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Úvod 

Tématem své diplomové práce jsem zvolila problém trestného činu výtržnictví, 

protože si myslím, že je zajímavý jak pro právní teorii, tak i praxi. Zároveň je toto téma 

blízké i laické veřejnosti, neboť se jí v každodenním životě často bezprostředně dotýká. 

Pokud se zaměříme na skutkovou podstatu tohoto trestného činu, je zřejmé, že je oproti 

jiným formulována mnohem šířeji, takže do ní lze zahrnout pestrou škálu jednání od 

výtržnictví páchaného při sportovních a jiných společenských akcích, přes projevy 

fyzického či verbálního násilí na veřejnosti až po exhibicionismus. 

V ustanovení § 358 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TrZ“), 

ve kterém je upraven trestný čin výtržnictví, jsou použity neurčité pojmy „výtržnost“ 

a „hrubá neslušnost“, jejichž interpretace spočívá především na judikatuře. Při 

posouzení v každém jednotlivém případě pak záleží vždy na výkladu orgánů činných 

v trestním řízení, zda jednání dosahuje například intenzity hrubé neslušnosti a jedná se o 

trestný čin, nebo je naopak na místě uplatnit v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 TrZ 

odpovědnost podle jiného právního předpisu.  

Právě široké pojetí skutkové podstaty trestného činu výtržnictví spolu s neurčitými 

pojmy umožnilo v období před rokem 1989 jeho zneužívání i k trestnímu stíhání 

účastníků poklidných demonstrací či pronásledování disidentů. Věřím, že v současné 

době již v České republice nehrozí zneužití výkladu k politicky motivovanému postihu 

osob, tak jak tomu bylo v minulosti, nicméně problematika trestného činu výtržnictví 

přetrvává i nadále v široké možnosti výkladu jeho skutkové podstaty a s tím 

souvisejícího možného nejednotného posouzení orgány činnými v trestním řízení.   

Vzhledem k tomu, že zvolené téma diplomové práce je poměrně obsáhlé, pokusila 

jsem se jednotlivé kapitoly zpracovat tak, aby ve svém souhrnu podaly co nejucelenější 

obraz problematiky trestného činu výtržnictví. Za nezbytné jsem považovala začít 

nejprve úvodní kapitolou věnovanou historickému vývoji právní úpravy výtržnictví na 

našem území počínaje zákonem o zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852 až po 

trestní zákony z roku 1950 a 1961 a jejich nejvýznamnější novelizace. V druhé kapitole 

se pak zaměřuji na současnou úpravu trestného činu výtržnictví. Podrobně se zabývám 

jednotlivými znaky skutkové podstaty a důraz kladu především na problematické pojmy 

a jejich výklad. Dále se také věnuji možnému souběhu trestného činu výtržnictví 

s dalšími trestnými činy, ke kterému v praxi velice často dochází. Zmíněny jsou také 
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korespondující přestupky a s nimi související možnost užití zásady subsidiarity 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 de lege ferenda možného vylepšení české úpravy. Kapitola šestá se pak 

zaměřuje na fenomén diváckého násilí, který s trestným činem výtržnictví 

bezprostředně souvisí. Pozornost je věnována boji s diváckým násilím z pohledu České 

republiky, spolupráci v této oblasti na mezinárodní úrovni a také zvláštní „fotbalové 

legislativě“ Velké Británie. V poslední kapitole se nakonec ještě blíže zabývám 

některými specifickými druhy výtržnického jednání, jako je obnažování na veřejnosti či 

útoky na členy záchranné služby. 

Cílem této práce je především nastínit současné i minulé problémy související 

s trestným činem výtržnictví, zhodnotit legislativní změny, které na tomto poli proběhly 

a v závěru se pak také případně pokusit formulovat vlastní návrhy řešení problému 

trestného činu výtržnictví. 
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1. Historický vývoj právní úpravy trestného činu výtržnictví 

na našem území 

Trestný čin výtržnictví se jako samostatně upraveny trestný čin v našem právním 

řádu poprvé objevil teprve v roce 1956, takže ho lze považovat za relativně „mladý“. 

Úpravu obdobného jednání lze ovšem nalézt již v předcházejících zákonech.  

Následující kapitola shrnuje vývoj právní úpravy výtržnictví na našem území počínaje 

trestním zákonem z roku 1852 až po trestní zákon z roku 1961 i s jeho 

nejvýznamnějšími novelami.  Stručný přehled a zhodnocení předcházející právní úpravy 

považuji za nezbytné pro získání uceleného obrazu kořenů současné úpravy. V rámci 

tohoto přehledu budou zmíněny i problémy se zneužíváním postihu pro tento trestný čin 

před rokem 1989, aby bylo možné se jich případně vyvarovat i v budoucnu.  

 

1.1 Zákon o zločinech, přečinech a přestupcích z roku 1852 

Na základě rakouského zákona č. 117/1852 ř.z., o zločinech, přečinech a 

přestupcích, který na našem území platil s novelizacemi až do roku 1950
1
, bylo 

postihováno podle ustanovení § 65 „rušení veřejného pokoje“
2
. Tohoto zločinu se 

dopustil ten, kdo se veřejně nebo před více lidmi nebo v dílech tiskových, rozšiřovaných 

spisech nebo vyobrazeních snažil vyvolávat opovržení osobou císaře (po roce 1918 

opovržení republikou), formou vlády, státní správou, popřípadě vyvolal nenávist k nim, 

nebo podněcoval k neposlušnosti vůči právním aktům, nebo kdo se na těchto činech 

nějakým způsobem zúčastnil nebo jim napomáhal. Po novele provedené zákonem 

č. 8/1863 ř.z. bylo toto ustanovení ještě rozšířeno a rušení veřejného pokoje se dopustil i 

ten, kdo veřejně nebo před více lidmi, nebo ve spisech tištěných, rozšířených spisech 

nebo vyobrazeních chtěl popudit k opovrhování říšskou ústavou nebo k nenávisti k ní. 

Dále bylo v § 68 tohoto zákona ustanovení o „pozdvižení“, kterým bylo srocení 

lidí, za účelem, aby byl vrchnosti násilně činěn odpor. Zločinu pozdvižení se dopustil 

každý, kdo se ke srocení přidal hned z počátku, ale i v jeho dalším průběhu. Podle 

                                                 

1
 Zrušen trestním zákonem č. 86/1950 Sb. 

2
 Ustanovení bylo zrušeno zákonem č. 50/1923 Sb., zákon na ochranu republiky. 
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ustanovení § 73 byl postihován zločin „vzbouření“, tedy pozdvižení takového stupně, že 

ke zjednání pokoje a pořádku bylo třeba užit mimořádné moci. V ustanovení § 283 byl 

upraven přečin „shluknutí“, kterého se dopustil ten, kdo při shromáždění většího počtu 

osob, jež vzešlo z jiné příčiny, než ze které se srocení stává zločinem, neuposlechl 

výzvy úředníka nebo stráže k rozchodu. 

Kromě toho byl postihován i zločin „rušení náboženství“ podle § 122. Pod 

písmenem a) tohoto ustanovení bylo upravené rouhání bohu řečmi, činy, v dílech 

tiskových nebo rozšiřovaných spisech a pod písmenem b) rušení náboženského úkonu. 

Nakonec podle ustanovení § 516 byla trestána „urážka mravnosti nebo studu“, pokud se 

tak stalo hrubým způsobem nebo způsobem budícím veřejného pohoršení.
3
 Tohoto 

přestupku se dopustil ten, kdo vyobrazeními nebo smilnými činy hrubě a způsobem 

budícím veřejné pohoršení urazil mravopočestnost nebo stydlivost. Přičemž se podle 

judikatury nevyžadovalo, aby veřejné pohoršení bylo skutečně vzbuzeno, postačila 

i samotná způsobilost takového jednání vzbudit veřejné pohoršení.
4
 

 

1.2 Trestní zákon z roku 1950 

V trestním zákoně č. 86/1950 Sb. byly v hlavě třetí označené jako „Trestné činy 

proti pořádku ve věcech veřejných“ v oddíle pátém nazvaném „Jiné trestné činy proti 

pořádku ve věcech veřejných“ upraveny v § 187 trestný čin „opilství“ a v § 188 „hrubá 

neslušnost“, které byly namířené proti jednání mající výtržnickou povahu. Trestný čin 

opilství v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 postihoval toho, kdo se opije, byť i z 

nedbalosti, ač je v opilosti náchylný k výtržnostem, nebo kdo osobu, která je v opilosti 

náchylná k výtržnostem, úmyslně opije nebo její opilost zvyšuje. Za tento trestný čin 

bylo možné uložit trest odnětí svobody až na šest měsíců. Podle prvního odstavce 

ustanovení o hrubé neslušnosti bylo postihováno jednání, které vzbudilo veřejné 

pohoršení za okolností, které zvláště vyžadují slušnosti a vážnosti. Podle odstavce 

druhého pak bylo trestné jednání toho, kdo vzbudil veřejné pohoršení tím, že hrubě 

                                                 

3
 SLUNEČKO, P. K trestnému činu výtržnictví podle § 202 trestního zákona. Právo a zákonnost. 1991, 

č. 10, s. 594-596. 
4
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. září 1923, sp. zn. Kr II 778/22. 
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zneuctil místo nebo věc, které byly určeny k náboženskému účelu. Za trestný čin hrubé 

neslušnosti bylo možné uložit trest odnětí svobody až na jeden rok.  

Teprve po novele provedené zákonem č. 63/1956 Sb. se v trestním zákoně poprvé 

objevila výslovná úprava trestného činu výtržnictví. Byl zařazen stejně jako trestné činy 

opilství a hrubé neslušnosti v oddíle pátém hlavy třetí trestního zákona a v souladu s 

ustanovením § 188b ho spáchal ten, kdo vzbudil veřejné pohoršení tím, že se dopustil 

hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, které svědčilo o jeho zjevné neúctě vůči společnosti. 

Jako trest bylo možné uložit odnětí svobody na tři měsíce až dvě léta. Lze se domnívat, 

že hlavním podnětem pro novou úpravu byly události, které se odehrály roku 1956 

v Maďarsku.
5
 

 

1.3 Trestní zákon z roku 1961 

V zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen „TZ“), který nahradil předchozí 

úpravu, byl trestný čin výtržnictví upraven v ustanovení § 202 a zařazen v nově 

vzniklé hlavě páté nazvané „Trestné činy hrubě narušující občanské soužití“. Při 

rekodifikaci bylo znění skutkové podstaty změněno tak, že trestný čin výtržnictví 

spáchal ten, kdo se ze zjevné neúcty vůči společnosti dopustil veřejně nebo na místě 

veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti. Trestem mohlo být odnětí 

svobody až na dvě léta, nápravné opatření nebo peněžitý trest. Podle odstavce druhého 

však mohl být uložen trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta v případě, že 

pachatel spáchal takový čin jako člen organizované skupiny. Zvláštní pozornost je 

vhodné věnovat především požadovanému znaku subjektivní stránky trestného činu 

„ze zjevné neúcty vůči společnosti“, který byl obsažen již v předchozím ustanovení 

§ 188b trestního zákona č. 86/1950. Pokud nebyl tento znak naplněn, byl pachatel zcela 

beztrestný nebo ho čekal jen postih za korespondující přestupek. Proto nikoliv každá 

hrubá neslušnost a výtržnost byla trestným činem, ale dělicí hranicí byl právě znak 

zjevné neúcty vůči společnosti. Občan, který vedl řádný život, se tedy takového 

trestného činu mohl dopustit jen zcela výjimečně. V praxi byla totiž skutečnost, že se 

                                                 

5
 SLUNEČKO, P. K trestnému činu výtržnictví podle § 202 trestního zákona. Právo a zákonnost. 1991, 

č. 10, s. 594. 
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pachatel dopustil činu ze zjevné neúcty vůči společnosti, vyvozována především z faktu, 

že byl pro jednání výtržnického charakteru již dříve postižen soudem nebo správním 

orgánem. Bez existence takového předchozího postižení, bylo možné dovozovat znak 

zjevné neúcty i ze samotného výtržnického jednání, ale jen v případě, že již z okolností, 

za kterých byla výtržnost spáchána a intenzity jednání, bylo možné bezpečně dovodit 

motiv pachatele. Tedy, že se nejednalo o náhlý a ojedinělý impuls, ale že v něm byl 

vyjádřen pachatelův záporný postoj k dodržování „zásad socialistického soužití“.
6
  

Zatímco výklad pojmů „veřejně“ nebo „na místě veřejnosti přístupném“ nečinil 

nijak velké potíže, dokazování, zda se pachatele dopustil činu právě ze zjevné neúcty 

vůči společnosti, bylo mnohdy komplikovanější a bylo třeba vycházet z několika 

hledisek. Především nebylo dostačující omezit se jen na zjištění samotného vnějšího 

průběhu výtržnického jednání pachatele, ale naopak bylo třeba zjišťovat motiv 

pachatele v souvislosti s jeho osobním profilem, dřívějším způsobem života, chováním 

vůči ostatním členům společnosti a jeho poměrem k práci.
7
 Ani skutečnost, že k 

výtržnosti došlo ve veřejné místnosti, přítomní odsuzovali jednání pachatele nebo se 

nad ním dokonce pohoršovali, nemělo mít rozhodující vliv na zjištění, že výtržnost byla 

motivována zjevnou neúctou vůči společnosti.
8
 

Znak zjevné neúcty vůči společnosti byl však často vykládán v intencích 

tehdejšího režimu, takže skutečnost, že byl motivací pro jednání mající charakter hrubé 

neslušnosti nebo výtržnosti, mohla být dovozováno například pouze z toho, že pachatel 

byl zařazen do kategorie osob, které se „štítí práce, vedou příživnický život a mají 

protispolečenský charakter“.
9
 

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 202 TZ neobsahovalo demonstrativní výčet 

jednání, která lze zařadit mezi pojmy „hrubá neslušnost“ a „výtržnost“, tak jako je tomu 

v dnešní úpravě, chybělo nějaké základní vodítko a jistým způsobem to napomáhalo 

možnosti širokého výkladu a tím pádem také zneužití daného ustanovení, například 

k postihu účastníků pokojných demonstrací. 

                                                 

6
 R 29/1970 

7
 R 18/1964 

8
 R 61/1967 

9
 R 4/1963 
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K této problematice se vyjádřilo presidium Nejvyššího soudu Československé 

socialistické republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ve svém stanovisku ze dne 

13. května 1966. V něm se uvádí, že: „jestliže se více osob zúčastní demonstrace, při níž 

se přerušuje doprava, jsou stahovány kladky elektrických dopravních prostředků nebo 

je doprava rušena jiným záměrným jednáním anebo účastníci hrají na různé hlučné 

nástroje, případně jsou páchány jiné podobné činy výtržnické povahy“, pak každý 

účastník takové demonstrace „značnou měrou narušuje veřejný klid a pořádek a 

dopouští se výtržnosti, která je znakem trestného činu výtržnictví podle § 202 trestního 

zákona“.
10

 Na obsah tohoto stanoviska reagovali Václav Pavlíček a Oto Novotný ve 

svém společném článku
11

. V něm v první řadě poukazovali na to, že Nejvyšší soud 

vedle sebe staví jednání nestejné intenzity, a proto i nestejné společenské nebezpečnosti. 

Pokud by bylo stanovisko bráno doslovně, znamenalo by to do značné míry potlačení 

svobody pouličních průvodů, neboť si lze jen těžko představit, jak za takových 

okolností uskutečnit pouliční průvod, aniž by nebyla zároveň naplněna objektivní 

stránka trestného činu výtržnictví, když průvod jde většinou po ulici, která je používána 

pro dopravu. Demonstraci a účast na ní je podle autorů třeba považovat za využití 

politických, ústavně zakotvených práv občanů, za projev politické aktivity nikoliv za 

výtržnost.
12

 Současně ale také uvádějí, že při demonstraci může dojít i ke zneužití 

tohoto práva a překročení zákonů, a to tím spíše, že pokud získá živelný charakter. 

Nicméně zastávají názor, že trestného činu výtržnictví se při demonstracích dopouští 

pouze ten, kdo sám skutečně ruší dopravu, či napadá občany apod., nikoliv každý, kdo 

se pouze poklidně účastní samotné demonstrace, při které došlo ke hře na hlasité 

nástroje, či byla záměrně rušena doprava. Je tedy nezbytné v každém konkrétním 

případě posoudit, zda se účastník demonstrace sám trestného jednání dopustil. 

V případě pozitivního závěru pak má být potrestán za trestný čin výtržnictví, eventuálně 

i v souběhu s dalšími trestnými činy. Jiný účastník demonstrace se však výtržnosti 

                                                 

10
 PAVLÍČEK, V., NOVOTNÝ, O. Ke vztahu ústavní svobody pouličních průvodů a manifestací a 

trestného činu výtržnictví. Právník. 1967, č. 9, s 874. 
11

 PAVLÍČEK, V., NOVOTNÝ, O. Ke vztahu ústavní svobody pouličních průvodů a manifestací a 

trestného činu výtržnictví. Právník. 1967, č. 9, s 874 - 878. 
12

 PAVLÍČEK, V., NOVOTNÝ, O. Ke vztahu ústavní svobody pouličních průvodů a manifestací a 

trestného činu výtržnictví. Právník. 1967, č. 9, s. 876. 
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nedopouští, neboť výtržnické jednání je trestným činem, pouze pokud bylo pácháno 

úmyslně a ze zjevné neúcty vůči společnosti. Pachatel tedy musí chtít svým jednáním 

vyjádřit neúctu ke společnosti. Takovou pohnutku ovšem nelze pouze vyvozovat z toho, 

že se účastní demonstrace či průvodu, kde jiní účastnící páchají výtržnické jednání.  

Jiné hodnocení by bylo možné v případě účasti na demonstraci, která je zjevně 

v rozporu se zákony či ústavou a účastník se na takové na takové demonstraci podílí 

záměrně a se znalostí, o jakou demonstraci se jedná. Pak by byl každý takový účastník 

odpovědný například za trestný čin podpory a propagace fašismu podle ustanovení 

§ 260 TZ, ačkoliv jeho aktivita spočívá pouze v účastni na demonstraci, nikoliv třeba 

v provolávání fašistických hesel. 

Autoři k danému stanovisku Nejvyššího soudu činí nakonec ještě jednu velice 

zajímavou poznámku. Bylo totiž vydáno dne 13. května 1966 jako reakce na 

demonstraci, která proběhla v Praze dne 1. května 1966, tedy ještě před tím, než pražský 

soud o věci vůbec rozhodoval. Jednalo se tak vlastně o pokyny Nejvyššího soudu, jak 

postupovat při řešení konkrétní trestní věci. Navíc nebylo toto stanovisko ani nikdy 

otištěno ve Sbírce rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR a ostatním soudům bylo sděleno 

pouze interní cestou. 

Za stejně kontroverzní jako zmiňované stanovisko Nejvyššího soudu lze považovat 

i zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb., o některých 

opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku, přijaté dne 22. srpna 1969. 

V ustanovení § 2 tohoto zákonného opatření byly vypočteny trestné činy včetně 

trestného činu výtržnictví, u kterých se zvyšovala horní hranice trestu odnětí svobody 

uvedeného v trestním zákoně o polovinu v případě, že je spáchala „osoba vyhýbající se 

poctivé práci“.  Vedle toho bylo podle ustanovení § 3 písm. d) možné zadržení orgány 

SNB až na tři týdny, bylo-li takové doby třeba k náležitému objasnění věci, zejména ke 

zjištění organizátorů akcí narušujících veřejný pořádek.  

Důvodem pro přijetí opatření, které platilo až do 31. prosince 1969, byla podle 

předsednictva Federálního shromáždění nutnost upevnit a ochránit veřejný pořádek, 
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který byl v té době hrubě narušován zejména ze strany „protisocialistických a 

protispolečenských živlů“.
13

 

Další změnu ve znění ustanovení o trestném činu výtržnictví přinesla až novela 

zákona č. 45/1973 Sb., na základě které byl ze skutkové podstaty vypuštěn výše 

rozebíraný znak subjektivní stránky, tedy že se pachatel dopustil trestného činu 

výtržnictví „ze zjevné neúcty vůči společnosti“. Podle důvodové zprávy
14

 byla motivací 

této nové úpravy důslednější ochrana zájmů společnosti před pachateli porušování 

veřejného pořádku a snaha o vyšší účinnost ustanovení § 202 TZ. Tedy zjednodušeně 

řečeno, nově bylo možné postihnout za trestný čin i pachatele méně závažných 

výtržností a hrubých neslušností, které by byly dříve posouzeny pouze jako přestupek. 

 

1.4 Změny po roce 1989 

Po roce 1989 nedošlo hned k nějakému zásadnímu zásahu do znění § 202 TZ, 

novelou zákona č. 175/1990 Sb. byl pouze přidána možnost uložení peněžitého trestu. 

Naproti tomu novela provedená zákonem č. 557/1991 Sb. přinesla již významnější 

změnu. Do ustanovení § 202 odst. 1 TZ byl doplněn demonstrativní výčet jednání, které 

je třeba považovat za hrubou neslušnost a výtržnost. Jednalo se o „napadení jiného, 

hanobení historické nebo kulturní památky, hrobu nebo jiného pietního místa anebo 

rušení shromáždění nebo obřadu občanů hrubým způsobem“. Po novele č. 343/2006 Sb. 

byl tento výčet pozměněn, přibylo do něj navíc rušení organizovaného sportovního 

utkání a specifikace, že trestné je rušení přípravy nebo průběhu shromáždění nebo 

obřadu lidí či zmiňovaného organizovaného sportovního utkání. Ustanovení však 

nebylo změněno zcela ve znění předkládaného poslaneckého návrhu. Ten počítal s tím, 

že vznikne samostatný odstavec týkající se rušení přípravy a průběhu „pořadatelsky 

organizovaného sportovního utkání“ a zároveň byl doplněn i demonstrativní výčet 

jednání, které je tím zejména myšleno. Jednalo se o porušení zákazu vstupu na hrací 

                                                 

13
 GŘIVNA, T. Trestní právo hmotné. In Bobek, M. – Molek, P. – Šimíček, V. (eds.) Komunistické právo 

v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita: 

Brno, 2009, s. 578. Dostupné z WWW: < http://www.komunistickepravo.cz>. 
14

 Důvodová zpráva k novele zákona č. 45/1973 Sb.:  Bod 20. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky [online]. 15. března 1973 [cit. 2013-06-20] Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/eknih/1971fs/tisky/t0029_00.htm>. 
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plochu, poničení hrací plochy, napadne jiného nebo poškození zařízení sportoviště. 

V návrhu byla také stanovena pro tento druhý odstavec minimální dolní hranice trestu 

odnětí svobody šest měsíců. 

Z důvodové zprávy vyplývá
15

, že nová úprava byla provedena jako reakce na to, že 

sportovní utkání a především fotbalové zápasy se staly velkým bezpečnostním rizikem. 

Jejím cílem nebylo působit represivně, ale naopak preventivně a odstrašovat tak 

případné divoké fanoušky od páchání trestné činnosti. Zákonodárce jasně uvedl, že 

trestné je rušení nejen průběhu, ale i přípravy uvedených akcí. Podnětem bylo zejména 

výtržnické jednání fanoušků, které se často odehrávalo již po cestě na stadion. Nicméně 

pokud je v zákoně výslovně uvedeno, že se trestné rušení přípravy nebo průběhu, jak je 

tomu ohledně jednání, které proběhne po ukončení takové akce? Vždyť právě 

rozhořčení fotbaloví fanoušci mohou páchat výtržnosti i po cestě z fotbalového utkání. 

Opět se vracíme k tomu, že výčet v § 202 TZ, potažmo i dnešním § 358 dost. 1 TrZ, je 

pouze demonstrativní, takže i výtržnické jednání spáchané po ukončení akce bude 

subsumováno po trestný čin výtržnictví. Avšak ve snaze zabránit těmto výkladovým 

nejasnostem bylo nakonec do znění § 358 odst. 1 TrZ novelou zákona č. 390/2012 Sb. 

výslovně přidáno i „zakončení“. 

Původní návrh změny ustanovení § 202 TZ počítal i se zavedením okolnosti 

použití vyšší trestní sazby, pokud se pachatel trestného činu výtržnictví dopustí 

opakovaně. Což je nepochybně případ fotbalových výtržníků, u nichž není takové 

jednání ojedinělým případem, ale naopak často se opakujícím chováním. Vláda se tehdy 

k tomuto návrhu vyjádřila ve svém stanovisku poměrně kriticky. V první řadě ho 

označila za nadbytečný, protože postih výtržnického jednání souvisejícího se 

sportovními akcemi byl možný i podle dosavadní úpravy, neboť jasně spadalo pod 

příkladmý výčet § 202 TZ. Stanovení dolní hranice trestu odnětí svobody vláda 

považovala za nevhodné, neboť přestavuje omezení možnosti soudu uložit trest 

přiměřený okolnostem konkrétního případu. Dále namítala, že použitý termín 

„pořadatelsky organizované sportovní utkání“ by v praxi mohl působit značné 

                                                 

15
 Důvodová zpráva k novele zákona č. 346/2006 Sb. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky [online]. 2004 [cit. 2013-06-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=720&CT1=0>. 
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výkladové potíže, protože je pod něj možné zahrnout i jakékoliv dětské či amatérské 

organizované sportovní utkání. Jako nevhodný se jí jevil i zpřísněný postih v případě 

spáchání trestného činu výtržnictví opakovaně. S ohledem na to, jak širokou škálu 

jednání trestný čin výtržnictví zahrnuje, by takové ustanovení dopadalo i na pachatele, 

který se sice dopustil trestného činu výtržnictví opětovně, ale pokaždé zcela jiným 

jednáním. Vláda proto v daném případě považovala za vhodnější k takové skutečnosti 

pouze případně přihlédnout jako k obecné přitěžující okolnosti, že pachatel byl již pro 

trestný čin odsouzen v souladu s ustanovením § 34 písm. k) TZ. Soud má pak možnost 

individuálně posoudit předchozí trestné jednání a rozhodnout, zda recidiva v daném 

případě skutečně zvyšuje nebezpečnost pachatele a jeho jednání. Stanovení zákonné 

povinnosti soudu k recidivě vždy přihlédnout by mohlo v množství případů vést ke 

zbytečné tvrdosti a k negativnímu vlivu na pachatele. 

Na tomto místě je vhodné zmínit, že nový trestní zákoník z roku 2009 již zahrnul 

„spáchání takového činu opětovně“ do druhého odstavce § 358 TrZ jako okolnost 

podmiňující užití vyšší trestní sazby. Osobně bych souhlasila s tím, že v případě 

trestného činu výtržnictví to může působit nepřiměřeně přísně a postačilo by uplatnění 

obecné přitěžující okolnosti podle § 42 písm. p) TrZ, kdy je soud oprávněn podle 

povahy předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména 

s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení 

činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho 

zavinění, jeho pohnutku a dobu, která uplynula od posledního odsouzení. Naproti tomu 

současná právní úprava umožňuje postih pachatele, který se sice dopustil opětovného 

spáchání trestného činu výtržnictví, avšak i v případě, že se jednou jednalo na příklad o 

obnažování na veřejnosti a po druhé a vandalské jednání. Je pravdou, že opakování 

výtržnického jednání je typické spíše v případě fotbalových výtržníků či notorických 

vandalů, kde je přísnější postih na místě. Ale pokud takové ustanovení, byť i v menšině, 

dopadá i na ostatní, nepovažuji takovou úpravu za optimální. 
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2. Trestný čin výtržnictví a jeho skutková podstata 

Trestný čin výtržnictví je upraven v § 358 TrZ, který je zařazen v hlavě desáté 

zvláštní části mezi „Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných“, díle šestém 

nazvaném „Jiná rušení veřejného pořádku“.  Současná úprava trestného činu výtržnictví 

v ustanovení § 358 TrZ je následující: 

 

§ 358 

Výtržnictví 

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo 

výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní 

památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení 

organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1  

a) opětovně, nebo  

b) jako člen organizované skupiny. 

 

Trestní zákoník je založen na bipartici a podle ustanovení § 14 odst. 1 TrZ se tedy 

trestné činy dělí na přečiny a zločiny. Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty 

úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby do pěti let, všechny ostatní trestné činy spadají do kategorie zločinů. 

Trestný čin výtržnictví je úmyslným trestným činem, za nějž je možné uložit trest 

odnětí svobody až na dva roky, jedná se tak v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 TrZ 

o přečin.
16

 

Jak bylo zmíněno již v úvodu této práce, posuzování, zda se v konkrétním případě 

naplnilo jednání znaky skutkové podstaty trestného činu výtržnictví, může být velmi 

problematické, a to především z toho důvodu, že použité pojmy jsou značně neurčité. 

Už uvedené systematické řazení trestného činu ve zvláštní části trestního zákoníku 

                                                 

16
 V další části práce je pro přehlednost užíváno pojmu trestný čin. 

aspi://module='ASPI'&link='40/2009%20Sb.%2523358'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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vybízí k otázce, co lze chápat pod pojmem „veřejného pořádku“. Přestože je tento 

neurčitý právní pojem často užíván řadou právních předpisů, jeho legální definici 

bychom hledali marně. V obecném smyslu představuje souhrn pravidel nebo zásad 

chování na veřejnosti či ideální stav společnosti, který je charakterizován řádem, 

bezpečností a klidem
17

. Další neurčité pojmy pak lze nalézt přímo ve znění samotné 

skutkové podstaty trestného činu výtržnictví.  

Skutková podstata představuje abstraktní popis určitého trestného činu v trestním 

zákoně. Je tvořena souhrnem typových znaků, které ho odlišují od jiných trestných činů 

a vyjadřují jeho škodlivost pro společnost. Při její formulaci by měl být kladen důraz na 

dostatečnou určitost, tak aby odpovídala zásadě nullum crimen sine lege certa. Znaky 

skutkových podstat jsou tradičně členěny do čtyř skupin - rozlišujeme objekt, objektivní 

stránku, subjekt a subjektivní stránku trestného činu. 

 

2.1 Subjekt trestného činu výtržnictví 

Trestní zákoník nestanovuje žádné zvláštní předpoklady s ohledem na vlastnosti, 

postavení nebo způsobilost pachatele, není tedy vysloven požadavek konkrétního či 

speciálního subjektu. Pachatelem trestného činu výtržnictví tak může být kterákoliv 

fyzická osoba, která dovršila patnáctý rok věku a která je v době spáchání trestného činu 

příčetná. Právnická osoba je jako pachatel vyloučena, neboť trestný čin výtržnictví není 

uveden v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, který obsahuje taxativní výčet trestných činů, u 

nichž přichází trestní odpovědnost právnické osoby v úvahu. 

Pokud by měl být charakterizován typický pachatel trestného činu výtržnictví, za 

pomocí statistik kriminality Ministerstva spravedlnosti
18

 lze určit, že je jím muž ve věku 

od 18 do 39 let, naproti tomu ženy se jako pachatelky trestného činu výtržnictví objevují 

jen zcela výjimečně. 

 

                                                 

17
 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 1121. 

18
 viz Příloha č. 2 
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2.2 Subjektivní stránka trestného činu 

K trestní odpovědnosti za trestný čin je podle ustanovení § 13 odst. 1 TrZ třeba 

úmyslného zavinění, není-li stanoveno výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 

V souladu s tím, je tedy po subjektivní stránce u trestného činu výtržnictví pro základní 

skutkovou podstatu vyžadováno zavinění ve formě úmyslu. 

Naopak pro okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby platí opačná zásada a 

v souladu s ustanovením § 17 TrZ pro ně postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li 

zákon jinak. „Formu zavinění u okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, uvádí 

zákon jen tam, kde je třeba úmyslného zavinění. V dalších případech lze dospět 

výkladem k závěru, že musí jít o zavinění úmyslné.“
19

 Takovým případem bude i znak 

„jako člen organizované skupiny“, kde je zřejmé, že vzhledem k jeho povaze bude 

možné pouze zavinění ve formě úmyslu. Ve vztahu ke znaku „opětovně“ pak odborná 

literatura uvádí
20

, že postačí v souladu s ustanovením § 17 písm. b) TrZ zavinění ve 

formě nedbalosti, stejně tak jako například u trestného činu vraždy spáchaného 

opětovně (§ 140 odst. 3 písm. h) TrZ). Osobně se ale domnívám, že v praxi si takový 

případ lze jen velice těžko představit a zpravidla tak i ke znaku „opětovně“ bude dáno 

pachatelovo úmyslné zavinění. 

 

2.3 Objekt trestného činu výtržnictví 

Objektem trestného činu jsou právní hodnoty a zájmy, na jejichž zachování má 

společnost zvláštní zájem a stát jim proto poskytuje trestněprávní ochranu. Jsou to 

abstraktní duchovní hodnoty společenského řádu, nikoliv konkrétní reálné předměty.
21

 

Pro zjištění, co je předmětem ochrany trestného činu výtržnictví je vhodné se 

nejprve zaměřit na hlavu desátou zvláštní části trestního zákoníku, ve které je zařazen. 

Ta má sloužit k ochraně široké škály společenských vztahů, zájmů a hodnot, které jsou 

určeny především k řádnému plnění funkcí demokratického právního státu. Hlava je 

                                                 

19
 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 246. 

20
 Např. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s.3325. 
21

 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., ŠÁMAL, P., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. 

vydání Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 143. 
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rozdělena podle druhového objektu celkem do osmi dílů a trestné činy, které v ní 

nalezneme, ohrožují řádnou činnost orgánů státu, územní samosprávy a dalších orgánů 

veřejné moci nebo jinak narušují pořádek ve věcech veřejných, zejména nerušené 

fungování těchto orgánů, uplatňování zákonnosti, výkon pravomoci úředních osob či 

nerušené soužití lidí.
22

 Díl šestý hlavy dvacáté pak postihuje některé zvláštní útoky proti 

obecným společenským zájmům na ochraně soužití lidí ve společnosti. Vedle trestného 

činu výtržnictví jsou do něj zařazeny ještě trestný čin šíření poplašné zprávy 

(§ 357 TrZ), hanobení lidských ostatků (§ 359 TrZ) a opilství (§ 360 TrZ). 

Samotné ustanovení § 358 TrZ upravující trestný čin výtržnictví je potom 

konkrétně určeno k ochraně klidného občanského soužití před závažnějšími útoky 

narušujícími veřejný klid a pořádek. Sekundárním objektem jsou ale i další zájmy, jako 

zdraví lidí, majetek, lidská důstojnost a čest.
23

 Je ale třeba zdůraznit, že tyto individuální 

zájmy jednotlivých občanů nejsou primárním předmětem ochrany, nýbrž je jím šířeji 

pojatý komplex vztahů, které představují klidné občanské soužití, a jimiž je uspořádána 

koexistence v určité lokalitě. Z této povahy chráněného zájmu je třeba dovodit, že má-li 

být nějaké jednání pokládáno za výtržnost, musí se určitým výraznějším způsobem 

dotýkat veřejného pořádku jako hodnoty, která přesahuje individuální zájmy 

jednotlivců.
24

 O hrubé narušení občanského soužití tedy půjde zejména tehdy, když 

posuzované jednání má charakter zjevné svévole, bezohlednosti a zpravidla také určité 

vyhraněné jednostrannosti v tom, že pachatel sleduje prosazení svého zájmu na úkor 

zájmů ostatních občanů a tento jeho vlastní zájem je navíc ze společenského hlediska 

nepřijatelný.
25

 

 

                                                 

22
 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 

s. 3109. 
23

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 

s. 3332. 
24

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. listopadu 2003, sp. zn. 6 Tdo 1243/2003. 
25

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. února 2003, sp. zn. 4 Tz 91/2002. 
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2.4 Objektivní stránka trestného činu výtržnictví 

Objektivní stránka skutkové podstaty každého trestného činu je vždy 

charakterizována jednáním, následkem a příčinným vztahem mezi jednáním a 

následkem.
26

 Jednání pachatele u trestného činu výtržnictví má v souladu s § 358 odst. 1 

TrZ dvě formy, a to „hrubou neslušnost“ nebo „výtržnost“. Obě uvedené formy se 

mohou v konkrétním případě překrývat, případně může jednání pachatele naplnit i obě 

formy zároveň. Trestní zákoník uvádí v § 358 odst. 1 TrZ příkladmým výčtem jednání, 

která lze zařadit pod pojmy hrubé neslušnosti či výtržnosti. Jedná se o: 

 napadení jiného, jímž může být jakýkoliv fyzický a rovněž i verbální útok proti jiné 

osobě; 

 hanobení historické nebo kulturní památky, což je projev, jehož cílem je hrubé 

znevážení památky, případně i její poškození (pomalováním, popsáním, poškozením 

její výzdoby); 

 hanobení hrobu, které je charakterizované obdobným jednáním jako hanobení 

historické nebo kulturní památky, a které je namířeno proti náhrobnímu kameni, 

náhrobním deskám nebo výzdobě hrobu; 

 rušení hrubým způsobem přípravy, průběhu nebo zakončení organizovaného 

sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, kterým se rozumí jednání, jenž 

má povahu hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, a které hrubě narušuje přípravu, 

průběh či zakončení jakékoliv sportovní akce nebo utkání, ať již v kolektivních 

anebo individuálních sportech, dále náboženské či jiné slavnostní obřady, 

shromáždění občanů k uctění významného výročí apod.; ochrana však není 

poskytována obřadům, které propagují zakázané nebo nemorální cíle a rovněž tak 

náhodným srocením či shluku lidí, které nepředstavují „shromáždění“ ve smyslu 

§ 358 odst. 1 TrZ. Naopak obecenstvo na koncertech, v divadlech a na jiných 

kulturních akcích je třeba pod tento pojem 
 
zásadně řadit.

27
  

                                                 

26
 NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., ŠÁMAL, P., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. 

vydání Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 119. 
27

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 

3323. 
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Z uvedeného výčtu bylo oproti předchozí úpravě vypuštěno pietní místo, kterým je 

například rozptylová loučka, urnový háj a jiná pohřebiště. Ochrana je takovým místům 

ale poskytována i nadále, neboť výčet je uvozen slovem „zejména“ a je tedy pouze 

výčtem demonstrativním. Podle ustanovení o trestném činu výtržnictví jsou tak 

postihována i jednání v zákoně přímo neuvedená, která lze subsumovat pod pojem 

hrubá neslušnost či výtržnost. Za pomoci užití metod logické výkladu (argumentum a 

simili) pak demonstrativní výčet uvedený v trestním zákoníku slouží jako vodítko, která 

další jednání postihovat.  

Za nejtypičtější příklady výtržnického jednání, které nenalezneme v zákonném 

výčtu, lze považovat činy vandalského charakteru jako je ničení laviček a přístřešků na 

stanicích veřejné dopravy,
28

 dále také obtěžování ostatních obnažováním a onanováním 

na veřejnosti. V souladu s judikaturou to může být i dokonce i střelba malorážkou 

z okna bytu do veřejných prostor.
29

 

Zvláštní kategorii výtržnického jednání představují verbální útoky. Jen ty 

nejzávažnější verbální útoky, které jsou srovnatelné svou závažností jak s fyzickými 

útoky, tak i s jinými příklady hrubých neslušností nebo výtržností výslovně uvedenými 

v zákonném ustanovení o trestném činu výtržnictví, a které jsou způsobilé výrazněji 

narušit řádné občanské soužití, lze považovat za hrubou neslušnost nebo výtržnost. 

Závažnost verbálních útoků pak nelze vyvozovat pouze z toho, o jak hrubé či vulgární 

projevy šlo, ale je nezbytné přihlížet též ke všem ostatním okolnostem, za nichž k 

výtržnickému jednání došlo, a k následkům, které takové jednání způsobilo.
30

 

 

2.4.1 K pojmu hrubá neslušnost 

Hrubá neslušnost představuje jednání, které hrubě porušuje zásady občanského 

soužití a morálky. Z gramatického výkladu uvedeného slovního spojení je zřejmé, že 

musí jít o závažnější neslušnost příčící se pravidlům občanského soužití a morálky, 

                                                 

28
 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 

s. 3323. 
29

 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6 vydání, 

Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 469. 
30

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. června 2001, sp. zn. 5 Tz 89/2001. 
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přitom je třeba hodnotit především projev pachatele ve vztahu k prostředí, kde k jednání 

došlo, neboť hrubý charakter neslušnosti nelze dovozovat pouze z profilu osobnosti 

pachatele a jeho pohnutky. 

Z příkladů jednání výslovně uvedených v § 358 odst. 1 TrZ se o hrubou neslušnost 

jedná v případě hanobení hrobu, historické nebo kulturní památky, hrubého rušení 

přípravy, průběhu nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění 

nebo obřadu lidí. Dalšími možnými příklady pak jsou vulgární nadávky, oplzlé řeči, 

urážky skutkem, obnažování a onanování na veřejnosti. Za hrubou neslušnost se tedy 

považují jednání, která závažným způsobem porušují morální zásady, například 

v oblasti sexuální, nebo která hrubým způsobem útočí na čest a vážnost občanů.
31

 

 

2.4.2 K pojmu výtržnost 

Výtržností se rozumí jednání, které závažným způsobem narušuje veřejný klid a 

pořádek a je pro ně charakteristický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele 

k zásadám občanského soužití. Oproti hrubé neslušnosti půjde typicky o fyzické nebo 

psychické násilí, které může směřovat jak proti věcem, tak proti osobám. Jedná se o 

slovní projevy nebo násilné jednání pachatele, které hrubě uráží, vzbuzují obavy o 

bezpečnost zdraví, majetku nebo výrazně snižují vážnost většího počtu osob současně 

přítomných. Proto podle judikatury například v jednání, které zahrnuje pouze 

krátkodobé slovní vzájemné napadání mezi obviněným a svědkem, aniž přitom došlo k 

urážení, ohrožení, případně obtěžování ostatních hostů přítomných v pohostinství, nelze 

spatřovat znak výtržnosti.
32

 Rovněž tak nelze považovat za výtržnost takové jednání, 

kdy poškozený byl napaden například jen jediným úderem pěstí obviněným, který tak 

reagoval na společensky neakceptovatelné chování poškozeného a samotný útok 

obviněného nevyvolal žádnou odezvu mezi ostatními lidmi, kteří byli u tohoto jednání 

přítomni.
33

 

V souladu se zákonným demonstrativním výčtem uvedeným v § 358 odst. 1 TrZ se 

jedná o výtržnost v případě napadení jiného, dalšími neuvedenými příklady pak mohou 

                                                 

31
 B 1/1984-1 

32
 R 44/1990 

33
 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. ledna 2008, sp. zn. 7 Tdo 40/2008. 
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být vandalská jednání, jako je převracení popelnic a vysypávání jejich obsahu, ničení 

telefonních budek nebo veřejného osvětlení a chození po karosériích zaparkovaných 

automobilů.
34

  

Naplnění zákonného znaku trestného činu výtržnictví vyjádřeného slovem 

„výtržnost“ však v žádném případě nelze dovozovat pouze z toho, že se pachatel 

dopustil svého jednání „na místě veřejnosti přístupném“ či „veřejně“, neboť se jedná o 

dva různé zákonné znaky uvedené skutkové podstaty. Pro závěr, že čin pachatele má 

charakter výtržnosti, je rozhodující povaha jeho jednání, a nikoliv samotné místo, kde k 

němu došlo. Proto k tomu, aby mohlo jít o výtržnost, je nezbytné, aby se čin pachatele 

dotýkal širšího okruhu osob, a to tak, že vůči nim bezprostředně směřuje, anebo sice 

směřuje jen vůči jednotlivci, ale vzhledem ke způsobu jeho spáchání se současně 

alespoň nepřímo dotýká též širšího okruhu osob, například tím, že ruší jejich klid. Z 

těchto hledisek je pak třeba posuzovat například jednání pachatele spočívající ve 

fyzickém napadení jeho manželky, k němuž sice došlo na místě veřejnosti přístupném, 

avšak výlučně jen z důvodu manželského konfliktu, aniž se takové jednání nějakým 

způsobem dotklo dalších osob.
35

 Naopak za výtržnost spočívající ve fyzickém napadení 

jiného je podle judikatury možné za splnění dalších zákonem požadovaných podmínek 

považovat i jednání pachatele, který napadne jinou osobu tak, že na ni najíždí 

motorovým vozidlem, zvláště když ji narazí na přední kapotu vozidla, a to i v případě, 

že takové jednání nebyly přítomny další osoby, neboť je podstatné, že takovým 

jednáním došlo k ohrožení veřejného klidu a pořádku.
36

 

Výtržnosti se lze dopustit dokonce i pasivním chováním, pokud pachatel založí 

protiprávní stav, pro jehož odstranění je nezbytné užití takových prostředků, jejichž 

aplikace sama naruší veřejný pořádek. Jako příklad takového pasivného jednání lze 

uvést případ, kdy by se pachatel postavil doprostřed silniční křižovatky v době dopravní 

špičky, odmítal by ji i přes výzvy policie opustit a ostatní účastnící provozu by pak byli 

vystaveni sledování potyčky policie s pachatelem.
37

 

                                                 

34
 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 

s. 3323. 
35

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. srpna 2007, sp. zn. 7 Tdo 886/2007. 
36

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. května 2011, sp. zn. 8 Tdo 566/2011. 
37

 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. listopadu 2008, sp. zn. 4 To 700/2008. 
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Charakter výtržnosti mohou mít rovněž i jednání svévolná, která význačněji 

narušují veřejný klid a pořádek, jako například intenzivnější vandalské ničení zboží 

složeného na chodníku, za současného znečištění veřejného prostranství a působení 

hluku narušujícího v nočních hodinách klid občanů.
38

 

 

2.4.3 Fakultativní znaky objektivní stránky trestného činu výtržnictví 

Objektivní stránka je u některých skutkových podstat trestných činů 

charakterizována vedle jednání, následku a příčinného vztahu mezi nimi rovněž i 

tzv. fakultativními znaky. Pokud je u skutkové podstaty určitý fakultativní znak 

objektivní stránky vyjádřen, musí být naplněn. Pro trestný čin výtržnictví trestní 

zákoník stanovuje požadavek vztahující se k místu. Jednání, které má charakter 

výtržnosti či hrubé neslušnosti se musí odehrát „veřejně“ nebo „na místě veřejnosti 

přístupném“. 

Veřejně je trestný čin spáchán v souladu s výkladovým ustanovením obecné části 

§ 117 TrZ, pokud je spáchán obsahem tiskoviny nebo rozšiřováním spisu, filmem, 

rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 

způsobem, nebo před nejméně třemi osobami současně přítomnými. Požadavek 

spáchání trestného činu před více než dvěma osobami současně přítomnými je naplněn, 

pokud je čin spáchán před více než dvěma osobami odlišnými od pachatele, které musí 

navíc být způsobilé takový projev postřehnout a porozumět mu. Proto není postačující 

přítomnost osob, které nejsou schopny projev postřehnout a chápat jeho smysl. 

Takovými osobami mohou být například zcela malé děti.
39

 Do výčtu přítomných osob 

nelze zahrnout osobu, která s ohledem na konkrétní okolnosti nemohla vnímat 

výtržnické jednání pachatele, protože je neviděla.
40

 

Obviněný nemůže naplnit zákonný znak „veřejně“ ani v případě, kdy jedná jen 

v přítomnosti takových osob, které se dopouštějí stejného jednání společně 

                                                 

38
 B 3/1980-27 

39
 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1301. 

40
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s obviněným, tedy jedná-li obviněný fakticky před osobami, které by mohly být jeho 

spolupachateli nebo souběžnými pachateli.
41

 

 

Místem veřejnosti přístupným je každé místo, na které má přístup široký okruh lidí 

a na kterém se zpravidla i více lidí zdržuje. Takovými místy jsou typicky restaurace, 

obchodní centra, ulice, školy apod. Jednání mající formu hrubé neslušnosti nebo 

výtržnosti tak může být pozorováno více lidmi, není ovšem podmínkou, aby tam v době 

páchání činu skutečně byli přítomni, postačí, že mohou pozorovat jeho následky. Pod 

pojmem „přístupnost“ je třeba rozumět možnost vidět nebo slyšet projev pachatele, 

přestože samotné místo činu nemusí být přímo veřejnosti přístupné, může být například 

až za plotem nebo na balkoně bytu panelového domu apod. Není na překážku, pokud je 

takové místo přístupné pouze některým zvláště určeným osobám, což může být případ 

školy či kasárna, anebo pouze ve zvláště určenou dobu, tedy pouze v otevíracích 

hodinách nebo v sezóně. Naproti tomu za místo veřejnosti přístupném není podle 

judikatury možné zpravidla považovat studentskou kolej, ubytovnu, kanceláře a 

dokonce ani uzavíratelnou část společných prostor, jako je třeba chodba panelového 

domu nebo obydlí podobného typu, které je určeno k bydlení více uživatelů či vlastníků 

takového domu.
42

 Byt není možné pokládat za místo veřejnosti přístupné ani v případě, 

že je hlasitý výtržnický projev slyšet i v jeho nejbližším okolí.
43

 

 

2.5 Spáchání činu opětovně 

Oproti předchozí právní úpravě trestného činu výtržnictví se podle ustanovení 

§ 358 odst. 2 písm. a) TrZ nově jako okolnost podmiňujících použití vyšší trestní sazby 

posuzuje případ, kdy pachatel spáchá takový čin „opětovně“. Účelem této úpravy je 

přísnější postih pachatelů, kteří se takového typu jednání dopouštějí opakovaně, což je 

dlouhodobým problémem především v případě některých specifických typů 

výtržnického jednání, jako je například tzv. divácké násilí. 

                                                 

41
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. března 2003, sp. zn. 6 Tdo 220/2003. 

43
 NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6 vydání, 

Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 469. 



22 

Pod pojem „opětovně“ lze zahrnout jakýkoliv případ opakování určitého trestného 

činu jedním pachatelem. Není zde stanoven žádný požadavek předchozího 

pravomocného odsouzení nebo potrestání pachatele. Významná není ani povaha 

dřívějšího odsouzení, tedy například platící fikce neodsouzení, či zda se jednalo pouze o 

pokus či přípravu tohoto trestného činu. Rovněž tak není důležitá okolnost, že od 

spáchání dřívějšího trestného činu výtržnictví uplynula značně dlouhá době. K takové 

okolnosti však bude třeba přihlédnout při stanovení druhu a výměry trestu.
44

 

 

2.6 Spáchání činu členem organizované skupiny 

Okolností podmiňující užití vyšší trestní sazby je v souladu s ustanovením 

§ 358 odst. 2 písm. b) TrZ rovněž spáchání trestného činu výtržnictví „jako člen 

organizované skupiny“. Co je organizovanou skupinou trestní zákoník výslovně 

nedefinuje. Podle judikatury je to sdružení více osob, v němž je provedena určitá dělba 

úkolů mezi jednotlivými členy. Činnost skupiny je tak charakterizována plánovitostí a 

koordinovaností, čímž je také zvýšena škodlivost případných dopadů pro společnost.
45

 

Organizovaná skupina nemusí mít trvalý charakter a může být utvořena i pouze ad hoc 

ke spáchání jednoho trestného činu. Postačí, že se pachatel do skupiny včelní 

neformálně a podílí se na její činnosti, není třeba výslovného přijetí za člena skupiny. 

Ustálená judikatura dovozuje, že se musí jednat o sdružení nejméně tří trestně 

odpovědných osob.
46

 

Zavedení okolnosti, že pachatel spáchal trestný čin jako člen organizované 

skupiny, jako okolnosti podmiňující užití vyšší trestní sazby, je v případě trestného činu 

výtržnictví zcela určitě na místě. Jedná se o trestný čin, který je ve významné míře 

páchán právě většími skupinami osob. Je tomu tak zejména v případech rušení přípravy, 

průběhu a zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí. 

Dav poskytuje jednotlivým účastníkům pocit anonymity, ve kterém ztrácí zábrany před 

pácháním trestné činnosti. Výtržnická jednání páchaná organizovanými skupinami mají 
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zpravidla za následek nejen narušení veřejného pořádku, ale i závažnější škody na 

majetku a újmu na zdraví poškozených. 

 

2.7 Posuzování činů výtržnické povahy 

Poměrně složité posuzování závažnosti činů výtržnické povahy mohou usnadnit 

následující hlediska. V první řadě je nezbytné uvážit, jaká byla intenzita útoku, jeho 

rysy a průběh, jimiž je výraznou měrou charakterizován především způsob provedení 

činu. Je třeba hodnotit, zda šlo jen o slovní projevy, jako jsou nadávky, povykování, či 

též nebo výlučně o jiné nebezpečnější projevy, kterými jsou fyzické atakování občanů, 

použití násilí, poškozování majetku, a to včetně doprovodných projevů, které k nim 

přistupovaly. Mezi takové doprovodné jevy patří například hlasité spílání, házení 

kamením, povalení židlí nebo stolu a jiná podobná jednání. V tomto kontextu je třeba 

posuzovat, zda pachatel reagoval, případně jakým způsobem, na výzvy jiných občanů, 

eventuálně zakročujících policejních orgánů. Především je významné, zda pachatel po 

vyzvání ustal ve výtržnickém jednání či v něm pokračoval nebo ho dokonce stupňoval. 

Dále je na místě posoudit, za jakých okolností byl čin spáchán. Relevantní bude 

především zkoumat místo, kde k činu došlo, tedy jestli to bylo například na pracovišti, 

na ulici, na jiném veřejném místě, v restauračním zařízení, při shromáždění nebo na 

veřejné schůzi. Významné je rovněž, zda šlo o denní nebo noční dobu, zda spáchal útok 

jednotlivec či více osob, jaký byl věk a fyzická zdatnost napadených občanů. Další 

důležitou okolností pak bude eventuální vliv alkoholu či jiné omamné látky na 

pachatelovo jednání. Zjišťování těchto okolností hraje významnou roli především z toho 

důvodu, že zcela stejné jednání pachatele vykazující rysy výtržnictví může být v 

některém případě posouzeno jako trestný, pokud k němu došlo na slavnostním 

shromáždění občanů a v jiném případě může jít jen o přestupek, pokud k němu došlo 

například při neformální společenské události, ve společnosti již celkově rozjařené. 

Zejména při výtržnostech v restauračních zařízeních, při zábavách, na 

shromážděních je třeba vždy též hodnotit, do jaké míry byl konkrétní výtržností narušen 

jejich průběh a jak na takové jednání pachatele reagovaly ostatní přítomné osoby. 

Rovněž je třeba uvážit, z jakých pohnutek byl čin spáchán, čím byl pachatel 

v daném případě motivován, a to i přesto, že již neplatí požadavek specifické pohnutky 
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spáchání činu „ze zjevné neúcty vůči společnosti", tak jak tomu bylo v minulosti. Je 

zapotřebí také dokazovat a hodnotit, zda šlo o pohnutku, kterou pachatel projevil 

aroganci vůči ostatním občanům, nebo zda šlo o pohnutku do určité míry omluvitelnou, 

např. jednal-li v důsledku předchozí provokace a vybočil jen z rámce normální reakce a 

do jaké míry, popřípadě zda jednání nebylo jen nevhodným projevem.  

Taktéž je třeba zhodnotit, zda výtržnickým jednáním došlo i k následkům jako je 

poranění napadených osob či poškození cizí věci. 

Nakonec je vhodné také zjišťovat, jaký byl dosavadní způsob života pachatele, 

jeho povahové vlastnosti či zda má již nějakou kriminální minulost.
47
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3. Souběh trestného činu výtržnictví s dalšími trestnými činy 

Objektem trestného činu výtržnictví je ochrana klidného občanského soužití proti 

závažnějším útokům, které narušují veřejný klid a pořádek, avšak pachatelovo jednání 

v konkrétním případě často současně směřuje i proti jiným hodnotám, jako je zdraví lidí 

nebo majetek. Pak je třeba vždy posuzovat trestný čin výtržnictví v souběhu s dalšími 

trestnými činy tak, aby byla dostatečně vystižena povaha a závažnost jednání pachatele 

pro společnost. Takovými trestnými činy bývají nejčastěji těžké ublížení na zdraví 

podle § 145 TrZ, ublížení na zdraví podle § 146 TrZ, rvačka podle § 158 TrZ, 

porušování svobody sdružování a shromažďování podle § 179 TrZ, násilí proti orgánu 

veřejné moci podle § 323 TrZ, násilí proti úřední osobě podle § 325 TrZ či poškození 

cizí věci podle § 228 TrZ. 

Ke všem výše vyjmenovaným trestným činům může často docházet na veřejnosti 

či místě veřejnosti přístupném, což by mohlo vybízet k tomu, že každé takové jednání 

pak bude posouzeno v jednočinném souběhu s trestným činem výtržnictví. Avšak při 

posuzování možného souběhu je vždy třeba zhodnotit povahu jednání a nejen 

samotného místa, kde k němu došlo. Výtržnické jednání se musí dotýkat širšího okruhu 

osob tím, že přímo vůči nim směřuje, anebo se jich alespoň dotýká například tím, že 

ruší jejich klid. Aby byla naplněna skutková podstata trestného činu výtržnictví, je 

třeba, aby došlo k významnějšímu rušení veřejného klidu a pořádku.
48

 Především u 

možného souběhu trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví, ke kterému by došlo 

napadením jiného, judikatura opakovaně uvádí, že nelze automaticky považovat každé 

napadení na veřejnosti či místě veřejně přístupném za výtržnost ve smyslu 

§ 358 odst. 1 TrZ.
49

 Tak tomu bude například v případě, že obviněný de facto reaguje na 

bezprostřední hrozbu fyzického násilí ze strany poškozeného vůči jeho manželce, a to 

fyzickým násilím vůči poškozenému, které přerostlo ve vzájemnou potyčku, ve které 

obviněný získal rychle převahu a odpor poškozeného překonal. Za situace, kdy 
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napadení poškozeného obviněným nepřerostlo ve mstu či společensky nepřijatelný 

fyzický trest, nejedná se o výtržnost.
50

 

Pokud se zabýváme jednočinný souběhem trestných činů, je vhodné se zamyslet i 

nad možností jeho vyloučení z důvodu faktické konzumpce. K faktické konzumpci 

podle judikatury dochází v případě, že jeden trestný čin je prostředkem relativně malého 

významu ve srovnání se základním trestným činem nebo vedlejším málo významným 

produktem základního trestného činu.
51

 Faktická konzumpce tedy závisí na konkrétním 

průběhu trestného činu, nelze ji tedy pouze vyvodit z poměrů jednotlivých skutkových 

podstat anebo trestních sankcí.
52

 Ačkoli u trestného činu výtržnictví bude patrně málo 

případů, kdy je výtržnické jednání pachatele pouze bezvýznamným prostředkem nebo 

produktem jiného trestného činu. Přesto nelze tuto možnost zcela vyloučit a její 

uplatnění si lze alespoň teoreticky představit například v případě pachatele trestného 

činu vraždy spáchané veřejně či na místě veřejnosti přístupném, kdy by pachatel svůj 

útok na poškozeného provázel výroky, které by měly charakter hrubé neslušnosti či 

výtržnosti. 
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4. Korespondující přestupky 

Pokud výtržnické jednání nedosahuje takové intenzity, aby se jednalo o trestný čin, 

bude posouzeno pouze jako přestupek. Přestupkem je v souladu s ustanovením 

§ 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „PřeZ“), zaviněné jednání, 

které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno 

v přestupkovém nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle 

zvláštních právních předpisů anebo trestný čin. Zatímco pro odpovědnost za trestný čin 

se vyžaduje podle ustanovení § 13 odst. 2 TrZ úmyslné zavinění, není-li stanoveno 

jinak, k odpovědnosti za přestupek postačí v souladu s ustanovením § 3 PřeZ naopak 

pouze zavinění z nedbalosti, není-li stanoveno jinak. 

Přestupkový zákon postihuje řadu jednání, které do značné míry odpovídají 

skutkové podstatě trestného činu výtržnictví. Korespondujícími přestupky mohou být 

některé přestupky proti veřejnému pořádku upravené v ustanovení § 47 PřeZ a dále 

přestupky proti občanskému soužití upravené v ustanovení § 49 PřeZ. Z ustanovení 

§ 47 odst. 1 PřeZ to bude především porušení nočního klidu, vzbuzení veřejného 

pohoršení, znečistění veřejného prostranství nebo objektu, zničení, poškození nebo 

znečistění turistické nebo jiné orientační značky, porušení podmínky na ochranu 

veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních 

podniků. 

Z ustanovení § 49 odst. 1 PřeZ to pak dále budou ublížení na cti urážkou nebo 

vydáním v posměch, ublížení na zdraví z nedbalosti a úmyslné narušení občanského 

soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým 

obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. 

V případě trestného činu výtržnictví může být v konkrétním případě oproti jiným 

trestným činům výrazně složitější odlišit, kdy jednání dosahuje takové intenzity a 

společenské škodlivosti, že je ho již třeba považovat za trestný čin a nikoliv 

odpovídající přestupek. Není zde žádná jasná hranice a vždy bude záležet na 

individuálním posouzení orgánů činných v trestním řízení, jak jednání zhodnotí 

v konkrétním případě. K tomu jim může být nápomocna především judikatura, ke které 

je však třeba vždy přistupovat s patřičným nadhledem a vědomím specifičnosti každého 

případu. Pokud tedy soud v jednom případě posoudil verbální urážky a plivnutí do tváře 
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na místě veřejnosti přístupném a v přítomnosti více osob jako jednání, které již nelze 

označit jen jako přestupek proti občanskému soužití, nýbrž jako výtržnost spočívající v 

hrubé neslušnosti ve smyslu ustanovení § 358 odst. 1 TrZ
53

, může obdobné jednání být 

příště přesto posouzeno jen jako přestupek, například s ohledem na místo, charakter 

pronesených urážek a intenzitu takového jednání pachatele.  

A právě proto, že v případě výtržnictví chybí ostrá dělící hranice, která by 

určovala, kdy se již bude jednat o trestný čin, bude vždy záležet na výkladu orgánu 

činných v trestním řízení. Proto by tyto orgány měly, možná důkladněji než u jiných 

trestných činů zvažovat, zda není v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 TrZ na místě 

použití zásady subsidiarity trestní represe. Tedy zda se v daném případě skutečně jedná 

o případ natolik společensky škodlivý, že je nutné uplatňovat trestní odpovědnost a 

trestněprávní důsledky s ní spojené nebo zda nepostačí pouze uplatnění odpovědnosti za 

přestupek. Trestněprávní kvalifikaci určitého jednání jako trestného činu je třeba vždy 

považovat až za nejzazší řešení (ultima ratio).  
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5. Zahraniční úprava 

Pokud chceme kriticky a úplně zhodnotit právní úpravu trestného činu výtržnictví, 

je vhodné vedle rozboru současné české právní úpravy a jejího historického vývoje, také 

provést srovnání se zahraniční legislativou a zjistit, zda by nemohla sloužit jako 

inspirace při případné snaze o vylepšení současné formulace skutkové podstaty 

trestného činu výtržnictví podle § 358 TrZ. 

Podle předchozího trestního zákona z roku 1961 byl trestný čin výtržnictví řazen 

v hlavě páté, která upravovala „Trestné čin proti občanskému soužití“. To je kategorie, 

která se v zahraničních úpravách příliš nevyskytuje. Obvykle je trestný čin výtržnictví či 

obdobná jednání spíše řazen do kategorie trestných činů proti veřejnému pořádku, stejně 

jako je tomu podle naší současné úpravy.  

Pro srovnání jsem vybrala úprava sousedního Slovenska, Německa, Rakouska a 

nakonec pro zajímavost také úpravu ruskou. To především z důvodu, že se v poslední 

době lze v médiích zaznamenat názory, že je tento trestný čin zneužíván pro postih 

ruskému státu „nepohodlných osob“. Tedy problém, který se za minulého režimu týkal i 

České republiky.  

Nejbližší české úpravě trestného činu výtržnictví je znění § 364 slovenského 

trestního zákona, což logicky vyplývá z naší společné historie. Naproti tomu rakouská a 

německá úprava se od té naší výrazně liší, a to především tím, že jsou v zásadě určeny 

k postihu závažnějšího jednání, než které spadá pod ustanovení § 358 odst. 1 TrZ. 

 

5.1 Slovensko 

Československý trestní zákon z roku 1961 platil na Slovensku až do roku 2005. 

V novém slovenském trestním zákoně č. 300/2005 Z.z. je trestný čin výtržnictví 

upraven v hlavě deváté nazvané „Trestné činy proti právům a svobodám“ v ustanovení 

§ 364. Výtržnictví se podle něj dopustí ten, kdo slovně anebo fyzicky, veřejně anebo na 

místě veřejnosti přístupném dopustí hrubé neslušnosti anebo výtržnosti. Je zde tedy 

patrné, že nová úprava vychází z původního § 202 TZ a také stejně jako 

§ 358 odst. 1 TrZ nabízí taxativní výpočet jednání, které je třeba považovat za hrubou 

neslušnost a výtržnost. Oproti české úpravě slovenský trestní zákon uvádí navíc 
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hanobení státního symbolu a vyvolání veřejného pohoršení vykonáním pohlavního 

styku anebo vykonáním sexuálního exhibicionismu anebo jiných patologických 

sexuálních praktik, kdy veřejným pohoršením je třeba rozumět jednání, které je 

v příkrém rozporu se zásadami morálky, etiky a občanského soužití a které u skupiny 

lidí vyvolává vážné morální odsouzení a pohoršení. Za takové jednání hrozí odnětí 

svobody až na tři roky. V zásadě tedy odstavec první nepřináší oproti české úpravě 

významný rozdíl, neboť i jednání, která navíc zvláště vyjmenovává lze zahrnout pod 

ustanovení § 358 odst. 1 TrZ. Větší odchylky se vyskytují ve druhém odstavci, kde je 

stanoven trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let pro pachatele, který trestný čin 

výtržnictví spáchá z osobního motivu, závažnějším způsobem jednání nebo 

v přítomnosti skupiny osob mladších osmnácti let. Spácháním činu „z osobního motivu“ 

se v souladu s ustanovením § 140 slovenského trestního zákona rozumí jednání 

pachatele činěné na objednávku, z pomsty, v úmyslu zakrýt anebo ulehčit jiný trestný 

čin, v úmyslu veřejně podněcovat k násilí anebo nenávisti vůči skupině osob nebo 

jednotlivci pro jejich příslušnost k některé rase, národu, národnosti, barvě pleti, etnické 

skupině, rodovému původu anebo pro jejich náboženské vyznání, pokud je zamínkou 

pro vyhrožování z přecházejících důvodů, v úmyslu spáchat trestný čin terorismu, 

z národní, etnické anebo rasové nenávisti anebo z důvodu barvy pleti či sexuálním 

motivem. Pod „závažnější způsob jednání“ se v souladu s § 138 slovenského trestního 

zákona řadí spáchání činu se zbraní, po delší čas, surovým nebo trýznivým způsobem, 

násilím hrozbou násilím anebo hrozbou jiné těžké újmy, vloupáním, využitím tísně, 

nezkušenosti, závislosti anebo podřízenosti, porušením důležité povinnosti vyplývající 

z pachatelova zaměstnání, postavení nebo funkce anebo uložené mu podle zákona, 

organizovanou skupinou anebo na více osobách. Spáchání činu organizovanou skupinou 

je tedy považované za závažnější rovněž podle slovenského trestního zákona. 

Slovenská úprava nepovažuje, na rozdíl od té české, opětovné spáchání trestného 

činu výtržnictví za okolnost zakládající použití vyšší trestní sazby. To pokládám za 

správné, neboť jak jsem již uvedla, může takové ustanovení v některých případech 

působit nepřiměřeně přísně. Avšak jinak zákonnou formulaci nepovažuji za nijak 

výrazně lépe provedenou. Zejména druhý odstavec, který používá termíny závažnější 

způsob jednání a osobní motiv, jejichž interpretace je podle výkladových ustanovení 

trestního zákona velice široká. Výslovné uvedení vykonání pohlavního styku nebo 
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vykonání sexuálního exhibicionismu v demonstrativním výčtu jednání sice může 

napomoci při řešení otázky, která nahota na veřejnosti by měla být posouzena jako 

trestný čin. Nemyslím si však, že české ustanovení o trestném činu výtržnictví jej nějak 

postrádá. Pokud bychom tedy hledali inspiraci, jak zpřesnit formulaci § 358 odst. 1 TrZ, 

slovenská úprava podle mého názoru není vzorem pro její vylepšení, už jen proto, že je 

té naší velice podobná. 

 

5.2 Německo 

Německý trestní zákoník (Strafgesetzbuch, dále jen „StGB“) upravuje v části 

sedmé „Trestné činy proti veřejnému pořádku“. V ustanovení § 125 StGB nalezneme i 

trestný čin nazvaný v originále Landfriedensbruch, který lze přeložit jako „výtržnictví“ 

(případně jako „rušení obecného míru“). Toho se dopustí ten, kdo se jako pachatel nebo 

účastník účastní násilnosti proti osobám nebo věcem anebo se účastní ohrožování lidí 

násilnostmi, které jsou páchány davem spojenými silami a způsobem ohrožujícím 

veřejnou bezpečnost, nebo kdo působí na dav, aby podporoval jeho připravenost k 

takovým činům. Za tento čin je možné uložit peněžitý trest nebo trest odnětí až na tři 

roky. Avšak v případě, že je čin přísněji trestný podle jiných ustanovení zákona, bude 

pachatel posuzován podle nich. V odstavci druhém je pak výslovně zmíněno, že pokud 

jednání naplní trestný čin „odporu proti veřejným činitelům“ upravený v § 113 StGb, je 

třeba postupovat podle jeho ustanovení. 

Dále jsou ještě v § 125a StGB upraveny „zvláště závažné případy výtržnictví“
54

, 

tedy případy, kdy se pachatel dopustí trestného činu výtržnictví podle § 125 StGb a má 

u sebe střelnou zbraň, jinou zbraň s úmyslem užít ji při činu, přivedené jiného svým 

jednáním do smrtelného nebezpečí nebo jej takto vystaví riziku těžkého újmy na zdraví 

anebo se dopustí rabování či způsobí významné škody na cizích věcech. V takových 

případech je možné uložit trest odnětí svobody od šesti měsíců až do deseti let. 

Německá úprava trestného činu výtržnictví je tedy zaměřena na ochranu veřejného 

pořádku proti násilnostem namířeným proti osobám nebo věcem a zdůrazňuje roli davu 

při takovém jednání. Zatímco podle české právní úpravy se v praxi trestný čin 
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výtržnictví často sbíhá s jinými trestnými činy, německá úprava toto v případě 

přísnějšího postihu jednání podle jiného ustanovení vylučuje. Ačkoliv je německá 

úprava velice zajímává, rozdíly oproti té české jsou značné. To také do velké míry 

omezuje úvahy, jak se v ní inspirovat při snaze o vylepšení formulace § 358 odst. 1 TrZ. 

Zejména v případech tzv. diváckého násilí, na něž také ustanovení § 358 TrZ dopadá, 

by ale bylo možné uvažovat o přísnějším postihu obdobně jako podle ustanovení § 125a 

StGB, tedy například přísněji sankcionovat toho, kdo se dopustil výtržnické jednání a 

měl u sebe zbraň. 

 

5.3 Rakousko 

Přestože Česká republika a Rakousko mají svoji společnou právní historii, 

současná právní úprava výtržnictví je podstatně rozdílná. Rakouský trestní zákoník 

(österreichische Strafgesetzbuch, dále jen „öStGB“) upravuje ve svém dvacátém oddílu 

označeném jako „Trestné činy proti veřejnému pořádku“ v § 274 trestný čin nazvaný 

stejně jako v německém trestním zákoníku Landfriedensbruch, tedy „výtržnictví“. Toho 

se dopustí ten, kdo se vědomě účastní srocení množství lidí, které směřuje k tomu, aby 

pod jeho vlivem byla spáchána vražda, zabití, ublížení na zdraví nebo těžké poškození 

věci. Za takový čin hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, avšak pouze pokud 

skutečně dojde k nějakému z vypočtených trestných činů.  

Podle odstavce druhého je pak stanoven trest odnětí svobody až na tři roky pro 

toho, kdo se účastnil srocení jako organizátor nebo jako jeho účastník prováděl některé 

z citovaných jednání nebo přispěl k jeho provedení. 

V souladu se třetím odstavcem je pak zaručena beztrestnost toho, kdo srocení sám 

dobrovolně opustí či se je vážně opustit snaží ještě před tím, než dojde k použití násilí. 

Toto ustanovení se ovšem netýká osoby, která se účastnila srocení ve vedoucím 

postavení. 

Trestný čin výtržnictví podle § 274 öStGb zjevně směřuje proti podstatně 

nebezpečnějšímu jednání, než česká úprava, když pro trestnost vyžaduje, aby došlo 

v důsledku výtržnictví k některému z vyjmenovaných závažných trestných činů. Navíc 

se takového trestného činu nemůže dopustit pachatel osamoceně, nýbrž je nýbrž jeho 
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zákonným znakem je vždy účast více lidí. Taková okolnost je v českém trestním 

zákoníku stanovena pouze jako okolnost podmiňující užití vyšší trestní sazby. 

Za zajímavé považuji znění třetího odstavce stanovující beztrestnost, které může 

motivovat osoby účastnící se rozbouřeného srocení, aby ho opustili dříve, než dojde 

k nějakému škodlivému následku. Nicméně je to ustanovení vhodné z hlediska toho, jak 

je formulován trestný čin výtržnictví v § 274 öStGb, nikoli pro jeho současnou českou 

úpravu v § 358 odst. 1 TrZ. 

 

5.4 Rusko 

Trestní zákoník Ruské federace z roku 1996 upravuje v oddíle devátém nazvaném 

„Trestné činy proti veřejnému pořádku“ v hlavě dvacáté čtvrté označené jako „Trestné 

činy proti veřejné bezpečnosti“ v článku 213 trestný čin „výtržnictví“
55

 a v článku 214 

také trestný čin „vandalství“.
 56

  

Výtržnictví je ruském trestním zákoníku charakterizováno jako hrubé porušování 

veřejného pořádku vyjadřující zjevnou neúctu ke společnosti, pokud je spácháno za 

použití zbraně nebo předmětů použitelných jako zbraň anebo na základě politické, 

ideologické, rasové, etnické či náboženské nenávisti či nepřátelství anebo nenávisti 

nebo nepřátelství vůči jakékoliv sociální skupině. Podle druhého odstavce článku 213 

ruského trestního zákoníku hrozí přísnější postih, pokud je výtržnictví spácháno 

skupinou osob po předchozí domluvě nebo organizovanou skupinou, dále v souvislosti s 

odporem k autoritám, nebo jiná osoba jednající za účelem ochrany veřejného pořádku 

nebo osoby, která zamezuje porušování veřejného pořádku. 

Přestože je trestný čin v ruském trestním zákoníku nazván stejně jako v českém, je 

zjevné, že by měl sloužit k postihu jednání, které je závažnější, než jednání postihované 

podle českého práva. Článek 213 ruského trestního zákoníku k trestnosti jednání 

vyžaduje použití zbraně či obdobného předmětu anebo pohnutku vyplývající z nenávisti 

zakládající se na vyjmenovaných důvodech jako je rasa, náboženství apod. Především 
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ale vyžaduje, aby jednání vyjadřovalo zjevnou neúctou vůči společnosti, tedy znak 

obsažený ve skutkové podstatě trestného činu výtržnictví podle § 202 TZ ve znění 

platném do novely z roku 1973. Druhý odstavec pak vedle spáchání trestného činu jako 

důsledek vzepření osobám strážícím veřejný pořádek jiného stejně jako český trestní 

zákoník odráží vyšší závažnost v případě spáchání činu více osobami. Trestní sazby 

oproti české úpravě o poznání vyšší, podle prvního odstavce článku 213 může být 

kromě peněžitého trestu, trestu povinných nebo nápravných prací uložen i trest odnětí 

svobody až na pět let, podle druhého dokonce až na sedm let.  

Článek 214 ruského trestního zákona postihuje trestný čin označený jako 

vandalství. Tím se rozumí hanobení budov nebo jiných objektů, poškozování majetku v 

prostředcích hromadné dopravy nebo na jiných veřejných místech. Za toto jednání hrozí 

peněžitý trest, povinné práce, nápravné práce nebo trest odnětí svobody na tři měsíce 

Přísněji je posuzováno spáchání vandalství skupinou osob, stejně jako motivy politické, 

ideologické, rasové, etnické či náboženské nenávisti či nepřátelství nebo nenávisti nebo 

nepřátelství vůči jakékoliv sociální skupině, zde může být uložen trest odnětí svobody 

až na tři roky. Český trestní zákoník neupravuje samostatně trestný čin vandalství, 

takové jednání však lze typicky řadit právě pod trestný čin výtržnictví podle § 358 odst. 

1 TrZ, případně ještě v souběhu s trestným činem poškození cizí věci podle § 228 TrZ. 

Za nejvíce problematickou formulaci ve skutkové podstatě výtržnictví v ruském 

trestním zákoníku považuji „spáchání výtržnictví na základě politické, ideologické, 

rasové, etnické či náboženské nenávisti či nepřátelství anebo nenávisti nebo nepřátelství 

vůči jakékoliv sociální skupině“. Domnívám se, že právě tato formulace může sloužit 

k omezení svobody projevu a může být velice snadno zneužita k postihu „nepohodlných 

osob“. 
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6. Divácké násilí 

Jak již bylo řečeno, na základě ustanovení § 358 odst. 1 TrZ lze postihnout celou 

řadu různorodých jednání od vandalských činů po obnažování na veřejnosti. Jedním 

z nejčastějších problémů skloňovaných v souvislosti s trestným činem výtržnictví bylo 

ale v posledních letech násilné a výtržnické chování diváků sportovních utkání, pro něž 

se již vžil pojem divácké násilí. Ačkoliv bývá takové jednání posuzováno nejčastěji jako 

trestný čin výtržnictví, může naplňovat také skutkové podstaty jiných trestných činů, 

jako jsou poškození cizí věci (§ 228 TrZ), ublížení na zdraví (§ 146 TrZ), rvačka (§ 158 

TrZ), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355 TrZ), obecné 

ohrožení (§ 272) apod. 

Divácké násilí provázející sportovní akce je společenským fenoménem, jenž 

výrazně narušuje veřejný pořádek a klidné občanské soužití a rovněž sebou často nese 

značné následky v podobě škody na majetku. Dopouštějí se ho zejména ohraničené 

skupiny osob, které svou jednotu odvozují od příslušnosti k určitému klubu nebo 

národní reprezentaci. Je pro něj charakteristické opakování, plánovitost a také 

manifestační charakter. Koncepční materiály vlády České republiky a Ministerstva 

vnitra vycházejí při definici diváckého násilí z Evropské úmluvy o diváckém násilí při 

sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech (dále jen „Evropská úmluva o 

diváckém násilí“), která ho charakterizuje jako „jednání osob v souvislosti se sportovní 

akcí, které může způsobit nebo působí fyzickou újmu osobám, škodu na majetku nebo 

narušuje veřejný pořádek“
57

 a upřesňují, že k takovému jednání může dojít nejen na 

stadionu, ale i v jeho okolí, a rovněž tak při přesunu diváků na stadion a z něj. 

V celé Evropě je divácké násilí problémem, který se týká v největší míře jediného 

sportu, a to fotbalu. V České republice se ještě občasně objevuje i u ledního hokeje nebo 

futsalu, avšak oproti fotbalu v daleko menší intenzitě. Samozřejmě i v případě akcí 

jiných sportovních odvětví nebo kultury se divácké násilí vyskytuje, ale nikoliv v tak 

velké míře, jako právě u fotbalu a jedná se vždy spíše o jednorázový exces. Není běžné, 

                                                 

57
 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. In: 

Ministerstvo vnitra ČR [online]. Praha 2010 [cit. 2013-06-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-oblasti-divackeho-nasilipdf.aspx>. 



36 

aby byl atletický meeting přerušen, protože na sportovní plochu byla vhozena světlice, 

či dokonce předčasně ukončen, neboť na ni vběhli opilí fanoušci. Naproti tomu fotbal se 

s takovými problémy potýká pravidelně a je spíše výjimkou, když utkání proběhne zcela 

bez problémů. Především si dnes nikdo neumí představit prvoligové fotbalové utkání, 

které by probíhalo bez náležitého zabezpečení. Před vstupem na stadion každého čeká 

prohlídka, zda nevnáší nebezpečné předměty, na stadionu hlídá klidný průběh zápasu 

početně zastoupená pořadatelská služba a před stadionem často čekají připraveni 

policisté, pro případ, že pořadatelská služba svůj těžký úkol nezvládne.  

Ačkoliv divácké násilí nepředstavuje jev zcela nový, v posledních letech je v celé 

Evropě na vzestupu a stal se tak palčivým problémem, pro který se delší dobu snaží 

nalézt řešení politici ve vzájemné spolupráci se zástupci sportu. Strategické dokumenty, 

úmluvy a veškerá legislativa se týkají většinou diváckého násilí obecně, ale vzhledem 

k tomu, že podnětem k jejich přijetí byla zejména problematika fotbalového výtržnictví, 

tak mají na tomto poli i nejvýznamnější dopad. Z toho důvodu je ni zaměřena i další 

část mé práce. 

 

6.1 Česká republika 

Zatímco v minulosti se fotbaloví fanoušci setkávali převážně až na stadionu při 

utkání, zhruba od 80. let dvacátého století se začaly utvářet více organizované skupiny 

fanoušků a od druhé poloviny 90. letech nakonec začaly vznikat především při velkých 

klubech také skupiny radikálních fanoušků přezdívaných „hooligans“. Tyto skupiny 

mají stálé členy, kteří se pravidelně účastní fotbalových zápasů, ale i různých potyček 

na stadionu i mimo něj.  

Důvody vzrůstající frekvence i intenzity diváckého násilí na fotbalových 

stadionech vedly Ministerstvo vnitra k vypracování koncepčního materiálu nazvaného 

„Návrhy opatření k řešení problematiky diváckého násilí“, který byl schválen 

usnesením vlády č. 912 ze dne 23. července 2008. 

Prvním z vytýkaných problémů byla skutečnost, že policie fakticky suplovala roli 

pořadatelských služeb. Nebyl zde žádný právní předpis, na základě kterého by bylo 

možné postihnout pořadatele v případě, že nepřijal dostatečná opatření pro zajištění 

klidného a bezpečného průběhu sportovní akce. Jedinou možností byl disciplinární 
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postih podle vnitřních předpisů Českomoravského fotbalového svazu (dále jen 

„ČMFS“). Ten byl však užíván zřídka a nedostatečné tresty nedokázaly kluby výrazněji 

motivovat ke zlepšení podmínek. V některých případech kluby dokonce nechávaly 

zajištění bezpečnosti prakticky úplně na policii, která ovšem nemohla na rozdíl od 

pořadatele například regulovat vstup opilých a agresivních fanoušků na stadion nebo 

provádět kontroly, zda nevnáší světlice a jiné nebezpečné předměty. Podle nové 

koncepce mělo skončit bezdůvodné privilegované postavení fotbalových klubů a měla 

na ně být přenesena větší část odpovědnosti za bezpečný průběh fotbalového utkání, 

stejně jako takovou odpovědnost má jakákoliv pořadatel jiné akce. Jako další důvod 

pro odchod policie z ochozů fotbalových stadionů uvádí Ministerstvo vnitra skutečnost, 

že „viditelná přítomnost uniformované policie přímo na stadionu často nevede 

k uklidnění situace, ale spíše k eskalaci násilí a útokům přímo proti policistům“. 

S takovým závěrem lze jen souhlasit, pokud je stadion obsazen policií a především 

tzv. těžkooděnci, může to u fanoušků zbytečně vzbuzovat atmosféru, že se nacházejí na 

bojišti, nikoliv na sportovním utkání. 

Výše uvedené požadavky se odrazily ve změně zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu. S účinností od 1. ledna 2009 mají v souladu s ustanovením § 7a tohoto zákona 

vlastníci sportovního zařízení nově povinnost, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a 

majetku ve sportovním zařízení, vydat a zveřejnit návštěvní řád. V něm stanoví zejména 

pravidla pro vstup návštěvníků do sportovního zařízení a pravidla chování návštěvníků 

a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení. 

V případě, že opatření selžou a bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení 

ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření nedojde k obnovení pokojného 

stavu, je vlastník povinen přerušit nebo ukončit probíhající sportovní podnik a bez 

zbytečného odkladu požádat o spolupráci policii. Pokud je ale takové ohrožení 

bezpečnosti osob nebo majetku důsledkem toho, že vlastník neučinil veškerá opatření, 

náleží policii náhrada nákladů vynaložených k obnovení pokojného stavu.  

Úhrada nákladů vynaložených policií tedy nenastupuje v případě nutného zásahu 

automaticky, ale pouze tehdy, když vlastník neučinil všechna potřebná opatření, 

přičemž jako hodnotící kritérium je brána přiměřenost hrozícím rizikům. Logicky lze 

očekávat větší rizika u prvoligových utkání, než v případech exhibičních či 

charitativních zápasů. 
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Za nedodržení předepsaných povinností jsou přesně stanoveny pokuty a kromě 

nich je v souladu s ustanovením § 7b Ministerstvo vnitra navíc oprávněno rozhodnout 

v případech, kdy dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku, že 

konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků. Takový zákaz může být 

uložen až jeden rok, avšak tato doba může být zkrácena v případě přijetí odpovídajících 

opatření k zajištění bezpečnosti.  

Novelou zákona č. 183/2010 Sb. bylo ještě specifikováno, že povinnosti 

související s pořádáním sportovního podniku, se nevztahují na vlastníka, pokud ten své 

povinnosti převede na provozovatele, tedy osobu oprávněnou využít sportovní zařízení 

k uspořádání sportovního podniku. 

Snaha řešit problém diváckého násilí nešla pouze cestou změn legislativních, ale 

bylo nutné změnit i přístup policie a především také fotbalových klubů. Ve spolupráci 

Ministerstva vnitra, Policie ČR, ČMFS a fotbalových klubů vznikl materiál nazvaný 

„Bezpečí na sportovních utkáních“. Jedná se v podstatě o manuál pro fotbalové kluby, 

ve kterém naleznou přehledný seznam doporučení k efektivnější prevenci případů 

diváckého násilí na stadionech tak, aby kluby mohly lépe dostát svým závazkům 

souvisejícím pořádáním fotbalových utkání a na stadionech byla zajištěna bezpečnost. 

V únoru roku 2009 byla také uzavřena nová Dohoda mezi ČMFS a Policejním 

prezidiem (dále jen „Dohoda“), která zohledňuje přenos odpovědnosti za pořádek při 

sportovním utkání na pořadatele a dále vymezuje zásady spolupráce policie a ČMFS při 

konání vnitrostátních i mezinárodních fotbalových utkání. Stanovuje také požadavky na 

pořadatelské služby, stavebně – technické nároky pro fotbalové stadiony a řeší další 

formy spolupráce pořadatelských služeb a policie při utkání. Přestože Dohoda není 

právně vymahatelná, ČMFS na jejím základě zavedl nová pravidla pro udělování licencí 

fotbalovým klubům, která byla poprvé uplatňována pro sezónu 2010/2011. 

Nakonec je vhodné zmínit, že při hledání způsobů řešení problému diváckého 

násilí v České republice se objevovaly i názory, zda se neubírat cestou jedné komplexní 

normy, která by například samostatně upravovala sportovní utkání. Inspirací pro úvahy 

o takovém řešení jistě byla Velká Británie, které k boji s fotbalovým chuligánstvím 

přijala řadu zvláštních zákonů, jimž se blíže věnuji v další části práce. Ministerstvo 

vnitra takový způsob ale odmítlo, neboť zastává názor, že český právní řád obsahuje 

dostatek nástrojů k postihu diváckého násilí, jež lze subsumovat pod řadu ustanovení 
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trestního zákoníku i přestupkového zákona. Ministerstvo vnitra uvádí, že „nedostatky 

v této oblasti nejsou způsobeny ani tak mezerami v legislativě, ale spíše nedostatečným 

využíváním těchto nástrojů v právní praxi“
58

. Pokud se podíváme na statistiky 

Ministerstva vnitra
59

, zjistíme, že zvláště odlišuji prosté „výtržnictví“ a „výtržnictví 

páchané na sportovních a veřejných akcích“. Za rok 2012
60

 bylo zjištěno pouze 41 

případů výtržnictví páchaného na sportovních a veřejných akcích, objasněno bylo 36 

případů. Naproti tomu případů prostého výtržnictví bylo zjištěno 3343 a objasněno 

2686. Lze se domnívat, že významně nižší číslo v případě výtržnictví páchaného na 

sportovních a veřejných akcích neznamená, že by byl boj s tímto problémem tak 

úspěšný. Spíše přetrvává problém určit a dopadnout konkrétní pachatele. V souvislosti 

se snahou o efektivnější postih fotbalových výtržníků byla v září roku 2011 navržena 

změna ustanovení o trestném činu výtržnictví. Demonstrativní výčet jednání uvedených 

v § 358 odst. 1 TrZ měl být rozšířen o „neoprávněný vstup na hrací plochu po skončení 

utkání“ a také „zakrývání si obličeje během sportovního utkání“. Ministr spravedlnosti 

tento návrh při projednávání v Poslanecké sněmovně označil za nadbytečný s odkazem 

na to, že současná úprava je dostačující a navrhl ho zamítnout, což se nakonec také 

stalo. Novelou zákona č. 390/2012 Sb. byl ale změněn alespoň přestupkový zákon. 

Nově se tedy podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. g) se dopustí přestupku proti 

veřejnému pořádku ten, „kdo jako návštěvník před zahájením organizovaného 

sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý 

způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci“. Tuto změnu 

přestupkového zákona hodnotím pozitivně, protože podle mého názoru posílí prevenci 

diváckého násilí, neboť právě ztížená možnost identifikace konkrétního výtržníka 

snižuje jeho zábrany před spácháním činu.  
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 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření. In: 

Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky [online]. Praha 2010 [cit. 2013-06-20]. Dostupné z 

WWW: <http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-situaci-v-oblasti-divackeho-nasilipdf.aspx>. 
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 viz Příloha č. 1 
60

 viz Příloha č. 1 – Tabulka A 
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6.1.1 Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

Ačkoli může být například v případech závažného diváckého násilí vhodné a 

účelné užití trestu odnětí svobody, v zásadě by měly být pachatelům diváckého násilí 

ukládány především tzv. alternativní tresty, které nepředstavují tak citelný zásah do 

života pachatele a můžou daleko lépe zajistit jeho nápravu i vyloučit možnost 

opakování trestného jednání. Za nejvhodnější lze pak jednoznačně označit trest zákazu 

vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.  

Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (dále jen „trest 

zákazu vstupu“) je jedním z nejdůležitějších nástrojů v boji s diváckým násilím. Je to 

novinka, kterou přinesl až trestní zákoník z roku 2009. V původním návrhu tento trest 

však obsažen nebyl a byl do něj doplněn až v průběhu projednávaní v Poslanecké 

sněmovně. Hlavním důvodem pro jeho zavedení byl právě boj s diváckým násilím, 

avšak možnost jeho uplatnění se předpokládala i v dalších oblastech, především v boji 

proti různým formám extremismu. 

Trest zákazu vstupu nalezneme v ustanovení § 52 odst. 1 písm. i) TrZ a blíže je 

rozveden ještě v § 76 a § 77 TrZ. 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 2 TrZ ho lze uložit, i když není ve zvláštní 

části trestního zákoníku výslovně uveden, a to jak vedle jiného trestu, tak i samostatně, 

pokud je ukládán za přečin. 

Maximální délka, na kterou lze tento trest uložit je deset let, naproti tomu žádná 

minimální výměra není trestním zákoníkem stanovena. „Je však třeba, aby uložený trest 

splnil svůj účel, proto nebude zpravidla přicházet v úvahu jeho stanovení v kratší 

výměře než několik měsíců.“
61

 Lze si ale patrně představit, že i poměrně krátký trest 

může být pro skalního fanouška citelným zásahem, který splní svůj účel, pokud se 

v důsledku zákazu vstupu nebude moci zúčastnit například důležitého finálového 

utkání. 

Od případného porušení trestu zákazu vstupu by mělo pachatele odradit, že 

v případě nedodržení podmínek, může být postižen v souladu s ustanovením 
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 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 966. 
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§ 337 odst. 1 písm. d) TrZ za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a 

vykázání, za který mu může být uložen trest odnětí svobody až na tři roky. 

Funkce trestu zákazu vstupu je v první řadě zábranná, neboť pachateli v případě, 

že dodržuje stanovené podmínky trestu, zamezí k vstupu do míst, kde by se opět mohl 

dopouštět stejné trestné činnosti. Rovněž ale plní i funkci preventivní, neboť by měl 

pachatele vytrhnout z dosavadního prostředí fotbalových fanoušků, které patrně 

zapříčinilo jednání, za které byl odsouzen. 

Podle předcházející úpravy bylo možné uložit zákaz vstupu na sportovní akce 

pouze jako přiměřené omezení podle ustanovení § 26 odst. 4 písm. e) TZ. I podle 

nového trestního zákoníku lze v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 písm. e) TrZ 

pachateli uložit omezení spočívající ve zdržení se návštěv nevhodného prostředí, 

sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami. 

Přiměřená omezení a povinnosti však na rozdíl od trestu zákazu vstupu nepředstavují 

sankci, ale jedná se především o preventivní opatření, které má pachateli napomoci, aby 

vedl řádný život. Obsahově je omezení velice podobné trestu zákazu vstupu a lze ho 

uložit pouze tehdy, když nebudou naplněny podmínky pro uložení tohoto trestu, což 

bude především v případě chybějící souvislosti mezi spácháním trestného činu a 

konkrétní akcí. Naopak pokud jsou podmínky pro uložení trestu zákazu vstupu splněny, 

nelze jej nahrazovat pouze omezujícím opatřením.
62

  

Aby mohl být trest zákazu vstupu uložen, je důležité, aby v souladu s ustanovením 

§ 76 odst. 1 TrZ existovala souvislost mezi spácháním úmyslného trestného činu a 

návštěvou takové akce. Musí se jednat o souvislost přímou, bezprostřední nebo užší.
63

 

Taková souvislost zde bude i v případě, že se pachatel nedopustil trestného činu přímo 

na místě konání akce nebo v době jejího konání, avšak čin souvisí s návštěvou této 

konkrétní akce. Takovými případy jsou typicky výtržnická jednání fanoušků po cestě na 

zápas a z něj v ulicích měst, ale i v dopravních prostředcích. Dále tam budou spadat i 

dohodnuté rvačky fanoušků, které se uskutečňují i den před nebo po zápase na určeném 

místě. Naopak za různé potyčky, ke kterým dojde v důsledku přízně k určitému klubu 

například v restauračním zařízení, bez souvislosti s návštěvou utkání, nelze trest zákazu 
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vstupu logicky uložit. Je tedy třeba vždy zjišťovat, zda je dána věcná, místní a časová 

souvislost ke konkrétní sportovní či jiné akci. 

Podstatou trestu je, jak už vyplývá z jeho názvu, že se odsouzenému zakazuje 

„účast“ na soudem stanovených akcích. Účast je přitom třeba chápat jako návštěvu 

takové akce jako divák. Proto nelze takový trest uložit například fotbalovému hráči, 

trenérovi nebo rozhodčímu. V jejich případě by bylo možné ovšem uložit trest zákazu 

činnosti podle ustanovení § 73 TrZ. „Sportovní akcí“ ve smyslu ustanovení 

§ 76 odst. 1 TrZ je třeba rozumět organizovanou sportovní událost nebo soutěž, které se 

účastní diváci. I když se bude jednat v převážné většině o akce se zpoplatněným 

vstupným, není to nezbytnou podmínkou. „Kulturními akcemi“ pak budou například 

hudební koncerty, filmové a divadelní produkce, výstavy apod. Pod pojem „jiné 

společenské akce“ je třeba řadit akce jiného druhu než výše zmíněné, při kterých 

dochází k sociální interakci. Může se jednat například o společenské plesy, taneční 

zábavy, oslavy významných jubileí atd.  

Soud by měl při ukládání trestu zákazu vstupu dbát na co možná nejvíce přesné 

vymezení, o jaký zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce se jedná. 

„Taková konkretizace je ovšem obtížná, protože i jiné než zakázané akce mohou skýtat 

pro pachatele stejnou příležitost a stejné možnosti pro opakování trestného činu jako 

společenská akce, v souvislosti s níž se pachatel trestného činu dopustil.“
64

 Pokud bude 

zákaz vymezen příliš obecně, bude to nepřiměřeně a bezdůvodně omezovat společenský 

život pachatele, příliš úzce vymezený zákaz pak zase nemusí zamezit pachateli 

v pokračování v obdobné trestné činnosti. 

Výkonem trestu zákazu vstupu se zabývá ustanovení § 77 TrZ, ve kterém je 

specifickým způsobem upravena spolupráce odsouzeného s probačním úředníkem. 

Odlišnost způsobu spolupráce vychází z toho, že byl trest zákazu vstupu do trestního 

zákoníku doplněn až zmiňovaným pozměňovacím návrhem, ale také z toho, že tento 

trest má velice specifickou povahu a probační úředníkovi jsou zde svěřeny zvláštní 

pravomoci.  

Původním záměrem Ministerstva vnitra bylo přenechat kontrolu výkonu trestu 

zcela v rukou Probační a mediační služby (dále jen „PMS“). K tomu by však neměla 
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patrně dostatečnou personální kapacitu, navíc by bylo nutné zajistit její fungovaní 

např. o víkendech, kdy se často odehrávají sportovní utkání, tak aby se zde mohli 

odsouzení hlásit. Výkon kontroly byl tedy svěřen PMS ve spolupráci s policií. Policie 

vyslovuje souhlas s probačním plánem, který blíže specifikuje podmínky výkonu trestu, 

především ale příslušné útvary policie evidují, zda se odsouzený dostavil v určenou 

dobu ke kontrole. Veškerá ostatní činnost již ale spočívá pouze na PMS.  

Jakmile soud uloží trest zákazu vstupu a dané rozhodnutí nabude právní moci, 

předseda senátu jeho opis zašle do střediska PMS v územním obvodu okresního soudu, 

kde odsouzený bydlí, případně nemá-li trvalé bydliště, kde se zdržuje nebo kde pracuje. 

Současně také opatřením pověří kontrolou výkonu trestu zákazu vstupu probačního 

úředníka činného v daném obvodu. Tím tedy počíná samotná činnost PMS. Pověřený 

probační úředník v první řadě vyzve odsouzeného, aby se dostavil do střediska PMS 

k projednání podmínek výkonu trestu zákazu vstupu. Forma spolupráce probačního 

úředníka a odsouzeného je vymezena v ustanovení § 77 odst. 1 TrZ, podle kterého je 

odsouzený povinen spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu stanoví, 

zejména postupovat podle stanoveného probačního plánu, vykonávat stanovené 

programy sociálního výcviku a převýchovy, programy psychologického poradenství a 

případně se také podle pokynů dostavovat v období bezprostředně souvisejícím 

s konáním zakázané akce k určenému útvaru policie, považuje-li to probační úředník za 

potřebné. 

Ke specifikaci obsahu výkonu trestu a jeho konkrétní podoby slouží probační plán. 

Ten vypracovává probační úředník, avšak při jeho přípravě je vhodné zapojit i 

odsouzeného, tak aby byl ochoten se mu podrobit a nebyl mu pouze jednostranně 

vnucován. Pokud však odsouzený spolupráci odmítne, probační plán musí být i tak 

zpracován a odsouzený s ním musí být alespoň řádně obeznámen. Skutečnost, že se 

odsouzený na vypracování plánu nepodílel, ho ale nezbavuje povinnosti s probačním 

úředníkem spolupracovat v souladu s probačním plánem. Obsah probačního plánu se v 

první řadě odvíjí vždy od rozhodnutí soudu, kterým byl trest uložen. Druhým kritériem 

bude osobnost pachatele a příčiny páchání trestné činnosti v daném případě. Je tedy 

třeba určit, na jaké časové období se probační plán vypracovává, v jakých intervalech a 

jakým způsobem bude probíhat kontakt mezi odsouzeným a probačním úředníkem, jak 
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bude odsouzený podávat probačnímu úředníkovi důležité informace o své osobě (jako je 

zaměstnání, bydliště apod.). 

Aby byl dosažen účel trestu zákazu vstupu, je třeba zajistit jeho dodržování a 

náležitý výkon. Hlavním prostředkem kontroly je povinnost odsouzeného dostavit se 

v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru 

policie. Tato povinnost ale nepřistupuje automaticky, je třeba, aby ji probační úředník 

v konkrétním případě odsouzenému zvlášť uložil. Probační úředník by měl vždy zvážit, 

zda je v daném případě uložení této povinnosti odůvodněno osobou pachatele a 

okolnostmi případu. Přitom je třeba zohlednit, že se jedná o podstatné omezení osobní 

svobody obviněného. V případě, že probační úředník považuje uložení povinnosti za 

nutné, stanoví konkrétní podmínky jejího výkonu po dohodě s příslušným 

útvarem policie, ke kterému by se měl odsouzený dostavovat. 

Pokud povinnost hlásit se ve stanovenou dobu u příslušného útvaru policie 

odsouzený dodržuje a náležitě spolupracuje s probačním úředníkem, může být 

v průběhu výkonu trestu zákazu vstupu od této povinnosti upuštěno. To by mělo přispět 

k jeho motivaci řádně dodržovat stanovené podmínky. Pokud se naproti tomu 

odsouzený nedostavuje ve stanovenou dobu k příslušnému útvaru policie, může být 

taková okolnost v závažných případech posouzena v souladu s ustanovením 

§ 337 odst. 1 písm. d) TrZ jako „jiné závažné jednání, aby zmařil účel trestu zákazu 

vstupu na kulturní a jiné společenské akce“ a odsouzený může být postižen za trestný 

čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 

 

6.1.2 Soudy na fotbalových stadionech 

Jak uvádí Ministerstvo vnitra ve svém materiálu  Návrhy opatření k řešením 

problematiky diváckého násilí
65

, při boji s diváckým násilím hraje důležitou roli i 

medializace případů. Pokud dojde k potrestání pachatelů diváckého násilí, je důležité 

ukázat, že takové jednání nezůstává bez následků, protože většina pachatelů se této 

trestné činnosti dopouští pod dojmem, že jsou jako součást anonymního davu 
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nepostižitelní. Dále je vhodné, aby případná sankce byla uložena co možná nejrychleji, 

což rovněž působí preventivně a odrazuje další potenciální výtržníky. Vzhledem 

k tomu, že velká část pachatelů diváckého násilí bývá přistižena při činu nebo 

bezprostředně po něm, bude z hlediska trestního řízení na místě využit v souladu 

s ustanovením § 179a an. zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, možnosti zkráceného 

přípravného řízení. V návaznosti na tyto poznatky se také uskutečnil dne 10. května 

2008 při utkání mezi fotbalovými kluby Sparty Praha a Baníku Ostrava zajímavý pilotní 

projekt. Přímo na fotbalovém stadionu pražské Sparty byla pro účely tohoto rizikového 

utkání zřízena jednací síň Obvodního soudu pro Prahu 7. Byli zde přítomni soudci, 

státní zástupci, advokáti i zástupci přestupkové komise, tak aby bylo možné případné 

fotbalové výtržníky ihned potrestat. Celý experiment byl také náležitě prezentován v 

tisku, protože účelem projektu byla i snaha zjistit, zda taková relativní blízkost možného 

postihu bude na fotbalové fanoušky působit preventivně.
66

 Policie při utkání nakonec 

zadržela jen tři osoby, jejichž jednání bylo kvalifikováno pouze jako přestupek, takže 

soudní síň zůstala nevyužita. Podle materiálu Ministerstva vnitra se tento „pilotní 

projekt osvědčil a uvažuje se o jeho dalším rozšíření, především v souvislosti s konáním 

rizikových utkání“.
67

  

Divácké násilí se dnes však neomezuje pouze na fotbalový stadion a dobu utkání, 

ale dochází k němu i po cestě diváků na stadion, případně se fanoušci znepřátelených 

klubů setkávají k dohodnutým potyčkám zcela mimo stadion v jiný den, než se 

uskuteční samotné utkání. Na takové jednání by bohužel speciální soudní síň neměla 

žádný vliv. Nicméně souhlasím, že obzvláště v případě utkání, která jsou hodnocena 

jako riziková, může už pouhá přítomnost soudce přímo na fotbalovém stadionu odradit 

podstatnou část fanoušků od případného páchání trestné činnosti a fungovat tak jako 

jeden z mnoha prostředků zajištění klidného a bezpečného průběhu zápasu. 
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6.2 Boj proti diváckému násilí na mezinárodní úrovni 

Jelikož je divácké násilí problémem, se kterým se potýká celá Evropa a který se 

navíc netýká jen ohraničeně jednotlivých zemí, ale naopak v případě reprezentačních 

utkání či mezinárodních soutěží cestuje i s diváky přes hranice, je třeba v boji s ním 

spolupracovat na mezinárodní úrovni. 

V rámci Evropské unie se diváckým násilím zabývají dva významné dokumenty, 

které vychází z toho, že divácké násilí má v jednotlivých zemích odlišnou podobu, 

intenzitu a rovněž skladba problémových fanoušků je vždy odlišná, nicméně je zde 

potřeba sjednotit alespoň základní postupy, tak aby mohlo být divácké násilí efektivně 

potíráno.  

Prvním dokumentem je usnesení Rady č. 2010/C-165/01 o aktualizované příručce 

s doporučeními pro mezinárodní policejní spolupráci a opatřeními k předcházení násilí a 

výtržnostem a jejich zvládání při mezinárodních fotbalových zápasech, které se týkají 

alespoň jednoho členského státu (tzv. „Handbook“). Jedná se o poslední usnesení Rady 

v této věci, první příručka vznikla už v roce 1999, ta byla následně aktualizována 

nejprve usnesením z roku 2001 a následně usnesením z roku 2006. Handbook se 

zaměřuje především na mezinárodní policejní spolupráci, ale jsou v ní obsaženy i 

odkazy na součinnost policejních sil s dalšími důležitými složkami, jako jsou 

pořadatelé. Ustanovení Handbooku mají formu doporučení a jednotlivé subjekty mají 

možnost konkrétní postupy upravit podle potřeby a charakteru konkrétní sportovní 

události. 

Dalším významným dokumentem je rozhodnutí Rady č. 2002/348/SVV, které 

ukládá členským státům povinnost zřídit nebo určit národních informačních střediska 

policejní povahy. Informační střediska jsou ústřední kontaktní místa určena pro sdílení 

policejních informací v souvislosti s fotbalovými zápasy s mezinárodním rozměrem. 

V důsledku vyhodnocení zkušeností z mistrovství Evropy v roce 2004 a také dosavadní 

mezinárodní policejní spolupráce bylo toto rozhodnutí ještě aktualizováno rozhodnutím 

Rady č. 2007/412/SVV. To přineslo menší změny, které umožňují národním střediskům 

pracovat strukturovanějším a profesionálnějším způsobem. V České republice je činnost 

národního informačního střediska zajišťována prostřednictvím Úřadu služby kriminální 

policie a vyšetřování. 



47 

Problémem diváckého násilí se zabývají státy také na půdě Rady Evropy. 

Nejvýznamnějším dokumentem v rámci její činnosti je bezpochyby již zmiňovaná 

Úmluva o diváckém násilí z roku 1985, kterou Česká republika ratifikovala v roce 1995 

a byla vyhlášena pod č. 118/1995 Sb. Úmluva se týká obecně všech sportů, ale největší 

důraz je však kladen na divácké násilí na fotbalových stadionech, které celou Evropu 

trápí nejvíce. Samotná Úmluva dokonce vznikala v reakci na neštěstí, které se odehrálo 

v roce 1985 při fotbalovém utkání v Bruselu.  

Obsah Úmluvy se zaměřuje především na tři hlavní témata – prevenci, spolupráci a 

represi. Mezi preventivní kroky, které by mohly zamezit násilí na stadionech, řadí 

například kontrolovaný prodej vstupenek, omezení prodeje alkoholických nápojů na 

stadionech, důsledné oddělování soupeřících skupin fanoušků na stadionech, 

bezpečnostní kontroly při vstupu na stadion, projektování stadionů, tak aby byla co 

nejvíce zaručena bezpečnost diváků, podpora sociálních a vzdělávacích programů pro 

prevenci násilí a rasismu. Význam spolupráce mezi sportovními kluby a policejními 

orgány je zdůrazňován především v souvislosti s organizováním významných 

mezinárodních sportovních akcí. V rámci Úmluvy jsou pořádána tzv. přípravná setkání 

na mistrovství Evropy a mistrovství světa, jejichž cílem je především určit možná rizika 

a stanovit postupy, jak jim předcházet. Represivní postupy by měly podle Úmluvy 

vycházet ze spolupráce mezi státy, na základě níž by byli určeni problémoví fanoušci, 

kteří by byli vyloučeni z účasti na fotbalových utkáních. 

Na základě Úmluvy o diváckém násilí vznikl jako hlavní pracovní orgán Stálý 

výbor, jehož pracovní náplní je seznamování se s vývojem v členských zemích, 

sledování dodržování Úmluvy, sběr praktických zkušeností a na podkladě získaných 

informací také příprava nových doporučení pro členské země. Tato doporučení se týkají 

například pořadatelských služeb (Doporučení č. 1/1999), prodeje vstupenek na 

mezinárodní utkání (Doporučení č. 1/2002) nebo úlohy sociálních a výchovných 

opatření pro prevenci násilí ve sportu (Doporučení č. 1/2003). Ministerstvo vnitra 

vydalo v roce 2006 vlastní brožuru nazvanou „Prevence diváckého násilí při 
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sportovních utkáních. Role místních a regionálních orgánů.“, ve které pro fotbalové 

kluby shrnuje tato doporučení z dílny Rady Evropy.
 68

 

 

6.3 Velká Británie 

Velká Británie bývá považována nejen za kolébku fotbalu, ale také fotbalového 

výtržnictví, neboť se s ním potýká asi nejdelší dobu a rovněž nejzávažnější následky 

řádění fotbalových fandů jsou spojené s touto ostrovní velmocí. Angličtí fotbaloví 

fanoušci byli dlouhou dobu nechvalně známí a obávaní po celém světě. Svou pověst si 

vysloužili nespočetnými případy násilného jednání na stadionech a bohužel i oběťmi na 

životech, které tato jednání několikrát přinesla. Jedním z nejtragičtějších případů je 

tragédie, která se odehrála dne 29. května 1985 na Heyselově stadionu v Bruselu před 

finále Poháru mistrů mezi Juventusem a Liverpoolem. Řádění anglických fanoušků si 

tehdy vyžádalo třicet devět obětí na životech a až čtyři stovky zraněných. Angličané 

toužili po odplatě za provokativní jednání Italů při zápase, který se odehrál rok předtím 

v Římě. Ještě před začátkem utkání asi stovka opilých anglických fanoušků zaútočila 

v jednom ze sektorů stadionu na ty italské. Byli přitom ozbrojeni kovovými tyčemi, 

noži a lahvemi. Policie zareagovala pozdě, navíc byla na stadionu v tak malém počtu, že 

by si s rozvášněným davem jen těžko mohla poradit. Italové zůstali obklíčeni, neměli 

kam uniknout a tak se jen tlačili ke stěně tribuny, která se na ně nakonec zřítila. Pod 

troskami umřela řada lidí, další byli následně ušlapáni. Masakr šokoval světovou 

veřejnost o to více, že ho mohla po celou dobu sledovat v přímém televizním přenosu. 

Jako důsledek byly anglické týmy na pět let vyřazeny z evropských pohárových soutěží, 

FC Liverpool měl dokonce trest delší ještě o dva roky. K soudu se však dostalo pouze 

26 násilníků, s trestem odnětí svobody od něj odešlo jen 15 z nich.
69

 

Ještě větší počet obětí si ale vyžádala tragédie, která se odehrála jen o čtyři roky 

později na stadionu v Hillsborough při zápase mezi Nottinghemem a Liverpoolem. 
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Tentokrát ale smrt nezavinilo běsnění skalních fanoušků, ale především špatná práce 

pořadatelů a policie a rovněž tak nevyhovující technický stav stadionu. V důsledku 

zmatku mezi příznivci Liverpoolu, kteří se snažili dostat na stadion jediným 

přístupovým tunelem, bylo 96 lidí ušlapáno či udušeno davem.  

Obě tyto nešťastné události donutily Velkou Británii k podstatným změnám při 

pořádání fotbalových utkání a dnes je tato země považována za vzor při boji s diváckým 

násilím. K tomu dopomohla i celá řada postupně přijatých zvláštních zákonů, jako je 

například Zákon o fotbalových divácích z roku 1989 (Football Spectators Act), Zákon o 

fotbalových trestných činech z roku 1999 (Football Offences Act), Zákon o fotbalových 

výtržnostech z roku 2000 (Football Disorder Act) a další. 

 

6.3.1 Zákon o fotbalových divácích (Football Spectators Act) 

Prvním speciálním zákonem zaměřeným na boj s diváckým násilím na fotbalových 

stadionech je zákon o fotbalových divácích z roku 1989, jeho působnost se nevztahuje 

na celé území Velké Británie, ale pouze na Anglii a Wales. Upravuje pořádání 

fotbalových zápasů, práva a povinnosti návštěvníků, trestné činy související s fotbalem, 

možnost vyslovení zákazu vstupu na stadion, hlášení pachatele na policejní stanici 

v souvislosti s utkáním, na nějž má zakázán vstup. Zákon se uplatní jen v případech 

tzv. regulovaných fotbalových utkání („designated football match“), což jsou utkání 

upravená zákonem o fotbalových divácích nebo zákonem o fotbalové trestné činnosti. 

Jedná se o zápasy členů fotbalové ligy a fotbalové asociace Premier ligy, a to i v případě 

jejich zahraničních utkání, reprezentační utkání nebo zápasy na hřišti registrovaném 

jako domácí hřiště člena ligy. 

Za fotbalové trestné činy jsou považovány ty, které jsou vyjmenované v tomto 

zákoně nebo v zákoně o fotbalových výtržnostech, který ho doplňuje. Zákon o 

fotbalových divácích jako trestné činy uvádí například nošení, držení či použití útočné 

nebo palné zbraně, porušení zákazu vstupu nebo nedostavení se k projednání policejní 

žaloby u soudu. 

Důležitým nástrojem v boji s fotbalovými výtržníky bylo zavedení opatření zákazu 

vstupu na fotbalová utkání („football banning order“), které může soud vydat 

v případě, že byl pachatel uznán vinným za trestný čin spáchaný v souvislosti 
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s fotbalovým utkáním, a má za to, že tento trest pomůže při prevenci výtržností na 

fotbalových stadionech. Soud může rovněž pachateli uložit povinnost hlásit se na 

policejní stanici před fotbalovým utkáním nebo ve stanovené lhůtě před konáním 

zahraničních utkání odevzdat pas, aby nemohl vycestovat. Zákaz může být udělen 

na 3 až 10 let. Evidenci pachatelů, kteří mají zákaz vstupu na fotbalová utkání, vede 

Úřad pro zákazy vstupu („Football Banning Authority“), který také určuje, na jaké 

policejní stanici se bude pachatel případně hlásit. 

Jak bylo uvedeno, zákaz vstupu může být uložen na základě rozhodnutí soudu, ale 

dále mají toto oprávnění také samotné kluby. Takový zákaz vychází z principu práva 

vlastníka nemovitosti a platí pouze pro daný klub. Je vynucován především nevydáním 

klubových permanentek nebo sankcemi při zadržení na stadionu na základě osobní 

znalosti pořadatelů. Na některých stadionech jsou pak dokonce vyvěšeny fotografie se 

jmény fanoušků se zákazem vstupu. Zároveň však bývá uplatňován přístup, že pokud 

fanoušek zákaz poruší, ale chová se slušně, tak aby na sebe neupozornil, je dosaženo 

primárního cíle uloženého opatření – zajištění klidného a bezpečného průběhu zápasu.
70

  

 

6.3.2 Zákon o fotbalových trestných činech (Football Offences Act) 

Jedná se o stručný zákon, který stanovuje tři nové trestné činy, jichž se lze dopustit 

v souvislosti s fotbalovým utkáním. Prvním je vhazování předmětů na hrací plochu 

nebo směrem k ní, anebo do částí, kde se nachází diváci či jiné osoby, aniž by k tomu 

měl dotyčný zákonný důvod či omluvu. Dále se jedná o neslušné nebo rasistické 

skandování a nakonec o vstup na hrací plochu či přilehlou plochu bez povolení. 

 

6.3.3 Zákon o fotbalových výtržnostech (Football Disorder Act) 

Tento zákon novelizoval dříve přijaté zákony a to v prvé řadě Zákon o fotbalových 

divácích. Především bylo zrušeno dříve uplatňované rozlišování mezi zákazy vstupu na 

domácí a zahraniční zápasy a nově platí, že pokud soud zákaz vydá, platí všude. 
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V návaznosti na to byly také stanoveny podmínky odevzdávání cestovního pasu při 

konání zahraničních utkání. Dále zákon zavedl možnost uložení zákazu vstupu i na 

základě civilního řízení a žaloby policie. Účelem tohoto nového opatření bylo zejména 

přispět k prevenci diváckého násilí a také zrychlit soudní řízení, pokud není dostatek 

času ani informací pro vydání zákazu na podkladě trestní obžaloby.
71

 Takový zákaz je 

možné uložit osobě, která se někdy v minulosti dopustila nebo přispěla k násilnému 

jednání či rušení veřejného pořádku ve Velké Británii nebo i jinde, a zároveň je soud 

přesvědčen, že uložení zákazu přispěje k prevenci násilí a veřejného pořádku na 

regulovaném fotbalovém utkání nebo v jeho spojitosti. 

 

6.3.4 Další zákony a opatření pro bezpečnost na fotbalových stadionech 

Mezi další důležité zákony, jejichž ustanovení se vztahují na problematiku 

diváckého násilí, patří především Zákon o policii z roku 1996 (The Police Act) a Zákon 

o sportovních utkáních z roku 1985 (The Sporting Event Act). Nejdůležitějším dopadem 

Zákona o policii je zejména stanovení povinnosti poskytnout policii finanční 

prostředky, v případě její přítomnosti na soukromé akci, mezi které samozřejmě spadají 

i fotbalová utkání. Pro vyčíslení nákladů byla vypracována metodická příručka, která 

upravuje jednotlivé položky, které musí být policii v případě její účasti uhrazeny. 

Kromě platů policistů a nákladů na jejich dopravu na stadion, se jedná například i o 

příspěvek na opotřebení jejich policejní uniformy. Snaha vyhnout se výdajů spojeným s 

účastí policie kluby dostatečně motivuje, aby zajistili bezpečnost na stadionu v co 

největší možné míře samy za pomoci pořadatelských služeb. 

Zákon o sportovních utkáních stanovuje zákaz konzumace a držení alkoholu ve 

vlacích a autobusech zvláště vypravených pro přepravu diváků, za porušení zákona je 

rovněž považována opilost v těchto dopravních prostředcích. Trestné je také vnášení 

alkoholických nápojů, světlic a dělobuchů anebo vstup na stadion v opilosti a rovněž tak 

konzumace alkoholických nápojů během zápasu. Policie může prohledat dopravní 
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prostředky nebo fanoušky čekající na vstup na stadion nebo vyskytující se již na 

stadionu, pokud má důvodné podezření, že porušují tento zákon. 

Kromě řady zákonů nelze zapomínat na důležitou roli samotných klubů při 

zajišťování bezpečnosti na fotbalových stadionech. Každý klub, na jehož hřišti se mají 

konat regulovaná fotbalová utkání, musí nejprve získat licenci od obce, na jejímž území 

sídlí a tuto licenci je pak třeba každoročně obnovovat. Pro zisk licence musí klub splnit 

řadu požadavků ohledně stavebně-technických parametrů stadionu a zajistit různá 

opatření pro bezpečnost diváků. Stadiony mají dnes již pouze místa k sezení, byly 

odstraněny ploty oddělující tribuny a trávník, tribuny jsou monitorovány kamerovým 

systémem a fanoušci jednotlivých týmů jsou od sebe odděleni. V licenci je pak 

stanovena i maximální možná bezpečná kapacita diváků na daném stadionu.  

K lepší spolupráci policie při operacích proti fotbalovým výtržníkům a k 

efektivnějšímu získávání informací slouží speciální složka Národní zpravodajské 

služby - Sekce fotbalového zpravodajství. U každého fotbalového klubu pak působí 

ještě zvláštní policista („Football Intelligence Officer“), který sbírá relevantní 

informace ohledně nebezpečných aktivit příznivců daného klubu a před konkrétním 

zápasem také spolupracuje policistou působícím u druhého klubu. 

 

6.4 Závěrem 

Ačkoliv je speciální fotbalová legislativa Velké Británie inspirující, postupovat 

cestou zvláštního zákona či zákonů není podle mého názoru v našich podmínkách 

vhodné. Ale je zřejmé, že alespoň v některých ohledech nám tato fotbalová velmoc byla 

vzorem. Mám na mysli především zavedení trestu zákazu vstupu a jasnou specifikaci 

odpovědnosti vlastníka či pořadatele za bezpečí na fotbalovém stadionu. Co se týká 

dalších možných legislativních změn, především trestního zákoníku, považuji 

současnou úpravu za dostačující. Nicméně v rámci toho, jak významným a specifickým 

problémem je výtržnictví doprovázející sportovní akce, by bylo možné uvažovat o 

zavedení zvláštní skutkové podstaty. Za nejdůležitější však považuji prevenci 

samotného nebezpečného jednání na stadionech, která závisí především na důsledné 

práci pořadatelské služby. Přetrvávající problém spatřují v nedostatcích při určení a 
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dopadení konkrétních pachatelů. K jeho řešení by mohly napomoci především 

kamerové systémy na stadionech. 
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7. K některým zvláštním druhům výtržnického jednání 

V této poslední kapitole se krátce věnuji některým zvláštním typům jednání, která 

mohou naplňovat znak výtržnosti nebo hrubé neslušnosti a která v právní praxi přinášejí 

zajímavé otázky.  

 

7.1 Obnažování na veřejnosti 

Vnímání obnažení lidského těla veřejným pohledům je proměnlivé s ohledem na 

kulturní prostředí, místo i čas, kde k němu dochází. Posun v hranicích vnímání toho, co 

lze považovat ještě za mravné a co již nikoliv, lze ilustrovat například na dnes již 

úsměvně znějícím judikátu prvorepublikového Nejvyššího správního soudu z 28. května 

1935, podle kterého ke vzbuzení veřejné pohoršení postačilo pouhé „společné táboření 

osob různého pohlaví v přírodě i ve stanech, chatách a srubech – vyjímaje táboření 

rodinné – pobíhání v nedostatečném úboru, zvláště v úboru koupacím mimo obvod 

vykázaných koupališť, zpívání popěvků obsahu nemravného…“.
72

 Kterou nahotu na 

veřejnosti je dnes tedy třeba posuzovat jako hrubou neslušnost a tedy jako trestný čin 

výtržnictví, kdy se bude jednat pouze o korespondující přestupek proti veřejnému 

pořádku a kdy bude odhalení těla zcela v souladu se zákony?  Judikatura je sdílnější 

v případě přestupku „vzbuzení veřejného pohoršení“ podle § 47 odst. 1 písm. c) PřeZ. 

Proto, aby si pachatel tohoto přestupku dopustil, musí své jednání spáchat veřejně, musí 

subjektivně pohoršovat zpravidla více než dvě osoby, které budou tomuto jednání 

obvykle přítomny současně, a jeho jednání musí být v rozporu s tím obsahem 

mravnosti, na němž se společnost shoduje. Veřejné sebeobnažování tak může být 

pohoršující zejména v případě, že je spojeno se sexuálním kontextem, upozorňuje-li na 

nějakou tělesnou abnormalitu či je motivováno snahou pohoršit. Pokud však k obnažení 

dochází bez takových souvislostí, je toto jednání jistě méně pohoršlivé než například 
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využívání výrazněji obnažených těl k v některých reklamách a nebude se jednat o 

přestupek.
 73

 

Pokud jsou vyžadována taková kritéria pro naplnění skutkové podstaty 

korespondujícího přestupku, tím spíše je z nich vhodné vyházet i při posuzování, zda se 

jedná o trestný čin. Slovenský trestní zákon v tomto směru posouzení nahoty více 

usnadňuje, když ve svém ustanovení § 364 výslovně uvádí, že trestného činu výtržnictví 

se dopustí ten, kdo vyvolává veřejné pohoršení vykonáváním pohlavního styku anebo 

vykonáváním sexuálního exhibicionismu anebo jiných patologických sexuálních 

praktik. Za veřejné pohoršení je pak třeba vnímat takové pachatelova jednání, které je v 

příkrém rozporu se zásadami morálky, etiky a občanského soužití, a u skupiny lidí 

vyvolává vážné morální odsouzení a pohoršení.
74

 

V tomto kontextu je hodnoceno odhalování na veřejnosti i podle našeho trestního 

zákoníku. O trestný čin výtržnictví by se mělo jednat jen v těch nejzávažnějších 

případech, jako je provozování pohlavního styku na místě veřejnosti přístupném, anebo 

případy exhibicionismu. Ten lze řadit jako samostatnou kategorii, neboť se jedná oproti 

jiné „veřejné nahotě“ o zvláštní jednání, kdy pachatel motivovaný ukojením svého 

sexuálního pudu narušuje osobní prostor jiné osoby. 

 

7.1.1 Exhibicionismus 

Odborná literatura
75

 zařazuje exhibicionismus mezi tzv. poruchy sexuální 

preference. Vyskytuje se prakticky jen u heterosexuálně orientovaných mužů a je 

charakterizována poruchou ve způsobu dosahování sexuálního vzrušení a uspokojení, 

kterého exhibicionisté dosahují odhalováním genitálu před neznámými ženami či 

dívkami na veřejných místech bez předchozího upozornění či výzvy. Odhalení může být 

také doprovázeno masturbací a erekcí, není to však pravidlem. Většinou pachatel 

udržuje od své oběti určitý odstup a jeho záměrem není navázání dalšího intimního 
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kontaktu. Od své oběti očekává pouze pozornost, zájem, obdiv a k uspokojení mu 

postačuje vědomí, že byl spatřen. V případě, že se takové „pozitivní“ reakce nedočká, 

má tendenci své jednání opakovat. Pokud je však průběh exhibice doprovázen snahou o 

sblížení nebo fyzický kontakt, může to značit, že se pachatel nachází v úvodním stádiu 

vývoje patologické sexuální agresivity nebo sadismu. Své oběti si pachatelé obvykle 

pečlivě vybírají, může se jednat o jednu osamělou ženu, ale i početnější skupinu. 

Obvykle vyhledávají spíše opuštěná místa, někdy ale riskují nebezpečí dopadení a 

exhibují i na frekventovaných místech.  

Vzhledem tomu, že se v případě exhibicionismu jedná o silně nutkavé jednání, 

které pachatelé většinou nezvládají ovládat, dopouští se ho velmi často opakovaně a ve 

většině případů proto nepostačuje ambulantní léčení, ale je vhodnější uložení ústavní 

sexuologické léčby. 

Ve statistikách Ministerstva vnitra je trestný čin výtržnictví spáchaný 

exhibicionistickým jednáním označen jako tzv. ostatní pohlavní úchylky
76

. Podle 

statistik se počet zjištěných činů se pohybuje okolo 200 za rok, je však pravděpodobné, 

že zde bude vysoká míra latentní kriminality a nemalý počet případů není orgánům 

činným v trestním řízení například z důvodu studu oběti nikdy nahlášen. Ačkoliv se 

nemusí jednání exhibicionistů jevit jako zvláště nebezpečné, což může svádět k jeho 

bagatelizaci, je třeba mít na paměti, že pachatel svým jednáním zasahuje do intimní 

sféry oběti, kterou takový zážitek může značně psychicky traumatizovat.  

 

7.2 Napadení členů rychlé záchranné služby 

V důsledku zvyšující se frekvence útoků na členy výjezdové skupiny rychlé 

záchranné služby bylo již několikrát zvažováno, že budou například zařazeni mezi 

osoby uvedené v ustanovení § 327 TrZ tak, aby požívaly ochrany úřední osoby podle 

ustanovení § 323 až 326 TrZ a zároveň nebyli přísněji trestáni. Žádná taková úprava 

však nenašla dostatečnou podporu. Trestní zákoník tedy v současné době považuje 

pouze v souladu s ustanovením § 42 písm. g) TrZ za obecnou přitěžující okolnost, 

pokud pachatel trestný čin spáchal vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví 
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nebo na ochraně majetku. V souvislosti s fyzickými útoky na záchranáře a trestným 

činem výtržnictví se však Nejvyšší soud vyjádřil, že ačkoliv nadále zastává právní 

názor, že každé fyzické napadení, i když se jej pachatel dopustil veřejně nebo na místě 

veřejnosti přístupném, nemusí vždy naplňovat skutkovou podstatu trestného činu 

výtržnictví
77

. Vzhledem k tomu, že řádné fungování rychlé záchranné služby je 

bezpochyby třeba považovat za nedílnou součást veřejného pořádku a celospolečenský 

zájem, je podle názoru Nejvyššího soudu na místě posuzovat nevyprovokovaný a zcela 

zbytečný útok na člena rychlé záchranné služby jako jednání, které narušuje veřejný 

klid a pořádek, projevuje neuctivý postoj k zásadám občanského soužití a naplňuje tak 

znaky skutkové podstaty trestného činu výtržnictví. „Navíc fyzický útok na lékaře rychlé 

záchranné služby při výkonu jeho činnosti je způsobilý negativně se dotknout morálního 

cítění občanů, protože takový útok lze obecně považovat za neslučitelný s obecnými 

pravidly lidské slušnosti a morálky. Je tomu tak už ne z toho důvodu, že pachatel útočí 

proti osobě, která přijela poskytnout profesionální pomoc jiné osobě nacházející se 

v ohrožení zdraví či života, takže násilným útokem pachatele může být zcela zmařeno 

splnění tohoto nanejvýš humánního poslání lékaře (resp. zdravotníka), a to navíc 

mnohdy za situace, kdy o záchraně lidského zdraví a života rozhoduje rychlost a 

součinnost všech zúčastněných.“
78

  

 

7.3 Prostituce 

V rámci snahy vyrovnat se s problematikou nežádoucího vysokého výskytu 

prostituce na veřejných místech v některých městech a obcích byla zvažována i 

novelizace ustanovení o trestném činu výtržnictví. Senátní návrh z ledna roku 1998 

počítal s rozšířením demonstrativního výčtu tehdejšího ustanovení § 202 odst. 1 TZ také 

o jednání spočívající v tom, že pachatel/ka „pohoršlivým způsobem nabízí poskytnutí 

pohlavního styku“. Pohoršlivý způsob nabízení pohlavního styku měl pak podle 

důvodové zprávy znamenat „způsob, který je sto vzbudit pohoršení (urážet morální 

cítění, popřípadě útočit na čest a svobodu) občanů, kteří jsou nebo mohou být 
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vystavování konfrontaci s takovým chováním. Pohoršlivým způsobem nabízení se 

rozumí provokativní, agresivní formy např. obscénní odhalování intimních částí těla, 

oplzlé vyvolávání, lascivní urážlivá gesta, zastupování cesty, zastavování vozidel, 

chytání za oděv, osahávání apod.“
79

  

Není pochyb, že postih jednání souvisejícího s prostitucí, které by mělo charakter 

hrubé neslušnosti, byl možný jak podle předchozího ustanovení § 202 odst. 1 TZ, tak 

podle současného ustanovení § 358 odst. 1 TZ. Domnívám se, že orgány činné 

v trestním řízení neopomíjejí prostituci, protože by jim chyběl jasný „pokyn“ od 

zákonodárce, že je třeba takové jednání postihovat jako trestný čin výtržnictví, jak uvádí 

důvodová zpráva. Spíše je problém takové jednání dokázat. Pokud prostitutky jen 

pasivně čekají u silnice, nelze takové jednání podle mého názoru postihnout jako 

nabízení pohlavního styku pohoršlivým způsobem. Tak by tomu mohlo být jen 

v případě, že se svým vyzývavým chováním, obscénními gesty, nedostatečným 

oblečením a pokřikováním snaží vzbudit pozornost potenciálních zákazníků. 

Pokud tento návrh srovnáme s novelou ustanovení § 202 odst. 1 TZ z roku 2006, 

která rozšířila demonstrativní výčet o rušení přípravy a průběhu organizovaného 

sportovního utkání, zde pokládám výslovné uvedení za účelné. Přestože bylo takové 

jednání také možné postihnout i podle předchozí úpravy, jeho zdůraznění bylo v 

souvislosti s narůstajícím výskytem výtržnického jednání doprovázejícího sportovní 

akce na místě. Obecně formulovaná skutková podstata tak dostává konkrétnější podobu, 

což může potenciálním pachatelům napovědět, že takové jednání je třeba považovat za 

trestné a domnívám se, že v některých případech je také odradit od jeho páchání.  

Naproti tomu navrhovanou změnu týkající se prostituce považuji za nevhodnou, 

neboť se jedná pouze o snahu využívat ustanovení o trestném činu výtržnictví k řešení 

problému, se kterým by se měla společnost vyrovnat zcela jiným způsobem. Ať už 

možností omezení provozovaní prostituce na území města či obce na základě obecně 

závazných vyhlášek, postihem za trestný čin prostituce ohrožující mravní vývoj dětí 
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podle ustanovení § 190 TrZ nebo regulací prostituce na základě nového zvláštního 

zákona.  
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Závěr 

Předpokládala jsem, že po rozboru problémů, které se objevovaly v minulosti, i 

těch, se kterými se potýká současná právní úprava, budu moci tuto práci 

uzavřít návrhem na změnu znění skutkové podstaty, jenž bude klíčem k jejich řešení. 

Dospěla jsem ale k závěru, že legislativní změny ustanovení § 358 TrZ nejsou nezbytně 

nutné. Vždy se bude jednat o jakýsi zbytkový trestný čin, na základě něhož jsou 

postihovány velice nesourodé druhy jednání. Proto také nepovažuji za vhodné ve snaze 

o větší konkretizaci znění jeho skutkové podstaty dále a dále rozšiřovat demonstrativní 

výčet jednání, která je třeba považovat za „hrubou neslušnost“ či „výtržnost“, neboť ten 

současný pokládám za dostačující.  

Pokud bych však měla přeci jen navrhnout nějakou změnu ustanovení § 358 TrZ, 

za smysluplné bych považovala vytvoření samostatné skutkové podstaty věnované 

výtržnictví páchanému při sportovních, kulturních a jiných společenských akcích. 

Ačkoliv k řešení problému diváckého násilí je vhodné postupovat v první řadě cestou 

preventivních nástrojů, kterou se již dnes ubírá jak Česká republika, tak i mezinárodní 

spolupráce v této oblasti, domnívám se, že taková úprava by vyjadřovala specifičnost 

daného problému. Z přijatých legislativních změn na tomto poli je pak třeba kladně 

hodnotit především nově zavedený trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce. Za další vhodný alternativní trest pro pachatele diváckého násilí bych 

pokládala například obecně prospěšné práce vykonávané formou úklidu na sportovních 

stadionech nebo pomoci pořadatelské službě během sportovní či kulturní akce. 

Řešení problému však spatřují spíše než v úpravě samotného znění ustanovení 

§ 358 TrZ ve zlepšení postupu orgánů činných v trestním řízení při jeho posuzování. 

Myslím si, že trestný čin výtržnictví na ně klade vyšší nároky než jiná ustanovení 

trestního zákoníku. Musí se vypořádat s výkladem neurčitých právních pojmů, při 

absenci jasné dělící hranice mezi trestným činem a přestupkem postupovat zdrženlivě a 

trestní odpovědnost uplatňovat pouze v případech společensky škodlivých. Důležitou 

roli zde bude hrát také judikatura, která je při posuzování činů výtržnické povahy 

nepostradatelným pomocníkem. Je ovšem třeba k ní vždy přistupovat dostatečně 

kriticky a s vědomím odlišnosti každého jednotlivého případu. 
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Seznam použitých zkratek 

Právní předpisy 

TrZ   zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; 

TZ   zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon; 

PřeZ   zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích; 

 

 

Judikatura 

R Označení před číslem judikátu znamená, že se jedná o judikát 

uveřejněný ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek; číslo 

označuje pořadové číslo/ročník v trestní části této Sbírky; 

B Označení před číslem judikátu je použito u rozhodnutí a dalších 

materiálů uveřejněných v Bulletinu Nejvyššího soudu ČR (ČSR), 

trestní část; číslo označuje číslo sešitu/ročník a za pomlčkou je 

uváděno pořadové číslo judikátu; 

TR NS  Označení před číslem rozhodnutí znamená, že jde o rozhodnutí 

uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, 

který je vydáván nakladatelstvím C.H. Beck, Praha; číslo 

označuje pořadové číslo sešitu/ročník a za pomlčkou je uváděno 

pořadové číslo judikátu. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: 

Počet zjištěných a objasněných trestných činů výtržnictví v ČR v letech 2010 - 2012 

podle statistik Ministerstva vnitra 

Tabulka A - Počet zjištěných a objasněných trestných činů výtržnictví v ČR v roce 

2012 a meziroční změna oproti roku 2011
80

 
 

TSK81 § TrZ Název Zjištěno Objasněno 

Změna 

oproti roku 

2011 

v % 

Změna 

oproti roku 

2011 

fakticky 

611 
§ 358, 

359 
Výtržnictví 3343 2686 - 4,2 - 147 

612 § 358 

Výtržnictví na 

sportovních a 

veřejných akcích 

41 36 - 39,7 - 27 

614 § 358 
Výtržnictví – útoky 

na záchranáře 
1 1 - 66,7 - 2 

231 § 358 
Ostatní pohlavní 

úchylky 
218 143 7 3,3 

 

 

                                                 

80
 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a oblasti veřejného pořádku na území ČR v roce 2012. In: 

Ministerstvo vnitra [online]. Praha 2013 [cit. 2013-06-20] Dostupné z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx>. 
81

 TSK = takticko-statistická klasifikace Evidenčně statistického systému kriminality PČR. 
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Tabulka B - Počet zjištěných a objasněných trestných činů výtržnictví v ČR v roce 

2011 a meziroční změna oproti roku 2010
82

 
 

TSK § TrZ Název Zjištěno Objasněno 

Změna 

oproti roku 

2010 

v % 

Změna 

oproti roku 

2010 

fakticky 

611 
§ 358, 

359 
Výtržnictví 3490 2778 20,5 593 

612 § 358 

Výtržnictví na 

sportovních a 

veřejných akcích 

68 58 78,0 28 

614 § 358 
Výtržnictví – útoky 

na záchranáře 
3 2 - 72,7 - 8 

231 § 358 
Ostatní pohlavní 

úchylky 
211 116 44,5 65 

 

 

Tabulka C - Počet zjištěných a objasněných trestných činů výtržnictví v ČR v roce 

2010 a meziroční změna oproti roku 2009
83

 
 

TSK* § TrZ Název Zjištěno Objasněno 

Změna 

oproti roku 

2009 

v % 

Změna 

oproti roku 

2009 

fakticky 

611 
§ 358, 

359 
Výtržnictví 2897 2304 365 14,4 

612 § 358 

Výtržnictví na 

sportovních a 

veřejných akcích 

40 31 - 23 - 36,5 

614 § 358 
Výtržnictví – útoky 

na záchranáře 
11 10 - - 

231 § 358 
Ostatní pohlavní 

úchylky 
146 100 - 3,9 - 6 

 

                                                 

82
 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a oblasti veřejného pořádku na území ČR v roce 2011. In: 

Ministerstvo vnitra [online]. Praha 2012 [cit. 2013-06-20] Dostupné z WWW: < 

http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx>. 
83

 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a oblasti veřejného pořádku na území ČR v roce 2010. In: 

Ministerstvo vnitra [online]. Praha 2011 [cit. 2013-06-20] Dostupné z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx>. 
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Příloha č. 2: 

Trestný čin výtržnictví podle Statistického přehledu soudních agend Ministerstva 

spravedlnosti za rok 2010
84

 a 2011
85

 (podle údajů státních zastupitelství a soudů) 

Tabulka A - Celkový počet trestných činů  
 

Trestný čin výtržnictví (§ 358 TrZ) Rok 2011 Rok 2010 

Počet trestných činů celkem 7122 4215 

Vyřízeno proti os. Celkem 6926 4149 

Odloženo 237 158 

 

 

Tabulka B – Počet stíhaných osob 

Stíhané osoby Rok 2011 Rok 2010 

Celkem 3394 1730 

Ženy 158 106 

Mladiství 431 226 

 

 

Tabulka C – Počet obžalovaných osob 

Obžalované osoby Rok 2011 Rok 2010 

Celkem 3077 1566 

Ženy 140 88 

věk 15-17 360 198 

věk 18-19 724 380 

                                                 

84
 Statistická ročenka kriminality – rok 2010. In: Ministerstvo spravedlnosti [online]. 2011 [cit. 2013-06-

20] Dostupné z WWW: < http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html>. 

85
 Statistická ročenka kriminality – rok 2011. In: Ministerstvo spravedlnosti [online]. 2012 [cit. 2013-06-

20] Dostupné z WWW: < http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html>. 
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věk 20-24 724 380 

věk 25-29 497 281 

věk 30-39 709 322 

věk 40-49 274 130 

věk 50 a více 154 74 

 

 

Tabulka D – Počet odsouzených osob 

Odsouzené osoby Rok 2011 Rok 2010 

Celkem 3833 1454 

Ženy 238 87 

Mladiství 216 59 

pod vlivem návykové látky 3 3 

recidivisté (označeni soudem) 202 98 

věk 15-17 213 61 

věk 18-19 447 162 

věk 20-24 988 354 

věk 25-29 717 281 

věk 30-39 911 360 

věk 40-49 370 145 

věk 50 a více 187 91 
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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. 



 

Abstract 

This thesis deals with the issue of the crime of disorderly conduct, which is one of 

the offences against public order covered in the title tenth of the special part of the 

Criminal Code. In accordance with provision of the section 358 of the Criminal Code 

disorderly conduct is defined as committing a gross impropriety or disturbance in public 

or in a publicly accessible place. Primarily this wide formulation of the body of a crime 

using vague concepts makes crime of disorderly conduct so questionable. 

The content of this thesis is divided into seven chapters in order to outline both 

current and past issues related to the crime of disorderly conduct and evaluate the 

changes that have taken place in this field. 

The first chapter focuses on the historical development of legislation in the 

territory of the Czech Republic from 1852 up to the Criminal Code of 1961.  

Second chapter continues with the analysis of current legal regulation of the crime of 

disorderly conduct. The emphasis is placed on mentioned vague concepts and their 

interpretation which can cause difficulties in practice. 

Next chapter deals with possible concurrence of the crime of disorderly conduct 

with other criminal offences which use to happen in practice very often. Corresponding 

offences are also mentioned there, including the principle of subsidiarity of the penal 

repression, which relates to them. 

The fifth chapter explores criminal codes of neighbouring countries - Austria, 

Germany and Slovakia and for interest also Russia. The aim is to compare foreign 

regulations of the crime of disorderly conduct or similar offences and also find eventual 

inspiration for proposals for the possible improvement of Czech legislation. 

Then the sixth chapter focuses closer on the phenomenon of spectator violence 

which is closely related to the crime of disorderly conduct. This chapter is divided into 

three parts. First part analyses problem of spectator violence from the perspective of the 

Czech Republic, second part describes measures which have been taken in this field at 

the international level and third part concludes this topic with special football legislation 

in Great Britain.  

Finally there are some specific types of disorderly conduct mentioned in the last 

chapter. 



 

Conclusion of this thesis summarizes main mentioned issues of the crime of 

disorderly conduct and also reflects an effort to articulate my own proposals for solving 

issues of the crime of disorderly conduct. 
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