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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 19/2022. 
Č .j.: MJ/60629/2022 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 16. 11. 2022 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor pr estupku, jako povinny  subjekt, z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, 
ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení:  

Zda zaznamenáváte zvyšování kriminality mladistvých v uplynulých 3 letech? 

Jaká je věková struktura pachatelů přestupků, zejména ve věkové kategorii 10 - 26 let? 

O jaké typy přestupků jde? 

Vyskytuje se v naší lokalitě nějaký specifický problém (např. záškoláctví, sexuální činnost, návykové látky)? 

Jaké jsou způsoby řešení přestupků u dětí a mladistvých (obecně prospěšné práce, finanční trest apod.)? 
 
K žádosti bylo sděleno: 

 
Spra vní  orga n vyr izuje z a dost v souladu se smyslem a u c elem za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m 
pr í stupu informací m. 
 
1) Spra vní  orga n nezaznamenal zvys ova ní  kriminality mladistvy ch v uplynuly ch tr ech letech. 
Rozhodna  období  se lis í  o jednotky pr í padu  pro cely  spra vní  obvod. Poc et ozna mení  o pr estupku 
se pohybuje mezi 30-40 pr í pady na padu roc ne , pr ic emz  ne ktera  ozna mení  nejsou ve vy sledku 
vyhodnocena jako pr estupky, a to z du vodu absence obligatorní ch znaku  skutkove  podstaty, coz  
znamena , z e od poc a tku jedna ní  mladistve ho nebylo pr estupkem. 
 
2) Mladistve ho definuje § 55 za kona c . 251/2016 Sb. za kona o odpove dnosti za pr estupky a r í zení  
o nich, kdy je to ten, ktery  v dobe  spa cha ní  pr estupku dovrs í  patna cty  rok ve ku a nepr ekroc í  osmna cty  
rok sve ho ve ku. Ž tohoto du vodu nejsou v pr í pade  nedovrs ení  ve ku 15 let u pachatele naplne ny pojmove  
znaky pr estupku (konkre tne  absentuje obecny  znak pr estupku, ktery m je ve k). Pokud se takove  
ozna mení  objeví , tak je obligatorne  odkla da no. Ža sledovane  období  se jedna  o jednotky pr í padu .  
 
V pr í pade  ve kove  struktury od 15 do 18 let pr evaz ují  pachatele  pr estupku , ktery m je v dobe  projedna ní  
ve ci 17 let. Pote  na sledují  pachatele  ve ve ku 16 let v dobe  projedna ní  ve ci. Me ne  jsou zastoupení  
pachatele  ve ve ku 15 let v dobe  projedna ní  ve ci. Žde se ve k pachatele mu z e v dobe  spa cha ní  pr estupku 
a projedna ní  ve ci mí rne  lis it, ale je moz no r í ci, z e nejví ce mladistvy ch pachatelu  je ve ve ku 17 a 16 let. 
 
V pr í pade  ve kove  struktury pachatelu  od 18 do 26 let pak spra vní  orga n konstatuje, z e je rozvrz ení  
nahodile , kdy spra vní  orga n povaz uje tyto osoby za dospe le  pachatele. Nicme ne  pr í padny  ve k blí zky  
mladistve mu bere pr i vedení  r í zení  v potaz. 
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3) V pr í pade  mladistvy ch jsou nejví ce pa cha ny pr estupku proti majetku (podle § 8 za kona 
o ne ktery ch pr estupcí ch), na sledovane  pr estupky proti obc anske mu souz ití  (podle § 7 za kona 
o ne ktery ch pr estupcí ch).  
Pr estupky proti majetku jsou pak zejme na pos kození  cizí  ve ci a kra dez e.  
Pr estupky proti obc anske mu souz ití  jsou pak zejme na hruba  jedna ní  narus ují cí  obc anske  souz ití , me ne  
pak ne jake  vulgarity c i zpu sobení  ne jake ho zrane ní .  
Ž pr estupku , ktere  je moz no zmí nit, z e jsou take  obc asne  pa cha ny je to poda ní  alkoholu dí te ti mlads í  
18 let (§ 35 odst. 1 pí sm. j) za kona c . 65/2017 Sb., o ochrane  zdraví  pr ed s kodlivy mi u c inky na vykovy ch 
la tek). Nicme ne  to se nede je pr í lis  c asto, ope t se jedna  o jednotky pr í padu  roc ne , kdy mladiství  umoz ní  
ne jake mu dí te ti (za dí te  je dle tohoto za kona povaz ova na osoba mlads í  18 let) konzumovat alkohol.  
 
4) Ne, z a dny  proble m nebyl zaznamena n.  
V pr í pade  „za s kola ctví “ pak spra vní  orga n r es í  pro odpove dnost za pr estupek za konne  za stupce de tí . 
V dane m spra vní m obvodu nebyl zaznamena n na ru st „za s kola ctví “. 
 
5) Jednotlive  spra vní  tresty jsou obecne  upraveny v § 45 az  § 50 za kona o odpove dnosti 
za pr estupky a r í zení  o nich. V pr í pade  mladistvy ch pak existují  jejich modifikace a na lez itosti, pr i jejich 
ukla da ní , ktere  nalezneme v  § 56 az  § 59 za kona o odpove dnosti za pr estupky a r í zení  o nich. Spra vní  
orga n ukla da  pr edevs í m spra vní  trest pokuty, kdy pr i jeho ukla da ní  zejme na pr ihlí z í  k jeho osobnosti, 
ve ku, rozumove  a mravní  vyspe losti a k jeho osobní m pome ru m, aby jeho dals í  vy voj byl co nejme ne  
ohroz en. Žjednodus ene  lze r í ci, z e obecne  mladistve mu nelze uloz it pokutu, její z  c a stka pr esahuje 5000,- 
Kc . Spra vní  orga n pr i ukla da ní  pokuty zejme na hledí  na to, aby pokuta nebyla pro mladistve ho likvidac ní  
a me la vy chovny  charakter. Obecne  prospe s ne  pra ce spra vní  orga n nemu z e ukla dat. 
 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky.  
 
Odbor tajemníka  
Organizační oddělení  
Masarykovo nám. 167/1, Jeseník 


