pokles očekávala 3 %. Jako nejrozšířenější aktivity jsou na rok
2015 odhadovány: korupce, drogy, obchodování s lidmi, počítačová kriminalita,
praní peněz, krádeže automobilů, daňové podvody, podvody s platebními
kartami, výpalné, obchodování se zbraněmi, prostituce.
Z kvalitativního hlediska lze očekávat, že světová a evropská ekonomická
situace se odrazí v nejbližších pěti letech i v České republice, takže na vzestup
organizovaného zločinu může mít vliv zejména růst nezaměstnanosti a nárůst
nelegální migrace. Předpokládají se rozsáhlé bankovní podvodné transakce,
tunelování dotací ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie, spekulace
organizovaného zločinu při přístupu České republiky na měnu euro. V souvislosti
se zvýšenou migrací a pácháním přeshraniční kriminality se zdokonalí padělky
měn a dokladů. Vzroste i počet bankovních loupeží. Dají se očekávat sofistikované podvody v oblasti daňové kriminality, řetězce firem provozujících obchody
s bezcenným zbožím, na jehož konci je fiktivní vývoz a navýšení ceny s přídavkem vratky DPH; podvody s neodváděním spotřební daně u pohonných hmot,
lihu a cigaret. Očekává se i nárůst podvodů s nemovitostmi.
U organizovaného zločinu poroste odbornost, technické a finanční zázemí,
konspirativnost. Vyšší míra soustředění na sféru IT a internetu může postupně
vést i k ohrožování informačních systémů a komunikačních technologií. K dalšímu růstu dojde v oblasti zneužívání platebních karet, padělání dokladů. Zločin
bude využívat nové technologie i díky tomu, že má k nim stále jednodušší přístup.
Jako příklad lze uvést dostupnost informací o nemovitostech, firmách i fyzických
osobách. Budou získáváni kvalifikovaní odborníci ke spolupráci. Zvýší se výnosy
a zisky, spolu s tím se zvýší finanční zajištění organizovaných zločineckých
skupin. Objeví se nové formy legalizace výnosů z trestné činnosti, špinavé peníze
budou lépe využívány a zhodnoceny. Tendencí bude pokračující internacionalizace. V mezinárodním kontextu lze očekávat větší a méně dohledatelný pohyb
zboží, kapitálu a osob, příliv osob z Číny a Afriky, rozšíření asijských komunit
a jejich pronikání do ekonomiky, dramatický nárůst organizované trestné činnosti
občanů Rumunska a Bulharska. Hlavní pachatelé organizované trestné činnosti
se přitom nebudou nacházet na území České republiky a trestnou činnost budou
řídit ze zahraničí. Působnost organizovaného zločinu se rozšíří i ve sféře komunální politiky, a to zejména v oblasti přidělování větších veřejných zakázek, bude
docházet ke zmanipulování těchto veřejných zakázek zejména formou korupčního jednání a klientelismu. Projeví se i snaha ovlivňovat a sponzorovat politické
strany; rostoucí vliv na chod soudů, státních zastupitelství, policie; na obsazování
funkcí ve státní správě, zneužívání protekce, korupce.

Závěr
Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky po roce 1990 jsme
sledovali v souvislosti se změnami společenských podmínek a realizovaných
protiopatření. Ve struktuře zločineckých skupin k výrazným změnám nedošlo.
Plně rozvinutých skupin pomalu přibývá, z jedné třetiny na polovinu, externistů
je stále přibližně polovina, žen je necelá jedna šestina, něco přes polovinu je
cizinců. Mění se kvalitativní stránka. Externisté ve větší míře působí jako kvalifikovaní poradci a zaměřují se na kontakty s oficiálními strukturami, ženy se
objevují i na vedoucích pozicích, dochází k některým změnám cizích skupin
i jejich náplně, podíl ryze českých skupin roste z jedné pětiny na třetinu. Větší
význam získaly aktivity ekonomického charakteru, jako praní špinavých peněz,
korupce, daňové, úvěrové, pojišťovací, směnečné podvody, bankovní podvody,
zakládání podvodných a fiktivních firem, podvody s platebními kartami. Začalo
růst zneužívání počítače k trestné činnosti, objevilo se i zneužívání prostředků
Evropské unie. Poněkud ustoupilo organizování prostituce, nelegální migrace
a pokračoval ústup krádeží uměleckých předmětů. Organizovaná kriminalita je
propracovanější, efektivnější, zahrnuje více oblastí, více využívá Internet. Ti, kdo
jej řídí, jsou už více ukryti v anonymitě a zločin řídí nepřímo. Došlo k výraznému
nárůstu bohatství u skupin. Jednotlivé skupiny si rozdělily trh s nelegálním
zbožím a službami. Organizovaný zločin disponuje dostatečnými kontakty, je
etablován, má zázemí. Více prorůstá do státní správy, vyvíjí větší aktivity v ekonomické sféře. Vytváří si kontakty v policii a jiných bezpečnostních složkách.
Zisky z nelegální činnosti se legalizují v legálním podnikání.
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FROM THE CRIMINAL ACTIVITIES

Dr. Ján Šugár, CSc.
Bc. Marian Dvorščík
Anotace:
Článek pojednává o některých kriminologických aspektech odčerpávání výnosů
z trestné činnosti v České republice (ČR) s cílem ukázat, do jaké míry působí
možnost zabavení zločineckých zisků jako odstrašující faktor na pachatele
trestné činnosti. Dále jsou v článku uvedeny základní statistické údaje o velkosti
zločineckých zisků ve světě a ČR a jejich zajišťování orgány činnými v trestním
řízení.
Annotation:
The paper deals with some criminological aspects of draining the yields from the
criminal activities in the Czech Republic (CR) aiming at presenting to which extent
the confiscation of crime profits can act as a detergent factor on the offender.
In addition, the paper provides basic statistical data regarding the size of crime
profits both worldwide and in the CR, and their seizure by the authorities engaged
in the investigation of criminal activities.
Nemo ex suo delicto meliorem suam
condictionem facere potest.
Bezprávním činem si nikdo nemůže
zlepšit své postavení. (Domitius
Ulpianus).246)

Úvod
Jeden ze základních právních principů zní: „nikdo nesmí mít prospěch
ze svého protiprávního jednání“. Základní myšlenka, která z tohoto principu vyplývá, je, že ten, kterému jeho protiprávní jednání (trestná činnost) přináší zisk,
o tento zisk má také přijít. Podle občanského zákoníku se majetkový prospěch
246)
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získaný z nepoctivých zdrojů, kterým bezesporu trestná činnost je, musí vydat
tomu, na jehož úkor byl získán, a nelze-li takovou poškozenou osobu zjistit, musí
se vydat státu.247) Nepoctivé zdroje (trestná činnost) tak představují prostředek
velice snadného a rychlého zbohatnutí. Podle prohlášení členky komise, komisařky pro vnitřní věci ES Cecilie Malmströmové „zločince je třeba zasáhnout tam,
kde to nejvíc bolí, a to tím, že jim zabavíme peníze. Zejména v době krize je naší
povinností vrátit jejich zisky zpět do legální ekonomiky. Donucovací a soudní
orgány musí mít k dispozici lepší nástroje pro sledování toků těchto peněz“. 248)
V následujících částech příspěvku se pokusíme ukázat, do jaké míry je v ČR
uplatňována zásada „Crime does not pay”, přijatá na zasedání komise Evropských společenství v Bruselu dne 20. 11. 2008.249)
1. Základní statistické údaje o „velikosti“ zločineckých zisků
V rozporu s touto uznávanou tradicí a platným právním řádem se stává, že
trestná činnost u řady lidí představuje zdroj velice snadného a rychlého zbohatnutí a předměty „bezdůvodného obohacení“ se nejen nevracejí těm, na jejichž
úkor byly získány, ale ani nejsou vydávány státu.
Podle odhadů OSN mohla celková částka výnosů z trestné činnosti v roce
2009 dosáhnout přibližně 2,1 bilionu USD, což se rovná 3,6 % světového HDP
v uvedeném roce.250) Jenom roční „zisky“ z části organizovaného zločinu - praní
špinavých peněz - byly odhadnuty na nejméně 900 miliard amerických dolarů. 251)
Zatímco většina těchto špinavých peněz se vypere a znovu investuje do legální
ekonomiky, zmrazit a zabavit se v současné době podaří méně než 1 % výnosů
z trestné činnosti.
Pokud jde o EU, jsou zisky pocházející z trestné činnosti značné. Například
výnos z nezákonného prodeje drog v EU se odhaduje na 100 miliard EUR ročně.
V Itálii se výnosy z organizované trestné činnosti odhadují na 150 miliard
EUR ročně. V roce 2009 italské orgány dočasně zmrazily majetek pocházející
z trestné činnosti v hodnotě zhruba 800 milionů EUR.
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Ve Spojeném království byly příjmy z organizované trestné činnosti za rok
2006 odhadnuty na 15 miliard GBP. V tomtéž roce se státu podařilo získat zpět
125 milionů GBP.
V Německu bylo v roce 2009 zabaveno 113 milionů EUR pocházejících
z organizované trestné činnosti. Tato čísla se mohou zdát vysoká, ale když
zvážíme, že odhadovaný zisk zločinců v uvedených případech činil nějakých
903 miliony EUR, je to relativně málo.252)
2. Výnosy z trestné činnosti v ČR a jejich zajišťování
Z kvalifikovaných odhadů Ministerstva financí ČR a policejních expertů
vyplývá, že za léta 1999 až 2009 stouply ztráty hrubého domácího produktu
v důsledku organizovaného zločinu 2 krát a v roce 2009 dosáhly částku téměř
700 mld. Kč. Uvedená částka skončila s největší pravděpodobností jako výnos
z trestné činnosti v rukách představitelů nejen organizovaného zločinu. 253)
Graf č. 1 Porovnání vývoje HDP a odhadu vývoje zločineckých zisků v letech 1987
až 2009
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Za posledních 5 let, tj. 2004 až 2008, dosáhly škody způsobené trestnou
činností výše téměř 159 mld. Kč.254) Uvedené statistiky však nesledují, kolik z této
částky bylo v rámci trestního a následně občanskoprávního řízení vráceno
poškozeným nebo propadlo státu. V uvedených letech byla v přípravném trestním
řízení zajištěná hodnota v částce cca 6,4 mld. Kč, což představuje asi 4 %
veškeré způsobené škody. Z analýzy provedené na Policii ČR, Útvaru odhalování
korupce a finanční kriminality, vyplynulo, že z celkové zajištěné částky byly
na základě zrušení usnesení o zajištění vráceny podezřelým nebo obviněným
majetkové hodnoty v celkové výši převyšující 2 mld. Kč. V uvedeném období
nabyly právní moci rozsudky pouze v několika kauzách s celkovou zajištěnou
majetkovou hodnotou ve výši necelého miliónu korun. Na základě uvedených
údajů lze konstatovat, že efektivnost odčerpávání výnosů z trestné činnosti byla
velmi nízká.
Odčerpání výnosů z trestné činnosti není v trestním řízení o nic míň významné než zjištění a zadržení pachatele a jeho usvědčení ze spáchání trestného
činu, ze kterého tento výnos pochází. Odčerpání výnosů má zabraňovat zejména
tomu, aby bylo bohatství pocházející z trestné činnosti použito na financování
další trestné činnosti, případně investicím do šedé ekonomiky, aby se ohrozila
důvěra ve finanční systémy a docházelo ke korupci legitimní společnosti. Konfiskace má odstrašující účinek také tím, že posiluje povědomí o tom, že „zločin se
nevyplácí“. Studie z roku 2007 o nelegálním obchodu s drogami provedená
ministerstvem vnitra Spojeného království ukázala, že pachatelé trestné činnosti
považují konfiskaci za závažný odstrašující prostředek.255) Z hlediska celkové
hodnoty zajištěného majetku pocházejícího z trestné činnosti se v posledních
letech ukazuje, že problematika odčerpávání výnosů z trestné činnosti se stává
pro orgány činné v trestním řízení prioritou (viz následující graf).256)
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3. Uplatňování zásady „Crime does not pay“ v ČR
V současnosti jsou částky, které se z trestné činnosti podařilo získat zpět,
relativně nízké, pokud je srovnáme s obrovskými výnosy vytvářenými nezákonnou činností, jako je obchodování s drogami, padělání peněz, obchod s lidmi
a pašování ručních zbraní.
Potenciální pachatel, kromě jiného, zřejmě také zvažuje, zda je pro něj
výhodnější dodržovat zákon, nebo ho naopak překročit. „Dá se říci, že člověk se
dopustí trestné činnosti, jestliže jsou náklady o tolik nižší než výnosy, že nenalezne žádnou legální ekonomickou činnost, která by pro něho byla výhodnější,“ tvrdí
ekonom Libor Dušek z pražského institutu CERGE-EI.257) V praxi to znamená, že
pokud pachatel s použitím zbraně spáchá loupež a jeho „zisk“ je vysoký, tak
zřejmě bude zvažovat přepadnuti, např. benzínového čerpadla (jak se v praxi
skutečně stává). Náklady nebo přesněji důsledky páchání trestné činnosti tvoří
jednak šance, že bude policii dopaden a soudem následně odsouzen, jednak
výše trestu. Důležitější než výše možného trestu je pro pachatele však pravděpodobnost, že bude policií dopaden a usvědčen. Pokud by mu hrozil vysoký trest,
ale šance, že bude policii vypátrán, by byla nepatrná, náklady (důsledky) budou
nízké. V případě, že bude pachatel vypátrán a následně také odsouzen, postačí
zřejmě jako odstrašující faktor i nižší trest. Zkušenosti naznačují, že pachatelé
trestné činnosti jsou skutečně citlivější na pravděpodobnost dopadení než
na tvrdost trestu.
Pokud pachatele trestných činů, vedle odsouzení k trestu odnětí svobody,
případně jiných trestů, zbavíme ještě majetkového prospěchu získaného trestnou
činností, tak značnou mírou přispějeme k tomu, že páchání trestné činnosti jako
zdroje snadné obživy přestane být pro řadu z nich atraktivní. Skutečnost je
prozatím však poněkud jiná.
V následující části příspěvku se pokusíme, na základě empirických poznatků
ukázat, na některé souvislosti mezi výši zločineckých zisků (výnosů z trestné
činnost) a zajištěného a odčerpaného majetkové prospěchu pachatelům trestné
činnosti.
Nejnovější údaje za Policii ČR potvrzují předchozí statistické údaje, že
většina trestných činů je páchána s motivací získat majetkový prospěch pro sebe
nebo pro jiného:
- ze statistických údajů vyplývá, že v roce 2012 je evidováno Policií České

republiky celkem 326 506 trestních spisů,
- ve 233 674, tj. v 72 % případů byla jednáním pachatele způsobena škoda

nebo byl získán majetkový prospěch,
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- v roce 2012 je evidována škoda zničením nebo poškozením majetkové

hodnoty v rámci krajských ředitelství policie ve výši 1 824,5 milionů Kč
(celková škoda 32 136 milionů Kč),
- hodnota majetkového prospěchu, kterým současně nebyla pachatelem

způsobena škoda (většinou drogová trestná činnost, korupční trestné činy)
činil v rámci krajských ředitelství policie celkem 2 582,6 milionu Kč,
- oproti letům 2004 až 2010, kdy byl poměr mezi celkovou způsobenou škodou

a zajištěnými hodnotami pouze v rozmezí od 3 do 7 procent, činil v roce 2012
tento poměr 18,2 procenta vykazované škody.
V případě kontroly kriminality, která je zde chápána ve smyslu uvedené
zásady, že zločin se nesmí vyplácet, je podle našeho názoru velmi málo empirických poznatků o motivaci nebo demotivaci pachatele páchat trestnou činnost.
Některé celkové údaje o odčerpaných hodnotách pocházejících z trestné činnosti
a profesní zkušenosti autorů článku ukazují na to, že zásada „zločin se nesmí
vyplácet“, se postupně začíná prosazovat do praxe policejních a justičních orgánů a proniká i do vědomí stávajících a možných budoucích pachatelů trestných
činů. Tento závěr opíráme zejména o následující skutečnosti:
- V trestních případech, u kterých došlo v roku 2011 k zajištění věcí a majetku,

bylo odčerpáno celkem 8,7 % všech zajištěných hodnot. Pokud se omezíme
na případy se zajištěným majetkem v roce 2011, které byly již ukončeny, zjistíme, že odčerpáno bylo téměř dvakrát více, celkem 14,8 % ze zajištěného
majetku.
- Praktické zkušenosti autorů článku a dalších policejních vyšetřovatelů a stát-

ních zástupců ukazují na to, že v zájmu vyhnout se konfiskaci svého majetku,
investují skupiny organizované trestné činnosti své výnosy stále častěji mimo
zemi svého původu, nebo je převádějí třetím stranám (jimiž jsou nezřídka
příbuzní nebo „nastrčené osoby“). Několika málo příklady, jak lze reinvestovat
nezákonné zisky do zákonných činností či majetku, jsou nákupy domů (např.
v roce 2012 zajistili orgány činné v trestním řízení nemovitý majetek pachatelů v hodnotě 1 162 mil. Kč), aut, investice do restaurací, malých podniků
a do podnikových akcií.
Závěr
Na konci roku 2012 proběhla v České republice návštěva hodnotící komise
EU, která měla za úkol popsat a zhodnotit stav finančního šetření a potírání
finanční kriminality v České republice. Závěrečná zpráva byla v červnu 2012
projednána v rámci zasedání pracovní skupiny GENVAL Rady EU, a v srpnu
2012 byla schválena, výsledky a hodnocení jsou pro Českou republiku více
než příznivé.258)
258)
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Jak fotbalové tribuny vychovaly pachatele
mezinárodních zločinů: Otázka cti
HOW THE FOOTBALL TERRACES RAISED PERPETRATORS OF
INTERNATIONAL CRIMES: A MATTER OF HONOUR

Veronika Suchá, MSc.
Anotace:
Tato práce se pokouší rozšířit přístup ke konceptu násilí ze cti začleněním ho
do kulturního kontextu fotbalového chuligánství a zjistit, zda by vnímání cti mohlo
vysvětlovat násilné konfrontace a nekonzistentní vztahy mezi členskými a cizími
skupinami. Dále pak zkoumá potenciál fotbalových chuligánů stát se pachateli
mezinárodních zločinů jejich aktivním podrobením se kolektivní sociální identitě,
extrémní ideologii a hodnotám skupiny a přijímáním násilí za legitimní a nezbytný
prostředek pro ochranu cti.
Annotation:
This paper attempts to broaden the concept of honour-based violence by incorporating it into the cultural context of football hooliganism, and to determine whether
the perception of honour could explain violent confrontations and inconsistent
relations between ingroups and outgroups. In addition, it examines the potential
of football hooligans to become perpetrators of international crimes by their active
submission to collective social identity, extreme ideology and values of the group
and accepting violence as a legitimate and necessary means to defend honour.
Násilí ze cti (honour-based violence) je zaznamenáváno celosvětově mezi
různými národnostmi a kulturami; je ale již stereotypně spojováno s tradičním
obnovením cti souvisejícím s ženskou sexualitou a rodinnými vztahy mezi patriarchálními (kmenovými) komunitami a praktikami Islámu. Čas strávený nad otázkou
cti v této konkrétní problematice mě dovedl k jejímu univerzálnímu charakteru, ne
jen co se výskytu týče, který není nutně spjatý s určitým náboženstvím nebo
pohlavně specifikovanou formou násilí. Rozhodla jsem se proto prověřit charakter
tohoto fenoménu v jiných sférách násilí a rozšířit přístup ke konceptu násilí ze cti
začleněním ho do jiných kulturních kontextů (ne se záminkou vyvrácení významu
původního přístupu). V této práci se pokouším začlenit vnímání cti do kontextu
fotbalového chuligánství, zejména kvůli jeho extrémní formě a škále násilí,
převážně mužské kultuře, univerzálnímu charakteru a epidemickému výskytu
zasahující velký počet jednotlivců po celém světě. Otázku je, zda by se tento
koncept násilí ze cti mohl použít pro vysvětlení těchto frekvenčních násilných
konfrontací, a zda by tyto chuligánské střety a jejich nekonzistentní vztahy
s ostatními skupinami (outgroups) mohly být považovány za potenciální předchůdce takovým událostem, jakými jsou mezinárodní zločiny. Pokud ano, mohl by

být koncept násilí ze cti aplikován i na tyto velezločiny? Přezkoumáním dynamiky
tohoto extremního skupinového násilí podle transformačního procesu a typologie
navržené Alette Smeulers, se ukázalo, že některé sociální skupiny (v tomto případě chuligánské formace) mají potenciál ocitnout se v poslední fázi eskalačního
procesu (kontinua destrukce) stát se pachatelem mezinárodních zločinů a páchat
ty nejhorší krutosti. Je důležité vzít v potaz a upozornit na vnímání cti jako jeden
z klíčových elementů a motivů pro násilí, především v konstruovaných mužských
kulturách, které jsou obecně spojovány s fyzickými střety. 259) V chuligánských formacích se jednotliví členi často nevědomě nebo neúmyslně zapojují do transformačního procesu stát se potenciálními pachateli mezinárodních zločinů tím, že se
aktivně podrobují nebo odevzdávají kolektivní sociální identitě, extrémní ideologii
a hodnotám skupiny nebo jednotlivým vůdcům a také tím, že přijímají násilí jako
legitimní a nezbytný prostředek pro obranu, obhajobu nebo zachování interní
a externí cti skupiny a sebe samotných. Pro to, aby byli schopni užívat násilí
a vypořádat se s páchanými zločiny a jejich následky, tento transformační proces
je spojován s psychologickými změnami, které u těchto pachatelů vyvolávají
obranné psychologické mechanismy a defekty.260)
Čest reprezentuje element něčí identity a sociální identifikace. Yeşilgöz
a Harchaoui rozeznávají dva typy cti: interní, což je lidská identita, jako například
ctnost, hrdost nebo morální zásadovost a externí čest, která se týká sociálního
rozpoznání, jako je reputace nebo status.261) Hlavním záměrem chuligánských
skupin (hlavně v den fotbalového utkání družstev, s kterými se nemusí nutně
ztotožňovat) je zajistit a pozvednout svou čest a status kolektivními souboji. 262)
Násilí se tudíž stává legitimním nástrojem v jejich sociální realitě, když se jedná
o bránění jejich sociální identity. Čest se dá také chápat v termínech snahy
skupin definovat, chránit či rozšířit svou moc na konkurenčním území, kde se
další cizí skupiny (outgroups) vměšují do sociálních hranic té členské skupiny
(ingroups), které jsou jasně vymezeny skupinovou identitou. Obavy o čest přichází, když se tato definice skupiny stane problematickou, když se jejich sociální
hranice těžko zachovávají a vnitřní loajalita je sporná.263) Je důležité poznamenat,
že něčí čest závisí především na chování druhých osob a její vnímání je nejsilnější u těch, kteří sami sebe vidí v očích těch druhých.264) Jafri poukazuje na toto
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chování druhých jako na klíčovou součást něčí vlastní sebeúcty a totožnosti. 265)
Koncept násilí ze cti tudíž souvisí s kolektivním vnímáním cti a kolektivním chováním členů určité sociální skupiny. Chování jednotlivého člena skupiny, ať už je
vnímáno jako nečestné, potupné nebo zasluhující úctu, je proto odráženo na celé
skupině. Podmínkou pro takovéto kolektivní vnímání cti jsou z Peristianyho
pohledu přesně definovaní jednotlivci účinkující v sociálních skupinách, anonymita těchto osob by znamenala absenci cti.266) Členi chuligánských formací patří
bezpochyby mezi přesně definované sociální aktéry, ne pouze s ohledem
na jejich nálepku ze stran společnosti jako chuligáni, ale také mezi ostatními
chuligánskými skupinami a uvnitř jejich vlastní skupiny. Studie Marshe, Rossera
a Harrého ukázala světu jednu z prvních typologií aktivních fotbalových fanoušků
založené na jejich sociálních rolích uvnitř fotbalových tribun.267) Vytvoření nových
sociálních identit členů chuligánských skupin vede ke konstrukci nových sociálních rolí a tudíž i nových sociálních hranic mezi ostatními skupinami i jedinci.
Charakter takovýchto sociálně organizovaných skupin je postaven na vysoké
stabilitě, integritě, kohezi, soudržnosti, vysokém stupni kontroly, intimitě a dalších
elementech, které vytvářejí pocit celistvosti a kodexu cti, citlivému na vnější narušení. Jakákoli škoda na skupinové integritě může vyvolat násilné reakce právě
kvůli obnovení cti skupiny. Násilí je klíčové pro stanovení identity fotbalových
chuligánských skupin. Chuligánská identita se zakládá na stejných hodnotách
a cílech, blízkých vztazích mezi členy, loajalitě, cti a věrnosti. Členstvím ve skupině získávají členové kolektivní identitu, která navyšuje jejich sebevědomí
a sebeúctu, ale snižují jejich individualitu, způsob myšlení a vede k emočním
změnám.268) Takováto nová sociální identita a realita jedinců, kde se násilí stává
legitimním prostředkem a jejich protivníci legitimními terči, vede ke konstrukci
My a Oni. Takovéto rozdělení mezi skupinami a sociální porovnání vytváří kritické
sociální hranice uvnitř společnosti: členské a cizí skupiny. Členové vlastních skupin se snaží zesílit tyto rozdíly mezi skupinami pomocí kategorizací, extremistickým projevem ve formě demaskulinizace, dehumanizace nebo ponižováním
oponenta. Extrémní nacionalismus, fanatismus a identifikace se skupinou, zdůrazněnou tlakem ze stran spolu-členů, limitují zábrany k násilí a agresi jedince
a posouvají ho nahoru v pomyslném kontinuu vlastní destrukce. Vytvoření kolektivní identity uvnitř chuligánských formací proto vede k de-individualizaci, rozdvojení (doubling), stavu kognitivní disonance, kde jsou individuální členi nuceni
přetvořit jejich vnímání a ztrácejí objektivní vnímání reality. Racionalizací a vlastním odůvodněním a ospravedlněním jejich činů, si členové chuligánských formací
konstruují novou oddělenou sociální realitu, mužskou kulturu, kde mohou působit
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pomocí psychologických obranných mechanismů jako: dehumanizací, neutralizačními technikami nebo morálním odstoupením.
Toto nevyhnutelné vytvoření oddělené reality, legitimní použití násilí, dopad
na individualismus a implementace psychologických obranných mechanismů, činí
z členů chuligánských skupin vysoce postavené v pomyslném transformačním
procesu stát se pachatelem mezinárodních zločinů. Po začlenění získaných
prototypických rysů chuligánských skupin do transformačního procesu Smeulers,
bylo chování takovýchto jednotlivců ukázáno ve všech třech fázích transformace.
Tento proces byl navržen k tomu, aby bylo možno vidět, jak se v pachatele
mezinárodních zločinů může proměnit každý „obyčejný“ člověk a jak psychosociologické mechanismy a síla konkrétních situací může přimět lidi ke změnám
v chování a uvažování.269) Jak již bylo řečeno, členství v chuligánských skupinách
vyžaduje limitované inhibice k násilí a agresi a legitimní použití násilí, podobně
jako hlásí podmínky pro první fázi přípravy. Tito členové jsou odhodláni obětovat
sami sebe v zájmu skupiny nebo jejího vůdce. Hierarchická struktura chuligánských skupin požaduje poslušnost, konformnost a loajalitu, elementy, které jsou
relevantní pro druhou fázi, tzv. iniciace. Jedinci v této fázi věří v dobrotu jejich
skutků a celé skupiny. Aby byli schopni vnímat toto dobro po páchání násilných
činů, používají vlastní ospravedlnění a racionalizaci.270) Adopce obranných psychologických mechanismů je více častá a efektivní v poslední fázi transformace,
kde tito jedinci teoreticky ztrácejí všechny své inhibice k násilí a agresi a ochuzují
se o své morální zábrany a sebeovládání díky procesu autorizace, rutiny a dehumanizace, které snižují jejich individuální zodpovědnost. Jejich fyzické terče,
oponenti, jsou jimi vnímány mimo meze jejich morálních zásad (moral universe
of obligation).271) Radikální projev pravicového extremismu společně s rituálním
užíváním násilí a silným odhodláním posouvá fotbalové chuligány na vrchol
jakéhosi graduálního procesu desenzibilizace.272)
Alette Smeulers navrhla typologii pachatelů mezinárodních zločinů pro lepší
pochopení mezilidských vztahů, dynamiky skupiny a dalších souvisejících psychosociologických mechanismů, které napomáhají porozumění původu a příčin
mezinárodních zločinů.273) Podle této typologie zobecněný prototyp členů chuligánských skupin pasuje primárně typu fanatika, kriminálníka a oddaného
bojovníka. Charakteristiky fanatismu ukazují silné emoce, nenávist a popuzení
směřující proti specifickým cizím skupinám, jejichž členi jsou považováni
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za nelidské. Často páchají zločiny z nenávisti a absolutně a bezpodmínečně se
odevzdávají ideologii skupiny nebo vůdce. Podobně jako chuligáni, tyto typy
pachatelů jsou extrémně oddáni společné záležitosti a jsou ochotni udělat cokoli
pro to, aby dosáhli stanovených cílů.274) Použití násilí fanatiků je často ne pouze
legitimní, ale spíše rituální a excesivní. Díky jejich častému zapojení se do páchání trestních činů za normálních okolností, členi chuligánských skupin pasují také
kriminálnímu typu pachatelů. Jejich silná obedience a loajalita z nich dělá řádné
přívržence a kandidáty pro označení oddaní bojovníci. Jedinci, označováni jako
oddaní bojovníci se kompletně podrobují vůdci nebo ideologii. Jsou dokonce
ochotni a připraveni obětovat sami sebe.275) Tato ochota a schopnost sebe-obětování se objevuje také v chuligánství. Jedinci s takovými vlastnostmi jsou bráni
za potenciálně ideální vojáky, a proto jsou také snadno proměnitelní na pachatele
mezinárodních zločinů.
Univerzální charakter konceptu násilí ze cti naznačuje, že podobný přístup
by mohl být použit také v jiných kontextech, než je fotbalové chuligánství. Podle
toho, co bylo řečeno, násilí založené na vnímání cti souvisí se skupinami dobře
definovaných sociálních person, jejichž čest závisí na chování druhých. Členstvím ve skupině, které by mělo být hierarchicky strukturováno, vysoce stabilní,
kompaktní, konstantní a integrované s vysokým stupněm kontroly, intimity, radikální ideologie nebo víry a dalších zmíněných elementů, vzniká pocit celistvosti,
kolektivní identity a kodexu cti, který je citlivý pro vnější narušení. Konstrukce
kritických sociálních mezí vytváří konkurence a rozdíly mezi ostatními skupinami,
které vedou k psychologickým změnám. Jakákoli újma na skupinové integritě
může vyvolat násilnou akci, pro zachování cti skupiny. To nemusí nutně souviset
pouze s extremismem v politickém spektru, může to také mít extrémní náboženský nebo tradiční (včetně rodinného) stimul nebo jiný kulturní (často symbolický) impulz, který je neoddělitelnou součástí skupinové identity.
Bereme-li v potaz periodu kolektivního násilí, jakou byly například Jugoslávské války (které jsou příkladovou studií mé práce), extrémistické skupiny se strukturou a (obvykle mužskou) kulturou militárních seskupení s často charismatickým
vůdcem, jasnými cíly a vynucenou disciplínou, se mohou lehce objevit ve finálním
výsledku zmíněného kontinua destrukce a spáchat ty nejhorší zločiny. Tyto typy
organizací se objevují, kromě jiných míst, také na fotbalových stadionech.
S ohledem na přijímání členů srbské chuligánské skupiny Delije do Srbské
dobrovolnické gardy (Arkanovi tygři), manipulativní charakter s vůdcovskými
schopnostmi, který byl schopen využít násilného období politického zmatku,
jakým byl Željko Ražnatovič, by mohl být vnímán jako ideální agent mezinárodních zločinů. Snadný přechod srbského násilí z fotbalových stadionů na páchání
hrubého porušování lidských práv v předních liniích, které bylo zapříčiněno
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aktivní účastí jednotlivců v podřízení se kolektivní ideologii, vůdci a identitě
skupiny a přijímáním násilí jako legitimní a nezbytný prostředek, by si tudíž mohl
žádat širší kategorizaci než je divácké násilí.
A ne jen z toho důvodu tato práce navrhuje rozšířit koncept násilí ze cti
pro zločiny páchané jedinci nebo skupinami s motivem zabezpečit a pozvednout
jejich čest (obojí interní a externí) použitím násilí. Koncept násilí ze cti by proto
mohl být použit i pro mezinárodní zločiny, v případě, že jsou jedinci či skupiny se
zmíněnými charakteristikami přítomni během páchání těchto zločinů. Tato práce
by také měla poukázat na podobný charakter chuligánských formací a (para)
militárních skupin, které většinou páchají mezinárodní zločiny, kde hierarchie,
tvrdá disciplína a poslušné a přizpůsobivé chování členů zaujímá svou pozici.
Použití koncepce násilí ze cti do stávajících studií o věci chuligánství (příkladně
pojatém), které byly založeny především na srovnávacích tendencích v oblasti
kulturní analýzy, poukazuje na význam a důležitost abstraktních prvků něčí
sociální identity, jako je čest a její univerzální povaha, které nesouvisí s konkrétní
kulturou, a činí tak násilí ze cti globálním fenoménem. Závěrem, velmi důležitý
fakt pro zvážení a upozornění, je míra, do jaké je člověk schopen a ochoten
pozvednout své společenské uznání a zachovat si svou čest i za běžných okolností (ne nutně v období kolektivního násilí) jeho sociální reality, což by nemělo
být, po tom všem, tak troufalé určit. Zachování cti může sahat až za hranice
života a smrti.

Návykové látky v dopravě
DRUGS IN TRANSPORT

JUDr. Ing. Marek Blažejovský
Anotace:
Autor ve svém příspěvku popisuje faktory, okolnosti a příčiny kriminálního jednání
spočívající v řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek. Pokazuje
na fakt, že chování pachatele, který řídí vozidlo pod vlivem drog, je odlišné
v závislosti na druhu návykové látky, osobnosti pachatele a situaci předcházející
před a po aplikaci drogy.
Annotation:
The author describes his contribution factors, circumstances and causes of criminal acts involved in driving under the influence of drugs. Points to the fact that the
behavior of offenders who drive under the influence of drugs is different depending on the type of addictive substances, and the situation of the perpetrator of
the previous before and after application of the drug.
Nechci zde polemizovat nad tím, zda je užívání návykových látek (myšleno
tím paušálně jakoukoliv látku se schopností ovlivnit rozpoznávací nebo ovládací
schopnosti jednotlivce) pro konkrétního jedince prospěšné a žádoucí či škodlivé
a nežádoucí. Na co však upozornit chci je ta skutečnost, že užívání návykových
látek lidmi ve společnosti se zásadním způsobem promítá do chodu a existence
společnosti samotné a promítá se tak do mnoha důležitých činností, které jsou
lidmi vykonávány. Za takové činnosti lze považovat ty, při jejichž výkonu může
dojít k ohrožení života a zdraví lidí nebo k způsobení škody na majetku a je
žádoucí, aby byl jejich vykonavatel plně koncentrovaný na jejich správné provádění (řízení vozidla, pilotování letadla, manipulace se zbraní při výkonu povolání,
výkon lékařské praxe apod.). Vliv návykových látek na stav jednotlivce, respektive
na jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti je přítomen téměř vždy, zpravidla
negativní, a tak může dojít k výše zmíněnému ohrožení života a zdraví či
ke škodě majetku.
Z pohledu mé disertační práce je z těchto činností jedna z nich zásadní:
řízení motorového vozidla na pozemní komunikaci. Řidič motorového vozidla
musí být při vykonávání této činnosti plně koncentrován. A to jednak na situaci,
která se odehrává kolem něj, aby tuto situaci a její vývoj vnímal reálně a nezkresleně. Dále, aby byl schopen na danou situaci adekvátně, pohotově a správně
reagovat a také, aby byl schopen ovládat motorové vozidlo tak, jak daná situace
potřebuje. Tento sled činností, jimiž řidič reaguje na provoz na pozemní komunikaci, vyžaduje, aby každá z nich byla provedena správně a včas. Proto musí být

psychické a psychomotorické vlastnosti řidiče oproti normálu nezměněny. Návykové látky však tyto psychické a psychomotorické vlastnosti negativně ovlivňují
a v důsledku toho, není řidič schopen jednak situaci kolem sebe reálně vnímat,
správně ji vyhodnotit a pohotově na její vývoj reagovat a také není schopen bezchybně motorové vozidlo ovládat.
Lze učinit závěr276), že užívání nealkoholových návykových látek v populaci
není zanedbatelným pojmem a toto užívání se logicky promítá do činností jakou
je právě řízení motorového vozidla. Vzhledem k tomu, že užívání návykových
látek se těší oblibě zejména v mladé generaci (ve věku do 30 let) a hlavně
generaci mladistvých (ve věku do 18 let), lze predikovat, že řidičů ovlivněných
návykovými látkami bude v budoucnu přibývat. Přímou úměrou tak jak bude
generace mladých řidičů (a v současnosti nezletilých, v budoucnu však také
řidičů) stárnout, bude vrůstat i počet těch, kteří usednou za volant pod vlivem
drog. Poměr drogou ovlivněných řidičů se tak může v budoucnu i vyrovnat
s poměrem řidičů ovlivněných alkoholem.
Policie musí včas reagovat na tyto změny ve společnosti a umět nejen řešit
situace vzniklé v souvislosti s řízením motorového vozidla řidičem pod vlivem
drogy, ale na tyto situace se umět připravit, umět těmto situacím předcházet
a hlavně, umět tyto situace efektivně eliminovat. Stávající metodika a zažitá praxe
policie v případě eliminace situací alkoholem ovlivněných řidičů zdaleka není
uplatnitelná v případě jiných návykových látek než je alkohol.
Chování uživatelů marihuany v dopravě
Marihuana se dlouhodobě těší velké oblibě zejména u mladé generace,
mezi mládeží ve věku 15 - 18 let 277). Alarmující je skutečnost, že v současné
době není výjimkou, že marihuanu užívají i nezletilé děti školou povinné. Vnímavý
člověk, který ví, jak zavání kouř z hořící cigarety marihuany (joint), si může
všimnout, že na ulici kouří marihuanu i třinácti - čtrnácti děti! Dále je marihuana
velmi oblíbenou drogou nejen u generace 18 až 30 letých (tedy zpravidla již
vlastníků řidičského oprávnění), ale také u odrostlejší generace třicátníků až
čtyřicátníků, kteří navykli užívat marihuanu v 90. letech minulého století, kdy jim
bylo kolem dvaceti let, a marihuana získávala na popularitě.
Z výše uvedeného je zřejmé, že marihuana se těší velké oblibě jak současných, tak budoucích potencionálních řidičů a riziko, že budou řídit vozidlo
pod vlivem této drogy je tomu přímo úměrné. Zároveň lze predikovat, že
v případě marihuany bude toto riziko gradovat, neboť tak jak bude současná
generace náctiletých dospívat a získávat řidičská oprávnění, ponesou si tento
„nešvar“ i do své řidičské praxe.
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S marihuanou, respektive s řidiči ovlivněnými marihuanou se můžeme
v běžném silničním provozu setkat v jakýkoliv den v týdnu, v jakoukoliv hodinu.
Pravidelní uživatelé marihuany její konzumaci berou jako běžnou součást každodenního života, tak jako jiní například konzumují denně kávu či kouří cigarety.
Je proto pro celkem běžné, že například hned ráno se intoxikují a pak jedou
vozem do zaměstnání či do školy. Pravidelný uživatel marihuany si tak ani
nepřipouští, že by účinky marihuany mohly nějak negativně jeho řízení vozidla
ovlivnit. Vedle pravidelných uživatelů jsou i příležitostní konzumenti marihuany.
Ti požívají marihuanu zpravidla o víkendech, ve večerních hodinách, zpravidla
v souvislosti s nějakou kulturní akcí (hudební koncert, party, festival apod.).
Jak pravidelní, tak příležitostní uživatelé spoléhají na skutečnost, že policie
při namátkových kontrolách provádí orientační detekci pouze na přítomnost
alkoholu, a proto alkohol záměrně nekonzumují s tím, že přítomnost marihuany
při takovéto kontrole detekována nebude.
Vliv na řidiče - po intoxikaci se jedinec projevuje celkovým útlumem. Řidič
působí ospalým dojmem, reaguje zpomaleně, je nepozorný, přehlíží výstražné
značky, nerespektuje chodce na přechodech, mění neodůvodněně rychlost
vozidla. Může být nápadný překrvením spojivek. Hrozí mu nebezpečí oslnění
protijedoucím vozidlem, protože mívá mydriázu (rozšířené zornice). Po intoxikaci
THC se také mění u jednotlivce úsudek v odhadu vzdálenosti a času, tím pádem
je dáno velké nebezpečí ve vztahu k řízení motorového vozidla.
Chování uživatelů metamfetaminu v dopravě
Vzhledem ke stimulačním účinkům této drogy ji zneužívá především mladá
generace a to v souvislosti s kulturními akcemi (při hudebních produkcích, House
- party, Techno - festivaly apod.). Pod vlivem metamfetaminu se stimulovaný
uživatel může při poslechu hudby a tanci dostat i do stavu transu a to je také
jedním z cílů těchto uživatelů. Zde jsou zmíněny případy především příležitostných uživatelů. Pravidelní a hlavně problémoví uživatelé se intoxikují metamfetaminem i několikrát denně. Vzhledem k jejich závislosti a vysoké toleranci
organizmu na tuto drogu, potřebují si ji aplikovat již pro pouhé „udržení“ stavu,
ve kterém se dá existovat278).
Stimulační účinky metamfetaminu jsou mladou generací vyhledávány v souvislosti s adrenalinovými zážitky. Zvýšený pocit sebevědomí po intoxikaci metamfetaminem posouvá hranice pudu sebezáchovy, čehož uživatelé využívají, aby
si troufli vykonávat činnost, kterou by za normálních okolností nebyli schopni.
Tak často například pod vlivem metamfetaminu řídí motorová vozidla, závodí
v nočních hodinách ulicemi měst a jsou tak velmi nebezpeční vůči svému okolí.
Pokud jsou v této situaci stavěni hlídkou policie, tak zpravidla ujíždějí. Drogou
ovlivněné a enormně zvýšené sebevědomí jim dává jistotu a přesvědčení, že jsou
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schopni pronásledujícím policejním hlídkám ujet. Přecenění svých schopností,
zkreslené vnímání reality a agresivita zpravidla vždy v takové situaci vedou
k nezvládnutí vozidla a k dopravní nehodě, mnohdy s tragickými následky.
Metamfetamin si pro jeho stimulační účinky také oblíbili řidiči kamionů.
Ti jsou často na cestě dlouhou dobu a to enormně zatěžuje jejich organizmus.
I když dodržují pravidelné a zákonem dané přestávky, je celková únava organizmu zřejmá a má vzestupnou tendenci. Logicky tak hrozí riziko mikrospánku
(usnutí za volantem). Intoxikace metamfetaminu „zaručuje“, že řidič pod jeho
vlivem rozhodně neusne. Byť by se výše zmíněný příklad užívání metamfetaminu
zdánlivě jevil jako pozitivní, není tomu tak, neboť i řidič kamionu má po intoxikaci
zhoršené vnímání reality a zvýšené sebevědomí hraničící s agresivitou, což
ve svém důsledku je stejně nebezpečné jako usnutí za volantem.
Vzhledem k výše uvedenému lze předpokládat, že s řidičem ovlivněným
touto drogou se lze setkat každodenně a v kteroukoliv denní dobu.
Vliv na řidiče - po intoxikaci se jedinec projevuje, jak je výše uvedeno,
zvýšeným sebevědomím hraničící až s agresivitou. Ta se projevuje hazardní
a rychlou jízdou s nedostatečnou pozorností. Řidiči pod vlivem pervitinu přeceňují
své schopnosti k řízení motorového vozidla, stoupá jim sebevědomí a dopouštějí
se chyb v různých dopravních situacích a ztrácejí smysl pro realitu. Vlivem
mydriázy mají řidiči pod vlivem metamfetaminu zhoršenou reakci na světlo, takže
je dána zvýšená možnost oslnění protijedoucím vozidlem.
Chování uživatelů kokainu v dopravě
Cena kokainu na ilegálním trhu v posledních několika málo letech klesla
a ten se stal tak dostupným širokému spektru potencionálních uživatelů. Dříve,
když byla jeho cena vysoká, dalo se předpokládat, že i počet řidičů ovlivněných
kokainem, bude velmi nízký. Zpravidla se jednalo o movitější jedince řídící
vozidla, jejichž hodnota převyšovala částku milion korun. Policie se tak v případě
odhalení řidičů pod vlivem této drogy „mohla“ zaměřit pouze na tuto úzkoprofilovou skupinu.
V současnosti, kdy je kokain dostupný i méně majetným uživatelům, se lze
s řidiči ovlivněnými kokainem setkat prakticky ve všech příjmových skupinách.
Nicméně kokain je i nadále především příležitostní drogou, která je užívána
v souvislosti s „vhodnými“ událostmi. Jako jsou například kulturní akce apod.
S řidiči ovlivněnými kokainem se tak policisté mohou setkat především ve dnech
pracovního volna (tj. o víkendech) a to ve večerních a v nočních hodinách.
Byť má kokain podobné stimulující účinky jako metamfetamin, nebývá zneužíván
řidiči kamionů.
Vliv na řidiče - po intoxikaci se jedinec projevuje podobně jako při intoxikaci
pervitinem. Zvýšené sebevědomí se projevuje razantní a až agresivní jízdou,
jedinec velmi často překračuje povolenou rychlost. Vzhledem k sníženému

úsudku na realitu okolního prostředí, nevnímá řidič pod vlivem kokainu relativní
nebezpeční v okolí a podceňuje situaci v silničním provozu, respektive vzhledem
k jeho zvýšenému sebevědomí a pocitu neohroženosti a nadřazenosti, myslí si
takovýto řidič, že zvládne všechny situace v provozu bez problémů.
Chování uživatelů heroinu a dalších opiátů v dopravě
Heroin užívají především problémoví uživatelé (Jen zřídka je heroin užíván
jako příležitostná droga). Na heroin vzniká poměrně rychle jak psychická tak
fyzická závislost. Vzhledem k tomu, že každodenní život problémového uživatele
se točí kolem této drogy a veškeré finanční prostředky „investuje“ pouze do pořízení potřebné dávky drogy, málokdy je vlastníkem motorového vozidla. Přesto
když už uživatel heroinu řídí, tak zpravidla vozidlo, které často vzhledem
k nezpůsobilému technickému stavu by na pozemní komunikaci být ani nemělo.
Řidič, uživatel heroinu, tak často na sebe doslova upozorňuje tímto stavem
vozidla, které řídí.
U problémových uživatelů heroinu dochází ještě k jedné paradoxní situaci.
Pokud je akutně intoxikován heroinem, tak je v lepší psychické i fyzické kondici,
než pokud intoxikován není. Pokud se u něj dostaví abstinenční syndrom, není
absolutně schopný se soustředit na řízení vozidla a je vůči svému okolí nebezpečný. Paradoxně však v jeho organizmu se heroin nenachází, tudíž nemůže být
ani detekován orientačními detekčními testery. Legislativa na tuto situaci nijak
nepamatuje.
Zde je na místě třeba ještě zmínit substituující uživatele heroinu, kteří abstinují pomocí substitučních přípravků (Subutex, Metadon). Člověk, který zahájil
substituční léčbu a užívá substituční látky, především buprenorfin (obsažena
v Subutexu), by neměl řítit motorové vozidlo. Buprenorfin nelze detekovat orientačním detekčním testerem používaným policií (Drugwipe 5+).
Vliv na řidiče - po intoxikaci se jedinec projevuje tím, že u něj dochází
k centrálnímu útlumu se snížením duševní aktivity, zpomalením motoriky a prodloužením reakčního času. Nebezpečná je i apatie, ospalost a extrémní zúžení
zornic, které zhoršuje vidění za šera. Řidič s dlouhodobým užíváním, který užil
svou dávku, může budit dojem klidného a vyrovnaného člověka do doby, než se
začnou objevovat známky syndromu z odnětí, kdy je obvykle zřejmé, že je zcela
neschopen řízení motorového vozidla.
Chování uživatelů budivých aminů v dopravě
U budivých aminů, respektive ostatních amfetaminů279) z pohledu silniční
dopravy je důležitá skutečnost, že tato droga „neprodukuje“ typické problémové
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uživatele. Nelze tak na první pohled rozpoznat, že řidič - uživatel těchto drog, je
toxikoman. K těmto drogám inklinuje především mladá generace lidí ve věku 20
až 30 let. Jsou to především ti lidé, kteří se rádi baví kulturou, zejména spojenou
s hudební produkcí. Na těchto hudebních akcích často tyto látky užívají zejména
pro zintenzivnění svých prožitků. Bohužel účinek těchto látek je nezřídka delší,
než samotná délka kulturní akce. Pokud se takto intoxikovaný účastník kulturní
akce rozhodne řídit po jejím skončení vozidlo, je zpravidla ještě pod vlivem látek
typu budivých aminů.
Z výše uvedené vyplývá, že s řidiči intoxikovanými budivými aminy se
můžeme setkat nejčastěji o víkendu a to v pozdních hodinách či brzy nad ránem,
v době, kdy se účastníci hudebních akcí rozjíždějí domů, či se přesunují jinam
za hudbou.
Samostatnou kapitolou jsou hudební festivaly, či legální a ilegální akce
typu techno. Tyto akce trvají několik dní a účastníci často přejíždějí z místa těchto
akcí do měst a vesnic, ať už pro zakoupení zásob potravin, alkoholu či jen tak
pro rozptýlení. Přičemž jsou permanentně pod vlivem uvedených návykových
látek a jako řidiči jsou nebezpeční vůči svému okolí.
Vliv na řidiče - po intoxikaci se jedinec může v menší míře projevovat
podobně jako při intoxikaci metamfetaminem, tzn. zvýšené sebevědomím,
razantní a agresivní jízdou. Vlivem i psychedelických účinků některých aminů
dochází až k úplné ztrátě pozornosti, poruchy koordinace, mohou se dostavit
sluchové i zrakové halucinace. Vzhledem k sníženému úsudku na realitu okolního
prostředí, nevnímá řidič pod vlivem aminů relativní nebezpeční v okolí a podceňuje situaci v silničním provozu.
Chování uživatelů LSD (halucinogenů) v dopravě
Vzhledem k tomu, že LSD je velmi silný halucinogen a intoxikovaný jedinec
není schopen rozlišit to, co vnímá od reality, není pravděpodobné, že by byl
schopen řídit vozidlo. Vzhledem ke své dezorientaci a zkreslenému vnímání
času a prostoru by nebyl schopen ujet souvisle ani několik set metrů. Takto
intoxikovaný řidič by byl policejní hlídce nápadný ihned, pravděpodobnější
setkání s řidičem intoxikovaným LSD je při vyšetřování dopravní nehody, kterou
by s takřka stoprocentní jistotou způsobil.
Vliv na řidiče - po intoxikaci halucinogeny dochází až k úplné ztrátě pozornosti, poruchy koordinace, mohou se dostavit sluchové i zrakové halucinace.
U řidiče se dostavuje neschopnost rozlišit realitu od představ, zmatenost, poruchy
myšlení, agrese, řízení vozidla za některých uvedených stavů není vůbec možné.
Závěr
V příspěvku jsem se snažil poukázat na, z pohledu eliminace nealkoholových návykových látek v silniční dopravě, podstatnou skutečnost. Při odhalování

řidičů, kteří řídí vozidlo pod vlivem návykové látky, při komunikaci s těmito řidiči,
při detekci pravděpodobného ovlivnění řidiče návykovou látkou (myšleno tím
na základě vizuálních vjemů nikoliv provedením orientačního detekčního testu)
je třeba mít na paměti zásadní skutečnost.
Každá z nelegálních280) návykových látek ovlivňuje psychiku a
psychomotoriku jednotlivce jinak. A to nejen kvůli rozdílným účinkům té které
konkrétní látky, ale i k osobě uživatele, kdy se může jednat o pravidelného či
příležitostného uživatele. Každý uživatel návykových látek se i jinak chová v
silničním provozu a rozdíl mezi nimi lze najít i v denní době, kdy se s uživatelem
té které látky lze v silničním provozu setkat.
Policisté musí mít nejen tyto skutečnosti na paměti nejen při odhalování
ovlivněných řidičů, ale i pro načasování dopředu plánovaných dopravně - bezpečnostních akcí. Samostatnou kapitolou je detekce návykových látek. To jak se
řidič chová po požití konkrétního typu návykové látky je součástí identifikace
látky. Podstatnou roli v identifikaci drogy v organizmu řidiče hrají orientační
detekční testy. Jejich správné použití, bezchybné provedení, správné načasování
(detekční okno) je však již jinou kapitolou.
Článek poukazuje pouze na malou část problematiky a to, jak se řidič
pod vlivem návykové látky chová v závislosti na druhu látky. A kdy a jak často
se lze v silniční dopravě s takovýmto řidičem setkat. Pokud čtenář po přečtení
pochopí, že nelze uživatele drog, respektive řidiče řídící vozidlo pod vlivem drog
házet do jednoho pytle (s názvem „zfetovaný řidič“), notabene je srovnávat
s řidiči, kteří ovlivnění alkoholem, pak článek splnil svůj účel.

280)

Ve smyslu zák. č. 167/1998 Sb. (O návykových látkách)

Sekundární drogová kriminalita - co o ní víme,
respektive co o ní můžeme vědět?
THE SECONDARY DRUG-RELATED CRIME - WHAT WE KNOW
ABOUT IT, LET US SAY, WHAT CAN WE KNOW?

PaedDr. Petr Přecechtěl
Anotace:
Autor se ve svém příspěvku zamýšlí nad aktuálním stavem systému sledování
a sběru dat tzv. sekundární drogové kriminality. Klade si otázku, do jaké míry jsou
data prezentovaná v kriminálních statistikách (ESSK), případně získaná expertními retrospektivními odhady PČR relevantní. Cílem příspěvku není pouze popsat
současný stav, ale pokusit se nastínit možnosti řešení.
Annotation:
In his text the author considers the current situation of monitoring system and
data collection of so called secondary drug-related crime. He wonders to what
extent the data presented in crime statistics (RCSS) and also the data obtained
from expert retrospective estimates of the Czech Republic Police are relevant.
The aim of this paper is not only to describe the current situation but also try to
outline possible solutions.
V čase kdy jsem se zamýšlel nad tématem svého příspěvku pro tuto konferenci, aby byl ve svém sdělení dostatečně aktuální, jsem netušil, jaké priority si
vedení Policie České republiky pro tento rok stanoví. V rámci bilanční tiskové
konference zaměřené na vyhodnocení vývoje kriminality v České republice za rok
2012 policejní prezident plk. Mgr. Červíček uvedl, že policie se chce „věnovat
navazující trestné činnosti v oblasti majetkové, což je drogová problematika“,
neboť dle policie v některých lokalitách až 30 procent majetkových trestných činů
souvisí s drogami.281)
Nejen ve spojitosti s uvedeným prohlášení mne napadla řada otázek týkající
se sekundární drogové kriminality, především se zaměřením na její stav (rozsah).
Proč se zabývat tak komplikovaným a latentním jevem, jakým bezesporu
je sekundární drogová kriminalita?

281)

ČTK, Zpráva z tiskové konference ze dne 15. 1. 2013.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-trestnych-cinu-loni-mirne-klesl-objasneno-44procent/889060

Jistou inspirací by nám, nejen v tomto ohledu, mohl být významný americký
psycholog, adiktolog prof. Thomas F. Babor, který ve své přednášce na téma
„Co nám může věda říci o efektivní drogové politice?“ 282) zdůraznil nezbytnost
vědeckého přístupu k hodnocení protidrogové politiky, jak v intervencích snižování nabídky, tak poptávky po drogách. Tedy, chceme-li provádět efektivní
drogovou politiku, je nutné drogový problém poznat (nejlépe vědecky) a toto
poznání promítnout do její strategie.
Významným podkladem pro kvalifikovaná rozhodnutí v protidrogové politice,
pro plánování opatření a intervencí a pro evaulaci jejich efektivity by měla být
drogová epidemiologie, která k popisu „drogové situace“ využívá tzv. set
standardizovaných epidemiologických indikátorů a jedním z nich je i drogová
kriminalita.283)
„Jedním z úkolů uložených usnesením vlády č. 549/2003 na základě výsledků Phare TP ministru vnitra je zavedení systému sledování sekundární drogové
kriminality.“ 284)
Z kriminálních statistik a expertních odhadů vyplývá, že ač primární drogová
kriminalita dlouhodobě tvoří cca 1 % registrovaného objemu trestných činů, pachateli téměř každého 4 až 5 trestného činu v ČR jsou uživatelé drog.
Odborné diskuse v rámci setkávání odborníků zabývajících se problematikou
drog, drogových závislostí a dalších souvisejících negativních jevů, včetně protiprávního jednání, akcentují komplikovanost, složitost, ale také významnost
a společenskou škodlivost drogové kriminality.285)
Empirie příslušníků policie ČR a městských strážníků, ale také pracovníků
probační a mediační služby, „terénních pracovníků“ adiktologických služeb,
případně dalších profesí (zdravotníků apod.), kteří jsou ve své praxi téměř
každodenně konfrontováni s realitou sekundární drogové kriminality, ukazuje
na značnou intenzitu tohoto jevu.
Co zahrnujeme pod pojem sekundární drogová kriminalita?
Různé definice sekundární drogové kriminality a specifické přístupy subjektů
zabývajících se tímto jevem mohou způsobovat jisté komplikace ve vztahu

282)

Přednáška prof. T. F. Babora (University of Connecticut, Farminghton, USA) dne 29.
9. 2010 na 1. LF UK a VFN v Praze u příležitosti konání výročního zasedání
Mezinárodní společnosti editorů odborných časopisů v oboru adiktologie (ISAJE).
283)
ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Drogová epidemiologie. Olomouc: Nakladatelství Univerzity
Palackého, 2003.
284)
MRAVČÍK, Viktor a kol. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice
v roce 2002 (Annual Report on Drug Situation 2002 - Czech Republic). Praha: Úřad
vlády ČR, 2003, s. 51.
285)
Viz např. SADÍLKOVÁ, Miluše a kol. Kriminalita a drogy. Praha: SANANIM, 2012.

k fenomenologii tohoto specifického druhu kriminality, a to zejména v souvislosti
s hodnocením jejího stavu, struktury či dynamiky.286)
Využitím teoretických modelů trestné činnosti souvisejících s drogami lze
k vymezení pojmu sekundární drogová kriminalita vycházet z konceptu primární
a sekundární drogové kriminality, který představuje „tradiční“ přístup v české
kriminologii287). Případně je možné za výchozí považovat čtyřstupňový model
EMCDDA (Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost)
jehož základem je tripartitní konceptuální rámec navržený Goldsteinem 288),
ke kterému EMCDDA přiřadila i trestné činy porušující tzv. drogové zákony.
Na uvedený model navazuje dynamický koncept Collinse, který odráží vzájemný
vztah mezi pácháním trestné činnosti a stadiem užívání návykových látek.289)

„Tradiční“ přístup

Model EMCDDA
tripartitní konceptuální
rámec Goldstein + TČ
porušování drog. zák.

Dynamický koncept
+ vztah mezi užíváním
a pácháním TČ a fází
drogové kariéry

Sekundární DK
- pod vlivem drog
(intoxikace, abs. syndrom)
- páchané na UD

Psychofarmakologicky Experimentátoři
podmíněná
Příležitostní uživatelé
Pravidelní uživatelé
Problémoví uživatelé

- za účelem získání
„obstarávací“
(droga nebo fin. prostředky)

Ekonomicky
motivovaná

286)

Problémoví uživatelé
(kompulzivní TČ)

Např. v Evidenčně statistickém systému kriminality provozovaném Policií ČR, který je
základním zdrojem těchto statistických dat, jsou uvedeny pouze údaje o trestných
činech spáchaných pod vlivem návykových látek, absentují zde další údaje definující
sekundární drogovou kriminalitu.
287)
Viz NOVOTNÝ, Oto, ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie. 3. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 444-447. Viz též VÁLKOVÁ, Hana, KUCHTA Josef a kol.
Základy kriminologie a trestní politiky. 2 vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 527-531.
288)
Goldstein realizoval výzkum vzájemného vztahu mezi alkoholem a násilím a na jeho
základě navrhl tři kategorie trestné činnosti.
289)
Srov. GABRHELÍKOVÁ, Pavlína. Primární a sekundární drogová kriminalita dostačující koncept pro práci s pachateli trestné činnosti související s drogami? In:
SADÍLKOVÁ, Miluše a kol. Kriminalita a drogy. Praha: SANANIM, 2012, s. 31-36. Viz
též ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Drogy a kriminalita - jaký je mezi nimi
vztah?Adiktologie. 2011, roč. 11, č. 3, s. 156-164.

- doprovodná kriminalita
(OZ, násilná, finanční)

Systémová

Pravidelní uživatelé
Problémoví uživatelé

Primární DK
- v užším smyslu
(manipulace)
- v širším smyslu (šíření)

Trestné činy (TČ)
porušování drogových
zákonů

Experimentátoři
Příležitostní uživatelé
Pravidelní uživatelé
Problémoví uživatelé

Porovnáním zmíněných modelů290) lze poukázat na jejich určitou shodnost.
Jistou výhodou modelu doporučovaného od roku 2007 EMCDDA, který zahrnuje
vývoj vztahu mezi stadiem užívání a druhem drogové kriminality je možnost
pohledu i na strukturu pachatelů.
Kde a co se můžeme dozvědět o stavu, struktuře či dynamice sekundární
drogové kriminality?
Jedním z možných zdrojů poznání jsou zahraniční výzkumy zabývající se
vztahem mezi užíváním návykových látek a pácháním trestné činnosti, které byly
realizovány zejména v poslední dekádě minulého století. Tyto vědecké studie
však byly zaměřeny převážně na možnou kauzalitu obou jevů, tedy na teoretická
východiska popisující vzájemný vztah. Využitelnost, resp. aplikovatelnost jejich
výsledků v našich podmínkách je velmi sporná již s ohledem na značně specifický
vývoj a charakter naší „drogové scény“. V ČR byly dosud provedeny pouze dílčí
studie, které se však úzce orientovaly zejména na pachatele primární drogové
kriminality.291)
Základním zdrojem statistických dat umožňujícím zjišťovat stav a vývoj
sekundární drogové kriminality jak na území celé ČR, tak v jednotlivých regionech
je Evidenčně statistický systém kriminality (ESSK) provozovaný specializovaný pracovištěm Policejního prezidia Policie ČR. Ve výstupní statistické sestavě
ESSK292) jsou od roku 1960 uváděna data o objasněných trestných činech spáchaných pod vlivem alkoholu a od roku 2002, resp. 2003 i údaje o skutcích
spáchaných pod vlivem dalších drog. Tyto údaje jsou exportovány do ESSK
prostřednictvím dalších subsystémů ze zdrojového dokumentu „Formulář o známém pachateli“ (FZP), který je součástí elektronického systému tzv. Evidence
trestního řízení (ETŘ).

290)
291)

Viz tabulka.
Viz BUDKA, Ivan a kol. Nealkoholová toxikománie. Praha: Kriminalistický ústav VB,
1987. Viz též TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana a Petr ZEMAN. Kriminální kariéra pachatelů
drogové kriminality. Praha: IKSP, 2010.
292)
Viz http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx

Nabízí se otázka - Co předchází zveřejnění zmíněných dat ve výstupní
sestavě ESSK? (Exkurz do praktické roviny problému.)
Identifikace podezřelého či pachatele jako uživatele drogy (zjev, chování,
přítomnost drogy, aplikačních pomůcek, ústní prohlášení, orientační test).
Položení dotazu (zda, co, v jakých dávkách a jakým způsobem užívá, kdy užil
naposledy, zda byl v době spáchání trestného činu intoxikován - ověření
příčetnosti - soudně znalecké zkoumání).
Protokolace odpovědi (protokol podezřelého, obviněného - pasáž k osobě).
Editace protokolu, výsledku orientačního testu, soudně znaleckého posudku
v informačním systému ETŘ.
V momentě zahájení trestního stíhání nebo sdělení podezření (ve zkráceném
přípravném řízení) vyhledání zjištěné a zaznamenané informace o spáchání
trestného činu „pod vlivem“ návykové látky ve spisové složce ETŘ a vyplnění
položky 28/6 FZP přímo zpracovatelem trestního spisu či pracovníkem pracoviště statistik.
Z uvedeného postupu je zřejmé, že do procesu od podezření, resp. zjištění
skutečnosti, že trestný čin byl spáchán pod vlivem návykové látky až po její
„zveřejnění“ ve výstupní sestavě ESSK vstupuje řada faktorů, které mohou
uvedení tohoto údaje významně poznamenat.
Při bližším prozkoumání jednotlivých kroků můžeme některé tyto faktory
stručně popsat:
Nejasnost výkladu pojmu „pod vlivem“ (stav akutní intoxikace, vztah k užívání
drog, přítomnost aplikačních pomůcek či drogy, skutkové okolnosti trestného
činu). * V roce 2004 měl být do ESSK zaveden znak „spácháno uživatelem
drog“.293)
V rozporu s obsahem pojmu sekundární drogová kriminalita jsou zaznamenávána data týkající se pouze trestné činnosti spáchané „pod vlivem“ drog
(absence dat trestné činnosti spáchané „pod vlivem“ abstinenčního syndromu,
spáchané na uživatelích drog či za účelem obstarání si prostředků na pořízení
drogy).
Otázka relevance aspektu návykových látek ve skutkových okolnostech sekundární drogové kriminality.
Subjektivní interpretace specialistů jiných kriminalistických odborností.
Absence výslechové metodiky se zaměřením na sekundární drogovou kriminalitu.
293)

MRAVČÍK, Viktor a kol. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice
v roce 2003 (Annual Report on Drug Situation 2003 - Czech Republic). Praha: Úřad
vlády ČR, 2004, s. 54.

Dezinterpretace dat (pod jedním pokračujícím skutkem se skrývá více dílčích
útoků).
Problém s přiřazení identifikačního kódu z číselníku pro konkrétní druh drogy
v souvislosti s polymorfním užíváním.
Neaktuálnost číselníku zejména v souvislosti se zneužíváním léků s obsahem
buprenorfinu či nových psychoaktivních látek.
Dalším možným zdrojem dat o sekundární drogové kriminalitě je využívání
expertních retrospektivních odhadů Policie ČR, které jsou od roku 2003
v dvouletých periodách realizovány Národní protidrogovou centrálou Služby
kriminální policie a vyšetřování ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti.
Ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002
bylo konstatováno, že: „Data o sekundární drogové kriminalitě páchané uživateli
drog jsou v ČR zatím nedostupná.“294), resp. „nejsou na centrální ani regionální
úrovni nijak evidována“295). V roce 2003 bylo zahájeno a v letech 2004, 2006,
2007- 2009 a 2011, opakovaně provedeno dotazníkové šetření, jehož respondenty jsou policisté služebně zařazení jako specialisté po linii TOXI u Služby
kriminální policie a vyšetřování útvarů Policie ČR s územní zodpovědností
(krajská ředitelství a územní odbory). Cílem šetření je získat data - odhadový
podíl trestných činů spáchaných uživateli drog na vybraných trestných činech a to
zodpověděním otázky: „Uveďte procento podílu z celkově spáchané kriminality,
které bylo motivováno získáním prostředků na nákup OPL.“ 296) Získaná data odhadované podíly jsou váženy skutečným počtem zjištěných a objasněných
vybraných297) trestných činů v jednotlivých územních celcích.298) Přestože
metodika sběru a zpracování dat použitá v této studii v jednotlivých letech, kdy
byla realizována, je obdobná, výběr skutků byl mnohdy značně odlišný a
neumožňuje vzájemnou komparaci a analýzu vývoje ve sledovaném období. Z
metodologického hlediska se jeví jako zvlášť diskutabilní sběr dat, který je
postaven zejména na místní a osobní znalosti a odbornosti respondenta, což
může být
v době, kdy na těchto pozicích dochází k značné fluktuaci
příslušníků policie, velmi problematické. Otázkou je rovněž možnost validace
získaných dat.
Za diskutabilní považuji i formulaci samotného dotazu, jež
294)

MRAVČÍK, Viktor a kol. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice
v roce 2002 (Annual Report on Drug Situation 2002 - Czech Republic). Praha: Úřad
vlády ČR, 2003, s. 5.
295)
Tamtéž s. 51.
296)
MRAVČÍK, Viktor a kol. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice
v roce 2003 (Annual Report on Drug Situation 2003 - Czech Republic). Praha: Úřad
vlády ČR, 2004, s. 53.
297)
Např. v r. 2009 - 42 vybraných skutků dle členění ESSK, zejména majetkové a násilné trestné činy, v r. 2011 - 17 vybraných skutků.
298)
MRAVČÍK, Viktor a kol. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice
v roce 2011 (Annual Report on Drug Situation 2011 - Czech Republic). Praha: Úřad
vlády ČR, 2012, s. 125.

zužuje obsah pojmu sekundární drogová kriminalita pouze na tzv. „obstarávací“
trestnou činnost.
Závěrem
Tento velmi stručný příspěvek k tématu sledování a sběru dat o tzv. sekundární drogové kriminalitě z pohledu kriminálních statistik či expertních retrospektivních odhadů nemohl s ohledem na svůj rozsah ani zdaleka postihnout
všechny aspekty a souvislosti nastíněných problémů. Jak již vyplývá z názvu,
jde spíše o zamyšlení nad aktuálním stavem či limity poznání části tak složitého
jevu, jakým sekundární kriminalita bezesporu je.
Cílem bylo představit určitá úskalí a komplikace jak při získávání dat o tomto
druhu kriminality, tak při jejich následné interpretaci. V této spojitosti zároveň
nabízí i jistou reflexi možných řešení. Na samotném čtenáři pak je, aby se
zamyslel nad otázkou, zda jsou tato data relevantní a do jaké míry mohou
vypovídat o skutečném rozsahu tohoto jevu.

Společenské náklady související s alkoholovou
a drogovou kriminalitou
SOCIAL COSTS OF ALCOHOL AND DRUG RELATED CRIME

JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D.
Anotace:
Příspěvek je zaměřen na popis procesu identifikace a kvantifikace trestných činů
spojených s užíváním nelegálních drog a alkoholu včetně jejich podílu na celkové
kriminalitě v ČR. Odhad byl proveden v rámci studie „Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007.“
Annotation:
The paper focuses on the description of the process of identification and quantification of crimes related to illegal drugs and alcohol, including their share of total
crime in the country. The estimation was made as a part of the study „Social
costs of alcohol, tobacco and illicit drugs in the Czech Republic in 2007.”
Odhad společenských nákladů souvisejících s alkoholovou a drogovou kriminalitou byl pro rok 2007 realizován v rámci studie „Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR za rok 2007“, kterou v letech 2009-2011
provedla Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze299).
Hlavním cílem studií společenských nákladů je v souladu s mezinárodní
směrnicí Světové zdravotnické organizace (dále jen WHO) „The International
Guidelines for Estimating the Costs of Substance Abuse“ (Single, 1996 a 2003)
vyčíslit ekonomickou zátěž, již společnost nese v souvislosti s nejčastěji užívanými psychotropními látkami (alkohol, tabák, nelegální drogy) a následně pak
i poskytnout vodítko pro intervence v této oblasti a zdrojová data pro další ekonomické studie.
Standardní nákladovou položkou jsou i náklady na vymáhání práva, které
z podstatné části tvoří výdaje související s primární a sekundární drogovou
a alkoholovou kriminalitou.
Z výsledků vědeckých studií vyplývá, že ve srovnání s obecnou populací se
u pachatelů trestné činnosti ve vyšší míře vyskytuje užívání návykových látek.
Na straně druhé se mezi uživateli návykových látek ve vyšší míře vyskytují
osoby páchající trestnou činnost (srov. např. Johnson et al., 1994; Best et al.,
2001; Kokkevi et al., 1993; Turpeinen, 2001; Makkai & Feather, 1999). Existuje
299)

Realizační tým: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková, JUDr.
Michaela Štefunková, PhD., Ing. Jiří Vopravil, Ph.D, Mgr. Bc. Miroslava Langrová.

množství teoretických přístupů, které se snaží tento vzájemný vztah objasnit
(srov. například Benett & Holloway, 2007).
Navzdory tomu, že jednoznačný kauzální nexus mezi oběma jevy nebyl
dostatečně prokázán a jde bezpochyby a vztah komplikovaný spíše interaktivní
a vzájemně podmíněný, budeme dále vycházet z toho, že užívání návykových
látek má jistý vliv na páchání trestné činnosti, resp. bez ohledu na predispozice
pachatele a další rizikové i protektivní faktory (např. typ návykové látky, vzorce
užívání, sociální kontext), které mohou významným způsobem modifikovat
etiologii trestné činnosti, existuje přímá souvislost s určitým počtem trestných
činů, které byly spáchány v důsledku užívání návykových látek. Lze tedy hovořit
o tzv. kriminalitě související s návykovými látkami. Otázkou ale zůstává stanovení
kvality vzájemné souvislosti (Pernanen, 1982, Pernanen et.al, 2002). Samotný
fakt, že pachatel byl v době spáchání trestného činu intoxikován nebo, že jde
o osobu závislou, sám osobě asi nestačí, je zřejmé že ne všechny trestné činy se
staly jen proto, že byl pachatel pod vlivem, nebo proto, že jde o problémového
uživatele. Ideální by bylo sem zahrnout jen trestné činy, kterých se pachatel
dopustil „nedobrovolně“ v důsledku intoxikace nebo závislosti na návykových
látkách. Ovládací a rozpoznávací schopnost je však základním předpokladem
trestní odpovědnosti. Pokud by ovládací nebo rozpoznávací schopnost pachatele
byla vyloučena v důsledku intoxikace nebo závislosti rovnal by se kvůli nepříčetnosti podíl trestných činů souvisejících s návykovými látkami nule resp. trestnému
činu opilství. Optimální by byla zlatá střední cesta, kdy trestnou činnost lze
přiřadit užívání nebo závislosti na návykových látkách jako rozhodujícímu
kriminogennímu faktoru, nicméně pachatelova ovládací a rozpoznávací složka
zůstala zachována.
Z výše uvedeného je zřejmé, že objem trestné činnosti související s návykovými látkami nelze nikdy úplně přesně stanovit. V závislosti na kvalitě zdroje
informací o vzájemném vztahu lze tuto množinu jen víc nebo méně přesně odhadovat. Jako zdroj informací můžou složit například výpovědi pachatelů o jejich
motivaci, výpovědi poškozených, informace o stupni závislosti pachatele, jeho
intoxikaci, informace ze znaleckých posudků, expertní odhady či statistická data
orgánů zabývajících se trestnou činností, zejména orgánů činných v trestním
řízení. Všechny tyto zdroje poskytují hodnotné informace o vztahu mezi návykovými látkami a kriminalitou, nicméně rovněž všechny trpí i určitými specifickými
nedostatky. Proto je vhodné pro získání co nejpřesnějšího obrazu kombinovat
víc zdrojů najednou.
Pro účely studie jsme se pokusili o identifikaci a kvantifikaci trestných činů
spojených s užíváním nelegálních drog a alkoholu včetně jejich podílů na celkové
kriminalitě v ČR za rok 2007. Obě skupiny jsme dále rozdělili do dvou hlavních
kategorií na kriminalitu primární a sekundární.
Dělení pro drogovou kriminalitu vycházelo z pojetí užívaného Evropským
monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (dále EMCDDA)

(Carpentier, 2007) k označení trestné činnosti související s drogami (drug related
crime), které vychází z tzv. Golgsteinova (1985) tripartitního rámce.
Primární drogovou kriminalitu tvořili trestné činy, které EMCDDA označuje
jako trestné činy porušování drogových zákonů. Podle Trestního zákoníku
č. 140/1961 Sb., (dále jen TzZák) účinného v roce 2007 do této kategorie patřily
trestné činy nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů
upraveny v §§ 187-188a TrZák.
Sekundární kriminalitu pak tvořili
ekonomicky motivované301) trestné činy.

tzv.

psychofarmakologicky300)

a

Složkou systémové kriminality, která je páchána v rámci fungování drogových trhů jako součást procesu nezákonné nabídky, distribuce a užívání drog,
jsme se v důsledku její značné latence a nedostatku relevantních dat ve svých
odhadech nezabývali.
Analogicky k tomuto dělení, pak primární alkoholovou kriminalitu tvořili
trestné činy, při nichž je užití, intoxikace nebo opatřování alkoholu za okolností
zákonem uvedených znakem skutkové podstaty trestného činu. Konkrétně šlo
o trestné činy upravené v §§ 201, 201a, 218, 194a TrZák.
Jako sekundární alkoholová kriminalita byly označeny trestné činy, při nichž
sice konzumace alkoholu není znakem skutkové podstaty, nicméně alkohol je
hlavním důvodem jejich spáchání. Kvůli nedostatku dat jsme v této kategorii
odhadovali jen činy psychofarmakologicky motivované, které se pro tuto skupinu
jeví jako nejrelevantnější.
Přiřaditelné podíly byly určeny na základě tzv. etiologického faktoru (EF),
který lze definovat jako desetinné číslo vyjádřitelné v procentech udávající míru,
již je daný trestný čin přiřaditelný existenci návykové látky.
Odhad přiřaditelných podílů byl proveden jak pro celkový objem trestné
činnosti pro jednotlivé složky trestněprávního systému (Policie ČR- PČR, Státní
zastupitelství, Trestní soudy, Vězeňská služba ČR - VSČR), tak pro vybrané
skutky a druhy kriminality. Zdrojem dat byly zejména oficiální statistická data
jednotlivých orgánů302).
300)

Trestné činy spáchané pod vlivem psychoaktivní látky, jako důsledek jejího akutního
nebo chronického užívání.
301)
Trestné činy páchané za účelem získání prostředků na financování užívání psychoaktivní látky.
302)
Problematickým momentem při stanovování odhadů podílu drogové a alkoholové kriminality pro jednotlivé složky trestněprávního systému byly zejména odlišnosti v statistickém vykazování kriminálních skutků na úrovni Policie ČR a orgánů spadajících
pod rezort Ministerstva spravedlnosti ČR (státní zastupitelství a soudy). Pro zajištění
kompatibility údajů na jednotlivých úrovních trestněprávního systému byla vytvořena
pro vybrané skutky převáděcí tabulka, vycházející z číselníku č. 2 Evidenčního systém
statistik kriminality (dále jen EESK) pro TSK, používaného Policií ČR. V tabulkách jsou
pak uvedeny spárované samostatné nebo agregované skutky s označením příslušného § a TSK a názvy skutků vcházející z číselníku policie.

Primární kriminalitu jsme existenci návykových látek přiřazovali jako celek,
bez ohledu na pachatelův motiv nebo intoxikaci (EF=1).
V případě sekundární trestné činnosti (0 <EF <1) jsem přiřaditelný podíl
pro psychofarmakologicky motivovanou část určovali na základě údajů o vlivu
návykové látky na pachatele (Evidenční systém statistik kriminality, statistická
data Ministerstva spravedlnosti). Pro odhad ekonomicky motivované části sekundární drogové kriminality byly využity retrospektivní expertní odhady Národní
protidrogové centrály. Jedná se o odhad podílu vybrané trestné činnosti, který byl
spáchaný uživateli drog za účelem získání prostředků na nákup OPL pro vlastní
potřebu.
Jednotlivé trestné činy a jejich psychofarmakologické přiřaditelné podíly
pro alkohol (EFA) a nelegální drogy (EFD) na úrovni Policie ČR uvádí Tabulka
č. 1. Přiřaditelné podíly ekonomicky motivované sekundární drogové trestné činnosti ilustruje Tabulka č. 2. Srovnání přiřaditelných podílů alkoholové a drogové
kriminality pro jednotlivé složky trestněprávního systému ukazuje Tabulka č. 3.
Trestná činnosti přiřaditelná užívání alkoholu a nelegálním drogám tvořila
v roce 2007 významnou část na objemu celkové trestné činnosti v daném roce
(PČR 26,58 %, Státní zastupitelství 23,30 %, Soudy 25,59 %, VSČR 22,08 %).
Při porovnání obou návykových látek je větší podíl přiřaditelný alkoholu, zejména
v důsledku vyššího podílu primární trestné činnosti. U sekundární kriminality
související s užíváním alkoholu převládají násilné trestné činy nad majetkovými.
U sekundární drogové trestné činnosti je naopak výrazně významnější majetková
kriminalita páchaná zejména za účelem opatřování prostředků na nákup drog.
Při porovnání mezi podílem na úrovní PČR a VSČR je trend rostoucí u nelegálních drog a naopak klesající u alkoholu. S určitým zjednodušením lze říct, že
uživatelé nelegálních drog mají relativně vyšší šanci, že jim bude uložen trest
odnětí svobody v porovnání s uživateli alkoholu.
Pomocí přiřaditelných podílů pak byly ze státních závěrečných účtů příslušných rezortů303) určeny přímé náklady na vymáhání práva v souvislosti trestnou
činností přiřaditelnou alkoholu a nelegálním drogám pro jednotlivé složky trestněprávního systému. Celkem tyto náklady v roce 2007 činily 3,750 mld. Kč
pro alkohol a 3,641 mld. Kč pro nelegální drogy. Z výsledků vyplývá, že uživatelé
alkoholu představují vyšší zátěž na úrovni PČR (A 2755,9 mil. Kč, D 1970 mil. Kč)
a uživatelé nelegálních drog jsou větší zátěží pro vězeňský systém 304) (A 373,6
mil. Kč, D 1250, 2 mil. Kč)305).

303)
304)
305)

Celkové běžné výdaje bez převodu do rezervního fordu.
Bez programu protidrogové politiky.
Státní zastupitelství A 268 mil. Kč, D 204,5 mil. Kč, Soudy A 352,6 mil. Kč,
D 216,3 mil. Kč.

Závěr
Z výsledků studie vyplývá, že přímé náklady na vymáhání práva v souvislosti
trestnou činností přiřaditelnou alkoholu a nelegálním drogám představují pro společnost značnou ekonomickou zátěž. Prezentovaný odhad objemu této trestné
činnosti je však nutno považovat jen za jakýsi první pokus o identifikaci a kvantifikaci kriminality související s návykovými látkami. Vztah užívání návykových látek
a trestné činnosti představuje velmi komplikovaný problém. Limitujícím faktorem
je hlavně nedostatek relevantních dat zabývajících se vzájemnou souvislostí.
V České republice absentují studie, které by se vzájemnému vztahu systematicky
věnovaly. Použití oficiálních statistických údajů vedlo k nutnosti aplikovat na vztah
těchto dvou jevů zjednodušený psychofarmakologický a ekonomický model se
všemi z toho vyplývajícími nedostatky. Potřeba dalšího teoretického i empirického
zkoumání je proto vzhledem k důležitosti tohoto tématu mimořádně žádoucí.

Tabulka č. 1: Přiřaditelné podíly psychofarmakologický model
§

TSK

Primární trestné činy

EFA

EFD

§ 187

635

Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů pro jiného

0,000

1,000

§ 188a

636

Šíření toxikománie

0,000

1,000

§ 187a

641

Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů pro sebe

0,000

1,000

§ 188

642

Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů - předmět k
nedovolené výrobě

0,000

1,000

§§ 201, 201a

771

Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství

0,980

0,020

§ 218
§ 194a

632
890

Podávání alkoholických nápojů mládeži
Nedovolená výroba lihu (Ostatní hospodářská trestná činnost)
Sekundární trestné činy

1,000
1,000

0,000
0,000

Násilné trestné činy
§ 219

101-106

Vraždy celkem

0,244

0,011

§ 212

121

Opuštění dítěte

0,167

0,000

§ 234

131

Loupeže

0,095

0,015

§§ 153, 154/1,
141 – 143 Násilí na veřejném činitelovi
155, 156/1,2

0,399

0,013

§§ 221, 222

151

Úmyslné ublížení na zdraví

0,257

0,003

§ 219

161

Rvačky

0,385

0,000

§ 196

171

Násilí a vyhrožování proti skupině obyvatelstva

0,271

0,000

§ 197a

173

Nebezpečné vyhrožování

0,291

0,007

§ 235

181

Vydírání

0,054

0,005

§ 231, 232

182

Omezování a zbavení osobní svobody

0,096

0,000

§ 238

183

Porušování domovní svobody

0,150

0,006

§ 215a

186

Týrání osoby žijící ve společném obydlí

0,230

0,008

201

Znásilnění

0,191

0,006

§ 247

311-490

Krádeže celkem

0,037

0,007

§ 249

530

Neoprávněné užívání cizí věci

0,203

0,000

§ 257

589

Poškozování cizí věci

0,231

0,003

§ 248

829, 521

Zpronevěra

0,003

0,001

§ 250

830, 511

Podvod

0,002

0,000

§ 249b

838

Neoprávněné držení platební karty

0,015

0,010

§ 161

846

Úplatkářství – podplácení

0,379

0,017

Mravnostní TČ
§ 241
Majetkové TČ

Ostatní vybrané TČ
§§ 202, 202a

611 - 612 Výtržnictví

0,369

0,004

§§ 179, 180,
180d, 184,
730 - 742 Dopravní nehody
201, 201a,
223, 224, 257

0,446

0,004

§§ 223, 224

750 - 751 Ublížení na zdraví z nedbalosti

0,049

0,000

§ 213

772

Zanedbání povinné výživy

0,002

0,000

§ 198

787

Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení

0,364

0,000

§ 198a

788

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

0,500

0,000

Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka

0,425

0,000

0,065

0,003

§§ 260, 261,
789
261a
Zbývající TČ

Tabulka č. 2: Přiřaditelné podíly ekonomický model
§

Sekundární trestné činy

TSK

EF

Násilné TĆ
§234

131

Loupeže

0,317

§§221, 222

151

Úmyslné ublížení na zdraví

0,075

§235

181

Vydírání

0,071

§231, 232

182

Omezování a zbavení osobní svobody

0,025

§238

183

Porušování domovní svobody

0,166

Majetkové TČ
§247

311-490 Krádeže celkem

§248

829

Zpronevěra

0,126

§250

830

Podvod

0,182

§249b

838

Neoprávněné držení platební karty

0,274

Zanedbání povinné výživy

0,068

0,243

Ostatní TČ
§213

772

Tabulka č. 3: Přiřaditelné podíly srovnání
Policie

Státní
zastupitelství

Soudy

Vězeňská
služba

%A

%D

%A

%D

%A

%D

%A

%D

Celkem

15,50

11,80

13,21

10,08

15,86

9,73

5,08

17,00

Primární

6,68

1,92

8,51

1,71

10,47

1,77

2,13

4,14

Sekundární

8,82

9,16

4,71

8,37

5,39

7,96

2,95

12,86

Ekonomický model

8,76

7,92

7,55

12,57

Psychofarmakologický model
násilné TČ (včetně vražd) a
znásilnění

0,4

0,45

0,4

0,29

1,97

0,99

1,05

1,52

1,14

1,47

1,14

3,03

majetkové TČ

1,30

7,56

0,66

6,31

0,68

5,94

0,33

9,06

ostatní vybraná kriminalita

3,52

0,51

2,33

0,47

2,76

0,47

1,33

0,68

zbývající kriminalita

2,03

0,09

0,67

0,07

0,81

0,08

0,15

0,08

Kontrola kriminality mládeže v České republice
CONTROL OF YOUTH CRIME IN THE CZECH REPUBLIC

JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.
Anotace:
Ne vždy je integrace mladých lidí do společnosti bezproblémová. Někteří jedinci
se nechají svést na cestu zločinu. Často slýcháváme zejména v médiích, že
dnešní generace je stále agresivnější, brutálnější a páchá více trestných činů
než v minulosti. Pokusit se zjistit, jaký je skutečný stav a jak účinná je kontrola
kriminality, je cílem tohoto příspěvku. Pro naplnění stanoveného cíle bude využito
statistických ukazatelů kriminality a situace bude demonstrována na vývoji
některých vybraných trestných činů, které jsou pro mladé pachatele nejtypičtější.
Annotation:
Not always is the integration of young people into society unproblematic. Some
individuals are left to reduce a life if crime. Often, especially in the media we hear,
that today’s generation is becoming increasable aggressive, brutal and committing more crime than in the past time. Try to find out what is reality and how
effective is crime control, it’s the aim of this paper. To meet requirement it will be
used for statistical indicators of crime and the situation will be demonstrated in the
development of some selected offenses which are the most typical for young
offenders.
Úvod
Zejména v poslední době se často setkáváme prostřednictvím médií
s odstrašujícími kriminálními případy, kde jsou pachateli mladí lidé. Společnosti
je trvale prezentován názor, že mládež se stále více kriminalizuje, je stále agresivnější, brutálnější a stále se snižuje věk pachatelů, zejména té nejzávažnější
trestné činnosti. Jak to ve skutečnosti s kriminalitou mládeže je se pokusím
demonstrovat na vybraných trestných činech, které mládež páchá. Nejvýstižněji
bude vidět, jakou měrou se mládež účastní na trestné činnosti, ukážeme-li poměr
pachatelů z řad mládeže ke všem pachatelů v různých druzích trestné činnosti.
Na základě zjištěných výsledků bude možné říci, jak účinná je kontrola kriminality
mládeže.
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Vývoj počtu pachatelů na celkové
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Z grafu č. 1 je patrné, že počet všech pachatelů (včetně mládeže) všech
trestných činů od roku 1994 do roku 1998 mírně stoupal, mezi léty 2004 - 2009,
s výjimkou let 2007, 2008, stagnuje, a v roce 2010 má značný pokles, ale v roce
2011 již zase mírně stoupá. Pokud jde o nárůst počtu pachatelů v letech 2007,
2008, vyplývá to mimo jiné z té skutečnosti, že v těchto letech byl součástí
trestního zákona trestný čin „Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění“. Zmíněný trestný čin kriminalizoval jednání, které v minulosti bylo považováno za přestupek. Do nového trestního zákoníku již tento trestný čin nebyl
zařazen. I tato skutečnost se odrazila na rapidním snížení počtu pachatelů v roce
2010.
Počet nezletilých pachatelů prudce klesá v roce 2002. Vysvětlení je poměrně jednoduché. S účinností od 1. 1. 2002 došlo ke změně kritéria u trestného
činu krádeže, týkající se způsobené škody. Škoda byla zvýšena z 2 000 na 5 000
korun českých. Tedy, k tomuto datu pokud není odcizena věc nepřesahující hodnoty 5 000 korun českých, jde pouze o přestupek, který se ve statistice kriminality
neeviduje. Tímto opatřením došlo k umělému snížení kriminality (krádeže prosté
zaujímají více jak 40 % z celkové kriminality, tedy ji značně ovlivňují). Vzhledem
k tomu, že právě nezletilí pachatelé páchají zejména tu nejméně kvalifikovanou
trestnou činnost, jako jsou krádeže prosté (krádeže mobilních telefonů, jízdních
kol atd.), má skutečnost změny výše škody vliv na prudké snížení jejich počtů.
Další prudký pokles z řad nezletilých je patrný v roce 2004. Tento je připisován
vlivu nabytí účinnosti zákona č. 218/2003 Sb., Zákon o odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, který je považován
za liberálnější právní úpravu než byla v minulosti. K zásadnímu snížení kriminality
nezletilých dochází naposledy v roce 2010. Tato skutečnost je mimo jiné připisována novému trestnímu zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 1. 2010, a z kterého

byly vyňaty některé trestné činy, které byly páchány i nezletilými. V roce 2011
však pokles účasti nezletilých na kriminalitě klesá, a to bez jakéhokoli vlivu právních změn, neboť žádné neproběhly.
Pokud jde o mladistvé pachatele, je situace obdobná jako u nezletilých.
Křivka poklesu počtu pachatelů z řad mladistvých kopíruje křivku poklesu pachatelů nezletilých, ne však tak skokově, jako u nezletilých v letech 2002, 2004.
Změny, které byly uvedeny u nezletilých, neměly u mladistvých tak intenzivní vliv.
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Vývoj podílu počtu pachatelů na celkové kriminalitě
v ČR dle věku v %

Kriminalitu mládeže nejlépe vystihuje, pokud se podíváme na podíl pachatelů z řad mládeže k celkovému počtu pachatelů. Graf č. 2 ukazuje vývoj podílu
počtu pachatelů mládeže, z toho nezletilých a mladistvých ke všem pachatelům
v procentech. Tedy kolik procent z celkového počtu pachatelů v daném roce
zaujímají pachatelé z řad mládeže (nezletilí, mladiství). Dále je v grafu lineárně
znázorněn trend vývoje podílu počtu jednotlivých skupin pachatelů. Ze statistických ukazatelů jednoznačně vyplývá, že podíl mládeže na páchání trestné
činnosti v posledních letech rapidně klesá. Ani odvolávání na vliv legislativních
opatření či na slabší porevoluční populační ročníky nemůže mít tak významný
vliv na tento pokles.
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Vývoj počtu pachatelů vražd v ČR dle
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Z grafu číslo 3 je patrné, že od roku 1994 trend počtu dospělých pachatelů
u trestného činu vraždy, má klesající tendenci. U mladistvých je situace obdobná,
u nezletilých taktéž.
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U mládeže, pokud jde o vývoj podílu pachatelů na celkovém počtu pachatelů
vražd, je u mladistvých klesající trend. U nezletilých již situace není tak příznivá,
tendenční přímka nám ukazuje, že podíl dětí na vraždách stagnuje. Oproti
celkové kriminalitě, kde má trend podílu pachatelů z řad dětí k celkovému počtu
pachatelů prudce klesající tendenci, není u vražd situace z dlouhodobého hlediska tak příznivá. Je si však nutno uvědomit, že je pracováno s velmi malými

hodnotami, konkrétně mezi 0 až 6 u počtu případů. Navíc za poslední tři roky, kdy
je veřejnost médii „masírována“ nejvíce, došlo pouze k jedné vraždě ze strany
nezletilého. I přes ne úplnou jednoznačnost lze shrnout, že se nepotvrzují názory,
které hovoří o tom, že děti se stávají čím dále častěji pachateli vražd. Totiž,
například názory o páchání zvlášť závažných činů z řad dětí, navíc brutálním
způsobem, podněcují diskuze nad věkem trestní odpovědnosti dětí. Tato tvrzení
však nejsou objektivně podložena.
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Pokud jde o vývoj počtu všech pachatelů trestného činu loupeže, tak od roku
1994 do 2002 vývoj stagnuje, když v roce 2003 prudce stoupá. Proč došlo k tak
významnému zvýšení počtu pachatelů u tohoto trestného činu není známo. Poté
dochází k pozvolnému poklesu pachatelů, když v roce 2011 byl zaznamenán
nejnižší počet pachatelů loupeží za sledované období. Důvody poklesu lze
spatřovat v konsolidaci právního prostředí, v konsolidaci činnosti policie a ostatních orgánů činných v trestním řízení, větší snaha o ochranu majetku, který je
získáván při loupežích - zavádění nových možností zabezpečení osob obsluhujících v objektech, kde dochází k loupežím (čerpací stanice, finanční instituce
atd.).
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Vývoj podílu počtu pachatelů loupeží v ČR dle
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Sledujeme-li vývoj podílů mladistvých pachatelů na celkovém počtu pachatelů u trestného činu loupeže, tak i přes určité výkyvy tvořící tvar sinusovky, tento
podíl trvale klesá, a to téměř na polovinu za sledované období. U nezletilých je
situace taktéž pozitovní, i když trend poklesu není tak strmý jako u mladistých.
Při srovnání let 2001 a 2011 je však také téměř poloviční.
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Vývoj počtu pachatelů úmyslného
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U trestného činu úmyslného ublížení na zdraví počet všech pachatelů stagnuje, když od roku 2006 dochází k pozvolnému poklesu. Dokonce v posledních

letech dosahuje nižších hodnot za sledované období. Bohužel v posledním roce
došlo po mnoha letech ke zvýšení počtu pachatelů tohoto trestného činu.
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Vývoj podílu pachatelů z řad mladistvých na celkovém počtu pachatelů
u trestného činu úmyslného ublížení na zdraví je za sledované období značně
rozkolísán. Celkový trend je však stále konstatní, i když bohužel v letech 2007
až 2010 dochází k vysokému nárůstu tohoto podílu. V roce 2011 se již situace
dostává na průměrnou hodnotu. Proč došlo k takovým výkyvům lze těžko
vysvětlit. U mladistvých je situace příznivější. Od roku 1999, kdy se nezletilí
podílejí na tomto trestném činu více než mladiství (5 % : 4,8 %), dochází již trvale
k poklesu, což znázorňuje tendenční křivka.
Závěr
Cílem příspěvku bylo zjistit, jak se mládež podílí na páchání trestné činnosti,
zda jsou opodstatněná tvrzení, že dnešní mládež páchá ve větším rozsahu trestnou činnost, že je agresivnější, brutálnější a že se snižuje věk pachatelů zejména
té nejzávažnější kriminality. Na základě těchto zjištění stanovit, zda preventivní
a represivní opatření, která byla přijímána v posledních letech a směřována
do oblasti mládeže jsou úspěšná či nikoliv. Za tímto účelem byl proveden
za pomoci statistických ukazatelů kriminality rozbor některých vybraných druhů
kriminality a u těchto stanoven podíl počtu pachatelů z řad nezletilých a mladistvých k počtu všech pachatelů. Pokud jde o celkovou kriminalitu, tendenční křivky
jasně ukazují, že za posledních sedmnáct let podíl nezletilých i mladistvých
pachatelů k celkovému počtu pachatelů klesá, a to poměrně strmě. Na základě
tohoto zjištění můžeme naprosto jednoznačně vyvrátit tvrzení, že mládež páchá
stále více trestných činů. Abychom našli odpověď na tvrzení o stoupající brutalitě

mládeže, byl proveden obdobný rozbor u vybraných násilných trestných činů, a to
vraždy, loupeže a úmyslného ublížení na zdraví. U těchto tří trestných činů není
ani u jedné věkové kategorie zaznamenán nárůst podílu pachatelů k celkovému
počtu pachatelů. Tedy můžeme taktéž vyvrátit tvrzení, že současná mládež je
stále brutálnější, a že klesá věk pachatelů nejbrutálnějších trestných činů. Závěrem lze říci, že účinnost opatření přijatých po roce 1989 v České republice, která
měla vést k pozitivnímu ovlivnění mladé generace v oblasti kriminality, svoji
pozitivní roli bezesporu sehrála a příznivě ovlivnila podíl pachatelů z řad mládeže
na kriminalitě. Na této skutečnosti nemění nic ani to, že některá opatření, např.
zvýšení škody u krádeží prostých, jistá liberálnost zákona o soudnictví ve věcech
mládeže, přispěla k umělému snížení kriminality. Ani slabší populační ročníky
nemohly mít na kriminalitu takový vliv.
Statistická data - zdroj: http://www.policie.cz/

Kriminalita mládeže v kontexte Slovenskej
republiky
JUVENILE DELINQUENCY IN THE CONTEXT OF THE SLOVAK
REPUBLIC

PhDr. Magdaléna Ondicová, Ph.D.
Anotácia:
Príspevok je zameraný na naznačenie vývojových tendencií celkovej kriminality
mládeže v SR za obdobie rokov 1993 až 2011 s dôrazom kladeným na násilnú
a majetkovú kriminalitu páchanú mládežou v SR v porovnaní prelomových období
do roku 2005 a od 2006 po súčasnosť.
Annotation:

The paper is intended to show the general trends of juvenile crime in the Slovak
Republic for the period 1993 to 2011 with emphasis on violent and property crime
committed by youth in SR compared breakthrough season in 2005, and from
2006 to the present.
Úvod
Už v 17. storočí sa začalo predovšetkým pod vplyvom osvietencov a pedagógov neskorej renesancie - vrátane Komenského uznávať, že normy správania
dospelých nie je vhodné uplatňovať aj na deťoch, nakoľko medzi deťmi a dospelými je rozdiel nielen v telesnej výške, ale predovšetkým je v úrovni rozumovej
a mravnej vyspelosti. Od uvedeného obdobia je všeobecne uznávané, že miera
trestnej zodpovednosti u plnoletých (tj. od 18. rokov veku) nie je rovnaká ako
u neplnoletých (tj. do 18. roku veku), aj keď sa dopustili spáchania rovnakého
trestného činu za podobných okolnosti.306)
Kriminalita mládeže je aktuálnou a závažnou problematikou nielen posledných desaťročí, ale ako sa dozvedáme z publikácie dr. Zuckera 307), bola trestná
činnosť mladých ľudí v pozornosti odborníkov už v 19. storočí. Kriminalita mládeže od tohto obdobia prešla mnohými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi zmenami,
ktoré sú natoľko významné, že sa ňou zaoberajú nielen kriminológovia, ale aj
sociológovia, psychológovia, pedagógovia a čoraz viac aj samotní občania
súčasnej spoločnosti. Mladí ľudia v dnešnej Európe vyrastajú v spoločnosti, pre
ktorú je charakteristické stále sa zvyšujúce tempo sociálnych zmien a mládež
spolu s celou spoločnosťou prechádza neustálymi spoločenskými zmenami.
306)
ZOUBKOVÁ,
307)

I. 2002. Kontrola kriminality mládeže. s. 72.
ZUCKER, A. 1894. Kriminalistické črty zejména se zřetelem k zločinné a spustlé mládeži.

Pojmy súvisiace s kriminalitou mládeže sú nezriedka predmetom diskusií
odborníkov, no často sú chápané nejednotne. Odlišné je chápanie napríklad
pojmu kriminalita, či delikvencia mládeže v trestnom práve, či v kriminológii,
v pedagogike, psychológii, sociológii a iných vedných odborov. Nepresné
používanie pojmov môže viesť k tomu, že jeden jav je označovaný viacerými
pojmami a naopak, jeden pojem má často niekoľko vysvetlení. Takto vznikajú
viaceré nedorozumenia, ktorým sa chceme vyhnúť tým, že pojmový aparát
súvisiaci s kriminalitou mládeže stručne objasníme.
Súčasná právna úprava v Slovenskej republike (SR) zahŕňa pod pojmom
kriminalita mládeže predovšetkým skutky, ktorých sa dopúšťa kategória mladistvých (od 14 - 18 rokov) a maloletých (do 14 rokov).
Mládež v kriminológii väčšinou rozumieme kategóriu mladých ľudí vo veku
od 6 do 18 rokov. Toto chápanie vyplýva najmä z takticko-štatistického hľadiska,
o ktoré sa opiera Evidenčno-štatistický systém kriminality (EŠSK) Policajného
zboru, ktorý uvádza kriminalitu mládeže ako súčet trestných činov spáchaných
mladistvými a činov inak trestných spáchaných maloletými osobami.308)
Oficiálne štatistiky vypovedajú len o kriminalite evidovanej, nezahŕňajú
kriminalitu reálnu, ktorá je podľa odhadov odbornej verejnosti podstatne
vyššia309). Aj napriek uvedenej skutočnosti však predstavujú jeden z komplexných
zdrojov informácií o kriminalite v SR a preto sa v príspevku budeme opierať
predovšetkým o informácie z výstupov z EŠSK Slovenskej republiky, na základe
ktorých sme zistili, že od roku 1989 až do posledného roku sledovaného obdobia,
tj. roku 2012, došlo celkovo k nárastu trestnej činnosti o takmer 44 000 trestných
činov, a zároveň však došlo až k dvom výrazným kulmináciám, konkrétne v 1993
(roku vzniku samostatnej SR), kedy bolo evidovaných viac ako 146 000 trestných
činov a v roku 2004, v ktorom bolo evidovaných spolu viac ako 131 000 trestných
činov. Od uvedeného roku až do súčasnosti evidovaná kriminalita klesá.
Podrobnejšie Graf 1.

308)

V Evidenčno-štatistickom systéme kriminality Policajného zboru sú pod celkovou evidovanou trestnou činnosťou evidované aj činy inak trestné spáchane osobami už
vo veku od 6 rokov. tj. od 6 do 14 rokov a trestné činy spáchané osobami vo veku
od 14 rokov do 18 rokov.
309)
Poznámka: Odborná verejnosť odhaduje, že evidovaných je len 70 % skutočne spáchaných trestných činov. Toto tvrdenie nám môže potvrdiť, prípadne vyvrátiť, výskum
zameraný na zistenie úrovne latentnej kriminality (realizácia plánovaná KK A PZ
v Bratislave na rok 2013 až 2014).

Graf 1 Vývoj celkovej kriminality evidovanej v SR v období rokov 1989 až 2012

Zdroj: Vlastné výpočty z EŠSK ÚCEP Banská Bystrica

Index kriminality sa počas obdobia rokov 1993 až 2012 pohyboval od 2 738
trestných činov pripadajúcich na 100 000 obyvateľov SR v roku 1993 do 1 674
trestných činov pripadajúcich na 100 000 obyvateľov SR v roku 2012.
Úroveň objasnených trestných činov sa počas sledovaného obdobia pohybovala v rozmedzí od 36,3 % (objasnených v roku 1993) do 54,6 % objasnených
v roku 2001. V roku 2012 úroveň objasňovania dosiahla takmer 53 %, čo představuje 42,2 % objasnenosť).
Vývoj celkovej objasnenej kriminality a kriminality mládeže za obdobie
rokov 1999 - 2012
Vývoj kriminality mládeže, tj. osôb vo veku od 6 do 18 rokov za sledované
obdobie rokov 1999 až 2012 bol odlišný ako vývoj celkovej evidovanej trestnej
činnosti v SR. Počas sledovaného obdobia podiel páchateľov z radov mládeže
na páchaní celkovej objasnenej trestnej činnosti v SR každoročne klesal z 25 %
v roku 1999 až na takmer 9 % v roku 2012.

Graf 2 Podiel trestných činov spáchaných jednotlivými kategóriami páchateľov
na celkovej kriminalite mládeže v SR za obdobie rokov 1999 - 2012
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Zdroj: Vlastné výpočty z EŠSK ÚCEP Banská Bystrica

Počas sledovaného obdobia rokov 1999 až 2012 podiel činov inak trestných
spáchaných mladistvými na kriminalite mládeže klesal zo 43,6 % v roku 1999 až
na takmer 19 % dosiahnutý v roku 2012.
Nakoľko problematika kriminality mládeže je obsiahla, v nasledujúcej časti
príspevku upriamime pozornosť len porovnanie vývoja vybraných druhov kriminality a najpočetnejším trestným činom evidovaným ako kriminalita mládeže,
s dôrazom na roky 2005, 2006 a súčasnosť.
Vývoj celkovej kriminality mládeže za obdobie rokov 1999 - 2012
Na základe informácií spracovaných z výstupov EŠSK je zjavné, že počas
sledovaného obdobia rokov 1999 až 2012 počet trestných činov klesol o 6 628
a môžeme hovoriť celkovo takmer o 60 % (o 3/5) poklese kriminality mládeže.
Pri podrobnejšom skúmaní kriminality mládeže sme zistili, že index kriminality
mládeže počas sledovaného obdobia klesal zo 73,4 na súčasných 38 trestných
činov pripadajúcich na 10 000 obyvateľov SR vo veku od 0 do 18 rokov, čo představovalo pokles o 52 %.
Ďalším zámerom príspevku je poukázať na vplyv posunutia dolnej hranice
trestnej zodpovednosti zákonom NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestným zákonom
na 14 rokov veku.310) Porovnaním kriminality mládeže v roku 2005 a roku 2006
sme zistili, že došlo k poklesu trestných činov o takmer 900 (o 12 %), pričom ale
došlo k poklesu trestných činov spáchaných mladistvými o 200 skutkov a činov
inak trestných o 800. Podiel maloletých v porovnaní s rokom 2005 klesol o 6 %
(zo 41 % na 35 %). Porovnaním indexu kriminality evidujeme jeho pokles zo 63
310)

Poznámka: Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2006. Výnimku predstavuje len §
201, pri ktorom dolná hranica trestnej zodpovednosti zostala na 15 rokoch veku.

na 56 trestných činov pripadajúcich na 10 000 obyvateľov SR vo veku od 0
do 18 rokov, tj. pokles o 10 %.
Graf 3 Vývoj celkovej kriminality mládeže za obdobie rokov 1999 - 2012
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Zdroj: Vlastné výpočty z EŠSK ÚCEP Banská Bystrica

Vývoj násilnej kriminality mládeže v SR v období rokov 1999 až 2012
Násilná kriminalita311) patrila a patrí aj v súčasnosti medzi najzávažnejšie
druhy trestnej činnosti a v rámci celkovej kriminality jej patrí jedno z popredných
miest. V posledných desaťročiach síce evidujem pokles počtu trestných činov, no
naopak evidujeme neustály nárast násilia v spoločnosti, pričom násilné správanie
ľudí nesie často znaky násilných trestných činov.
Počas sledovaného obdobia rokov 1999 až 2012 násilná kriminalita mládeže
prvé tri roky mierne stúpala, no po roku 2001 s menšími výnimkami klesala.
Celkovo evidujem pokles o takmer 65 % (2/3). Zohľadnením násilnej kriminality
mládeže v rokoch 2005 a 2006 sme zistili, že došlo k poklesu počtu trestných
činov o 552 (1/3) skutkov, pričom mladiství spáchali o 373 (o 1/4 menej) násilných trestných činov menej a podobne aj maloletí spáchali, v porovnaní s rokom
2005, v roku 2006 o 328 (o takmer 1/2) činov inak trestných menej.
Počas obdobia rokov 1999 až 2012 podiel násilnej kriminality mládeže,
na celkovej kriminalite objasnenej za sledované obdobie v SR klesal z takmer
14 % na 13 %, no v roku 2004 však stúpol na takmer 16 %, pričom v roku 2006
opäť klesol na menej ako 13 % a potom až do konca sledovaného obdobia,
311)

Poznámka: V kriminológii teda násilnou kriminalita predstavuje skupinu trestných
činov, pri ktorých páchateľ úmyselne používa násilie (fyzické alebo psychické), alebo
hrozbu násilia ako prostriedok na konečný predmet útoku - ľudské telo, alebo ako
násilný prostriedok k získaniu neoprávneného prospechu, pričom páchateľ úmyselne
spôsobuje ujmu na živote alebo zdraví obete, alebo ho ohrozuje. KOLEKTÍV
AUTOROV. Kriminológia - osobitná časť. I. diel, s. 62.

s výnimkou roku 2007, kedy opäť dosiahol 14 %, klesal na 12 % v roku 2012.
Teda na základe zisteného môžeme skonštatovať, že počet násilných trestných
činov klesol o takmer 2/3, no podiel mládeže na celkovej násilnej kriminalite
objasnenej v SR v sledovaného obdobia klesol len o takmer 2 %.
Graf 4 Vývoj násilnej kriminality mládeže v SR v období rokov 1999 až 2012
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Zdroj: Vlastné výpočty z EŠSK ÚCEP Banská Bystrica

Nakoľko evidujem výrazný pokles násilnej kriminality mládeže s ohľadom
na index tohto druhu kriminality na 10 000 obyvateľov SR vo veku od 0 do 18 rokov môžeme skonštatovať, že index klesol len o mierne viac ako 50 %, tj. z takmer 11 trestných činov na 5 trestných prislúchajúcich v roku 2012 na 10 000
obyvateľov SR vo veku od 0 do 18 rokov. Porovnaním indexu násilnej kriminality
mládeže v roku 2005 a 2006 sme zistili, že klesol z 11,4 na 8,1 trestných činov.
Vývoj mravnostnej kriminality mládeže v SR v období rokov 1999 až 2012
Z kriminologického hľadiska mravnostnú kriminalitu možno charakterizovať
ako kriminalitu, páchaním ktorej si páchateľ ukája svoj pohlavný pud spôsobom,
ktorý spoločnosť netoleruje, ba naopak, sankcionuje, resp. táto kriminalita je
v spojení s prostitúciou. V rámci mravnostnej kriminality sa rozlišujú dve navzájom odlišné podskupiny trestných činov a to, konanie, ktoré napĺňa pojmové
znaky tzv. „sexuálnej kriminality“312) a kriminalita spojená s dnes dekriminalizovanou prostitúciou.

312)

Jeho podstatou je ukájanie sexuálneho pudu formami, ktoré spoločnosť netoleruje.
Kriminalizované je prekročenie okruhu dovolených sexuálnych partnerov, alebo
sexuálneho správania sa.

trestné činy

Graf 5 Vývoj mravnostnej kriminality mládeže v SR v období rokov 1999 až 2012
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Od roku 1999 pozorujeme kolísavú tendenciu tak počtu trestných činov
spáchaných mladistvými páchateľmi, ako aj kolísanie ich podielu na objasnených
mravnostných trestných činov. Mládež sa každoročne podieľala viac ako 30 %
na páchaní mravnostných trestných činov. Porovnaním prvého a posledného
roka sledovaného obdobia evidujeme nárast počtu trestných činov spáchaných
páchateľmi z radov mládeže o 49 skutkov a podobne evidujeme aj nárast ich
podielu na objasnenej mravnostnej trestnej činnosti takmer o 8 %. (Zo 41 %
v roku 1999 na takmer 51 %.)
Index mravnostnej kriminality mládeže sa pohyboval na úrovni 2 trestných
činov, s výnimkou roka 2006, kedy index dosiahol 1 mravnostný trestný čin
na 10 000 obyvateľov v SR vo veku 0 až 18 rokov. Od roku 2006 index stúpal
na takmer 3 trestné činy.
Vývoj majetkovej kriminality mládeže v SR v období rokov 1999 až 2012
Majetková kriminalita (MK) po roku 1989 prešla výraznými kvalitatívnymi
a kvantitatívnymi zmenami predstavuje najpočetnejší druh trestnej činnosti
páchanej v Slovenskej republike. Ide o najpočetnejšiu trestnú činnosť, ktorá je
charakteristická jednak vysokou latenciou, ale aj nízkou, menej ako 40 % úrovňou
objasňovania.

Graf 6 Vývoj majetkovej kriminality mládeže v SR v období rokov 1999 až 2012
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Páchatelia z radov mládeže počas sledovaného obdobia každoročne
spáchali viac ako 3 356 trestných činov. Ich počet sa pohyboval v rozmedzí
od už spomínaných 3 356 evidovaných v roku 2011 až do 8 160 trestných činov
evidovaných v prvom roku sledovaného obdobia.
Mládež sa na páchaní majetkovej kriminality počas sledovaného obdobia
podieľala na celkovom počte objasnených majetkových trestných činov každoročne viac ako 20 %, pričom v roku 1999 dosiahol až 44 % a klesal na uvedených
20 % v roku 2012. Zohľadnením počtu trestných činov v roku 2005 a 2006 je
zjavný nárast majetkových trestných činov spáchaných mládežou o 329 skutkov,
pričom mladiství v porovnaní roku 2005 a 2006 spáchali o 197 skutkov viac
a naopak, maloletí spáchali o 526 činov inak trestných menej. Počet majetkových
trestných činov spáchaných mládežou počas sledovaného obdobia klesol o viac
ako 40 %.
Index majetkovej kriminality počas sledovaného obdobia taktiež klesal z viac
ako 44 trestných činov na 38 trestných činov pripadajúcich na 10 000 obyvateľov
SR vo veku od 0 do 18 rokov. Zohľadnením rokov 2005 a 2006 evidujeme pokles
indexu z 39 na 37 trestných činov majetkových trestných činov pripadajúcich
na 10 000 obyvateľov SR vo veku od 0 do 18 rokov.
Záver
Znížením dolnej hranice trestnej zodpovednosti zákonom č. 300/2005 Z. z.
trestným zákonom na 14 rokov sa očakával nárast trestných činov spáchaných
mladistvými i nárast počtu odsúdených mladistvých, čo sa ale v skutočnosti
nestalo. Podobne ako klesal počet trestných činov spáchaných páchateľmi
do 18 roku veku, klesal aj počet stíhaných (v porovnaní rokov 2005 a 2006)

o 300 osôb a klesal aj počet mladistvých odsúdených na nepodmienečný trest
zo 124 v roku 2005 na 92 v roku 2006.
Graf 7 Porovnanie štruktúry kriminality mládeže roky 2005 a 2006

Zdroj: Vlastné výpočty z EŠSK ÚCEP Banská Bystrica

Pri porovnaní štruktúry kriminality mládeže v rokoch 2005 a 2006 evidujeme
síce pokles počtu trestných činov, no nárast podielu majetkovej kriminality
na celkovej kriminalite mládeže o 5 %. Počet násilných trestných činov spáchaných páchateľmi z radov mládeže klesal, no klesal aj podiel násilnej trestnej
činnosti na celkovej kriminalite mládeže o 5 %. Pri mravnostnej kriminalite sme
v sledovaných rokoch nezaznamenali zmenu.
Podobne ako klesá posledných deväť celkový počet trestných činov evidovaných v SR rokov, klesala aj kriminalita mládeže, čo sa navonok javí ako
pozitívny krok predovšetkým v oblasti prevencie Zámerom tohto príspevku bolo
aj poukázať na skutočnosť, že diferenciácia a následné sledovanie kriminality
jednotlivých vekových skupín „páchateľov“ z radov mládeže dáva šancu
na tvorbu efektívnejších preventívnych programov takpovediac „šitých na mieru“
danej vekovej kategórii s prihliadnutím na vek, duševné a rozumové schopnosti,
pohlavie ale i druh trestnej činnosti, a tak cielených zamerať prevenciu do radov
maloletých ako i mladistvých osôb.

Preventívne a intervenčné programy so zameraním
na rodinu ako kriminogénny faktor
PREVENTIVE AND INTERVENTIONAL PROGRAMS WITH SPECIAL
FOCUS ON FAMILY AS A RISK FACTOR

JUDr. Dominika Strigáčová
Anotace:
Príspevok bude pojednávať o možnostiach prevencie kriminality mládeže so
zameraním na riešenie problémov v rodinách, sociálno-patologických javov,
problémov vo výchove, nesprávne výchovné praktiky, ako i riešenie nepriaznivej
socioekonomické situácie rodín, ktorá je takisto jednou z príčin delikvencie detí
a mládeže. V príspevku bude poukázané na prax Spojených štátov amerických,
konkrétne na vybrané preventívne a intervenčné projekty (rodinné terapie,
tréningy pre rodičov, sociálne programy pre podporu rodín apod.).
Anotation:
The contribution deals with preventive and intervetional programs with special
focus on families as one of the main risk factors of juvenile delinquency, partially
on family problems such as broken home, poor family attachement, parent
cirminality or family history of problem behavior, poor parental supervision and
monitoring, family conflicts, parental use of physical punishment or erratic
discipline practices, etc. The contribution focuses also on poverty and bad socioeconomic situation of families as a risk factor. As an example will be presented
some of effective preventive and interventional American programs, especially
family therapies and parent traings.
Úvod
Rodina je tradične považovaná za jeden z hlavných, ak nie najhlavnejší
činiteľ, ktorý svojím zlyhaním umožňuje deťom delikventné, resp. kriminálne
správanie, nakoľko je to práve rodina, ktorá má na formovanie detskej psychiky
podstatný vplyv a to už od najranejšieho veku. Na vývoj jednotlivca vplývajú
jednak socio-kultúrne podmienky rodiny akými sú národnosť, vek, profesia,
vzdelanie rodičov, bydlisko, spôsob života, resp. životná filozofia, ale zároveň sú
dôležité aj psychologické premenné. Rodina poskytuje dieťaťu modely k napodobňovaniu a identifikácii, poskytuje mu základný model sociálnej interakcie
a komunikácie v malej sociálnej skupine a zásadným spôsobom dieťa začleňuje
do určitého spôsobu života a učí ho sociálnym požiadavkám a normám.

Rizikové faktory vzťahujúce sa na rodinu
Vychádzajúc z faktu, že iba poznaním fenoménu, jeho príčin a podmienok je
možné bojovať s kriminalitou a následne nájsť vhodné formy prevencie a spôsoby
jej realizácie, je potrebné venovať pozornosť práve etiológii juvenilnej delikvencie.
Ako už bolo spomenuté, rodina patrí medzi najhlavnejšie príčiny kriminality.
Deti a mladí ľudia sa dostávajú do vplyvu viacerých faktorov, ktoré sú
podhubím kriminality (resp. delikvencie) a umožňujú jej páchanie - tzv. rizikové
faktory. Spravidla sa pri jednom prípade vyskytuje viacero rizikových faktorov
kumulatívne (či už faktorov týkajúcich sa rodiny, školy, komunity alebo osobnosti
jednotlivca). Kriminalita nikdy nie je výsledkom pôsobenia iba jedného kriminogénneho faktoru.
Medzi rizikové faktory týkajúce sa rodiny zaraďujeme najmä nedostatočný rodičovský dohľad a monitorovanie aktivít dieťaťa / adolescenta (najmä
ako trávi voľný čas, s kým sa stýka), ďalej konflikty v rodine, kriminalitu v rodine,
rozvrátené vzťahy v rodine, využívanie nevhodných výchovných praktík, fyzických
trestov, ponižovania a urážok. Okrem spomenutých faktorov sa za rizikové
tradične považujú aj slabé rodinné väzby či interakcia, asociálne správanie
súrodenca, situácie, kedy je rodič príliš mladý, ďalej nedostatok vzdelania
u rodičov, zlá socio-ekonomická situácia rodiny, zneužívanie dieťaťa a pod.
Pri osobe jednotlivca sa za rizikové faktory považujú asociálne správanie,
odcudzenie od rodiny, členstvo v gangoch, rodičovstvo v skorom veku, drogová
závislosť, alkoholizmus, dílerstvo, sklony k agresívnemu až násilnému správaniu,
nízke IQ, psychické poruchy / odchýlky, neschopnosť odolať tlaku rovesníkov,
nedostatok empatie, nedostatok pocitu viny za svoje správanie, nepociťovanie
zodpovednosti, viktimizácia (jednotlivec je vystavený zneužívaniu, resp. násilnému správaniu).
Tréningy pre rodičov (parent trainings)
Ako jeden zo spôsobov obnovy vzťahov medzi rodičmi a deťmi a významnej
redukcie istých rizikových faktorov delikventného správania, sa v zahraničných
krajinách využívajú tréningy rodičovských zručností / tréningy pre rodičov. Tieto
programy sa zameriavajú na výučbu rodičov a využívanie efektívnych výchovných praktík. Niekedy je tréning rodičovských zručností súčasťou rodinnej terapie,
často je ho však možné absolvovať aj separátne.
Týmito tréningami sa majú rodičia naučiť rozpoznať tak prosociálne, ako aj
asociálne správanie svojich detí, používať správne výchovné praktiky a zlepšiť
schopnosti na riešenie rodinných problémov. Užitočné sú už počas tehotenstva,
alebo raného detstva, nakoľko rodičovské zručnosti a teoretické základy výchovy,

ktoré sa rodičia
dospievania.313)

včas

naučia,

môžu

pozitívne

ovplyvniť

dieťa

počas

Tréningy rodičovských zručností môžu prebiehať napr. v škole, komunitnom
centre, kostole, na pracovisku alebo v domácnosti a to rôznymi prístupmi.
Viaceré prieskumy preukázali, že tréningy rodičovských zručností napomáhajú eliminácii agresívneho, asociálneho či delikventného správania medzi
deťmi.314) Niektoré výsledky dokonca preukázali, že u trojročných detí, ktoré
na takomto programe participovali, stúplo IQ a kognitívne vlohy, ako i to, že sa
medzi matkami a deťmi vytvárajú oveľa pozitívnejšie interakcie.315)
Širokú databázu preventívnych a intervenčných programov majú vytvorenú
Spojené štáty americké. Zvláštnu pozornosť si zaslúži najmä na domácich
návštevách založený dlhodobý program Zdravé rodiny Ameriky (Healthy
Families America).316) Participujúcim rodinám sa poskytuje servis už pred narodením dieťaťa a môže pokračovať až do času, kým dieťa nenastúpi povinnú
školskú dochádzku. Servis sa zameriava najmä na podporu rodičov, budovanie
interakcie medzi rodičom a dieťaťom, ako aj na správny rozvoj dieťaťa. V prípade
nutnosti takýto pracovník rodine zabezpečuje prostredníctvom sociálnych dávok
finančnú podporu, potrebné jedlo, či pomoc pri hľadaní práce (formou odporúčania rekvalifikačných kurzov). Takýto program výraznou mierou zohľadňuje
kultúrne a etnické špecifiká.
Jedným z úspešných tréningov rodičovských zručností je počítačový preventívny program Byť rozumným rodičom (Parenting wisely).317) Tento program
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využíva interaktívne CD, na ktorom sú videá s rôznymi scénami spoločných
rodinných problémov. Program inštruuje rodičov k zefektívneniu rodičovských
zručností prostredníctvom využívania demonštrácie, kvízov, napodobňovania
a reprodukcie, precvičovania, poznávania nového a spätnej väzby pri správnych,
ako aj nesprávnych odpovediach.
Napríklad, na každý problém rodičia vyberú jednu z niekoľkých možností,
z ktorých iba jedna je efektívnou metódou riešenia problému. Po tom, ako vyberú
jednu z možností, rodičia vidia takto vybranú možnosť odprezentovanú na videu.
Následne získajú spätnú väzbu prostredníctvom otázok a odpovedí cez obrazovku, ktoré vysvetľujú problémy spojené s nimi vybraným (nesprávnym)
riešením, najmä prečo vybrané riešenie situácie nie je efektívne a vedie
ku komplikáciám. Ak je vybrané riešenie správne, rodič dostane spätnú väzbu
na tie zručnosti použité v problémovej situácii, ktoré robili riešenie efektívnym.
Nasleduje niekoľko súhrnných otázok, po ktorých zodpovedaní rodičia prechádzajú k ďalšej problematickej situácii. Inštruktážne videá výraznou mierou napomáhajú k zlepšeniu komunikačných zručností rodičov a učia ich ako správne
reagovať v problémových situáciách.
Rodinné terapie a tréningy zručností pre rodiny
Tieto programy sa koncentrujú na interakciu v rodinách, kde už mladiství
prejavili problém so správaním. Mnohé z nich využívajú viaczložkové intervencie,
ktoré v sebe spájajú prvky tréningov správania sa pre rodičov (behavioral parent
training), tréningov sociálnych zručností pre deti (child social skills training)
a prvky rodinných terapií (family therapies). Programy sú vedené vyškoleným
špecialistom - terapeutom, ktorý zameriava svoju činnosť tak na dieťa, ako aj
na rodičov. Obzvlášť efektívne sa javia programy, ktoré sa zameriavajú
na viaceré rizikové faktory a ktoré vytvárajú priestor na spoluprácu rodiny, školy
a komunity.
Napríklad multisystematická rodinná terapia (Mutlisystematic Therapy MST)318) sa zameriava na mladistvých vo veku 12-17 rokov, ktorí prejavujú vážne
klinické problémy, ako napr. užívanie drog, násilné správanie, kriminálne správanie. Terapia sa aplikuje ako výchovné opatrenie, resp. intervencia, v počiatočnej fáze kriminálnej kariéry mladistvého delikventa a to formou ich „liečby“ v rámci
prostredia, ktoré formovalo, resp. bolo príčinou ich problémového správania,
318)
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namiesto umiestňovania ich do ústavov na výkon trestu, resp. ochrannej výchovy,
a teda zabrániť vytrhnutiu mladistvých z ich prirodzeného prostredia, do ktorého
by sa koniec koncov po výkone trestu alebo ochranného opatrenia aj tak vrátili
(a to bez nejakej výraznejšej pozitívnej zmeny, nakoľko príčiny, ktoré ku kriminálnemu správaniu viedli, by neboli odstránené).
Terapeuti sa snažia koncentrovať na zlepšovanie silných stránok rodiny
(protektívne faktory), snažia sa o zlepšenie rodičovských zručností a o to, aby si
rodičia uvedomili svoju mieru zodpovednosti za výchovu adolescenta. Zapájajú
pritom do procesu aj širšiu rodinu (tj. vzdialenejších príbuzných), susedov,
priateľov a známych rodiny, príslušníkov komunity či miestnej cirkvi. Snažia sa
odstraňovať bariéry správnej funkčnosti rodiny, akými sú napr. drogová alebo
alkoholová závislosť niektorého z rodičov, resp. oboch rodičov, stres, narušené
vzťahy v rodine, najmä medzi rodičmi.
Prieskumy, ktoré boli realizované v oblastiach, kde sa tento druh intervenčnej terapie uplatňuje, ukazujú, že recidíva u mladistvých klesla rádovo o 25 %
až 70 %. Takisto bol zaznamenaný pokles umiestňovania mladistvých do nápravnovýchovných zariadení (47 - 64 %). Okrem toho poklesol aj počet zadržaní
mladistvých páchateľov kvôli prechovávaniu omamných a psychotropných
látok.319)
K ďalším typom terapie patrí tzv. multidimenzionálna rodinná terapia
(Multidimensional family therapy - MDFT).320)
Program využíva viacero komponentov a intervencií a to v štyroch základných oblastiach:
- so zameraním na adolescenta - na transformáciu jeho životného štýlu, jeho

normalizáciu,
- so zameraním na rodičov - konkrétne na zlepšenie vzťahu rodič - adolescent,

dennodennej komunikácie, na zmeny v rodičovských výchovných praktikách napr. eliminácia karhania, zvýšenie záujmu o to, s kým sa adolescent stýka,
čo robí vo voľnom čase, ďalej stanovenie pravidiel a limitov, primerané poskytovanie vreckového a pod.,
- so zameraním na rodinu ako celok - najmä na riešenie konfliktov, zlepšovanie

intrafamiliárnych vzťahov, na zvyšovanie súdržnosti, efektívnejšie riešenie
problémov, zlepšovanie komunikácie,
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- so zameraním na komunitu - na prepojenie so školstvom, zdravotníckymi

službami, sociálnymi službami, redukovanie rizikových faktorov).
Mladistvému sa napomáha zefektívniť komunikáciu s rodičmi, lepšie ovládať
emócie, rozvíjať zručnosti na riešenie problémov, sociálne zručnosti, zlepšiť
výsledky v škole. Pri rodičoch sa terapeut zameriava na väčšiu angažovanosť
rodičov v živote adolescenta, rozvoj rodičovských výchovných praktík, ako
i uvedomenie si rodičovskej zodpovednosti. Rodine sa terapiou napomáha zlepšiť vzťahy, jej spoločenské funkcie, spôsobilosť fungovať v rámci sociálnych
systémov.
Multidimenzionálna terapia v rámci pestúnskej starostlivosti (Multidemensional treatment foster care)321) je program, ktorý sa zameriava na deti
a adolescentov vo veku 11-18 rokov a ktoré sa už dopustili delikventného alebo
kriminálneho konania a hrozí im trest odňatia slobody. V jednotlivých komunitách
(samosprávach) sa robí nábor pestúnskych (profesionálnych) rodín, ktoré
následne prechádzajú špeciálnou prípravou zameranou na správne zaobchádzanie s delikventnou mládežou. Adolescenti prechádzajú cez individuálnu
každodennú terapiu, zatiaľ čo biologické alebo adoptívne rodiny súbežne
s adolescentom musia absolvovať rodinnú terapiu na týždennej báze. Tieto
terapie, či už individuálna u adolescentov, alebo rodinná u rodičov, sú následne
dopĺňané o domáce návštevy medzi adolescentom a biologickými (adoptívnymi)
rodičmi. Dôraz sa kladie na to, aby mladiství získali interpersonálne zručnosti
a aby sa zvýšila ich participácia na pozitívnych sociálnych aktivitách, akými sú
šport a aktívne využívanie voľného času.
Tento druh terapie, ktorý má svoje korene v Spojených štátoch amerických
sa rozšíril vďaka priaznivým výsledkom aj do európskych krajín - Švédsko,
Nórsko, Dánsko, Veľká Británia, Írsko a Holandsko. Švédsko vôbec ako prvé
nedávno realizovalo menší prieskum ohľadom tohto typu terapie, pričom výsledky
prieskumu preukázali, že sa jedná o efektívnu metódu aplikovateľnú aj na podmienky európskych štátov.322)
Z realizovaných prieskumov je teda možné prijať záver, že programy zamerané na posilnenie rodiny ako základnej bunky spoločnosti majú oproti programom, ktoré sa zameriavajú na jednotlivcov (napr. osobitne iba na mladistvých,
alebo osobitne iba na rodičov) lepšie výsledky, nakoľko zlepšujú intrafamiliárne
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vzťahy, celkovo prispievajú k zlepšeniu medziľudských vzťahov, zlepšujú komunikačné zručnosti a redukujú konflikty v rodinách.323)
Záver
Vzhľadom na významný socializačný vplyv rodinného prostredia, mnoho
preventívnych a intervenčných programov rozvinutých v zahraničných krajinách
sa zameriava prevažne na rodinu, na riešenie problémov v rodinách, ktoré môžu
vyústiť do delikvencie a kriminality detí a mládeže. Rovnako sa tieto programy
zameriavajú na absentujúce zručnosti rodičov správne vychovávať svoje deti,
akými sú asertívna komunikácia, kognitívne a sociálne zručnosti, zodpovednosť,
empatia či úcta. Rodičia majú pri výchove svojich detí sklony k posudzovaniu,
unáhleným súdom, sú netrpezliví, neadekvátne reagujú, keď sú pod tlakom, majú
problém vypočuť dieťa, keď je rozrušené či nahnevané, sú často panovační.
Medzi zásadný problémový faktor možno rovnako zaradiť aj absenciu pravidelného vyhradenia si času pre deti.
Za efektívne sa považujú najmä tie preventívne a intervenčné programy,
ktoré majú širší záber, tie ktoré sa zameriavajú na riešenie viacerých rizikových
faktorov súčasne (napr. zlá socio - ekonomická situácia rodiny, chudoba,
nedostatok disciplíny, absencia teoretických základov výchovy, nedostatočné
rodičovské zručnosti - teda napr. kombinácia tréningu rodičovských zručností
so sociálnym programom, tj. sociálnou pomocou domácnostiam s nízkymi
príjmami) a ktoré sa snažia vytvoriť aktívnu spoluprácu medzi rodinou - školou komunitou.
Je zaujímavé sledovať najmä prax v Spojených štátoch amerických, ktoré
majú zabehnutých viacero preventívnych a intervenčných programov, z ktorých
mnohé sa snažia komplexne riešiť viac rizikových faktorov simultánne.
Ak konkrétny program v danej oblasti spája napr. tréning rodičovských zručností,
resp. rodinnú terapiu a sociálnu pomoc, v rámci intenzívnej spolupráce s rodinou
sa konzultant snaží rizikové faktory odstrániť. To znamená, že ak je rodina v zlej
socio-ekonomickej situácii, sociálna pomoc jej je poskytovaná len dočasne, tj.
po dobu trvania programu. Počas tohto času musí napr. rodič okrem tréningu
rodičovských zručností absolvovať aj rekvalifikačný kurz alebo iný tréning, ktorý
mu pomôže uplatniť sa na trhu práce. Týmto spôsobom je teda zabezpečené efektívne využitie štátnych finančných prostriedkov, sociálny systém
je tak úspornejší a efektívnejší. Sociálne dávky nie sú poskytované „bezúčelovo“
a „bez limitov“, ale len do doby, kým daný program nesplní svoj účel.
Preventívne a intervenčné programy fungujú v Spojených štátoch amerických pod gesciou Ministerstva spravodlivosti (U.S. Department of Justice), Odbor
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pre súdnictvo nad mládežou a prevenciu kriminality mládeže (Office of Juvenile
Justice and Delinquency Prevention). Programy sú vyhodnocované priebežne
prieskumami so zameraním na efektívnosť a recidívu, na základe čoho je každý
program ohodnotený tzv. ratingom efektivity (efektívny - effective, sľubný - promising, vzorový - exemplary).324)
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Význam součinnosti a spolupráce orgánů obce
v oblasti zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku pro lokální prevenci kriminality
THE IMPORTANCE OF COLLABORATION AND COOPERATION OF
MUNICIPAL BODIES IN THE SPHERE OF LOCAL PUBLIC ORDER
FOR LOCAL CRIME PREVENTION

Mgr. et Bc. Josef Kříha325)
Anotace:
S poukazem k věcným konturám účinné „Strategie prevence kriminality České
republiky, stanovené na období let 2012 až 2015“ nelze nepřehlédnout paradigmatické kontury, směřované taktéž k snaze o „zvnitřnění“ preventivních aktivit
v činnostech dotčených veřejnoprávních subjektů, kteří realizují tzv. přímé
zabezpečení výkonu samostatné a přenesené působnosti na lokální úrovni.
Primárním cílem příspěvku je v užším smyslu formou aplikačního exkurzu
poukázat k nezbytnosti účelného a hospodárného využití dostupných prostředků
a legitimních nástrojů místně a věcně příslušných orgánů obcí I, II, či III. typu,
zacílených na dosažení příznivého stavu v oblasti ochrany veřejného pořádku,
resp. místních záležitostí veřejného pořádku s ohledem k specifičnosti daného
teritoriálního území.
Annotation:
Regarding material concepts of effective „Strategy of Criminality Prevention in the
Czech Republic - Planned for the Years 2012 to 2015“ the paradigm concepts
cannot be omitted because they aim to reflect theprevention activities in which
public administration subjects areconcerned. They implement so called direct
management of carrying out the self-governing and transferred authority in local
areas. The primary aim of the contribution is to point out the necessary
meaningful as well as efficient use of available means and legitimate instruments
of local and material appropriate municipalities of the 1st, 2nd and 3rd types.
These instrumets are to achieve a positive state in the field of public order
protection or to deal with the local local public order affairs of public order
regarding the specifities of every single territorial unit.
Úvod
S poukazem k tematickému rozhraní příspěvku je nezbytné prvotně připomenout existenci účinné „Strategie prevence kriminality České republiky na léta
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2012 až 2015“, (dále jen „strategie“), která má ve svých paradigmatických
konturách ambici i nadále respektovat příslušná mezinárodní doporučení, mimo
jiné vymezující jednoznačně korespondující závěry a doporučení Organizace
spojených národů (dále jen „OSN“), která jsou jednou z jejích důležitých agend
pro oblast prevence kriminality a trestní justice. Vzhledem k vnitrostátním
zkušenostem nabytých realizací příslušných opatření v určujícím období mají
stanovené cíle a priority strategie ambici také postihnout především rámcově
vymezenou obecnou kriminalitu, která zcela logicky ohrožuje a obtěžuje občany
a nezřídka ovlivňuje jejich názory na schopnost státu čelit kriminalitě a zajistit
jejich bezpečí.326) Podle mého názoru se lze zcela jednoznačně přiklonit
k názorovým proudům často zastávaných odbornou ale i laickou veřejnosti, že
těžiště práce v oblasti prevence kriminality je soustředěno obecně vzato v širším
smyslu právě k obcím, v užším pojetí k jejich orgánům, kam patří rovněž i obecní
(městská) policie, základním útvarům Policie ČR, které realizují plnění
jednotlivých úkolů v rámci jejich legitimně určeného operačního prostoru,
souvisejícího se zabezpečením výkonu tzv. přímé bezpečnostní povahy apod. S
poukazem
k aktuálnímu členění základních územních samosprávných
celků na obce I, II,
i III. typu (dále jen „obce“) by tyto měly v duchu
poukazované strategie vykonávat prevenci kriminality jako součást svých
kompetencí a to v úzké součinnosti
a spolupráci, vedoucí napříč
strategií obecně deklarovanou občanskou společností. Samozřejmě nelze
subsidiárně opomenout metodickou a koordinační roli v dané oblasti ze strany
místně a věcně příslušných tzv. vyšších správních úřadů a vyšších
samosprávných celků.327) Je neoddiskutovatelným faktem, že s ohledem k
naplnění cílů strategie, právě holisticky uchopená realizace prevence kriminality
zcela bezesporu akcentuje pregnantněji vyjádřenou efektivní součinnost a spolupráci shora zmíněných obcí, ozbrojených i neozbrojených bezpečnostních sborů,
komunálních sborů, ale i dalších veřejnopořádkových aktérů, kam zcela bezesporu spadá i segment komerční bezpečnosti, který taktéž „sui generis“ determinuje
např. zabezpečení „ochrany veřejného pořádku“, resp. „místních záležitostí
veřejného pořádku“ na daném teritoriálním území apod. Věcné kontury strategie
ostatně reflexivně absorbují existenci celospolečenského požadavku, subsumujícího konceptuální rozměr, směřovaný k žádoucí celospolečenské potřebě
stimulace tzv. „zvnitřnění“ a holistického vnímání328) preventivních aktivit
dotčených veřejnoprávních subjektů.
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Vymezení základních východisek a pojmosloví
Vzhledem k analýze věcných kontur účinné strategie se prevencí kriminality
může definovat souhrn veškerých opatření ke snižování rizika výskytu trestných
činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně
strachu z kriminality. Prevence kriminality se snaží působit na různorodé příčiny
kriminality. Prosazení práva a trestní sankce jsou v této souvislosti ponechány
stranou, navzdory jejich potencionálně preventivním účinkům. Další významní
odborníci na danou oblast, např. O. Novotný, J. Zapletal prevencí kriminality
v užším smyslu rozumějí soubor nejrůznějších aktivit mimotrestního charakteru,
orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci kriminogenních faktorů
s cílem zastavit růst kriminality nebo docílit jeho zmenšení329) apod. Dle dalších
názorových proudů se např. dle R. Svatoše330) může pojem prevence kriminality
diferenciovaně shrnout s tím, že jde o působení: 1) na faktory kriminality,
2) na příležitosti k páchání kriminality 3) na podněty k páchání kriminality
a potencionální pachatele. Jako nejpropracovanější pojem prevence kriminality
uvádí J. Zapletal331) s tím, že „prevence kriminality“, nebo-li kriminální profylaxe
představuje pokus eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím nebo
před jejím pokračováním“ apod. Jestliže se odvrátíme od shora naznačeného
nástinu „parafrázovaných“ a „citačních“ názorových proudů, směrem k analytickému rozboru obsahové části účinné strategie, je zapotřebí si dále opětovně
pragmaticky připomenout její legitimně určené dílčí a celkové cíle, kam zcela
bezesporu patří požadavek snahy o snižování míry a závažnosti trestné činnosti,
jejich příčin a následků a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Základní rámec
pro prevenci kriminality je odpovídajícím způsobem legislativně ukotven v právním řádu ČR332).
Strategie - její cíle a priority (shrnutí)
Strategie tedy zcela jednoznačně a určitě definuje své dílčí cíle a priority,
kam zcela celospolečensky odůvodnitelně patří působení na: 1) snižování míry
a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, 2) snižování
výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve strategii, nebo
jejich ochrana, 3) efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality, 4) komplexní přistup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších
subjektů. V rámci dalšího postihu a teoretického uchopení věcných kontur
příspěvku je potřebné se taktéž formou diskursivního vhledu v užším smyslu
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analytickým způsobem zabývat zejména shora taxativně naznačenému a strategií
definovanému subcíli, reflektujícím významnost holisticky333) uchopeného
vnímání obecně poukazované spolupráce obce, Policie ČR, obecní (městské)
policie
a dalších dotčených veřejnopořádkových subjektů apod. Užší
interpretační vymezení tohoto poukazovaného subcíle strategie může být
kauzálně determinováno i dalšími názorovými parafrázovanými proudy, dílem
akcentujícími významnost veřejnopořádkové reflexe primární podstaty
preventivních opatření, realizovaných především základní útvary Policie ČR v
rámci jejich veřejnopořádkové interakce. Autor P. Macek334) vymezuje zejména
službu pořádkové policie jako specializovaný subjekt prevence, který sám
bezprostředně přijímá opatření k předcházení a zamezování trestné činnosti a
porušování veřejného pořádku, ale podílí se
i na řízení, organizaci a
koordinaci preventivních opatření, uskutečňovaných jinými subjekty, neboť právě
místně a věcně příslušné policejní součásti služby pořádkové policie (dále jen
„základní útvary PČR“) poskytují informace pro potřeby preventivního působení,
realizovaného jinými orgány a organizacemi, navazují a upevňují vztahy
spolupráce s jinými státními orgány, orgány místní samosprávy a zájmovými
organizacemi i v rámci společných analýz kriminogenních jevů, společného
plánování a provádění preventivních opatření. P. Macek dále zcela jednoznačně
spatřuje za nejbližší cíle, vedoucí k naplnění efektivní preventivní činnost ve
vyloučení možnosti spáchání trestného činu nebo přestupku odstraněním či
neutralizací určitého kriminogenního faktoru a v zamezení spáchání trestného
činu nebo přestupku konkrétní osobou dosažením pozitivních změn
ve
335)
struktuře osobnosti.
K dosažení těchto cílů směřují právě speciální preventivní
opatření, které zejména policejní orgány přijímají bezprostředně a z vlastní
iniciativy. Vzhledem k zaměření a objektům preventivního působení je lze tedy
dělit na opatření členěné do skupiny prvé a to jsou opatření obecné a individuální
povahy. Z obsahově metodického hlediska lze do druhé skupiny preventivních
opatření, realizovaných především v rámci plnění operačního prostoru, legitimně
určujícího vymezené úkoly místně a věcně příslušných základních útvarů PČR,
zařadit níže taxativně uvedené opatření: 1) preventivně taktická, 2) preventivně
technická, 3) administrativně právní, 4) spolupráce se státními orgány, orgány
místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, 5) právní výchova a propaganda apod. Do prvé skupiny patří právní opatření, při nichž se především
místně a věcně příslušné základní útvary PČR, ale rovněž i další veřejnopořádkoví aktéři, např. orgány obecní (městské) policie v rámci využívání
jednotlivých zákonodárcem svěřených oprávnění dle jednotlivých ustanovení
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zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o Policii ČR“), zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“)
a dalších zvláštních zákonů obrací na jiné státní orgány, orgány obcí právnické
a fyzické osoby, kterým přísluší realizace navrhovaných opatření nebo jsou
povinny se návrhem či upozorněním zabývat. Tato skupiny opatření směřuje
k odvracení potencionálního ohrožení zájmů chráněných zákonem. Do druhé
skupiny se řadí zejména uplatnění veřejnoprávních norem (viz např. aplikace
hmotněprávních a procesněprávních institutů práva správního, trestního apod.
v rozsahu místní a věcné příslušnosti základních útvarů PČR. Jde v podstatě
o uplatnění prostředků trestněprávního či správněprávního donucení, jež však
současně působí jako prostředek obecné i individuální prevence. Typické jsou
právě sankce správního (přestupkového) práva, uplatňované např. vůči narušitelům „veřejného pořádku“, resp. „místních záležitostí veřejného pořádku“,
„pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu“ a dalších norem chránících
bezpečnost osob a majetku uvedených v dalších zvláštních zákonech. Převážně
půjde o ukládání sankcí v souvislosti s aplikací norem správního (přestupkového)
práva v intencích „lex specialis“ a „lex generalis“ optiky, uplatnění tzv. bezprostředního zásahu a využívání dalších oprávnění dle zákona o Policii ČR, zákona
o obecní policii, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) apod. Plnění základních
úkolů, které jsou mimo jiné legitimně vymezeny v rámci zákonodárcem určeného
operačního prostoru Policie ČR, komunálních sborů „sui generis“ subsumuje
taktéž aspekt realizace tzv. „speciální prevence“, která logicky předpokládá
neustálé žádoucí posilování vztahů podpory, spolupráce a efektivní součinnosti
se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami
apod. a je naplňována rovněž v níže taxativně uvedených formách: 1. vzájemná
výměna informací, poznatků a zkušeností z realizace preventivních opatření,
2. společná analýza a hodnocení příčin a podmínek trestné činnosti, 3. společné
plánování preventivních opatření.336) Obce shodně jako kraje postupují v oblasti
prevence kriminality v samostatné působnosti a tvoří základní úroveň, na které by
měla být prakticky strategie naplňována ve většině svých dílčích cílů. 337) Jak již
bylo shora naznačeno, právě na obcích leží váha praktické realizace prevence
kriminality. Při plnění dílčích cílů strategie je potřebné se zaměřit na: 1) snižování
výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve strategii, nebo
jejich ochrana, 2) zvyšování bezpečí na veřejných prostranstvích, 3) oslabování
rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání, 4) vytvoření
efektivního a stálého systému sběru, 5) předávání a poskytování informací
v oblasti prevence kriminality na a mezi všemi úrovněmi subjektů prevence krimi336)
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nality. Dle dílčích východisek strategie jsou právní nástroje efektivní organizace
práce jednou ze základních metod situační prevence, která se týká zejména
organizace a způsobů práce Policie ČR a policie obecní (městské). Jejím cílem je
vytvoření takové organizace práce, která mimo jiné: 1) Včas reaguje na problém,
2) efektivně využívá síly a prostředky (personální a materiální zdroje), tak aby
byly orientovány na skutečné problémy a situace, 3) snižuje četnost výskytu
protiprávní činnosti nebo přispívá jednoznačně k její stagnaci, 4) napomáhá
k předcházení protiprávní činnosti a jejímu objasňování, přispívá k pozitivnímu
vztahu veřejnosti k policii.
Aplikační exkurz - monitoring možných procesněprávních diskrepancí - oblast aplikace správního (policejního) práva
V zájmu ambice demaskovat možnou existenci diskrepantních faktorů
poukazované veřejnoprávní oblasti, viz zákonodárcem svěřené nástroje ochrany
veřejného práva v oblasti správního (policejního) práva, kvalitativně determinujících fakticitu naplňování poukazovaných dílčích cílů strategie, považuji tímto
za potřebné poukázat k možným procesním aspektům a interpretačním výkladovým polohám shora naznačené veřejnoprávní oblasti, které mohou dle mého
názoru „sui generis“ negativně či pozitivně determinovat tzv. holisticky chápanou
realizaci posilování dílčích cílů strategie, tj. zejména vztahů podpory, spolupráce
a efektivní součinnosti se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami apod. Vzhledem ke snaze obohatit teoretickou část
příspěvku o praxeologicky zaměřený aplikační exkurs, bych tímto rád prvotně
poukázal k existenci aplikace ustanovení § 8 odst. 1 správního řádu, kde je mimo
jiné explicitně zakotvena obecná zásada tzv. vzájemné spolupráce správních
orgánů v zájmu „dobré správy“ s tím, že „správní orgány dbají vzájemného
souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo
povinnostmi dotčené osoby atd.“ Za další tzv. „lex specialis“ normativně vnímanou formu spolupráce je možné též považovat tzv. procesní součinnost v rámci
využívání institutu oznamování s ohledem k aplikaci ustanovení § 58 zákona
o přestupcích. Dle odst. 1 cit. ustanovení zákona o přestupcích „státní orgány,
orgány Policie České republiky a obce oznamují příslušným správním orgánům
přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání.
V oznámení uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní
prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl
spáchán určitou osobou.“ Této oznamovací povinnosti pak odpovídá povinnost
místně a věcně příslušných správních orgánů obcí I, II, či III. typu přijímat tímto
podněty k zahájení řízení z moci úřední (viz aplikace ustanovení § 42 odst. 1
správního řádu a § 67 odst. 2 zákona o přestupcích apod.), tedy i řízení o přestupku(nejedná-li se o tzv. „návrhové přestupky“). Kromě zmiňovaného ustanovení § 58 odst. 1 zákona o přestupcích je však dle současné účinné právní
úpravy v dané oblasti oznamovací povinnost upravena v dalších zvláštních
zákonech, např. v ustanovení § 10 odst. 2 zákona o obecní policii, dle něhož
„je strážník povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán

přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto
orgánu“. Dle odstavce 3 cit. ustanovení zákona o obecní policii musí být oznámení „doloženo důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá“. V aplikační
veřejnopořádkové praxi může však ze strany orgánů obecní (městské) policie
potažmo správních orgánů docházet v průběhu poukazované správněpravní
součinnosti k odlišnému vnímání fakticity a kvalitativně relevantního využívání
poukazovaného institutu oznamování konkrétních skutkový dějů různorodých
protiprávních jednání, naplňujících znaky skutkové podstaty „přestupků“ či „jiných
správních deliktů“ Např. realizace oznamovací povinnosti ze strany strážníka
obecní (městské) policie dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o obecní policii,
která se nachází v optice „lex specialis“ k aplikaci ustanovení § 58 odst. 1 zákona
o přestupcích, může tímto vytvářet diskrepantně vychýlený procesní prostor,
směřovaný např. k dogmatickému využívání, či zneužívání, nebo nadužívání
institutu oznamování podezření orgánem obecní (městské) policie, směrem
k správním orgánům obcí I, II, či III. typu (dále jen „správní orgán“), bez předpokládané možnosti další upotřebitelnosti dokládaných „důvodů“ nebo „důkazů“
o něž se podezření opírá potřebných pro účely dokazování před správním orgánem. Aplikační veřejnopořádková praxe často reflektuje názory, že příslušný
institut oznamování dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o obecní policii nemusí
tímto jakkoliv reflektovat potřebnost ustanovení osoby konkrétního „pachatele“,
tj. podezřelého přestupce, nemusí rovněž obsahovat jakékoliv relevantní skutečnosti, potřebné pro další dokazování před správním orgánem s tím, že právě
správní orgány jsou však přesto povinny v souladu se zásadou oficiality se
takovým oznámením zabývat. V případě že se správnímu orgánu do 60 dnů
od oznámení podezření dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o obecní policii
ze strany orgánu obecní (městské) policie nepodaří zjistit skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení vůči určité osobě může správní orgán tímto přistoupit
k následné realizaci meritorního opatření, tj. odložení věci dle ustanovení § 66
odst. 3 písm. g) zákona o přestupcích, či aplikaci ustanovení § 66 odst. 3a) zákona o přestupcích, kdy správní orgán může věc odložit, jestliže došlé oznámení
neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo postoupení věci apod. Stranou
nezbývá taktéž interpretační variabilita případného dogmatického využívání
procesního potencionálu institutu oznamování s poukazem k aplikaci ustanovení
§ 58 zákona o přestupcích ze strany místně a věcně příslušných policejních
orgánů, která v případě formálně dogmatického uplatňování má předpoklady
taktéž dílem determinovat kvalitativní stránku potřebné procesní součinnosti,
směřované k správnímu orgánu, např. v oblasti zajišťování podkladů a důkazů
v rámci tzv. „nezbytného šetření“ a to ať už se jedná např. o protiprávní jednání,
naplňující znaky přestupků projednávané z moci úřední či přestupky tzv. „návrhové“ apod. Vzhledem k výše uvedenému, bych tímto rád poukázal i k existenci
odstavce druhého cit. ustanovení přestupkového zákona, kdy „oznamuje-li
přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o přestupky
a) proti veřejnému pořádku, b) proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti
tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na zdraví, c) proti majetku, d) proti

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, e) proti pořádku ve státní správě,
spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České republiky, f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. g), § 30 odst. 1 písm. d) až j) a § 35 odst. 1 písm. f),
učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání
přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem“ apod. V případě výkladového dogmatismu
ze strany aplikujícího policejního orgánu, plně absorbujícího shora naznačený
procesuální potencionál, lze legitimně vymezit důvodnost možného nežádoucího
„tlumení“ realizace tzv. „nezbytného šetření“ ze strany místně a věcně příslušného policejního orgánu, určeného pro další dokazování před správním orgánem,
např. v případě spáchání protiprávního jednání, naplňujícího znaky skutkové
podstaty přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst. 1c) přestupkového zákona, kdy „nenasvědčovaly“ okolnosti tomu, že v jejich důsledku
„došlo k ublížení na zdraví“ apod. Policejní orgán by mohl tedy v případě zajišťování podkladů a důkazů v rámci šetření přestupků toto v rozporu s celospolečenským požadavkem, souvisejícím s uplatňováním kvalifikované procesní součinnosti v rámci využívání institutu oznamování směrem k správnímu orgánu
omezovat nežádoucím způsobem na minimum, ať už se jedná o přestupky
projednávané z moci úřední či přestupky návrhové apod.
Závěr
Shora naznačený aplikační tématický vhled, zaměřený na monitoring dílčích
procesních konsekvenci poukazovaného segmentu správního (policejního) práva
má ambici dílem i celkově ovlivňovat užití demonstrovaných veřejnoprávních
nástrojů, souvisejících nejen s uplatňováním principů „dobré správy“, včetně
subsidiární reflexe možné variability užití stanovených subcílů účinné preventivní
strategie, která upřednostňuje tzv. holistické vnímání preventivních přístupů
v komunitách, postavených zejména na spolupráci obcí, Policie ČR a policie
obecní (městské), ale i dalších dotčených veřejnoprávních subjektů. Dle účinné
strategie právě kompetentní a kvalifikované užívání právních nástrojů dotčených
veřejnopořádkových subjektů má předpoklady determinovat strategií obecně
definovanou efektivní organizaci práce, mezi které se může zařadit i organizace
a způsobů práce Policie ČR a policie obecní (městské), která je jednou ze základních metod situační prevence apod. Monitoring shora naznačené procesní
variability a využitelnosti poukazovaných veřejnoprávních nástrojů, umožňujících
diskrepantní či antidiskrepantní využívání institutů správního (policejního) práva
má taktéž předpoklady reflektovat stanovené subcíle strategie, kde zejména
právní nástroje efektivní organizace práce dotčených veřejnoprávních subjektů
daného teritoriálního území jsou taktéž jednou ze základních metod situační
prevence apod.

Problematika dětské kybernetické kriminality
z pohledu Policie ČR
Mgr. Lukáš Habich
Anotace:
S nárůstem modernizace informačních technologií se začínají objevovat nové
formy trestné činnosti. Lidé začínají ztrácet přehled o svém soukromí a bezpečí
a neuvědomují si rizika, kterým jsou denně vystavěni. Největší zkušenosti
s elektronickou komunikací mají ti nejmladší, proto čím více se budou těmto
moderním technologiím věnovat, bez znalosti možných negativních dopadů
na jejich lidskou důstojnost, tím bude větší pravděpodobnost, že se stanou
svědky, agresory nebo obětmi útoků.
Annotation:
With the increase in modernization of information technology are beginning to
explore new forms of criminal activity. People begin to lose track of your privacy
and security, and do not realize the risks that they are exposed to daily. The
largest experience with electronic communications services are the youngest, so
the more you will pay to these modern technologies, without knowledge of the
potential negative impacts on their human dignity, it will be more likely to become
victims, aggressors or victims of attacks.
Společným znakem trestných činů kybernetických útoků mezi dětmi je cílený
útok na jejich lidskou důstojnost za pomocí elektronického prostředku. Vzhledem
k nárůstu používání komunikačních a informačních technologií vzrůstá i tento
druh kriminality. Dle výzkumů projektu E-bezpečí338) používá mobilní telefon
a počítač téměř 100 % dětí, ne však vždy tyto informačních technologie používají
bezpečně. Analýzou statistických dat bylo v rámci projektu E-bezpečí provedeno
výzkumné šetření anonymním dotazníkem s cílem zjistit počet dětských obětí
kyberšikany. Maximální vzorek tvořili 12 533 respondentů (více než 4000 ZŠ,
SŠ). Uvedeným dotazníkem bylo zjištěno, že se s kyberšikanou setkalo více než
59 % dětí. Útoky mohou přivodit velmi závažné fyzické, sociální i psychické
problémy. Jedná se o stres a vážné depresivní symptomy. Děti odmítají chodit
do školy, straní se kamarádů, neboť zažívají pocit trapnosti, studu a hanby.
Tyto depresivní pocity můžou v extremních případech dovést oběť až k sebevraždě. V závažných případech se dítě může stát obětí trestného činu.
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Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími
fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.

1. Druhy dětské kybernetické kriminality
1.1 Kriminalita spojená s útokem na psychiku dítěte
Podstatou je cílený nejčastěji opakovaný útok na psychiku dítěte. Nejčastěji
k útokům dochází pomocí zasílání výhružných a obtěžujících elektronických
zpráv (sms, e-mail), či zveřejňování závadného obsahu na internetových
stránkách. Nejčastější formou útoku je tzv. šikana pokud se uvádí, že je tento
jev ve veřejných institucích skryt, o to více to platí pro specifickou formu šikany,
kterou je tzv. kyberšikana339). Kyberšikana působí stejně škodlivě jako jakýkoliv
jiný druh šikanování. Kriminalizováno je překročení hranice útoku na lidskou
důstojnost spojené se zveřejněním citlivého obsahu o konkrétní osobě za pomocí
informační technologie na síti internet nebo pomocí mobilního telefonu. Na rozdíl
od klasické šikany převažuje u kyberšikany psychický útok, k závažnému následku postačí jednorázový útok, zavinění nemusí být úmyslné, místo spáchání bývá
mnohdy v anonymním a neomezeném výskytu podezřelých osob a je zde možná
proměna oběti v agresora.
1.2 Kriminalita spojená s útokem za pomoci zveřejnění pornografie
Tento druh kriminality je ve větší míře spjat se šířením pornografických děl
při natáčení pornografických materiálů dítěte a následném zveřejnění v síti
internet či na přenosném audiovizuálním médiu. Tento druh kriminality policejní
statistika vykazuje jako mravnostní kriminalitu. Zatímco u tohoto druhu kriminality
je cílem sexuální uspokojení adresáta (nejčastěji dospělé osoby) u rozesílání
pornografického materiálu mezi dětmi je cílem psychický útok na lidskou důstojnost. Mezi nejvýznamnější útoky patří tzv. sexting („sex“ a „textování“), neboli
rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Tyto materiály často vznikají v rámci partnerských či kamarádských vztahů. Posléze
mohou představovat riziko spočívající v tom, že jeden z partnerů pro nejrůznější
pohnutky zveřejní fotografie či videa svého partnera340).
1.3 Kriminalita spojená s partnerskými vztahy
Nejčastější kriminalitou spojenou s ukončením partnerského vztahu či touhou po navázání kontaktu s druhou osobou je tzv. stalking. Pachatel pod neustálým psychickým tlakem útočí na předem vytipovanou osobu, sleduje ji, vyhrožuje,
vyjímkou není ani fyzický útok a ve výjimečných případech dochází k usmrcení
oběti. Všechny tyto jednání vzbuzují u oběti důvodnou obavu o jejím životě
nebo zdraví nebo o životě a zdraví osob jí blízkých. Kyberstalking se odvozuje
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od pojmu stalking (česky „stopování“, „lovení“). Volně se toto slovo vykládá jako
pronásledování, opakované a stupňující obtěžování osob prostřednictvím e-mailů,
dopisů, mobilních telefonů atd. formou výhružek, které mohou přejít k agresi
a ničení majetku. Zatímco o stalkingu v trestněprávních souvislostech hovoříme
až od 90. let 20. století, psychiatrie tento jev zkoumá již od 18. století. Stalking
se stal předmětem zájmu psychiatrie v souvislosti s výzkumem erotománie
(tj. patologické vazby na jinou osobu projevující se alespoň zpočátku jako
umanutý obdiv či erotická náklonnost)341).
1.4 Kriminalita spojená s násilím
Nejrozšířenějším druhem kriminality spojené s násilím prostřednictvím
elektronických prostředků je tzv. Happy slapping (veselé fackování). Tento druh
kriminality má kořeny ve Velké Británii, kdy mládež začala jako výstřelek fackovat
kolemjdoucí, okrádat je a celou událost dokumentovat na mobilním telefonu
a následně šířit na internet. V prvé fázi byly tyto útoky poměrně drobné žerty, ale
staly se takovou posedlostí mládeže, že se začaly útoky zvyšovat a mnohdy
docházelo k těžkým újmám na zdraví. Útoky, postupem času začaly být spontánní a šířily se na dětských hřištích, ve veřejné hromadné dopravě a stávají se stále
organizovanější. Kriminalita probíhá v předem vytipovaných místech, kde není
zaveden kamerový systém a minimální výskyt možných svědků události. V organizovaném měřítku je jedna z teorií motivace, že členové gangu v ulicích své
násilí stupňují, aby ukázaly svůj stupeň nebezpečnosti ostatním „konkurujícím“
pouličním gangům. Násilí tak představuje prvek moci a možný prvek odplaty342).
Jedním z prvních článků poukazujících na Happy slapping ve školách byl článek
s názvem „Rváči filmových soubojů po telefonu“, publikován v The Times
Educational, ve kterém reportér Michael Shaw popisoval o šílenství ve školách
v Londýně343).

2. Fenomenologie dětské kybernetické kriminality
Pro poznání závažnosti jednání pachatelů (agresorů) je zapotřebí uvést, že
tento druh kriminality není nikde statisticky vykazován. Vzhledem k této skutečnosti bylo v roce 2012 na základě techniky kriminologického výzkumu provedeno
pilotní dotazníkové šetření u všech 81 územních odborech Policie ČR (dále jen
ÚO PČR). Dotazník byl adresován vedoucím jednotlivých ÚO PČR a zpracováno
bylo 58 respondentů. Dotazník slouží k získání údajů v souvislosti s řešením
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vědecko - výzkumného úkolu na Policejní Akademii ČR v Praze, „Informační
bezpečnost a kybernetická kriminalita v organizaci“ a jeho součást dílčího úkolu
„Sociální a psychologická problematika informační a kybernetické bezpečnosti
kriminality“ v rámci základního projektu „Analýza bezpečnostních rizik společnosti
a jejich transfer do teorie bezpečnostních systémů“ na léta 2011 - 2015.
V dotazníku byly položeny uzavřené otázky zaměřené zejména na zjištění
kdo tuto trestnou činnost prvotně a následně na základním útvaru zpracovává,
v jakých tarifních třídách, počet trestných činů za rok 2010 a 2011 spojených
s útokem na lidskou důstojnost dětí pomocí elektronických prostředků, zda se
tato trestná činnost sleduje v informačním systému ETŘ, zda má základní útvar
policie k dispozici nějakou metodiku postupu řešení této problematiky a počet
proškolených osob.
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit:
Připravenost Policie ČR na řešení dané problematiky.
Přínos poznatků pro Policii ČR v přímém výkonu služby.
Sjednocení místní a věcné příslušnosti u Policie ČR.
Šetřením pilotního dotazníku bylo z výzkumného vzorku (58 respondentů)
zjištěno, že prvotní zpracování protiprávního jednání provádí 43 obvodních
oddělení (místních oddělení) územních odborů (obvodních ředitelství) Policie ČR
(dále jen OO), 33 oddělení obecné kriminality SKPV územních odborů (obvodních ředitelství) Policie ČR (dále jen OOK), 3 oddělení hospodářské kriminality
SKPV územního odboru (obvodní ředitelství) Policie ČR (dále jen OHS), 3 oddělení analytiky SKPV územních odborů (obvodních ředitelství) Policie ČR (dále jen
OA) a 1 neuvedené oddělení. Po přijetí oznámení mající znaky trestné činnosti
spojenou s dětskými kybernetickými útoky provádí šetření 49 OOK, 17 OO,
4 OHS, 3 OA a 1 úplně jiné oddělení. V rámci jednotlivých tarifních tříd zpracovává trestnou činnost 0 % policistů ve 3 tarifní třídě, 2 % ve 4 tarifní třídě, 17 %
v 5 tarifní třídě, 40 % v 6 tarifní třídě a 41 % v 7 tarifní třídě. Pouze 4 ÚO Policie
ČR uvedli, že mají metodiku na postup při odhalování a objasňování této trestné
činnosti. Za rok 2010 bylo zjištěno u 11 ÚO PČR 27 trestných činů a za rok 2011
u 9 ÚO PČR 29 trestných činů. Ostatní ÚO PČR vykazovaly 0 počet trestných
činů. Policejní statistika tuto problematiku nevykazuje a v informačním systému ji
lze zjistit obtížně. Po osobním rozhovoru s vedoucími ÚO PČR, kteří vykazovaly
trestnou činnost v dané problematice bylo zjištěno, že počet trestných činů zjišťovali podřízení svojí osobní činností a vyhledáváním v informačních systémech
používaných SKPV.

3. Kontrola kybernetických útoků mezi dětmi
3.1 Škola
Škola (popřípadě školské zařízení) musí rychle na aktuální problematiku
dětské šikany a internetových útoků na lidskou důstojnost reagovat. K tomuto je
zapotřebí dle metodického pokynu MŠMT mít zpracovaný tzv. krizový plán, který
je součástí prevence uvedených útoků. Dítě má právo požádat školy a školská
zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv (§ 8 odst. 1
zákona o sociálně právní ochraně dětí) a škola je povinna dítěti poskytnout
odpovídající pomoc.
3.2 Orgán sociálně-právní ochrany
Orgán sociálně - právní ochrany (dále jen OSPOD) se zaměřuje zejména
na děti:
které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že
zanedbávají školní docházku, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší
než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně
nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich
lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání
takového činu,
které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami.
Ve všech třech případech se tak musí dít po takovou dobu nebo jsou popsané skutečnosti takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo
mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
Školy a školská zařízení jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti shora
uvedené (tedy o ty, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana), a to
bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví. Při plnění
této povinnosti se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost. Dítě má právo
požádat školy a školská zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších
svých práv; tyto orgány jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě
má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných
za výchovu dítěte (§ 8 odst. 1 zákona o sociálně právní ochraně dětí).
3.3 Policie ČR
Nutno poznamenat, že šikana ani kyberšikana, kterou lze označit jako
sociálně patologický jev, jako taková kriminalizována není, což jinými slovy
řečeno znamená, že jí nelze postihnout trestněprávně ani jako přestupek či jiný

správní delikt (nelze však přehlédnout systém morálních norem, na základě
kterých dochází k utváření více či méně dobrých mezilidských vztahů, z tohoto
hlediska je pak určité lidské jednání hodnoceno jako dobré nebo špatné/zlé 344)).
Postižitelné tak mohou být pouze projevy kyberšikany, které naplňují znaky skutkové podstaty některého trestného činu či přestupku. Ne v každém (šikanózním)
jednání lze spatřovat protiprávní (nelegální) jednání.
Navrhovaná činnost Policie ČR v případech oznámení od školy (školského
zařízení), rodičů, týkající se kyberšikany či jiných útoků na lidskou důstojnost
pomocí elektronických prostředků spočívá:
Včasná reakce na oznámení protiprávního jednání od školy či rodičů.
Zvýšení komunikace ze školou (školským zařízením).
Přijetí oznámení dle zákonných podmínek (zákon o Policii ČR, trestní zákoník,
trestní řád, interní právní předpisy apod.).
Vyplnění dotazníku tzv. MRK345).
Proškolení policistů základního útvaru Policie ČR (popřípadě integrace výuky
do ZOP).
Dalšími důležitými subjekty v rámci eliminace dětské kybernetické kriminality
jsou zejména: kurátor pro děti a mládež, pracovník pro náhradní rodinnou péči,
pracovník pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagog a další.
Další možná navrhovaná eliminační řešení
Dalším opatřením mohou být také povinné kurzy pro pedagogické pracovníky, v nichž by se naučili rozpoznávat závadové chování na internetových
sociálních sítích (př. projekt E-synergie)346). Žádoucí je rovněž proškolení pracovníků státní správy a samosprávy a zpracování metodického pokynu pro příslušníky Police ČR, který by popisoval postup spolupráce školy či školského zařízení
a rodičů s Policií ČR při vyšetřování, odhalování a objasňování závažných forem
útoků pomocí ICT technologií.
Jedním z možných preventivních a eliminačních kroků ze strany Policie, je
vytvoření navrhovaného modelu tzv. Policie ČR ve škole (model tzv. E-crimewales). Jedná se o policistu, který by se vyskytoval ve školním prostředí. V rámci
344)

HARVÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 54. ISBN 97880-7380-104-5.
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Míra rizika kyberšikany - dotazník, který by policista zpracovával při prvotním zjištění
znaků útoků na lidskou důstojnost mezi dětmi pomocí ICT (podobný dotazník jako
SARA DN).
346)
Projekt E-Synergie - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace
Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty v Olomouci je
zaměřený na boj proti kyberkriminalitě a rizikovému chování spojenému s virtuálními
prostředími.

své běžné činnosti by měl policista přidělené školy do kterých by docházel
vyučovat. Policie ČR by v tomto směru působila nejen edukativně, ale také
preventivně. S tímto programem by se nechalo minimalizovat predelikventní
a delikventní chování dětí přímo ve škole a děti by se tak mohly poučit o případných následcích kriminálního jednání ve škole i mimo ni. Tato činnost policie je
provozována ve Walesu v Anglii. Důkazem pozitivního působení policie je snížení
protiprávního jednání u dětí do 15 let.
V programovém přístupu vzdělávání v právu v USA se kromě učitelů,
zúčastní výuky také soudci, policisté, státní zástupci, sociální pracovníci, věznice
a další orgány státní správy. Neziskové organizace tyto programy podporují
ve formě vydávání učebních textů a koordinaci těchto přístupů.
Závěr
Problematika útoků na lidskou důstojnost pomocí elektronických prostředků
je problematika multidisciplinární a podle mého názoru by se měly subjekty státní
správy a samosprávy nově se rozšiřujícímu protispolečenskému fenoménu dostatečně věnovat.
Na základě uvedeného pilotního dotazníkového šetření, studiem a analýzou
odborných dokumentů navrhuji pro zkvalitnění výkonu služby na základních
útvarech Policie ČR vytvořit metodický list, který by měl každý policista u sebe
(tzv. MRK). Pomocí této metody by následně policista vyhodnotil riziko pokračování útoků ze strany agresora. Na tento vyplněný dotazník by orgán sociálně
právní ochrany dětí na základě dle § 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
- právní ochraně dětí, zaujmul patřičné opatření, zejména pak v rámci projektu
Systému včasné intervence.
V západní Evropě existuje mnoho programů určené pro vzdělávání, terapeutických a poradenských služeb rizikové mládeže a dětí. Společným cílem je
naučit rodiče rozlišovat situaci, kdy má problém dítě a kdy sám rodič, omezit
neuvážené zkratkovité jednání rodičů, posílit rodičovskou schopnost vnímat
potíže dítěte a jejich zdroje a naučit rodiče neagresivnímu, podpůrnému reagování na nežádoucí chování dítěte. Některé rodičovské školy přímo spolupracují
se školami, do nichž docházejí děti těchto rodičů. Jak tvrdí Matoušek a Matoušková vliv rodičovských škol na prevenci kriminálního chování dětí systematicky
zkoumán nebyl. Účastníky těchto placených kurzů jsou nejčastěji ženy se
středních vrstev, je tedy pravděpodobné, že nejpotřebnější rodiny tento druh
pomoci nevyužívají347).

347)

MATOUŠEK Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence. Praha: Portál,
2011, s. 267. ISBN 978-80-7367-825-8.

Zkouška spolehlivosti - nové oprávnění „inspekce“
INTEGRITY TEST - NEW POWER OF THE „INSPECTION“

JUDr. Josef Hrudka
JUDr. Benedikt Vangeli
Anotace:
Příspěvek je věnován relativně novému oprávnění Generální inspekce bezpečnostních sborů „Zkoušce spolehlivosti“, o němž nejen média tvrdí, že má výrazný
vliv na prevenci nežádoucího jednání příslušníku a zaměstnanců bezpečnostních
sborů a představení vědeckovýzkumného úkolu Policejní akademie ČR v Praze:
„Zkouška spolehlivosti - explikace, aplikace, efektivita“.
Annotation:
The article deals with a relatively new power of the General inspectorate of
security forces, the „Integrity test“, which in the opinion of not only the media has
a significant preventive effect on the undesirable behaviour of officers and
employees of security forces. The article also presents a research task of the
Police Academy of the Czech Republic in Prague: „The integrity test - explications, application, effectivity“.
„Transformační“ proces v oblasti nezávislé kontroly bezpečnostních sborů
Spolu s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále
„zákon o policii“), se ke dni 1. 1. 2009, transformoval útvar ministerstva vnitra
pro inspekční činnost, přímo řízený ministrem vnitra, „Inspekce ministra vnitra“,
jehož úkolem bylo odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl
spáchán trestný čin, jehož pachatelem je policista, a zjišťovat pachatele postupem podle trestního řádu348) v „Inspekci Policie České republiky“.
Úkolem Inspekce Policie České republiky (dále „Inspekce policie“) stále
ještě útvaru ministerstva vnitra, bylo již nejen odhalovat a prověřovat, ale
explicitně i vyhledávat, skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný
čin, jehož pachatelem byl nejen policista, ale i zaměstnanec policie, a zjišťovat
pachatele v rozsahu stanoveném trestním řádem. Zákonodárce dále rozšiřoval
působnost Inspekce policie o provádění zkoušky spolehlivosti, kdy
pro označení tohoto institutu přímo v dikci zákona o policii užíval rovněž plný
název „zkouška odolnosti vůči protiprávnímu jednání“. Inspekce policie se
v „zákoně o policii“ sice dočkala komplexní právní petrifikace, ale stále z pohledu
veřejnosti, odborníků, nevládních organizací a dalších subjektů trpěla řadou
348)

Zákon č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů.

„problémových rysů“, které je možno souhrnně vyjádřit jako nízká míra integrity,
nezávislosti a efektivity činnosti.
„Proto po analýze kontrolních mechanismů v bezpečnostních sborech
„en-bloc“ a v souladu s usnesením vlády č. 1 z 5. ledna 2011, kterým vláda
schválila Strategii boje proti korupci, uložila vláda Ministerstvu vnitra předložit
návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů s tím, že tento návrh
zákona má zajistit nezávislou kontrolu bezpečnostních sborů. Návrh zákona
o Generální inspekci bezpečnostních sborů349) prošel „legislativním procesem“
a nabyl účinnosti dne 1. 1. 2012.“350) Takže v současné době na konci transformačního či „evolučního“ procesu v oblasti „nezávislé kontroly bezpečnostních
sborů“ stojí ekonomicky samostatný ozbrojený bezpečnostní sbor Generální
inspekce bezpečnostních sborů. Za nejzásadnější změnu „inspekčního
orgánu“ lze považovat rozšíření personální a věcné působnosti „inspekce“,
kdy hlavním „úkolem inspekce je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je
a) příslušník Policie ČR, celník, příslušník Vězeňské služby ČR anebo příslušník
inspekce, b) zaměstnanec ČR zařazený k výkonu práce v Policii ČR nebo
v inspekci, nebo c) zaměstnanec ČR zařazený k výkonu práce v Celní správě
ČR anebo Vězeňské službě ČR, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti
s plněním jeho pracovních úkolů.“351) A dále „vyšetřovat trestný čin a)
příslušníka Policie ČR, celníka, příslušníka Vězeňské služby ČR nebo
zaměstnance ČR zařazeného k výkonu práce v Policii ČR a b) zaměstnance
ČR zařazeného k výkonu práce v Celní správě ČR nebo Vězeňské službě
ČR, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních
úkolů.“352) Dalším úkolem „inspekce“ je u všech výše uvedených osob provádět
zkoušku spolehlivosti.
Pojednání o právní úpravě zkoušky spolehlivosti
V první řadě je třeba zdůraznit, že dnes lze hovořit již o třech verzích právní
úpravy zkoušek spolehlivosti. První verze byla upravena v již obsoletní části
druhé zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a to konkrétně v § 107.
Druhá verze byla obsažena v prvním návrhu zákona o Generální inspekci
bezpečnostních sborů (viz poznámka pod čarou č. 2) a vzhledem k tomu, že
349)

Pro úplnost, jednalo se již o druhý návrh zákona o Generální inspekci
bezpečnostních sborů (sněmovní tisk č. 410/2011 v 6. volebním období). První
legislativní návrh tohoto zákona (sněmovní tisk č. 794/0 v 5. volebním období), který
vláda schválila dne 23. března 2009 usnesením č. 325, byl poslancům sice rozeslán,
ale v souvislosti s vyslovením nedůvěře vládě k jeho projednání na plénu Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky nedošlo.
350)
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§ 2 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů.
352)
Tamtéž.

vláda ČR uložila svým usnesením ministrům vnitra, financí a spravedlnosti
zpracovat a předložit tento návrh již do 31. 12. 2008, tedy ještě před nabytím
účinnosti zákona o policii, tak se v žádném podstatném ohledu proponovaná
dikce zkoušky spolehlivosti nelišila od tehdy platné právní úpravy (tzn., od první
verze obsažené v zákoně o policii). Třetí verze zkoušky spolehlivosti je v současné době obsažena v § 41 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
(dále „zákon o GIBS“), účinného od 1. 1. 2012. Teprve zde, po tříleté aplikační
praxi zkoušek spolehlivosti a po vyřešení klíčových otázek, které nutně souviseli
s jeho aplikací, doznala právní úprava zkoušky spolehlivosti353) zásadních změn.
Pro účely tohoto stručného příspěvku provedeme pouze komparaci nejpodstatnějších dikčních změn první a třetí verze zkoušek spolehlivosti.
Účel zkoušky zůstává stejný (viz odst. 1 § 41 zákona o GIBS v poznámce
pod čarou číslo 6) a je jím předcházení, zamezování a odhalování protiprávního jednání příslušníka a zaměstnance. Zde zákonodárce zavádí naprosto
srozumitelné termíny příslušník a zaměstnanec, které zahrnují celou množinu
zkoušených osob.
Zkoušku spolehlivosti je oprávněn provést inspektor, ale nově došlo k rozvolnění dikce ustanovení o možnosti využít i jinou osobu k provedení zkoušky
spolehlivosti (viz odst. 4 § 41 zákona o GIBS), kdy oproti zákonu o policii, již není
353)

§ 41 zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů: „Zkouška spolehlivosti“ (1) Příslušník inspekce je oprávněn
k předcházení, zamezování a odhalování protiprávního jednání provést u příslušníka
nebo zaměstnance (dále jen „zkoušená osoba“) zkoušku spolehlivosti. (2) Zkouška
spolehlivosti spočívá v navození situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit. (3)
Prováděním zkoušky spolehlivosti nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení nebo
poškození života nebo zdraví osob, jejich majetku anebo k omezení svobody osob.
Při provádění zkoušky spolehlivosti musí být zachována lidská důstojnost. (4) Na základě žádosti příslušníka inspekce může zkoušku spolehlivosti provést se svým
souhlasem i jiná osoba. V takovém případě je tato osoba povinna řídit se pokyny
příslušníka inspekce; příslušník inspekce za její činnost odpovídá. (5) Příslušník
inspekce nebo jiná osoba provádějící zkoušku spolehlivosti mohou při zkoušce spolehlivosti sdělovat nepravdivé údaje. (6) Průběh zkoušky spolehlivosti se dokumentuje
obrazovým a zvukovým záznamem. O zkoušce spolehlivosti inspekce pořídí úřední
záznam. (7) O provedení zkoušky spolehlivosti, při které se zkoušená osoba dopustila
protiprávního jednání, inspekce zkoušenou osobu bez zbytečných průtahů prokazatelně informuje a předá jedno vyhotovení záznamů pořízených podle odstavce 6
příslušnému bezpečnostnímu sboru, který je povinen záznamy založit do osobního
spisu zkoušené osoby. Informování a předání záznamů inspekce neprovede, pokud
by tím ohrozila plnění úkolů konkrétního trestního řízení nebo plnění úkolu v oblasti
kontroly inspekce. V takovém případě však inspekce zkoušenou osobu informuje
a záznamy předá poté, co ohrožení pomine. Zkoušená osoba, která se při zkoušce
spolehlivosti dopustila protiprávního jednání, má po informování právo nahlížet
do záznamů pořízených podle odstavce 6. (8) Jednání příslušníka inspekce nebo jiné
osoby provádějící zkoušku spolehlivosti, které naplňuje znaky přestupku nebo jiného
správního deliktu, není přestupkem ani jiným správním deliktem, pokud je takové
jednání nezbytné k dosažení účelu zkoušky spolehlivosti a bezprostředně neohrozí
ani nepoškodí zájmy uvedené v odstavci 3. (9) Jednou za půl roku inspekce v souhrnné zprávě sdělí příslušnému bezpečnostnímu sboru jména zkoušených osob, které se
při zkoušce spolehlivosti nedopustily protiprávního jednání.

třeba bezprostřední a osobní vedení inspektorem. Tato změna by měla napomoci lépe inscenovat scénáře zkoušek, i např. bez nutnosti osobní přítomnosti
samotného inspektora, díky čemuž může být v řadě případů snadnější navázání
důvěry osoby, na které má být zkouška spolehlivosti provedena.
Naprosto zásadní a průlomový rozdíl představuje zavedení hmotněprávní
exempci osoby, která provádí zkoušku spolehlivosti (jak inspektora, tak jiné
osoby), z odpovědnosti za přestupek či jiný správní delikt (viz odst. 8 § 41
zákona o GIBS), pokud je takové jednání nezbytné k dosažení účelu zkoušky
spolehlivosti a bezprostředně neohrozí následující zájmy: život, zdraví osob,
majetek, osobní svobodu či lidskou důstojnost (viz odst. 3 § 41 zákona o GIBS).
V souvislosti s tím již zkouška spolehlivosti není definována jako navození zdání
situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit (viz odst. 2 § 107 zákona
o policii), ale jako navození situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit
(viz odst. 2 § 41 zákona o GIBS). Neboť s uvedenou hmotněprávní exempcí se
může stát, že se osoba zkoušku provádějící nějakého protiprávního jednání
skutečně dopustí, byť v úmyslu zkoušku spolehlivosti provést.354)
Další novinkou je výslovná zákonná licence pro osobu zkoušku spolehlivosti provádějící při ní sdělovat nepravdivé údaje (viz odst. 5 § 41 zákona
o GIBS).
V souvislosti s výše uvedeným a v souvislosti s rozšířením personální
působností GIBS i na příslušníky a zaměstnance Celní správy ČR, rovněž došlo
k rozšíření demonstrativního výčtu tzv. nebezpečných látek a věcí, které je
pro provádění zkoušky (nejen) GIBS oprávněna nabývat, držet, přechovávat,
vyrobit a používat, o zboží neoznačené v rozporu s jiným právním předpisem
nálepkami, kontrolními páskami atd.
Poslední zde uváděnou změnou, je zúžení informační povinnosti GIBS,
vůči osobám na nichž byla zkouška spolehlivosti provedena, pouze na případy,
kdy se zkoušená osoba dopustila při zkoušce spolehlivosti protiprávního
jednání.355)

354)

Zkušenosti „inspekce“ se zkouškami spolehlivosti ukazují, že je nezbytné umožnit
osobě provádějící zkoušku dostat se do nějaké interakce se zkoušenou osobou či
jinak upoutat její pozornost. To často vyžaduje ze strany zkoušejícího spáchání
nějakého, byť drobného, porušení právních předpisů, které je pak obvykle důvodem,
pro který mu příslušník věnuje pozornost. Bez tohoto by v drtivé většině případů
vlastně nebylo možné vytvořit pro zkoušenou osobu důvod se zkoušející osobou
vůbec komunikovat a pro zkoušejícího tím věrohodnou legendu, pod kterou by působil.
Více viz HRUDKA, Josef a Benedikt VANGELI. Zkouška spolehlivosti dle návrhu
zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Bezpečnostní teorie a praxe.
2011, zvl. č., s. 393-401. ISSN 1801-8211.
355)
Částečnou kompenzaci této změny představuje zavedení informační povinnosti
GIBS vůči příslušnému bezpečnostnímu sboru, kdy je povinna jednou za půl roku
v souhrnné zprávě sdělit jména zkoušených osob, které se při zkoušce spolehlivosti
nedopustily protiprávního jednání.

Velmi obecně a souhrnně vyjádřeno je důvodem výše uvedených změn
především snížení rizika dekonspirace pracovníků GIBS a jejich metod práce
a rovněž rozšíření možnosti realizovat zkoušky ve větší pestrosti scénářů.
Představení dílčího vědeckovýzkumného úkolu Policejní akademie ČR
v Praze
Vzhledem k tomu, že zkouška spolehlivosti je institutem nemajícím v našem
právním prostředí obdoby,356) navíc s právně problematickou, průlomovou a
kontroverzní povahou a rovněž s předpokládaným protikorupčním potenciálem
(nejen)357), rozhodly jsme se učinit zkoušku spolehlivosti předmětem dílčího
vědeckovýzkumného úkolu č. 3/6 „Zkouška spolehlivosti - explikace, aplikace,
efektivita“, realizovaného Policejní akademií České republiky v Praze.
Výzkum má část ryze teoretickou - právní a část ryze empirickou.
Teoretická část obsahuje analyticko-syntetické řešení problémových okruhů
zkoušky spolehlivosti. Mezi řešené problémové okruhy například patří:
Analýza relevantních analyticko-koncepčních doku. v oblasti testu integrity
v ČR.
Získání a zhodnocení relevantních informací o zkušenostech s analogickými
instituty v zahraničí.358)
Vývoj právní úpravy zkoušek spolehlivosti.
Komplexní právní analýza platné právní úpravy zkoušek, která se zaměří
i na identifikaci aplikačních a explikačních komplikací a jejich řešení.
Zákonné limity zkoušek spolehlivosti v souladu s nálezy Ústavního soudu
a ustálenou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.
Analýza možných právních následků pro jednotlivé typy zkoušených osob
(disciplinární, pracovně právní, trestní).
Analýza možného využití výsledků zkoušek spolehlivosti jako důkazu v trestním řízení, důvodu pro zahájení úkonů v trestním řízení a důvodu pro zahájení
disciplinárního řízení.
Přínos výsledků zkoušek spolehlivosti pro výsledky konkrétních právních řízení
ohledně deliktů spáchaných příslušníky bezpečnostních sborů.

356)

Testy integrity jsou běžně užívané především v zemích s anglosaským systémem
práva.
357)
Prezentování zkoušky spolehlivosti pouze jako protikorupčního nástroje je velmi frekventovanou chybou. Smyslem zkoušky je odhalit zejména jakékoliv protiprávní jednání, tedy jak případné delikty správní, tak delikty trestní, ale i případné pouhé neetické
jednání, je-li v rozporu s právem.
358)
Tato rozsáhlá analýza je publikována v recenzovaném neimpaktovaném periodiku
Bezpečnostní teorie a praxe. HRUDKA, Josef a Benedikt VANGELI. Rozbor relevantních analyticko-koncepčních dokumentů v oblasti testu integrity v ČR. Bezpečnostní
teorie a praxe. 2012, zvl. č. 2, s. 291-327. ISSN 1801-8211.

Analýza a zhodnocení výsledků dosavadní aplikační praxe zkoušek spolehlivosti.
Část empirická je zaměřena především na ověření dvou zkoušce spolehlivosti neustále přisuzovaných a dosud nikým neověřených účinků, které byly
prezentovány v odborných i neodborných kruzích, jak v zahraničí tak i u nás 359)
a to:
a) „Zkoušky spolehlivosti působí generálně preventivně na nežádoucí jednání
potenciálně zkoušených osob.“
b) „Policisté ze strachu, že jsou sami zkoušeni, mnohem více hlásí svým nadřízeným případy, kdy se je někdo pokusí uplatit.“
Do systému vzájemně propojených metod a technik, směřujících především
k ověření těchto výzkumných předpokladů, cestou věcné významnosti, jsou
zařazeny explorativní metody, konkrétně technika dotazníku (stratifikovaný výběrový soubor 1940 respondentů; vyčerpávající výběrový soubor 207 respondentů)
a rovněž analýza statistický dat oznámení podplácení policistů z let 2002 až
2012.
Předběžně statistická analýza časových řad, podplácení policistů v letech
2002 až 2012 prokázala, že skutečně od 1. 1. 2009 narůstá počet oznámení
policistů o „pokusu“ je uplatit (viz graf). Existence závislé proměnné je nezpochybnitelná a musí nutně následovat ex post facto výzkum směřující k vyvrácení
či potvrzení dílčího výzkumného předpokladu zda lze do množiny intervenujících
proměnných zařadit i „obavu z toho, že jsou policisté zkoušeni“.
Graf - Celkový počet policistů, kteří oznámili jejich podplacení v letech 2002 až 2012.

359)

Např. v „Analýze možnosti zavedení institutu zkoušky spolehlivosti na další osoby
působící v orgánech veřejné moci“ zpracované pracovní skupinou složenou ze
zástupců vybraných útvarů Ministerstva vnitra ČR, Inspekce Policie ČR a Policejní
akademie ČR v Praze: „A takovýmto prostředkem je zkouška spolehlivosti, která má
navíc
i značné preventivní účinky“. Dále např. přepis audiovizuálního
záznamu z vystoupení tehdy prozatímního ředitele GIBS Ivana Bílka z besedy na
téma „Veřejná kontrola policie nově a lépe?“ pořádané sdružením PROPOLIS: „V
roce 2006 bylo 24 oznámených případů pokusu o podplacení policisty. A najednou v
roce 2009, kdy začaly zkoušky spolehlivosti, se ten počet oznámených případů
ztrojnásobil. A ten trend trvá v podstatě do dneška.“ vracím se zpět, není to náhodou
ta prevence, ano je to prevence.“

Souhrn
Zkoušky spolehlivosti jakožto novinka v právním řádu ČR zavedené zákonem o policii a prováděné Inspekcí Policie ČR na příslušnících a zaměstnancích
policie jsou dnes svěřeny Generální inspekci bezpečnostních sborů s množinou
zkoušených osob rozšířenou o příslušníky Vězeňské služby ČR, Celní správy
ČR, samotné „inspekce“ a zaměstnance těchto bezpečnostních sborů.
Vzhledem k problematické a invazivní povaze tohoto institutu a rovněž
k tendencím jeho rozšíření na další osoby působící v orgánech veřejné moci,
které nejsou jen otázkou minulosti360), realizuje Policejní akademie ČR v Praze
výzkum, který by měl ze všech relevantních pohledu zkoumat tento ještě relativně
nový právní institut.

360)

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, kterou vláda přijala
svým usnesením ze dne 5. ledna 2011, uložila ve svém bodu 1.8 místopředsedovi
vlády a ministru vnitra analyzovat možnosti rozšíření již existujícího institutu „zkoušek
spolehlivosti“ na další osoby působící ve veřejné správě. Analýza možnosti zavedení
institutu „zkoušky spolehlivosti“ pro další osoby působící v orgánech veřejné moci
byla na základě tohoto úkolu v roce 2010 skutečně zpracována. Tato analýza měla
posloužit jako podklad pro zpracování návrhu legislativní úpravy „zkoušek spolehlivosti“ osob působících v orgánech veřejné moci, který měl zejména definovat okruh
osob, na které by se tato „zkouška“ vztahovala a stanovit subjekt odpovědný za jejich
provádění, jehož zpracování výše uvedená strategie taktéž uložila. Bod 1.8 Zavedení
institutu „testů spolehlivosti“ pro další osoby působící v orgánech veřejné moci, legislativní části Strategie vlády v boji proti korupci, je rovněž součástí aktualizace této
strategie.

Detekce lži z neverbálních projevů
LIE DETECTION BASED ON NON-VERBAL BEHAVIOR

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Mgr. Lenka Mynaříková
Anotace:
Článek se zaměřuje na problematiku detekce lži a základě neverbálních projevů,
přináší informace o výzkumu realizovaném v České republice. Jde jednak
o pilotní studii, dále o první fázi vlastního výzkumu. Cílem je identifikovat osoby
úspěšné v detekci lži na základě neverbálních projevů, poznat osobnostní
charakteristiky těchto osob, zjistit, na co se v rámci detekce lži zaměřují a odhalit
ev. sociální stereotypy, které se u nich objevují.
Annotation:
The article focuses on the topic of lie detection based on non-verbal behavior.
It brings information about an empirical study from Czech Republic. The information about the pilot study is included and about the first phase of the research.
The goal is to identify people, who are successful in lie detection based on nonverbal behavior and to learn more about their personality characteristics. We also
aim to find out more about their focus in the lie detection and the social stereotypes they may use.
Téma detekce lži je velmi poutavou problematikou jak pro odborníky
z nejrůznějších oblastí, tak v běžném životě. Zahrnuje celou škálu situací,
od všedních drobností, které jsou spíše záležitostí společenského taktu a snahy
o udržení dobrých vztahů, až po situace, kdy má lež dalekosáhlé dopady doslova
celosvětového charakteru. Z pohledu psychologie je třeba mít na paměti, že
ve velkém množství různých situací člověk naprosto přirozeně usiluje o zlepšení
dojmu o sobě. Jak v osobních vztazích, ať už při jejich navazování nebo udržování, tak v dalších oblastech lidské činnosti.
V rámci oblasti forenzní psychologie nabývá tato problematika přece jen
specifického rozměru. Je to oblast, ze které vycházíme, neboť je svými podmínkami jedinečná. Vyšetřovatelé (policejní komisaři) se setkávají se svědky, ale
ještě častěji s obviněnými, kteří zamlčují některé informace klíčové z hlediska
vyšetřování. Obvinění také mohou uvádět jednoznačně nepravdivé informace
v rámci vyšetřování.
K podpoře hodnocení pravdivosti a věrohodnosti sdělení bývá v podmínkách
České republiky využíváno několika různých přístupů a metod. U věrohodnosti
sdělení je to hodnocení znalcem, který může využít postupů obsahové analýzy,

např. SVA, RM (Statement Validity Assessment, Reality Monitoring) (blíže např.
Vrij, 2008). Dalším zdrojem informací v tomto směru je vyšetření na přístrojích
polygrafu a hlasové analýzy, realizované kriminalistickým ústavem (podrobněji
Gillernová, Boukalová et al., 2006). Nedílnou součástí tohoto tématu je však
i hodnocení neverbální složky chování osob, které lžou. Jde o součást našeho
kontinuálního vnímání lidí kolem nás, kdy (ať již v rámci profese nebo v neformálních podmínkách) záměrně či nezáměrně můžeme vnímat chování těchto
osob, jako věrohodné či něčím nápadné ve smyslu menší věrohodnosti. Důležitou
roli zde může hrát právě hodnocení neverbálních projevů, které jsou pod menší
vědomou kontrolou než mluvené slovo a které jsou nápadné např. v situaci, kdy
nejsou s verbální složkou v souladu. V České republice nejsou vyšetřovatelé
speciálně trénováni pro oblast detekce lži z neverbálních projevů. V rámci realizovaného kvalitativního výzkumu (Boukalová, 2007) jsme zjistili, že vyšetřovatelé
nejčastěji zdůrazňují, že u každého jedince jde při lži o jiné projevy. Vyšetřovatelé
zdůrazňují, že co se týče neverbálního chování, jde pouze o vodítko, vyšetřovatel
by na těchto projevech neměl kategoricky stavět. Opakovaně se objevuje požadavek sledovat chování jako celek, projevy nevytrhávat z kontextu, brát v úvahu
„standard“ chování posuzované osoby. Vyšetřovatelé doporučují využití zkušeností a získání informací z jiného zdroje. Lze shrnout, že je to přístup racionální
a vhodný.
Na hodnocení souvislosti neverbálních projevů a lhaní se zaměřily v minulosti četné studie. Právě na tuto stránku je cílena také tzv. Reidova metoda
(obsažená ve výslechovém manuálu autorů Inbau et al., 2004) které byly učeny
od roku 1970 po celém světě desítky tisíc kriminálních vyšetřovatelů (Blair, Kooi,
2004). V rámci Reidovy techniky je identifikováno 5 oblastí neverbální komunikace, které jsou hodnoceny: postura, ruce, nohy, oči a paralingvistické chování.
Popsány jsou projevy lhářů a pravdomluvných osob, stejně jako způsob vyhodnocení jejich chování. Při srovnání Reidova modelu s dalšími výzkumnými
zjištěními se však v mnoha směrech nepotvrdily předpoklady uvedené touto
technikou (např. DePaulo et al., 2003; Blair, Kooi, 2004). Současné výzkumy
(DePaulo, 2003; Vrij, 2008 a další) zaměřují pozornost na motivaci vypovídajícího
s odhadem jeho důvodů pro lhaní a také na psychické procesy, které se nalézají
v pozadí lhaní. Nověji se tak výzkumníci snaží pojmenovat emoční, kognitivní
a seberegulační procesy, které mohou podmiňovat chování, zejména neverbální
projevy při lhaní.
Další část studií se zaměřuje na osoby úspěšné v detekci lži a některé z nich
se také snaží sledovat jejich charakteristiky. Obecně udávaná úroveň úspěšnosti
správné detekce lži je nízká, kolem 55 % - tedy v podstatě na úrovni náhody
(S. Porter, M. Woodworth, A. R. Birt, 2000, A. Vrij, 2004, Ch. A. Meissner, S. M.
Kassin, 2002, L. Akehurst, G. Köhnken, A. Vrij, R. Bull, 1996).
Ukázalo se, že některé zaměstnanecké skupiny jsou však v detekci lži
úspěšnější. Například americká tajná služba byla velmi přesná u lhaní o emocích
- třetina respondentů dosahovala nad 80% hranici přesnosti. Také vyšetřovatelé

speciálně vybraní pro jejich dovednosti, měli po tréninku v detekci lži podobnou
přesnost (P. Ekman, 1996, P. Ekman, M. O’Sullivan, 1991). Většinou jde však
o jednotlivce, kteří mohou tvořit výjimku na základě svých schopností a dovedností či určitých osobnostních charakteristik.
Výzkumné cíle a otázky
Z výše uvedených zkušeností vychází i náš výzkum. V rámci něj si klademe
následující otázky a cíle. Prvním krokem je záměr identifikovat nadprůměrně
úspěšné osoby, z hlediska detekce lži na základě neverbálních projevů. Podaří
se to i v podmínkách naší republiky? Pokud ano, máme v úmyslu pokusit se
identifikovat nějaké specifické vlastnosti u těchto osob, zaměřujeme se zejména
na možnost propojení vyšší úspěšnosti v detekci lži na základě neverbálních
projevů s koncepty emoční a sociální inteligence. Zcela zásadním cílem základního výzkumu realizovaného v rámci tohoto projektu je zlepšit porozumění
mechanismům stojícím za úspěšnou detekcí lži z neverbálních projevů. Dále nás
také bude zajímat, zda vyšší úspěšnost souvisí s určitým profesním zaměřením
respondentů, hlavní cílovou skupinou však budou policisté. Pozornost bychom
chtěly věnovat také vlivu sociálních stereotypů na vnímání a hodnocení videozáznamů - budeme zjišťovat, zda mají respondenti tendence hodnotit určité
osoby (na videozáznamu) častěji jako lhoucí nebo pravdomluvné a zda toto
hodnocení může mít souvislost s některými jejich zjevnými charakteristikami
(věk, pohlaví a další).
Pilotní studie
Pro účely předvýzkumu byl připraven podnětový materiál v podobě deseti
videozáznamů, které byly vybrány z dokumentace pořízené v rámci vyšetřování
trestné činnosti, šlo zejména o úkony rekonstrukce trestného činu na místě činu.
Délka videozáznamů byla 1 minuta. Vybrány byly ukázky, kde určitá osoba
(nejčastěji obviněný nebo svědek) hovoří pravdu či uvádí lživé údaje. Hodnocení
pravdivosti informací vycházelo z analýzy spisového materiálu. Výběr ukázek
z reálného vyšetřování zvyšuje ekologickou validitu studie, neboť jde o osoby,
které si samy vybraly možnost lhát, dostaly se však do velmi specifických
životních podmínek, kdy je pro ně úspěch při lhaní významný, může ovlivnit
významným způsobem jejich život a jsou tedy vysoce motivováni k úspěchu.
Ukázky byly prezentovány respondentům, kteří vždy bezprostředně
po promítnutí ukázky zapisovali do odpověďových archů svoje hodnocení toho,
zda dotyčný hovoří pravdu nebo lže. Dále vyplňovali dotazník, kde nejdříve sami
volně uváděli výčet neverbálních projevů, které se lhaním spojují, dále zaznamenávali již pro konkrétní projevy chování, uvedené ve výčtu v dalším dotazníku,
zda jsou nebo nejsou spojeny dle jejich názoru se lhaním.
V následující části dostali respondenti zpětnou vazbu ohledně správnosti
svého určování lži a pravdy na videozáznamech. Obdrželi také informace

o problematice detekce lži v krátké, asi dvacetiminutové přednášce. Následně
byl realizován retest jejich schopnosti detekovat lež na základě neverbálních
projevů, se třemi dalšími videozáznamy.
Vzorek tvořilo 22 žen a 8 mužů, studentů prvního ročníku psychologie
FF UK v Praze. Věk se pohyboval mezi 18 a 26 lety se střední hodnotou 21,05
(SD = 2,01) pro ženy a 23,25 (SD = 3,66) pro muže.
Průměrná přesnost detekce pravdy zjištěná v rámci pilotní studie byla
42,87 %, což je výsledek významně nižší než je úroveň náhody (t(29) = -2.288,
p < .05) a také jde o výsledek významně nižší než je dokumentovaná přesnost
ze zahraničních zdrojů (Vrij, 2000, 67 %) (t(29) = -7,7739, p < .01). Průměrná
přesnost detekce lži u vzorku v rámci pilotní studie byla 42,20 %, což je výsledek,
který není významně nižší než náhoda (t(29) = -1,622, p > .05) ani významně
nižší než dokumentovaná hodnota (44 %) (t(29) = -0,374, p > .05).
Ukázalo se, že vyšší přesnost v detekci lži a pravdy nesouvisely s věkem ani
s pohlavím respondentů. Dodatečné informace o detekci lži nezlepšily významně
výsledky respondentů, lze ale jen těžko usuzovat, co bylo příčinou, zda to, že šlo
o pouze krátkou jednorázovou instruktáž, retest byl realizován pouze se třemi
videozáznamy a nebo zda šlo o tom, že instruktáž výkon nezlepšuje. Realizaci
této části by bylo vhodné do budoucna upravit. Na základě dotazování na chování osob, které lžou lze uvést vybrané výsledky - respondenti spojovali se
lhaním přímý oční pohled, kratší pauzy v řeči a vzpřímenou pozici těla. Respondenti úspěšní v detekci lži spojovali se lhaním jev „opakování slov a vět“, neúspěšní spojovali se lhaním zvýšenou dechovou frekvenci.
Druhá fáze pilotáže - zaměření na charakteristiky osob úspěšných v detekci
lži
Tato fáze pilotáže se zaměřovala na vztah mezi emoční (sociální) inteligencí
a přesností v detekci lži na základě neverbálních projevů. Cílem bylo nejen
hledání možných souvislostí, ale také prověření použití vybraných metod
pro další fáze studie.
Skupinu respondentů tvořilo 9 nejméně úspěšných a 2 nejúspěšnější respondenti z první fáze, 10 žen a jeden muž. Metody užité v této fázi studie byly
TEIQue - The Trait Emotional Intelligence Questionnaire (Petrides, Furnham,
2001), STEM - Situational Test of Emotion Management (MacCann, Roberts,
2008) a STEU - Situational Test of Emotional Understanding (MacCann, Roberts,
2008).
Významná souvislost byla nalezena v konceptech zvládání stresu, štěstí
a nejvýznamněji ve faktoru well beingu (dle metody TEIQue). Nízké skóry
v těchto dimenzích a faktoru byly spojeny s vyšší přesností v detekci lži. Osoby
úspěšné a neúspěšné v detekci lži se na základě svých výsledků v metodách
STEM a STEU nelišily, proto tyto metody pravděpodobně nebudou v další fázi

výzkumu využity. Výsledky jsou vzhledem k počtu jen velmi předběžné a naznačují, kterým směrem by se mohlo další zkoumání ubírat, nicméně naznačený
trend se později potvrdit nemusí. Pilotní část však posloužila zejména k prověření
celého výzkumného postupu a jeho úpravě.
Výzkum policistů
Výzkum byl následně upraven. Vytvořeno bylo celkem 20 půlminutových
videozáznamů. Ty vycházely částečně z předchozího souboru videozáznamů,
které byly doplněny o další. Verbální složka, zejména její obsahová stránka, byla
odstraněna prostřednictvím filtrování zvuku, kdy bylo cílem zachování intonace
při potlačení obsahové složky. Ve výsledném dojmu dochází k značné dominanci
neverbální složky komunikace, která je naším cílovým zájmem. Videozáznamy
byly také vyváženy z hlediska genderového zastoupení osob snímaných na nich
a zastoupení videozáznamů se lží a pravdou. Celkově se na nich vyskytuje
8 různých osob. Dalším cílem vlastního výzkumu bude analýza výskytu sociálních
stereotypů, osoby na videozáznamech nesou různé charakteristiky, které mohou
tyto stereotypy ve vztahu ke zvolenému tématu vytvářet. V současnosti je výzkum
zaměřen na profesi policisty, dále bude zkoumání rozšířeno i o další profesní
skupiny.
Tábor Přesnost Přesnost Celková Olomouc Přesnost Přesnost Celková
N=25 detekce detekce přesnost N=28
detekce detekce přesnost
pravdy lži
detekce
pravdy lži
detekce
od

16,7%

44,4%

38,1%

25%

44%

38%

do

66,7%

88,9%

66,7%

67%

100%

71%

průměrná

43,3%

72,4%

55,8%

49%

71%

58%

V současné době se podařilo získat odpovědi od 53 respondentů z řad
policie. Nadprůměrných výsledků ve všech třech kategoriích (detekci lži, detekci
pravdy a celkové detekci) dosáhlo celkem 13 respondentů, v kategoriích detekce
lži a celkové detekce to bylo 14 osob. Nad úrovní náhody (50% hladina) se
pohybovalo 12 osob ve všech třech kategoriích, 6 v detekci pravdy a celkové
detekci a 5 v detekci lži a celkové detekci. Celá skupina respondentů je lepší než
běžný populační průměr v detekci lži, naopak dosahují nižších výsledků v detekci
pravdy. V literatuře se tento jev označuje jako tzv. lie bias, tj. tendence posuzovat
tvrzení jako nepravdivá. Mezi příslušníky policie, tajných služeb a dalších složek
jde o obvyklý jev. V běžné populaci se setkáváme s opačným jevem tzv. truth
bias, kdy jde o obecné nastavení posuzovat informace jako pravdivé. Celkově lze
konstatovat, že soubor (53 respondentů) je významně úspěšnější v detekci lži
i v celkové detekci než je úroveň náhody, je ale významně horší v detekci pravdy.

Je významně méně úspěšný v detekci pravdy v porovnání se zahraničními
výzkumy (metaanalýza realizovaných výzkumů - Vrij 2000) a dále je významně
úspěšnější v detekci lži než respondenti v zahraničních výzkumech.
Vliv stereotypů na hodnocení
Z hlediska možného vlivu určitých stereotypů na hodnocení pravdivosti
a lživosti osob na videozáznamech se projevily již v této fázi výzkumu zajímavé
trendy. Videozáznamy, na nichž byl vyšetřovaný příslušníkem romské minority,
hodnotili respondenti většinou jako lživá, ačkoliv byla pravdivá. Jeden z vyšetřovaných členů romské minority nebyl ani jednou ohodnocen jako pravdomluvný
(ačkoli i v jeho případě byla vyrovnaně zastoupeny jak pravdivé, tak lživé ukázky).
Ukázky, na nichž vystupovala starší žena, byla často většinou hodnocena jako
pravdivá, ač byla lživá (ve druhé skupině respondentů to byla videa, kde vystupovaly ženy obecně). V první skupině byla videa s mladou dívkou hodnocena
jako lživá, i když dívka vypovídala pravdu. Ukázky s mladým mužem s oholenou
hlavou a videa a mužem, který byl svědkem a ne pachatelem trestného činu
(což ale z videí nebylo poznat) byla hodnocena většinou správně. I tyto tendence
budou v rámci následujícího výzkumu podrobněji sledovány a diskutovány.
Závěr
Realizovaná část výzkumu - pilotáž a první fáze výzkumu - naznačují
zajímavý směr, kterým se bude moci celý výzkum ubírat. V rámci pilotáže byla
revidována metodika výzkumu, naznačeny byly zajímavé souvislosti schopnosti
detekovat lež na základě neverbálních projevů s konceptem well-beingu, jak je
pojat v rámci metody TEIQue - The Trait Emotional Intelligence Questionnaire.
Dále se objevuje vysoká schopnost testované skupiny (policisté) detekovat lež
na základě neverbálních projevů, která je však vyvážena malou přesností
v oblasti detekce pravdy. Zajímavá je také problematika sociálních stereotypů,
která pravděpodobně na úspěšnosti detekce lži také podílí. Všem výše zmíněným
oblastem bude věnována pozornost v rámci dalšího výzkumu, zajímavé budou
i rozdíly mezi různými profesními skupinami.
Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu
GAČR - P407/12/0697.
Tato studie vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě
Karlově č. P07 „Psychosociální aspekty kvality lidského života“ podprogram
„Psychologické a sociální aspekty utváření životních drah, životních stylů a kvality života - determinanty a perspektivy“.
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Člen České kriminologické společnosti.

Bc. Marian Dvorščík
Je zařazen na Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV na pozici
metodika Policie ČR pro oblast výnosů z trestné činnosti. Zaměřuje se na oblast
vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti. Odborně
a metodicky vede specializované pracovníky policie zabývajících se touto
problematikou. Podílí se na přednáškách a seminářích organizovaných Policejní akademií ČR v Praze, Justiční akademií a jinými institucemi zaměřených
na výnosy z trestné činnosti. Na uvedenou problematiku publikoval v odborných
časopisech a sbornících řadu odborných článků a studií. Vede policejní statistiku
o vyhledaných, zajištěných a odčerpaných výnosech z trestné činnosti.
Mgr. Lukáš Habich
Doktorand Policejní akademie ČR v Praze, působí jako pedagog na Vyšší policejní škole v Praze - pobočka Jihlava.
JUDr. Josef Hrudka
Je 24 let policistou z toho 18 let v přímém výkonu služby. Vystudoval Akademii
Policajného sboru v Bratislave a Policejní akademii ČR v Praze, kde působí jako
vyučující Policejního práva a několika dalších předmětů provázaných s policejní
praxí. Pravidelně publikuje v recenzovaných časopisech, je spoluautorem komentáře k zákonu o Policii ČR.
JUDr. Michaela Jurisová
Je absolventkou Akademie Policejního zboru v Bratislavě. Od roku 2010 působí
na Katedře kriminologie Akademie Policejního zboru v Bratislavě jako asistentka
a zároveň je studentkou doktorandského studia. V současnosti se podílí na zabezpečování výuky předmětů „Kriminologie“ v studijním odboru ochrana osob
a majetku a v studijním odboru bezpečnostní veřejno-právní služby. Je spoluřešitelkou několika VVÚ řešených v rámci vědecko-výzkumné činnosti na Akademii PZ.
JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.
Více než dvě třetiny své profesní kariéry působil jako specialista na vyšetřování
zvláště závažné násilné trestné činnosti, část z toho jako vedoucí oddělení
vyšetřování vražd. V současné době je akademickým pracovníkem Policejní
akademie ČR v Praze, kde působí na katedře kriminální policie (Fakulta bezpečnostně právní). Externě přednáší kriminalistiku na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. V oboru kriminalistiky dále externě spolupracuje s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze (kriminalistická odorologie) a Vysokou školou
chemicko-technologickou v Praze (kriminalistická technika). Zapsán je v seznamu
soudních znalců v oboru kriminalistika. Působí jako odpovědný řešitel dílčího

výzkumného úkolu Policejní akademie ČR v Praze č. 3/8 (na pomoc policejní
praxi). Působí ve funkci člena výboru Společnosti pro kriminalistiku. Je členem
České kriminologické společnosti. Aktivně se účastní domácích i zahraničních
odborných konferencí v oboru kriminalistiky a forenzních disciplín. Přispívá
do recenzovaných odborných časopisů a je spoluautorem odborných publikací
(monografie, učebnice, skripta).
JUDr. Dagmar Kopencová
Je absolventkou Policejní akademie ČR v Praze. Působí v policejním školství
na Vyšší policejní škole v Praze Hrdlořezích, kdy vyučuje kriminalistiku. Je doktorandkou na katedře kriminalistiky Policejní akademie ČR v Praze.
Mgr. et Bc. Josef Kříha
Absolvent Policejní akademie ČR v Praze a Pedagogické fakulty MU v Brně obor sociální pedagogika. Působí jako tajemník, odborný asistent, lektor katedry
právních oborů a bezpečnostních studií Vysoké školy evropských a regionálních
studií, o.p.s. České Budějovice. Člen České kriminologické společnosti.
Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D.
Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1994 působí
na PA ČR jako vysokoškolský pedagog na katedře jazyků. Její odborný zájem je
soustředěn na profesní komunikaci policistů a policejní terminologii těsně spjatou
s terminologií souvisejících vědních oborů jako je kriminologie a kriminalistika.
Je spoluautorkou několika učebnic zaměřených na odborný jazyk a autorkou řady
článků v odborných periodikách.
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Vedoucí Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na výzkum
politického extremismu a terorismu ve středovýchodní Evropě. Je mimo jiné
autorem publikací Pravicový extremismus a radikalismus v ČR (2003) a Terorismus v ČR (2005), Extremismus -Theorien - Konzepte - Formen (2012, spolu
s Astrid Bötticher), Paramilitarismus v ČR (2012) a dále autorem či spoluautorem
více než 150 odborných textů. V letech 2001-2008 působil jako soudní znalec
v oboru kriminalistika, zapsaný u Krajského soudu v Brně. Je členem European
Expert Network on Terrorism Issues. Člen České kriminologické společnosti.
PhDr. Pavel Matlas, PhD.
Vystudoval historii na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity
v Opavě. Od roku 1999 působí jako archivář ve Státním oblastním archivu

v Třeboni, od 2010 přednáší na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se
aplikací trestního práva a recepcí právních norem do každodenního života
neprivilegovaných vrstev raně novověku obyvatelstva.
PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D.
Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie.
Pracovala jako výzkumný pracovník v Ústavu pro výzkum veřejného mínění
ČSAV, v Ústavu zdravotní výchovy a v Psychologickém ústavu ČSAV. Od roku
1993 pracuje jako vysokoškolský pedagog na katedře kriminologie Policejní
akademie ČR v Praze.
PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.
Je absolventkou Pedagogické Fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
Od roku 2002 působí na Katedře kriminologie Akademie Policejního zboru
v Bratislavě jako vědecko-pedagogický pracovník. Podílí se na výuce předmětů
„Kriminologie“ a výuce předmětů specializace ZVJS. Je spoluřešitelkou několika
VVÚ řešených v rámci vědecko-výzkumné činnosti na Akademii PZ. Zúčastňuje
se odborných seminářů a konferencí realizovaných doma i v zahraničí. Je autorkou několika učebních pomůcek pro studenty akademie a autorkou odborných
a vědeckých článků zaměřených na oblast kriminologie. Členka České kriminologické společnosti.
PhDr. Petr Pojman
Pracovník Institutu mezinárodních studií, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Člen České kriminologické společnosti.
PaedDr. Petr Přecechtěl
Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je ve služebním poměru k Policii ČR, stál u zrodu Národní protidrogové centrály, kde působil
v letech 1991 až 2005. Dále byl zařazen u Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu, kde se od roku 2006 zabýval problematikou organizované kriminality se
zaměřením na terorismus a extremismus. Od roku 2011 vyučuje na Policejní
akademii ČR v Praze na katedře kriminologie, kde mimo jiné garantuje předměty
„Drogy a toxikomanie“ a „Drogová kriminalita“. Člen České kriminologické společnosti.
PhDr. Miroslav Scheinost
Vystudoval sociologii a etnografii na FFUK. Od roku 1990 výzkumný pracovník
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Od roku 2000 pověřen a následně
jmenován ředitelem institutu. Specializuje se na oblast prevence kriminality

a organizovaného zločinu. Je členem Republikového výboru pro prevenci
kriminality, členem The Colloquium Group on Crossborder crime in Europe.
Zakládající člen a první předseda výboru České kriminologické společnosti.
Dále, mimo jiné, člen redakční rady časopisu Kriminalistika a Trestně právní
revue.
Olga Strelkova
Působí na National Research University- Higher School of Economics v Moskvě.
JUDr. Dominika Strigáčová
Je doktorandkou Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě.
Veronika Suchá, MSc.
Absolventka Vrije Universiteit Amsterdam (Svobodná Univerzita), Magisterský obor
Mezinárodní kriminologie (International Crimes and Criminology), absolventka
Metropolitní Univerzity Praha, Bakalářský obor Mezinárodních vztahů a evropských
studií v anglickém jazyce (International Territorial Studies – International Relations and
European Studies). Členka České kriminologické společnosti.

JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.
Působil přes třicet let u Policie ČR, vyučuje trestní právo a kriminologii na Vysoké
škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. Člen České
kriminologické společnosti.
Mgr. Lucia Šimunová
Působí na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě. Členka České kriminologické společnosti.
JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D.
Působí na Klinice adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Členka České kriminologické společnosti.
Dr. Ján Šugár, CSc.
Výzkumný a vývojový pracovník Policejní akademie ČR v Praze. V letech 20012006 zařazen na Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV (od roku
2004 na Útvaru odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality - Finanční
policie), se specializací na odhalování výnosů z trestné činnosti a praní špinavých

peněz. V roce 2006 odešel od Policie ČR a přešel na Policejní akademii ČR jako
výzkumný a vývojový pracovník. Kromě jiného se zde zabývá rovněž organizováním kurzů k problematice výnosů z trestné činnosti a finančního šetření.
V letech 2007‐2010 byl spoluřešitelem výzkumného projektu „Vyvinutí nových
metod v oblasti zabavování výnosů z trestné činnosti a boje proti praní špinavých
peněz“, realizovaného na katedře kriminální policie Policejní akademie ČR
v Praze. V rámci tohoto výzkumu publikoval řadu studií a je autorem monografie
„Odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi orgánů činných v trestním řízení“
a spoluautorem učebnice „Výnosy z trestné činnosti“.
PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pracuje v Institutu
pro kriminologii a sociální prevenci. Je členem výboru České kriminologické
společnosti a autorem řady odborných publikací v oblasti kriminologie.
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Profesorka trestního práva a kriminologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, externí profesorka na Právnické fakultě Univerzity v Pasově (SRN),
externí spolupracovnice Max-Planck Institutu pro zahraniční a mezinárodní trestní
právo ve Freiburgu (SRN), autorka a spoluautorka řady významných učebnic,
komentářů, monografií a statí z oblasti trestního práva, kriminologie a trestní
politiky, místopředsedkyně České kriminologické společnosti, členka Evropské
kriminologické společnosti, členka akademické sekce Juvenile Justice Board
při EU a členka řady dalších odborných grémií zabývajících se kontrolou kriminality a současnými trestně politickými trendy v tuzemsku i v zahraničí.
JUDr. Benedikt Vangeli
Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Policejní akademii ČR
v Praze. Poté se stal pracovníkem odboru bezpečnostní politiky Ministerstva
vnitra ČR, kde působí dosud. Věnuje se problematice vnitřní bezpečnosti,
zejména policie a právní úpravě v této oblasti. Je specialistou na policejní právo.
Mimo jiné je autorem zákona o Policii ČR a spoluautorem zákona o Generální
inspekci bezpečnostních sborů. Je autorem komentáře k zákonu o Policii.
Externě přednáší na vysokých školách.
Mgr. Barbora Vegrichtová, MBA
Je absolventkou Policejní akademie ČR v Praze. Od roku 2000 je ve služebním
poměru k Policii ČR, kde sloužila mimo jiné u Služby kriminální policie a vyšetřování a Útvaru pro odhalování organizované kriminality na odboru terorismu
a extremismu. Od roku 2011 je vysokoškolským pedagogem na katedře kriminální policie Policejní akademie ČR v Praze.

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
Je vedoucím katedry veřejnoprávních disciplín Policejní akademie ČR v Praze,
absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1970-1975), kde získal
též doktorát (titul JUDr. v oboru teorie státu a práva a ústavního práva, 1978)
a CSc. (kandidátská práce se týkala politických systémů postkoloniálních společností, 1983). Habilitoval se monografií o postmoderních problémech lidských práv
a globální bezpečnosti (2001). Člen Vexilologické společnosti, Českého sdružení
pro právní a sociální filozofii, člen redakčních rad (Kriminalistika, Bezpečnostní
teorie a praxe), člen tří vědeckých rad, člen oborových i edičních rad, atd. Přednáší teorii práva a státovědu, ústavní právo (zejména problematiku ústavního
režimu lidských práv) a další předměty nejen na Policejní akademii, ale také
na jiných vysokých školách v České republice a na Slovensku.
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