Abstrakt
Předložená diplomová práce se zabývá tématem přestupků proti veřejnému pořádku.
Během její tvorby došlo k zásadní změně, kdy byl zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
nahrazen dvěma novými zákony. Jednak zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (dále jen Zákon) a jednak zákonem č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích. Tato diplomová práce cílí na oblast přestupků proti veřejnému pořádku
upravenou v zákoně o některých přestupcích, popisuje jednotlivé přestupky a zjišťuje, zda
nastala změna oproti dřívější úpravě.
Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol.
V první kapitole se věnuji definici pojmu přestupku. Uvádím jednotlivé vymezení
přestupku a popisuji jeho jednotlivé znaky.
Ve druhé kapitole navazuji na první, kdy se zabývám odpovědností za přestupek
právnických osob a fyzických osob podnikajících. Původně nebyla tato úprava dříve obsažena
v přestupkovém zákoně a mým úkolem je jednotlivé základy odpovědnosti těchto osob
popsat.
Obsahem třetí kapitoly je vymezení veřejného pořádku. Veřejný pořádek patří mezi
tzv. neurčité právní pojmy a jeho vymezení tak není snadné. Snažím se tedy pomocí právní
literatury a částečně i judikatury uvést jednotlivé možnosti vymezení tohoto pojmu. Na závěr
této kapitoly se věnuji ochraně veřejného pořádku, kde se stručně věnuji obecně závazným
vyhláškám a obecní policii.
Tématem čtvrté kapitoly jsou jednotlivé skutkové podstaty přestupků proti veřejnému
pořádku, což je hlavní téma mé práce. V úvodu uvedené kapitoly se zaměřuji na systematiku
zákona o některých přestupcích, dále se zabývám obecnou charakteristikou přestupků proti
veřejnému pořádku. Pokračuji jednotlivými skutkovými podstatami, které jednotlivě
rozebírám.
Pátá kapitola se stručně zabývá trestnými činy proti pořádku ve věcech veřejných.
V šesté kapitole se věnuji vybraným skutkovým podstatám dle trestního zákoníku
hlavy desáté oddílu šestého nazvaného jiná rušení veřejného pořádku. Důvodem, proč jsou
tyto dvě kapitoly obsahem diplomové práce je moje snaha popsat a popřípadě porovnat
jednotlivé přestupky proti veřejnému pořádku s vybranými trestnými činy uvedené v hlavě
desáté oddílu šestého trestního zákoníku.

Závěrečná kapitola je věnována grafům, které jsem vytvořila z podkladů a získaných
dat Úřadu městské části Prahy 14. Jednotlivé grafy obsahují data o přestupcích za určitá
období a slouží jako názorná ukázka z praxe např. počet přestupků spáchaných v jednom roce.

