
Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje problematice trestného činu výtržnictví, tedy 

jednomu z trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných upravených v hlavě desáté 

zvláštní části trestního zákoníku. V souladu s ustanovením § 358 trestního zákoníku je 

výtržnictví definováno jako spáchání hrubé neslušnosti nebo výtržnosti veřejně nebo na 

místě veřejně přístupném. Je to především tato široká formulace skutkové podstaty 

užívající neurčité pojmy, co činí trestný čin výtržnictví problematickým. 

Obsah této práce je rozdělen do sedmi kapitol, jejichž cílem je nastínit současné i 

minulé problémy související s trestným činem výtržnictví a zhodnotit legislativní 

změny, které na tomto poli proběhly. 

První kapitola se zaměřuje na historický vývoj právní úpravy výtržnictví na území 

České republiky od roku 1852 až po trestní zákon z roku 1961.  

Druhá kapitola navazuje rozborem platné právní úpravy trestného činu výtržnictví. 

Důraz je kladen především na zmíněné neurčité pojmy a jejich výklad, který může 

v praxi činit potíže. 

Následující kapitola se zabývá možným souběhem trestného činu výtržnictví s 

dalšími trestnými činy, ke kterému v praxi často dochází.  Zmíněny jsou také 

korespondující přestupky a s nimi související zásada subsidiarita trestní represe. 

Pátá kapitola nahlíží do trestních zákonů sousedního Rakouska, Německa, 

Slovenska a pro zajímavost také Ruska. Jejím cílem je komparace zahraničních úprav 

trestného činu výtržnictví či obdobných trestných činů a také případná inspirace pro 

návrhy možného vylepšení české úpravy. 

Kapitola šestá se blíže zaměřuje na fenomén diváckého násilí, který je s trestným 

činem výtržnictví úzce spojen. Tato kapitola je rozdělena do třech částí. První se věnuje 

problému diváckého násilí z pohledu České republiky, druhá část popisuje opatření 

přijatí v této oblasti na mezinárodní úrovni a třetí část uzavírá dané téma zvláštní 

fotbalovou legislativou Velké Británie.  

Konečně v poslední kapitole jsou zmíněny některé specifické druhy výtržnického 

jednání. 

V závěru práce jsou pak shrnuty hlavní zmiňované problémy trestného činu 

výtržnictví a rovněž jsou zde formulovány vlastní návrhy k řešení problematiky 

trestného činu výtržnictví. 


