
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 
 
 
 
 
 

POROVNÁNÍ PŘESTUPKŮ VE MĚSTĚCH 
LITVÍNOV, LOM A MEZIBOŘÍ 

V LETECH 2005-2008 
 

Bakalářská práce 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Autor:     Kateřina Lipertová 
Vedoucí práce:    Ing. Vladislav Vančura, Ph.D. 
 
 
 
 

Most 2010 



Prohlášení 

 
o Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala 

samostatně a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 
 

o Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně 
vztahuje zákon č. 121/2000 Sb.,  autorský zákon, zejména § 35 – 
využití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci 
školních představení a využití díla školního a § 60 – školní dílo. 

 
o Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní 
potřebě, bakalářskou práci užít (§35 odst. 3). 

 
o Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden 
výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, 
že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 
práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 
v informačním systému VŠB-TUO. 

 
o Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 
autorského zákona. 

 
o Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo 

poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-
TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 
přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 
 

 

 
 
 
 
V Mostě 15. 4. 2010     Kateřina Lipertová 



Anotace 
 

V  bakalářské práci je zpracováno porovnání měst Litvínov, Lom a 

Meziboří z hlediska páchání přestupků s vlivem na různé ukazatele jako je 

nezaměstnanost, typy bydlení, kulturní vybavenost a místa s výskytem 

sociálně nepřizpůsobivých občanů a dále také zaměření se na páchání 

přestupků mladistvými spojené s recidivou. Jsou zde navrženy návrhy na 

snížení přestupků. V úvodní části jsou vysvětleny pojmy a seznámení s 

jednotlivými městy. Poté následuje statistické porovnání a zvážení zda daný 

ukazatel má vliv na páchání přestupků. Další část je věnována mladistvým 

pachatelům. V závěru jsem stanovila několik doporučení či návrhů na 

snížení přestupků pro všechna tři města a dále návrhy pro mladistvé.  

 

Klíčová slova: přestupek, mladistvý, skutková podstata, sankce, recidiva 

 

 

Summary 

 

The work presents a comparison of towns Litvinov, Lom and 

Meziboří in terms of committing offenses with the influence on various 

parameters such as unemployment, types of housing, cultural amenities and 

places of occurrence of socially inadaptable people, and also focuses on the 

commission of offenses by juveniles associated with recurrence. There are 

proposals designed to reduce crimes. In the introductory section concepts 

are explained and individual towns are presented. Then follows a statistical 

comparison and consideration of whether the indicator has an effect on the 

commission of offenses. Another part is devoted to young offenders. In 

conclusion, there are several recommendations and proposals provided to 

reduce the offense for all three cities, as well as suggestions for minors. 

 

Key words: offense, juvenile, merit, sanction, recurrence 
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1. Úvod do problematiky 
 

Cílem této bakalářské práce je srovnání počtu spáchaných přestupků ve městech 

Litvínov, Lom a Meziboří v závislosti na různé ukazatele, jako je nezaměstnanost, 

kulturní vybavenost, typy bydlení a místa s výskytem sociálně nepřizpůsobivých 

občanů.  

 
Zvolila jsem města, která jsou odlišná nejen počtem  obyvatel, typem bydlení, 

ale   i kulturní vybaveností, aby bylo zřejmé, zda ukazatele mají vliv na páchání 

přestupků. Při porovnání byly  použity jen  přestupky, které byly spáchány na úseku 

proti pořádku v územní  samosprávě,  přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky 

proti občanskému soužití  a přestupky proti majetku,  a to z toho důvodu, že město 

Litvínov je obec s rozšířenou působností, která ve své gesci řeší i jiné přestupky na 

rozdíl od měst Lom a Meziboří.  Použitím pouze těchto skutkových podstat bude 

srovnání objektivní. Do statistik byly použity jen ty případy, které byly řešeny ústním 

projednáním  před  komisemi k projednávání přestupků  či ve zkráceném  jednání, tedy 

příkazem a nabyly právní moci.  Přestupky, které byly odloženy  či postoupeny jiným 

správním orgánům nebyly v mé práci brány v potaz, neboť  u nich není  prokázána 

vinna  či nevinna podezřelých z přestupků a výsledky práce by byly zavádějící. 

   
 Ve své práci jsem se zaměřila na  páchání  přestupků všemi věkovými 

skupinami, z nichž jsem vyčlenila páchání přestupků  mladistvými, zejména v ohledu na 

sankce a jejich  účinnost v souvislosti s recidivou. Za cíl práce, jsem si původně vytyčila 

srovnání měst  z hlediska  počtu spáchaných přestupků   a hledání  aspektů, kterou  

vedou občany k  páchání přestupků, ale  vzhledem ke zjištěným výsledkům, jsem se 

snažila  najít metody  a řešení pro snížení páchání přestupků, a to jak z hlediska změny 

právních norem  vztahujících se  k řešení přestupků, tak i ke změnám, které jsou  spíše 

sociálního  rázu.   

 
 Při shromažďování podkladových materiálů, při jejich zpracovávání a organizaci 

jsem vycházela ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ze statistických podkladů 

úřadu práce, ze statistických podkladů přestupkové agendy měst Litvínov, Lom a 

Meziboří.  Jednala jsem se zástupci oddělení přestupků  měst Litvínov, Lom a  Meziboří 
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a dále  se zástupci odboru péče o dítě města Litvínova  a na základě takto získaných 

informací, jsem zpracovávala  údaje uvedené v této práci. Značné procento času 

vynaložené na sbírání a shromažďování materiálů, jsem věnovala  studiu jednotlivých 

případů, které pomohly vytvořit podrobný výsledek  srovnání.  

 

1.1. Vymezení  pojmů 
 

Pojem přestupek   

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje  zájem společnosti 

a je za přestupek výslovně označeno v tomto (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

dále jen „přestupkový zákon“) nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních předpisů anebo o trestný čin. [1] 

 
„Zákon vymezuje pojem přestupku jeho materiálním znakem a formálními 

znaky. Všechny tyto znaky musí být naplněny současně. To také znamená, že jednání, 

které má sice formální znaky  přestupku, ale ve své konkrétní podobě neporušuje nebo 

neohrožuje zájem společnosti (chybí materiální znak), není přestupkem, a opačně.“ [2] 

 

Věk a nepříčetnost 

Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok 

svého věku.  

Za přestupek není odpovědný, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání 

nemohl rozpoznat, že jde o porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, nebo 

nemohl ovládat své jednání. Odpovědnosti se však nezbavuje ten, kdo se do stavu 

nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové 

látky. [1] 

 
„U pokračování v přestupku, trvajícího a hromadného přestupku se odpovědnost 

za přestupek vztahuje pouze na období po dovršení  patnáctého roku věku.“ [2] 

 
„Subjektem odpovědným za přestupek může být pouze osoba, která v době jeho 

spáchání byla příčetná (to je z hlediska svého duševního stavu). U každého pachatele se 
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příčetnost předpokládá, pokud nejsou prokázány okolnosti, které příčetnost vylučují.“ 

[2] 

 
Za přestupek lze uložit tyto sankce: 

a) napomenutí 

b) pokutu 

c) zákaz činnosti 

d) propadnutí věci 

 
Sankci lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí, napomenutí nelze uložit spolu 

s pokutou. 

Od uložení sankce lze v rozhodnutí o přestupku upustit, jestliže k nápravě 

pachatele postačí samotné projednání přestupku. [1] 

 
 „Zákon nerozlišuje hlavní a vedlejší sankce. Sankce může být uložena 

samostatně (za přestupek se uloží jedna ze sankcí) nebo s jinou sankcí (za přestupek se 

uloží více sankcí zároveň). Výjimkou je napomenutí, které nelze uložit s pokutou. Tato 

úprava umožňuje dostatečnou pružnost při používání sankcí a v konkrétním případě 

výběr takového druhu sankce nebo takové kombinace sankcí, které jsou nejlépe 

způsobilé splnit účel sankce a zhodnotit závažnost přestupku.“ [2] 

 
Mladistvý 

„Mladistvým zákon rozumí osobu, která v době spáchání  přestupku dosáhla 15 

let   a nepřekročila osmnáctý rok svého věku. Je jím i osoba, která se stala zletilou před 

dovršením 18 let uzavřením manželství.“ [2]  

 

Skutkové podstaty dle zákona 200/1990 Sb., o přestupcích 

§ 46 Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti 

pořádku v územní samosprávě 

1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou  uvedeny v § 21 až 

45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními  předpisy včetně nařízení obcí, 

okresních úřadů a krajů. 
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2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností 

stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku 

jejich samostatné působnosti. 

3) Za přestupek podle  odstavců 1 a2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč. [1] 

 
„Ustanovení o přestupcích proti pořádku ve státní správě, jak již vyplývá ze 

souhrnného označení této kategorie přestupků, chrání nerušený, bezporuchový chod 

státní správy.“ [2] 

 

§ 47 Přestupky proti veřejnému pořádku 

1) Přestupku se dopustí ten, kdo: 

a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, 

b) poruší noční klid, 

c) vzbudí veřejné pohoršení, 

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné 

zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, 

e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, 

pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační značení, 

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných 

tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených 

k rekreaci  nebo turistice, 

g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný 

objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, 

h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo 

vyhrazená místa. 

2) Za přestupek podle odst. 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 1 000 Kč, za 

přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3 000  Kč, za přestupek podle 

odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč. [1] 
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„ Veřejný pořádek, jemuž toto ustanovení poskytuje ochranu, je pojmem, který 

není definován. V obecném smyslu představuje souhrn pravidel chování na veřejnosti. 

Tento souhrn tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla 

chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejichž zachování je podle obecného názoru 

a přesvědčení nezbytnou podmínkou  klidného a spořádaného společenského soužití a 

ve veřejném zájmu.“ [2] 

 

§ 49 Přestupky proti občanskému soužití 

1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, 

b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, 

c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným 

ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo 

jiným hrubým jednáním, 

d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv 

příslušníku národnostních menšin, 

e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národností menšině, nebo pro jeho 

etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru 

nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v 

politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo 

jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo 

pro jeho stav manželský nebo rodinný.  

2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1 000 Kč, za 

přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 3 000 Kč a za přestupek 

podle odstavce 1 písm. d) a e) pokutu do 5 000  Kč. [1] 

 
„Přestupkem je zaviněné protiprávní jednání spočívající v působení újmy 

jinému, a to pro okolnost ve skutkové podstatě přestupku výslovně uvedenou. Typovým 

znakem přestupku zde je působení újmy jinému. Z dikce „působení jinému újmu“ 

vyplývá, že jde o trvající přestupek. Jeho podstatným rysem je, že pachatel vyvolal daný 

protiprávní stav a ten pak udržuje. Přestupek se proto posuzuje jako jediné jednání, 
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které trvá tak dlouho, pokud je protiprávní stav udržován. Újma má různé formy: újma 

na právech, na cti, poškození pověsti v zaměstnání, v rodinném životě apod.“ [2] 

 
§ 50 Přestupky proti majetku 

1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem 

nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání 

pokusí, 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí  cizí  věc nálezem 

nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, 

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána 

přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou  bylo opatřeno.  

2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč. [1] 

 
„Tímto ustanovením je chráněn každý majetek před jeho úmyslným 

poškozováním, ale jen těmi formami útoků, které jsou taxativně uvedeny.“ [2] 

  
Škoda způsobená přestupkem  

„Výše způsobené škody zůstává základním kritériem pro rozlišení přestupku od 

korespondujících trestných činů, to je trestného činu krádeže, zpronevěry a podvodu  

trestného činu poškozování věci. Zákonným znakem trestných činů je způsobení škody 

nikoli nepatrné. Nepatrnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5000 

Kč.“[ 2]  
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2. Seznámení s městy Litvínov, Lom a Meziboří 
 
 Pro porovnání měst je nutné  alespoň částečně tato města přiblížit, neboť se tato 

města liší ve velikosti respektive v počtu obyvatel, ve vybavenosti a v různých typech 

bydlení. 

2.1. Litvínov 
 
Město Litvínov je největším z porovnávaných měst. V současné době má  

v průměru  26 500 obyvatel. Velké procento obyvatelstva bydlí v panelových domech, 

které patří do komplexu sídlišť, největším z nich je nechvalně proslulé  sídliště  Janov. 

Protipólem  k sídlišti Janov je nejžádanější  a zároveň  nejdražší část města tzv. 

„Osada“. Jedná se o unikátní výstavbu obytných domů z období druhé světové války, 

v němž žijí  především starousedlíci. Z hlediska sportovního vyžití je na sídlišti Janov   

ke sportování určen jen fotbalový stadion a jiné sportovní a kulturní aktivity nelze 

realizovat z důvodu absence jakéhokoliv  sportovního či kulturního zařízení. Naproti 

tomu  mimo sídliště Janov,  jsou v centru města a přilehlých čtvrtích  mnohonásobně 

větší možnosti společenského vyžití. Pro kulturní, sportovní a volnočasovou rekreaci,   

mohou občané  využít  dvě knihovny,  kino, divadlo, muzeum, galerii, středisko pro 

volný čas mládeže, základní uměleckou školu, krytý bazén, v letním období koupaliště a 

dalších padesát šest sportovišť, ve  kterých je např. zahrnut zimní stadion, hřiště a 

tělocvičny, neboť vedení města výrazně podporuje sportovní a kulturní  aktivity.  Nelze 

ovšem opomenout fakt, že i když sídliště Janov není  kulturně či sportovně  vybaveno, 

tak jako ostatní části města,  mohou obyvatelé Janova využívat  všechna zařízení, 

protože celé město je navzájem propojeno autobusovými a tramvajovými spoji. Dalšími 

problémovými zónami mimo sídliště Janov,   jsou  dvě ubytovny pro sociálně slabé či 

nepřizpůsobivé  občany.   

 
Tabulka 1: Město Litvínov-parametry nezaměstnanosti, počet obyvatel a počet přestupků [3,4] 

MĚSTO LITVÍNOV 
ROK 2005 2006 2007 2008 
POČET OBYVATEL 26 763 26 662 26 619 26 588 
NEZAMĚSTNANOST 23% 21,5% 17,1% 14,1% 
POČET PŘESTUPKŮ 292 292 204 249 
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Obrázek 1: Graf - porovnání přestupků ve městě Litvínov [4] 

 

2.2. Lom 
 

Město Lom je nejmenším z porovnávaných měst a v současné době má přibližně 

3700 obyvatel žijících převážně v rodinných domech.  Na území města se nenachází 

žádné panelové sídliště. Díky investicím do infrastruktury vzniklo na  okraji  města tzv. 

satelitní městečko, tvořené několika desítkami samostatně stojících rodinných domů.   

Ve městě není velký prostor pro volnočasové aktivity, je zde pouze kino, knihovna, 

sokolovna a fotbalové hřiště.  Pro kulturní a sportovní akce je využíván objekt  

bývalého přírodního koupaliště.  Vzhledem k tomu, že Lom sousedí s městem Litvínov, 

využívají občané města kulturní a sportovní zařízení právě tohoto města, k čemuž 

napomáhá také to, že  města jsou vzájemně propojena nejen městskou dopravou, 

dálkovou autobusovou dopravou, ale i vlaky. Hranice měst jsou situovány tak, že lze 

z jednoho města do druhého dojít pěšky. Právě toto jediné město se každým rokem  

rozrůstá, na rozdíl od měst Litvínov a Meziboří, kde počet obyvatel neustále klesá. Ve 

městě není žádná ubytovna pro sociálně nepřizpůsobivé občany. 
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Tabulka 2: Město Lom - parametry nezaměstnanosti, počet obyvatel a počet přestupků [3,5] 

MĚSTO  LOM 
ROK 2005 2006 2007 2008 
POČET OBYVATEL 3 740 3 711 3 724 3 792 
NEZAMĚSTNANOST 25,7% 23,5% 17,4% 13,8% 
POČET PŘESTUPKŮ 29 41 33 17 

 

 
 

 
Obrázek 2: Graf- porovnání přestupků ve městě Lom [5] 

 

2.3. Meziboří  
 

Město Meziboří budované v 50. letech minulého století bylo původně 

koncipováno jako město mladých především pro rodiny horníků a zaměstnanců 

nedalekých Chemických závodů.  Ve městě bylo několik odborných učilišť, které 

připravovaly další specializované pracovníky pro hornictví a chemický průmysl. 

V důsledku snižování hnědouhelné těžby, a s tím související postupné zavírání dolů, se 

zastavila i poptávka po specializovaných oborech, vyučovaných právě na mezibořských 

učilištích.  Z tohoto důvodu zůstalo ve městě mnoho prázdných ubytoven a učilišť. Část 

odborných učilišť reagovala na změnu poptávky pracovního trhu   přeorientováním se 

na jiné učební obory.  Přesto mnoho budov zůstalo opuštěných a bez využití, čímž se 
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tyto objekty staly  terčem páchání přestupků. Na vzniklou situaci zareagovalo vedení 

města ve své dlouhodobé koncepci, přetransformováním se  z města  hornických učilišť 

na sportovně rehabilitační centrum.  Okolní krajina nabízí mnoho příležitostí pro 

sportovní vyžití, zejména pro pěší turistiku a cykloturistiku. Přímo ve městě se nachází 

sportovní hala se saunou, tenisové kurty, hokejbalové hřiště, moderně zrekonstruovaný 

víceúčelový stadion, fotbalové hřiště, kuželna, lyžařská sjezdovka. K regeneraci je 

možno využít dvou  rehabilitačních zařízení. V současné době má město necelých 

5000 obyvatel, kteří  převážně bydlí  v  nízkopodlažních obytných domech. Ve městě 

jsou dvě ubytovny pro sociálně slabé občany. 

 

 

Tabulka 3: Město Meziboří - parametry nezaměstnanosti, počet obyvatelstva a počet přestupků [3,6] 

 

 

 

 
Obrázek 3:Graf- porovnání přestupků ve městě Meziboří [6] 

MĚSTO MEZIBOŘÍ 
ROK 2005 2006 2007 2008 
POČET OBYVATEL 4 897 4 587 4 873 4 857 
NEZAMĚSTNANOST 21,3% 18,9% 14,4% 12,2% 
POČET PŘESTUPKŮ 34 50 38 33 
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Obrázek 4: Panelový dům F3 na sídlišti Janov ve městě Litvínov [7]. 

 
 

 
  

Obrázek 5: Litvínov Osada-Loučky[11] 
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3. Porovnání přestupků měst Litvínov, Lom a    
    Meziboří za období 2005-2008 

  
V této kapitole jsou srovnávány města z hlediska ukazatelů nezaměstnanosti, 

kulturní vybavenosti, typu bydlení a míst pro sociálně nepřizpůsobivé občany. 

3.1. Vliv míry nezaměstnanosti na páchání přestupků 
 
  Nezaměstnanost ve sledovaném období průběžně klesala, viz  Obrázek 6: Graf - 

srovnání nezaměstnanosti ve sledovaných městech [3]. Nejvíce zatížené město počtem 

nezaměstnaných bylo město Lom, vyjma roku 2008, kdy nejvyšší nezaměstnanost mělo 

město Litvínov. Město Meziboří po celé období vykazovalo nejnižší míru 

nezaměstnanosti. V průběhu  let 2005 až 2008  došlo k výraznému poklesu  míry  

nezaměstnanosti v průměru okolo 9%  (nejvyšší rozdíl je právě  u  roků 2005 a 2008, 

docházelo tedy k sestupné tendenci) u města Lom dokonce nezaměstnanost poklesla   

téměř o  12%. Pokud by tedy  nezaměstnanost měla  mít vliv na páchání přestupků  

mělo by v roce 2008 být spácháno nejméně přestupků a počet spáchaných přestupků by 

měl ve sledovaném období rok od roku klesat. 

 

 

Obrázek 6: Graf - srovnání nezaměstnanosti ve sledovaných městech [3] 
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3.1.1. Litvínov 
 

Toto pravidlo se nepotvrdilo ve městě Litvínov, kdy v roce 2008 dosáhla míra 

nezaměstnanosti nejnižšího čísla  14,1% a  počet přestupků  klesl oproti roku 2005, kdy 

míra nezaměstnanosti byla nejvyšší, a to 23%,   pouze o 43 přestupků.  Nejvýraznější 

pokles v počtu spáchaných přestupků ve městě Litvínov byl v roce 2007, kdy oproti 

roku 2005, byl  úbytek  o 88 přestupků.  V tomto městě nemůžeme přihlédnout 

k přecházejícím přestupkům z minulých období, protože  ve statistických údajích města 

Litvínov, jsou uvedeny souhrnné součty za všechny skutkové podstaty, tedy i ty, které 

v této práci nejsou zohledněny. Jejich zařazením by došlo ke zkreslení porovnávaných 

údajů.  

3.1.2. Lom 
 

U města Lom klesala nezaměstnanost plynule. Ovšem počet spáchaných 

přestupků neklesal zároveň s poklesem míry nezaměstnanosti. V roce 2008 byl výskyt 

přestupků  nejnižší oproti roku 2005, ale v roce 2006 a 2007 byl počet přestupků vyšší 

než  roce 2005.  V roce 2006 bylo spácháno o 12 přestupků  a v roce 2007 o 4 přestupky 

více než v roce 2005.   Vyšší výskyt přestupků v roce 2006 a 2007 lze odůvodnit,  neboť  

z roku 2005 přecházelo do dalšího roku 8 přestupků. Stejně tak tomu bylo i v roce 2007, 

kdy přecházelo 7 přestupků z předcházejícího roku. Do roků  2005 a 2008  byl převáděn  

pouze jeden přestupek z předchozího období, který tedy nijak výrazně neovlivnil nárůst 

přestupků v těchto letech. I po odečtení přecházejících přestupků nenastal jejich  pokles, 

v souvislosti se snižováním  nezaměstnanosti, neboť v roce 2006 byl počet přestupků 

vyšší než v roce 2005, a to i přesto, že nezaměstnanost v roce 2006 byla nižší.  

3.1.3. Meziboří 

 
Město Meziboří mělo obdobný vývoj jako město Lom. Míra nezaměstnanosti 

každým rokem klesala, tudíž i počet spáchaných přestupků by měl  každým rokem 

klesat. Stejně tak, jako u města Lom,  byl počet přestupků   v roce 2006 a 2007    vyšší 

respektive stejný než v roce 2005, kdy ve městě nezaměstnanost klesala.  Opět zde 

nastala situace, kdy z předcházejících let přešly přestupky do let následujících. Do roku 

2006 přešlo 20 přestupků a do roku 2007 přešlo 14 přestupků. V tomto městě 
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přecházely přestupky i do roku  2005, a to v počtu 10 přestupků. Do roku  2008 přešlo 

12 přestupků. Po odečtení přecházejících přestupků z předchozího roku mají přestupky 

stejnou klesající tendenci jako míra nezaměstnanosti, a to i v případě, kdy se přičtou  

přestupky, které přecházely do roku následujícího, vyjma roku 2006, které vykazovalo 

stejnou výši míry  přestupků jako v roce 2005.    

 
Pokud by byla všechna města shrnuta do jednoho celku, byl by úsudek, při 

kterém platí  nižší míra  nezaměstnanosti  se rovná  nižšímu počtu  spáchaných 

přestupků pravdivý. U města  Litvínov klesla míra nezaměstnanosti od roku 2005 do 

roku 2008 o 8,9%, ve městě Lom o 11,9% a v městě Meziboří o 9,1%. Nejnižší úbytek 

přestupků by měl být tedy u města Lom, poté u města Meziboří a na posledním místě by 

mělo být město Litvínov.  V roce 2008 tomu tak opravdu je, jak lze vyčíst z Obrázek 7: 

Graf - počet obyvatel na jeden přestupek ve sledovaných městech [4,5,6]. Toto tvrzení 

je pravdivé pokud by se srovnala data z roků 2005 a 2008, zde je pokles míry 

nezaměstnanosti a pokles spáchaných přestupků evidentní.  U měst Lom a Meziboří by 

toto tvrzení neplatilo v roce 2006. Z tohoto srovnání je ale zřejmé, že nedostatek 

pracovních příležitostí vede k páchání přestupků. Důvody pro páchání mohou být různé, 

ať už je to nedostatek finančních prostředků u krádeží, frustrace z nepotřebnosti a  

vyplnění volného času u poškozování majetku či u drobných ublížení na zdraví a mnoha 

dalších  faktorů, které jsou u každého jedince specifické. 

3.2. Vliv kulturní vybavenosti na páchání přestupků 
 

Všechna tři srovnávaná města mají kulturní vybavení na různé úrovni, které se 

většinou odvíjí od velikosti města. 

3.2.1. Litvínov 
 

Z popisů měst, je zřejmé, že nejlépe vybavené je město Litvínov, a to jak po 

sportovní, tak i kulturní stránce. Pokud by tento faktor měl ovlivňovat páchání 

přestupků, mělo by město Litvínov mít nejmenší počet spáchaných přestupků. Viz.  

Obrázek 7: Graf - počet obyvatel na jeden přestupek ve sledovaných městech [4,5,6] je 

tomu právě naopak. Pouze v roce 2007 mělo město Litvínov nejmenší počet spáchaných 

přestupků na jednoho obyvatele.  
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3.2.2. Lom 
 

Město Lom, které má nejmenší kulturní a sportovní zázemí, by mělo mít nejvíce  

přestupků.  Toto město je na druhém místě v počtu spáchaných přestupků. Pouze v roce 

2008 byla v tomto městě přestupkovost nejnižší. Jak jsem již zmínila v seznámení s 

městy jsou města Lom a Litvínov vzájemně propojena mnoha dopravními spojeními a z 

jednoho města do druhého lze bez obtíží dojít pěšky.  Občané města Lom proto 

využívají zařízení pro volný čas ve městě Litvínov.  

3.2.3. Meziboří 
 

Město Meziboří má také dobré zázemí pro oddechové aktivity.  Viz Obrázek 7: 

Graf - počet obyvatel na jeden přestupek ve sledovaných městech [4,5,6] lze vidět, že 

město Meziboří, má nejnižší počet přestupků ze všech tří měst, vyjma roku 2008.  Za 

volnočasovými aktivitami mohou také občané Meziboří jezdit do blízkého Litvínova, 

které je rovněž spojeno s Mezibořím, městskou dopravou. Naopak do Meziboří jezdí i 

občané Litvínova, a to zejména v zimním období do lyžařského areálu.  

 

 
Obrázek 7: Graf - počet obyvatel na jeden přestupek ve sledovaných městech [4,5,6] 

 

 

Všechna tři města jsou vzájemně propojena vlakovou nebo autobusovou 

dopravou a jejich  občané   za sportem nebo kulturou mohou dojíždět do okolních měst. 
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Proto je velmi sporné, zda tento ukazatel má vliv na páchání přestupků. Většina 

sportovních a kulturních zařízení, jsou ve městech volně přístupná, nebo přístupná po 

domluvě se správcem daného zařízení. Samozřejmě pokud se jedná o zařízení v majetku 

města a nejsou dále pronajímána, jako je tomu např. u krytého bazénu v Litvínově, který 

je zpoplatněn. Opakem tohoto příkladu je Město Meziboří, které  zdarma zpřístupňuje 

internet v městské knihovně či víceúčelový  stadion. Proto, by v tomto ukazateli 

nemohlo být  poukazováno na to, že  místa pro volnočasové aktivity, jsou určena jen pro 

občany  dobře finančně situované. Záleží také na občanech, jestli budou využívat 

volnočasová zařízení, která jsou jim k dispozici, nebo budou svůj volný čas trávit jinou 

formou. Města se v tomto ohledu snaží, aby občané měli dostatek prostoru pro rekreační 

vyžití.  

3.3. Vliv typu bydlení na páchání přestupků 
 

 Města z důvodu odlišného počtu obyvatel a rozlohy, volila různé typy bydlení. 

Každé z  uvedených měst má svou specifickou výstavbu, čímž jsou města výrazně 

odlišná. Pokud má typ výstavby vliv na páchání přestupků, je  vybraný vzorek měst 

ideální k porovnání, neboť jsou zastoupeny  různé druhy  výstavby, ale také různé typy 

vlastnictví.   

3.3.1. Litvínov 
 

Ve městě Litvínov vzhledem ke své rozloze a počtu obyvatel, byla budována 

sídliště, kde je na poměrně malé ploše velká hustota obyvatelstva. Právě v těchto 

sídlištních komplexech, je páchána skoro polovina přestupků za celé období. Nelze 

vyvodit, jaké obyvatelstvo v těchto domech žije a proč přestupky páchají, je ale zřejmé, 

že větší výskyt občanů v dané lokalitě, způsobuje vyšší počet přestupků. Možným 

vysvětlením, proč je zde pácháno více přestupků, může být to, že toto území nabízí větší 

anonymitu. Na dalším území města, již není žádná podobná lokalita, která by se 

vyznačovala vyšším počtem obyvatelstva páchající přestupky. Protikladem k sídlišti 

Janov je již zmíněná  část města tzv. „Osada“, která se  vyznačuje tím, že je zde  

nejmenší počet  občanů, kteří se podílejí na páchání přestupků.  Na „Osadě“ byly 

vystavěny rodinné domy a dvoupatrové domy, kde v jednotlivých vchodech je čtyři až 

pět bytových jednotek a chování  občanů z této lokality, lze  přirovnat k chování lidí na 
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vesnici. Jsou zde navazovány sousedské vztahy a lidé se mezi sebou dobře znají. 

Sídliště Janov a  „Osada“ jsou   dvě největší lokality ve městě. Dalším rozporem mezi 

těmito dvěma lokalitami je i míra dostupnosti bydlení.  Na sídlišti Janov není problém 

zakoupit byt o velikosti 1+4 za cenu v  průměru okolo 250  tis. Kč, kdežto v lokalitě 

Osada se cena bytu 1+2 pohybuje v průměru okolo 1  mil. Kč a výše [8]. V lokalitě 

„Osada“ jsou byty či domy výhradně v soukromém vlastnictví. Na sídlišti Janov, jsou  

byty ve vlastnictví družstva či soukromých firem.  Zde dochází k velkému problému, 

neboť při uvolnění bytu je nabídnut realitním kancelářím, které je nabízejí sociálně 

slabším občanům z lukrativních lokalit, za účelem získání zisku. Do sídliště se tedy 

přemísťují nepřizpůsobiví občané. Tím, že většina bytů je pronajímána, nemají 

nájemníci problém s náklady na pořízení či údržbu bydlení, čímž tedy ztrácejí respekt 

k hodnotám a pravidlům, která poté porušují.  

3.3.2. Lom 
 

Město Lom nemá žádnou specifickou oblast, ve které  by bylo pácháno nejvíce 

přestupků. Město je vystaveno z větší části rodinnými  domy  a minimální podíl  na 

výstavbě mají   bytové domy  o dvou až třech patrech.  Domy i byty jsou v soukromém 

vlastnictví. Je zde znát vliv  vztahu k vlastnímu majetku, který nebývá ničen a občané si 

jej chrání. 

3.3.3. Meziboří 

 

Město Meziboří je specifické tím, že téměř celé město je vybudováno z 

obytných čtyřpatrových domů a malého procenta rodinných domů.  Přestože Meziboří 

má statut města, chování občanů lze taktéž přirovnat k chování občanů na vesnici.  

Tento jev je dán zřejmě tím, že v tomto městě žije již desítky let stejné složení 

obyvatelstva, které se přistěhovalo do města kolem 50. let minulého století a mladší 

občané města, jsou potomky těchto obyvatel. Město část svých bytů zprivatizovala nebo 

privatizace právě probíhá. Většina domů byla postavena za pomoci občanů, kteří si 

tento majetek chrání, ač ještě není v jejich vlastnictví. 
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Pouze ve městě Litvínov lze sledovat  vliv typu bydlení  na páchání přestupků, 

kde bylo prokázáno, že  na sídlišti je nejvíce problémových obyvatel. Města Lom a 

Meziboří mají bydlení jiného typu a sídliště se ve městech nevyskytují, a proto by 

mohlo být vydedukováno, že problém je právě ve výstavbě typu panelové domy – 

sídliště. Dalším problémem jsou i byty či domy, které nejsou ve vlastnictví občanů, ti 

tento majetek poškozují, neboť se nijak nemusejí podílet na jeho údržbě. Tento jev se ve 

větší míře opět projevil  jen na sídlišti Janov. 

 

 

Tabulka 4: Počet přestupků spáchaných na sídlišti Janov  a na ubytovnách ve městě Litvínov [4]. 

 

 

3.4. Vliv míst  s výskytem sociálně  nepřizpůsobivých                       
občanů na páchání přestupků 

 

 Místa s výskytem sociálně nepřizpůsobivých občanů jsou pouze ve městech 

Litvínov a Meziboří. Město Lom žádné takové místo nemá. 

3.4.1. Litvínov 

 

Ve městě Litvínov se nacházejí dvě místa výskytem sociálně nepřizpůsobivých 

občanů, jde o ubytovny pro sociálně slabé občany, které jsou v majetku města. Jedna se 

nachází za městem Litvínov a je známa pod jménem UNO. Do této ubytovny jsou 

vystěhováváni občané, kteří řádně neplatili nájemné v bytech v majetku města. Druhá 

ubytovna v ulici Vodní, je umístěna ve středu města, zde se ubytovávají občané bez 

Město Litvínov 
  Celkový 

počet  
přest. 

Počet přest. v Janově Počet přest. na 
ubytovnách 

Rok 2005 292 128 58 

Rok 2006 292 135 51 

Rok 2007 204 91 43 

Rok 2008 249 100 45 

Celkový souhrn 1037 454 197 



Kateřina Lipertová: Srovnání přestupků 

19 
2010 

možnosti jiného bydlení. V těchto ubytovnách se vyskytují občané páchající přestupky.  

Přestupky jsou páchány většinou na úseku majetku. Pokud jsou zde páchány přestupky 

proti  občanskému soužití páchají je obyvatelé většinou mezi sebou. Na páchání 

přestupků se podílejí 19 % v celkovém období. Z větší části se podílejí na páchání 

přestupků obyvatelé ubytovny UNO. 

 

 
Obrázek 8: Ubytovna UNO Litvínov[12] 

 

3.4.2. Meziboří 
 

Ve městě Meziboří jsou dvě ubytovny pro sociálně nepřizpůsobivé občany. 

Jedna je v majetku města a stejně jako v Litvínově, jsou zde ubytováváni ti občané, 

kterým bylo soudním příkazem nařízeno vystěhování se z bytu, kvůli neplacení 

nájemného.  V případě, že je v ubytovně místo, může se zde ubytovat i občan, který 

právě nemá bydlení.  Další ubytovna je v soukromém vlastnictví, ale i zde jsou 

ubytovávány osoby sociálně nepřizpůsobivé. V roce 2005 a 2006 se občané z městské 

ubytovny podíleli na  26% všech spáchaných přestupků. Jednalo se taktéž spíše o 

majetkové přestupky.  V dalších letech  podíl na přestupcích  páchaných těmito občany 

klesl na  7 %.  Došlo k vystěhování problémových obyvatelů.  Obyvatelé soukromé  

ubytovny páchají  přestupky  v malé míře a do statistik nijak výrazně nezasahují, neboť 

majitel  ubytovny, při jakémkoliv problému s těmito obyvateli již neprodlouží  nájemní 
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smlouvy,  které jsou většinou uzavírány na dobu jednoho měsíce. Nájemníci se tudíž 

obávají, že nebudou mít kde bydlet.  

 
Místa s ubytovnami pro sociálně nepřizpůsobivé občany mají jistě vliv na 

páchání přestupků, a to z důvodu sestěhovávání  problémových občanů  do jedné 

lokality.  Města sice částečně vyřeší problém s neplacením nájemného v bytech, ale 

stěhování  nepřizpůsobivých občanů na jedno místo, vytváří další problémy. Ty sice 

z počátku  nemusí znamenat zásah do rozpočtu města, ale  postupem času musí města 

řešit vzniklou problematiku, takže jim i nadále  rostou náklady spojené s tímto 

obyvatelstvem. Vytvářejí se tak lokality, kterým je lépe se vyhnout nejen ve večerních 

hodinách. 

 

Tabulka 5: Počet přestupků spáchaných na ubytovnách ve městě Meziboří [6] 

Město Meziboří 

  Celkový počet 

přestupků 

Počet přestupků  spáchaných na 

ubytovnách 

Rok 2005 34 8 

Rok 2006 50 14 

Rok 2007 38 3 

Rok 2008 33 2 

Celkový souhrn 155 27 

 
 

 

 

Obrázek 9: Ubytovna Meziboří čp. 114 v soukromém vlastnictví  [14] 
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4. Mladiství 
 

Na mladistvého, který spáchal přestupek  se v řízení o přestupcích pohlíží se 

zvláštní péči. Mladiství jsou generací, která o několik let později, bude hnacím motorem 

ekonomiky státu po několik desítek let. Je jim dána větší šance na změnu svého života,  

proto jsem tuto kapitolu věnovala právě mladistvým. 

4.1. Seznámení s problematikou mladistvých se zaměřením na 
recidivu       

 

Přestupek mladistvého nelze projednat v příkazním řízení (není možno 

postihovat bez nařízeného ústního jednání.). Okruh sankcí, které lze mladistvému uložit, 

není omezen. Zvláštní úprava se týká výměry pokuty a zákazu činnosti a podmínek 

uložení zákazu činnosti. Horní hranice pokuty se u mladistvých snižuje na polovinu, 

přičemž však nesmí být vyšší než 2000 Kč. V blokovém řízení nelze uložit pokutu vyšší 

než 500 Kč. Pokutu až do výše 1000 Kč lze uložit mladistvému, pokud zákon 200/1990  

Sb., o přestupcích nebo zvláštní zákon připouští v blokovém řízení uložit pokutu vyšší 

než 1000 Kč. Zákaz činnosti lze mladistvému uložit nejdéle na dobu jednoho roku, 

nebránil-li by výkon této sankce jeho přípravě na povolání. [1]. „Musí jít o přípravu na 

povolání ve formě, kterou uznává právní předpis, tato příprava se již uskutečňuje nebo 

do ní byl mladistvý přijat a činnost, která má být zakázána, je součástí této přípravy.[2] 

„Zvláštní péče, která je mladistvým věnována v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

má zabezpečit výchovné působení jejich postihu za přestupek a jejich náležitou ochranu 

v řízení o přestupku. O nařízeném ústním jednání musí správní orgán vyrozumět 

zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí a 

také jim oznámit rozhodnutí o přestupku.“  [2]. 

 

Obrázek 10: Graffiti je jeden z přestupků páchaný mladistvými [13] 



Kateřina Lipertová: Srovnání přestupků 

22 
2010 

Tabulka 6: Počet přestupků spáchaných mladistvými ve městě Litvínov [4] 

MĚSTO LITVÍNOV 

 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Celkový počet přestupků 27 28 20 27 

Dle skutkových podstat     

§ 47    2 

§ 49/1c 10 5 5 8 

§ 50/1a 17 21 13 15 

§ 50/1b  2 2 2 

 

 

Tabulka 7: Počet spáchaných přestupků mladistvými ve městě Lom [5] 

MĚSTO LOM 

 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Celkový počet přestupků 0 2 1 2 

Dle skutkových podstat     

§ 49/1c   1  

§ 50/1a  2  2 

 

 

Tabulka 8: Počet spáchaných přestupků mladistvými ve městě Meziboří [6] 

MĚSTO MEZIBOŘÍ 

 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Celkový počet přestupků 3 7 10 7 

Dle skutkových podstat     

§ 49/1c  1 2 4 

§ 50/1a 1 6 8 2 

§ 50/1b    1 

§ 50/1c 2    
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4.2. Srovnání měst Litvínov, Lom a Meziboří v počtu 
spáchaných přestupků spáchaných mladistvými  

 
 Páchány jsou převážně přestupky na úseku proti občanskému soužití, konkrétně 

vyhrožování újmou na zdraví a drobné ublížení na zdraví, viz  Tabulka 6: Počet 

přestupků spáchaných mladistvými ve městě Litvínov, Tabulka 7: Počet spáchaných 

přestupků mladistvými ve městě Lom, Tabulka 8: Počet spáchaných přestupků 

mladistvými ve městě Meziboří. Zde jde většinou o jednání mezi mladistvými, kdy si 

mezi sebou vyřizují tzv. účty, řešení sporů o postavení v partě,  postavení party jako 

takové oproti druhé, řešení partnerských vztahů.   Do sporů zřídkakdy bývá zapojena 

osoba, která se běžně nepohybuje v okolí těchto skupin nebo osoba z rodiny.  Ovšem 

nejvíce přestupků páchají mladiství v oblasti majetkové, kdy páchají škodu na majetku 

krádežemi, ničením či poškozením majetku. Při bližším zkoumání jednotlivých případů 

jsem zjistila, že není velký rozdíl v počtu spáchaných krádeží a v počtu poničení 

majetku. Při poničení či poškození majetku bývají páchány přestupky, jako je třeba 

ničení fasád domů sprejerstvím, rozbití oken i dveří (víceméně jde o subjekty patřící do 

majetku měst), poškozování automobilů, ničení zastávek městské hromadné dopravy.  U 

krádeží dochází nejvíce k odcizování finanční hotovosti, mobilních telefonů a běžného 

spotřebního zboží jako jsou např. potraviny. Při krádežích nedochází ke způsobení škod 

ve velkém rozsahu, spáchané škody vyčíslené v penězích se pohybují okolo 1000 Kč 

vyjma toho, kdy je odcizen mobilní telefon. Dále si mladiství, ale nejen oni 

neuvědomují, že pokud najdou věc, musí ji nahlásit. V domnění, že nalezenou věc si 

mohou ponechat, tak dochází ke spáchání přestupku. Nejlépe zjistitelný nález je mobilní 

telefon, který je uveden většinou nálezcem do provozu a ten je ve velmi krátké době 

dopaden.  

 

Při srovnávání přestupků spáchaných mladistvými, jsem se zaměřila i na rodinné 

zázemí, ze kterého mladiství pocházejí. Ve většině případů šlo o rodiny neúplné (rodina 

bez otce), sociálně slabší (velký vliv zde má nezaměstnanost) a mladistvý delikvent byl 

většinou nejstarší z dětí v rodině (při dosažení určitého věku začínají páchat přestupky i 

další děti v rodině, ti zatím v přestupkovém řízení vystupují jako svědci dále, po 

dosažení věkové hranice, pak už i jako obvinění).  

 



Kateřina Lipertová: Srovnání přestupků 

24 
2010 

Dále jsem zjistila, že mladiství jsou nejčastěji studenty základních škol a 

středních odborných učilišť, kteří nemají příliš dobrý prospěch. Žádný z mladých 

pachatelů nebyl studentem střední školy jako např. gymnázium apod.  

Nejvíce přestupků nepáchali jednotlivci, ale skupiny. Pokud je projednáván 

přestupek, který spáchala skupina pachatelů, při ústním projednávání přestupku 

vystupují sebevědomě, jsou znalí svých práv, mění své výpovědi oproti výpovědím, 

které uvedli do protokolu sepsaných orgánem Policie ČR a vzájemně se snaží bránit, 

ignorují dané důkazy.  V případě jednotlivce, jde spíše o opak, při jednání je mladistvý 

mlčenlivý, ochoten spolupracovat a svého jednání lituje. Kolektivní jednání dává partě 

pocit soudružnosti a nepřemožitelnosti, kdy jsou si její členové  dobře vědomy, jaké 

činy mohou páchat, aniž by jejich jednání bylo hodnoceno jako trestný čin a jaké 

výpovědi mají uvádět, aby přestupkové řízení bylo zastaveno pro důkazní nouzi.  Zde 

už se nejedná pouze o tzv. „klukoviny“, ale o dobře promyšlený skutek. V partách se 

vyskytují i mladiství z úplných rodin, které jsou dobře situovány, ty ovšem po prvním 

přestupku přestávají páchat další skutky a nedochází u nich k recidivě.  V dalších 

případech se jejich jméno ve spise neobjevuje ani jako člen dané party.  

 

 S pojmem parta úzce souvisí recidiva mladistvých.  Právě z pocitu nepřemožitelnosti a 

velkého sebevědomí páchá část mladistvých přestupky i po prvním projednání 

přestupku. Většinou páchají přestupky v krátkém sledu.   

 

Ve městě Litvínov jsou tři mladiství, kteří ve sledovaném období páchali 

přestupky opakovaně. Ve městě Lom není žádný mladistvý, u nějž by docházelo k 

recidivě.  Nejhůře je na tom město Meziboří, kde je nejvyšší počet mladistvých, 

páchající přestupky opakovaně.  V roce 2005-2008 bylo v Meziboří takových 

recidivistů pět.  Po zaměření se na tyto mladistvé se ukázalo, že i při dosažení 

plnoletosti páchají přestupky i nadále.  Jejich četnost se stupňuje. Přestává zde 

vystupovat jen komise k projednávání přestupků, ale případy řeší i soud. Jejich jednání 

už nenaplňuje jen skutkovou podstatu přestupku, ale i skutkovou podstatu trestného 

činu. Toto se potvrdilo u tří mladistvých z města Meziboří a dvou mladistvých z města 

Litvínov.  Ze tří mladistvých z města Meziboří páchali trestné činy zároveň s přestupky 

v době plnoletosti i v době věku od 15 do 18 let dva pachatelé. V době, kdy tito dva 

pachatelé byli mladiství, byli umístěni soudem do výchovných ústavů.  Jejich 
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přestupková i trestná činnost by tak měla být přerušena. K tomuto bohužel nedošlo, 

neboť při jakékoliv povolené návštěvě domova nebo útěku, opět spáchali přestupek 

nebo trestný čin. Oba výše zmínění v roce 2008 nabyli plnoletosti. Jejich životní cesta 

se ubírá podobným směrem. Ani jeden z nich nemá trvalé bydliště, přespávají v 

trafostanicích nebo v lese. Jsou bez zaměstnání. Jejich rodina o ně nejeví zájem, zájem 

nejevila ani v době, kdy nebyli plnoletí. Jeden z uvedených vyrůstal v rodině jen s 

otcem, matka je opustila v raném věku dítěte a druhý vyrůstal u své tety.  V současné 

době jsou oba umístěny ve vazební věznici.  U dvou mladistvých z Litvínova 

nedocházelo k páchání trestných činů v době od 15 do 18 let, proto jejich vývoj nebyl 

odborem ochrany péče o dítě sledován, tak podrobně. 

 

 
Obrázek 11: Graf -podíl přestupků páchaných mladistvými na celkovém počtu přestupků ve 

sledovaných městech [4,5,6] 

 

Město Lom mělo nejmenší problém s výskytem mladistvých páchající 

přestupky, viz. Obrázek 11: Graf -podíl přestupků páchaných mladistvými na celkovém 

počtu přestupků ve sledovaných městech [4,5,6]. I když v roce 2008 byl procentuální 

podíl na páchání přestupků mladistvými vyšší než u města Litvínova, a to o necelé 1%. 

Oproti tomu v roce  2005  nebyl ani jeden z přestupků spáchán mladistvým.  

 

Ve městě Litvínov je podíl přestupků, které páchají mladiství, udržován téměř ve 

stejné rovině v rozsahu od 9,25% do 10,84%.  I zde se projevil vliv sídliště Janov a 
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ubytoven, kdy byl zjištěn vyšší výskyt přestupků oproti celému městu. Zbytek 

přestupků byl páchán pachateli žijícími na celém území města Litvínov. 

 

Nejhůře dopadlo město Meziboří, které viz Obrázek 7: Graf - počet obyvatel na 

jeden přestupek ve sledovaných městech [4,5,6] ač vycházelo v počtu páchání přestupků 

prakticky nejlépe, kdy počet obyvatel na jeden přestupek byl téměř vždy nejvyšší. Počet 

přestupků spáchaných mladistvými je zde alarmující. V roce 2007 se jedná o 26,31% z 

celkového počtu přestupků ve městě Meziboří. Navíc od roku 2005 je náchylnost k 

páchání přestupků mladistvými stoupající. V roce 2008 opět došlo k menšímu poklesu. 

Na nárůstu se nepodílí fakt, že ve městě Meziboří se nacházejí střední odborná učiliště, 

neboť pokud spáchá mladistvý přestupek v místě školy, odesílá se k projednání do 

města, ve kterém má trvalý pobyt nebo se v něm zdržuje, z důvodu rychlejšího 

projednání přestupku a ušetření vynaložených nákladů, jako jsou náklady dopravního 

spoje, vynaložený čas apod. V letech 2005 a 2006 páchalo nejvíce přestupků mladiství, 

kteří byli ubytování s rodinami v ubytovně pro sociálně slabé.  V dalších letech už se 

tento trend neprojevil a přestupky byly páchány mladistvými z celého území města 

Meziboří.  

 

 
Obrázek 12: Sportoviště Meziboří[9] 
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5. Návrhy opatření pro snížení přestupků ve městech 
Lom, Litvínov a Meziboří  

 
Návrhy pro snížení přestupků ve městech jdou shrnout do dvou skupin, a to 

návrhy, které budou shodné pro všechna tři města a návrhy, které budou vhodné pro 

jednotlivá města. Návrhy pro mladistvé nebudou zahrnuty do těchto dvou skupin, neboť 

vyžadují specifický přístup. 

5.1. Souhrnné návrhy pro města Litvínov, Lom a Meziboří  
 

Jako první návrh bych uvedla změnu sankcí v případě posuzování přestupků u 

dospělých jedinců.  V přestupkovém řízení při určování druhu sankce a její výměry se 

musí přihlédnout k závažnosti přestupku ke způsobu jeho páchání a jeho následkům, k 

okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění a k dalším faktorům jako je např. 

recidiva pachatele, ochota spolupracovat v probíhajícím řízení.  Dle statistických údajů 

Obrázek 1: Graf - porovnání přestupků ve městě Litvínov [4],Obrázek 2: Graf- 

porovnání přestupků ve městě Lom [5],Obrázek 3:Graf- porovnání přestupků ve městě 

Meziboří [6]  převažují ve všech městech přestupky proti majetku a proti občanskému 

soužití. U majetkových přestupků dle § 50 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 200/1990 

Sb., o přestupcích lze uložit sankci ve formě pokuty až do výše 15 000 Kč, kdežto u 

přestupků proti občanskému soužití dle § 49 odstavec 1 písmeno c)  lze uložit pokutu  

do 3000 Kč. Rozdíl mezi těmito sankcemi je značný. Sankce by měly být alespoň na 

stejné úrovni, protože např. přestupek drobné ublížení na zdraví je stejně závažný jako 

krádež spotřebního zboží. Z hlediska morálního je přestupek ublížení na zdraví 

závažnější. Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích by měla obsáhnout žebříček 

hodnot tak, aby život a zdraví byly postaveny výše než majetek. Život a zdraví vyžaduje 

vyšší ochranu než majetek, proto jsem v Tabulka 9: Návrh změny sankcí - výše pokuty 

uvedeno v Kč [1], navrhla změny výše pokut u skutkové podstaty přestupků proti 

občanskému soužití. 
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Tabulka 9: Návrh změny sankcí - výše pokuty uvedeno v Kč [1] 

 

Dále bych navrhla, aby se při opakované recidivě nejednalo o přestupek, ale o 

trestný čin, zejména u majetkových přestupků, kdy měřítkem pro určení, zda jde o 

přestupek nebo trestný čin, je výše způsobené škody. U pachatelů často dochází ke 

kalkulu, kdy vědí  za jakou hranici již nemohou jít, aby se nedopustili trestného činu.  

 

Dalším návrhem pro snížení přestupků je postupné snižování nezaměstnanosti. 

Města vykazovala v průběhu snižování míry nezaměstnanosti menší páchání přestupků. 

V roce 2009, kdy nezaměstnanost prudce stoupla, došlo k 100 % nárůstu přestupků ve 

všech městech. Uvedla jsem několik důvodů, proč mohou nezaměstnaní páchat 

přestupky. U přestupků majetkového charakteru, jde zejména o krádeže při nedostatku 

finančních prostředků. Stát již provedl několik změn týkající se zvýhodnění 

nezaměstnaných občanů jako např. nastoupení rekvalifikačních kurzů či výpomoc 

určená městu. V této nastolené cestě by se mělo pokračovat s tím, že nezaměstnaným by 

se měl navýšit počet odpracovaných hodin, a tím i úměrně navýšit výši finanční 

podpory státu. Tato cesta sice nepovede ke snížení nezaměstnanosti, ale jistě částečně 

zamezí páchání majetkových přestupků. Tato změna by vedla i k dalšímu možnému 

důvodu páchání přestupků, jako je pocit nepotřebnosti ve společnosti a v rodině. Kdy 

tito nezaměstnaní se psychicky trápí pro nevyužití fyzického či kvalifikačního 

potenciálu a jejich jednání bývají neadekvátní k dané situaci. Jako je tomu např. u řešení 

běžných životních situací a konfliktů, kdy pak dochází k drobným ublížením na zdraví 

či k jinému hrubému jednání. Nezaměstnaní by měli být zapojeni do běžného života a 

neměli by se cítit vystrčeni společností na její okraj. V současné době jediným 

Skutkové podstaty Současná výše pokut Navrhovaná výše pokut 

§ 49/1a 1000 1000 

§ 49/1b 3000 10 000 

§ 49/1c 3000 15 000 

§ 49/1d 5000 5000 

§ 49/1e 5000 5000 
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nástrojem pro snížení nezaměstnanosti je ústup finanční krize, která na sebe váže celou 

ekonomiku státu a s tím související problémy.  

 

V neposlední řadě se také města musí věnovat prevenci. Města by měla čerpat 

z dotačních titulů určených na prevenci kriminality či přestupků, které spolu úzce 

souvisejí, ty poskytují např. Ministerstvo vnitra ČR či krajské úřady. Z těchto dotačních 

titulů lze hradit lepší vybavení,   jako  např. kamerový systém, vysílačky, počítače, ale 

také jsou zaměřeny na sociální prevenci ve formě budování hřišť a jejich vybavení, 

materiální vybavení škol a další zařízení určená pro volnočasové aktivity. Pro občany se 

závislostí na narkotikách se mohou  vybudovat  nízkoprahová zařízení.  Města by měla 

vytvořit strategický plán prevence kriminality. Do prevence by také mělo být zahrnuto 

informování občanů formou vydávání  brožur, letáků a pořádání tematických bloků. 

S tímto souvisí navýšení rozpočtu na prevenci.  

5.2. Návrhy pro město Litvínov 
 

Při porovnávání lokalit, kde je  nejvíce obyvatel páchající přestupky, bylo 

zjištěno, že sídliště Janov je jasným  vítězem. Město Litvínov by se na tuto lokalitu 

mělo  více zaměřit, a to formou posílení hlídek městské policie a společné spolupráce 

s Policií ČR, rozšíření kamerového systému a z dlouhodobějšího pohledu provádět  

preventivní semináře na školách. Při přidělování městských bytů by mělo docházet ke 

kontrole, zda se do této lokality nestěhují další problémoví občané. Město Litvínov by 

mělo i nadále pokračovat v programu „Nulová tolerance“, který byl  započat v roce 

2009 a řeší právě problematiku sídliště Janov.  

 

 Dalším doporučením, které se týká ubytoven pro sociálně nepřizpůsobivé 

občany je, aby sociálně nepřizpůsobiví občané nebyli  ubytováváni na jedno  místo, 

protože pak se  toto místo  stává problémovým. Dále, aby v ubytovně byl stálý správce, 

kamerový systém u únikových cest, a aby byl vytvořen soubor pravidel pro nájemníky, 

kteří po jejich porušení na ubytovně již nebudou ubytováni. Dále by měla  být vedena 

pečlivější evidence ubytovaných  a jejich návštěv. Návštěvy zde zůstávají s 

ubytovanými bydlet bez jakékoliv evidence. Poté dochází k většímu výskytu 
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nepřizpůsobivých osob, které páchají přestupky. Toto by měl zaštítit právě správce 

budovy. 

5.3. Návrhy pro města Lom a Meziboří 
 

Pro město Lom a Meziboří není  určen žádný specifický návrh, neboť města  

nevykazují žádné problematické  lokality  či speciální problémy odlišující se od  

ostatních měst. Ve městě Meziboří byl problém s mladistvými páchající přestupky, ty 

budou řešeny  komplexně v návrzích pro mladistvé  a dále zde byl problém s ubytovnou 

pro sociálně nepřizpůsobivé občany. Město Meziboří se v letech 2007 a 2008  snažilo 

problém vyřešit pomocí dosazení správce na ubytovnu a  vystěhováním problémových 

občanů. Tím došlo ke značnému poklesu přestupků v tomto místě, a proto jsem 

nenavrhla žádné další alternativy na snížení přestupků.   

5.4. Návrhy pro mladistvé 
 

Ze zjištěných výsledků je velice zneklidňující počet spáchaných přestupků 

mladistvými. Ze statistických údajů nejsem schopna přesně určit důvod páchání 

přestupků mladistvými. Proto  se při srovnávání přestupků v jednotlivých městech 

podrobně zkoumaly   jednotlivé přestupkové spisy a spisy, které vede orgán ochrany 

péče o děti  na městském úřadu v Litvínově, kde bylo  zjištěno, v jakých poměrech 

mladistvý vyrůstal a žije, jaké jsou jeho školní výsledky, a jiné zájmové činnosti. 

Hledání bylo zaměřeno zejména na spisy recidivujících mladistvých. 

 

Nejzásadnější a i nejméně splnitelný je návrh, aby rodina plně věnovala péči 

svému dospívajícímu potomku.  U většiny mladistvých  byl začátek problému v rodině, 

kdy  rodina byla neúplná či nebyla plně funkční.   Ani školní výsledky nebyly dobré   a 

zájem o školu téměř žádný.  Aby se předešlo páchání přestupků musí rodina plně 

spolupracovat se školou a naopak.  Rodina musí dítěti věnovat zvýšenou péči i ve věku, 

kdy se mladistvý považuje již za dospělého. Pokud již dojde ke spáchání přestupku 

mladistvým, mělo by se předejít k dalšímu možnému páchání  přestupků.  Zde  by již 

měla  nastoupit spolupráce nejen rodičů a školy, ale i sociálních pracovníků.  Za pomoci 

této spolupráce by mělo dojít ke zjištění příčiny, proč byl  přestupek páchán a tuto 
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příčinu odstranit.  Protože ze spisů jsem zjistila, že  mladiství přestupky páchají z 

důvodu nudy, měla by se opatření zaměřit právě na volný čas.  Za pomoci sociálních 

pracovníků, rodičů  a školy by měly být zjištěny  vlohy k dané zájmové činnosti a 

mladistvého do ní  zapojit. Jako velký problém, zde také figuruje  vytváření skupin tzv. 

„partiček“. K velkému množství přestupků spáchaných mladistvými dochází právě pod  

vlivem těchto skupin. Při bližším prozkoumání jsem zjistila, že přestupky taktéž páchají 

z nudy, z  pocitu nadřazenosti  či  nepřemožitelnosti anebo z důvodu  dokázání, že jsou 

hodny do party patřit. I zde by rodina měla zasáhnout v případě  nevhodného výběru 

společnosti, ve které  se mladistvý pohybuje. Tento návrh je  nejdůležitější  ze všech 

návrhů, jde ale také  o návrh málo splnitelný, neboť ho nelze vymáhat žádnou zákonnou 

normou.   

 

Další návrh se týká sankcí. Jelikož se mladistvým věnuje zvláštní péče, jsou i 

sankce za přestupek k tomu přizpůsobeny, jak bylo již výše zmíněno.    Při prvním 

přestupku mladistvého by se z výchovného hlediska měla využít sankce napomenutí.  

Tato sankce  se nemíjí účinkem pokud rodina  a  mladistvý tuto sankci berou jako  

dostačující nikoliv jako sankci, která jim nijak nezasáhla do života. U recidivujících  

mladistvých je tato sankce zcela  bezpředmětná. Výchovnou úlohu neplní vůbec.  Výše 

pokut je stanovena na velmi nízkých  hranicích, kdy při opakovaném páchání přestupků  

nebo při závažném přestupku je komise při udělování sankce  svázána  danými normami 

a  nemůže mladistvého potrestat tak, aby  si závažnost svého jednání plně uvědomil. 

Sankce u mladistvých by neměly být snižovány, ale měly by zůstat ve stejné rovině jako  

u dospělých a komise by měla zvážit, jakou  sankcí či výši pokuty  mladistvého 

potrestá.  Zde ovšem nastává další otázka, kdo platí  udělené pokuty za mladistvé. Je 

zřejmé, že mladiství nemají stálý finanční příjem, ze kterého by mohli hradit  udělené 

pokuty.   Tyto náklady tedy přebírají jejich rodiče potažmo zákonní zástupci.  Pak tedy i 

sankce ve formě pokuty ztrácí svůj význam. Proto dalším východiskem jak dosáhnut 

toho, aby mladiství  začali brát  potrestání v přestupkovém řízení vážně, je začlenit do 

sankcí další variantu. Když vezmeme v úvahu, co  je pro mladistvé důležité, půjde 

zejména o společenskou prestiž.  Mladistvým je velice nepříjemné, když ostatní  

společnost,  zejména jejich  vrstevníci, vidí důsledky potrestání za přestupek, kdy je 

tímto částečně nabouráno jejich těžce  budované postavení ve společnosti.   Proto bych 

jako další sankci navrhla uložení veřejně prospěšné práce, ať už na majetku  města  
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nebo v  charitativních  společnostech. Počet hodin  by  zvážila komise k projednávání 

přestupků podle  závažnosti přestupku. Jako další varianta potrestání, by mohlo být 

uložené domácí vězení, kdy by mladiství docházeli pouze do školy  nebo do práce. 

Částečně by se tak zamezil styk  s nevhodným okolím, které přispívá k páchání 

přestupků. Oba návrhy by znamenaly zásah do finančního rozpočtu města kvůli  

zajištění dozoru nad mladistvými vykonávající veřejně prospěšné práce  a  nákupu 

vybavení pro kontrolu domácího vězení. 

 

Jako další důležitý faktor řešící snížení přestupků spáchaných mladistvými 

vidím v tom, že by měli být  neustále proškolováni policisté, sociální pracovníci a 

pedagogové, neboť mládež je každý rok o krok napřed před předchozí generací 

mladistvých, zejména v  psychickém vývoji a tito pracovníci by také s nimi podle toho 

měli jednat. Školení by měla dosáhnout toho, že tito pracovníci  budou schopni 

porozumět pohnutkám, které mladistvé vedou k páchání přestupků tzv. najít společnou 

řeč a dále budou schopni zvolit  vhodné řešení pro jednotlivce. Tato školení by se měla 

také zaměřit  na proškolení týkající se  spolupráce zmiňovaných pracovníků, aby vliv 

těchto složek byl co možná neúčinnější. 

 

 

Obrázek 13: Letecké foto města Lom[10] 
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6. Závěr 
 
        Cílem bakalářské práce bylo  srovnat počet spáchaných přestupků ve městech 

Litvínov, Lom a Meziboří v závislosti na různé ukazatele jako je nezaměstnanost, 

kulturní vybavenost, typy bydlení a místa s výskytem sociálně nepřizpůsobivých 

občanů. Zde bylo nutno vycházet ze statistických údajů daných měst a statistických 

údajů úřadu práce. Zjistila jsem, že některé ukazatele jako např. nezaměstnanost, typ 

výstavby či  místa s výskytem sociálně nepřizpůsobivých občanů mají opravdu vliv na 

počet páchání přestupků. Další ukazatele vliv na páchání přestupků neprokázaly.  

 

Dalším cílem bylo  zaměření se na páchání přestupků mladistvými  zejména na 

recidivu. Po provedených šetřeních  jsem zjistila, že město Lom nemá zásadní problémy  

s pácháním přestupků mladistvými, tato problematika se týkala spíše měst Litvínov a 

Meziboří. Poslední zmíněné  město  se  s tímto problémem potýkalo nejvíce  a byli zde 

také nejvíce problematičtí mladiství.  

 

Jako poslední cíl jsem si stanovila  najít řešení, která by vedla ke snížení 

přestupků ve městech. Navrhla jsem několik souhrnných  návrhů pro všechna města, tak 

i návrhy týkající se jednotlivých měst.  Dále jsem navrhla i několik změn týkajících se 

přestupků páchaných mladistvými. 

 

      Závěrem tedy mohu říci, že cíle této práce, které jsem stanovila v úvodní části, 

se mi podařilo splnit tím, že jsem  porovnala všechny  tři města z různých pohledů a 

navrhla způsoby vedoucí ke snížení počtu páchaných přestupků.
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