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Vážený pan

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném
přístupu k informacím dne 27.02.2019, Vám v návaznosti na uhrazení požadovaných nákladů spojených
s vyřízením žádosti, požadované informace v plném rozsahu sdělujeme, viz níže uvedený soupis
přestupků proti občanskému soužití, které zdejší správní orgán řešil v letech 2017 a 2018, při kterých
došlo k poranění hlavy jednáním pachatele a uvedením výše sankce, resp. správního trestu.

Rok 2017:
1) Přestupek proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění (dále jen „zákon o přestupcích“), kterého se úmyslně dopustil XXX dne 13.12.2016
v 10:07 hodin v NNN, ublížením na zdraví jinému, když fyzicky napadl YYY, tím způsobem, že jej udeřil
otevřenou dlaní pravé ruky na levou stranu hlavy a vzápětí hřbetem pravé ruky na pravou stranu hlavy
a následně jej srazil na zem, kde jej ještě minimálně jednou udeřil do horní části těla, čímž YYY způsobil
zhmoždění zad, oděrky v oblasti obou loktů, na hlavě a na krku a bolestivost v oblasti pravého ramene
a dolní hrudní páteře, v důsledku čehož byl YYY ošetřen – pokuta 1.000 Kč.
2) Dne 21.12.2016 ve 13:10 hod. ve vlaku ze směru Nymburk do Prahy před stanicí NNN napadl XXX YYY,
a to tak, že jej v uličce ve vlaku udeřil pěstí do hlavy a poté strčil tak, že YYY přepadl přes sedačku na
záda a udeřil se hlavou o stěnu vagónu, čímž se obviněný dopustil přestupku proti občanskému soužití
dle 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích tím, že jinému ublížil na zdraví - napomenutí.
3) XXX byl uznán vinným z přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. b) zákona
o přestupcích, kterého se dopustil dne 05.02.2017 v době od 14:30 hodin do 14:40 hodin, když fyzicky
napadl YYY tak, že ho po předchozí slovní rozepři bez varování udeřil pěstí do obličeje a tím mu způsobil
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tržnou ránu nad levým okem, jež si vyžádala lékařské ošetření, čímž se dopustil úmyslného protiprávního
jednání, kterým jinému ublížil na zdraví – pokuta 1.000 Kč.
4) Přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, kterého se
dopustil XXX dne 23.03.2017 v době kolem 22:15 hodin v obci NNN ublížením jinému na zdraví, když
třikrát udeřil pěstí do obličeje YYY, který v důsledku tohoto napadení upadl na zem, čímž mu dle lékařské
zprávy způsobil drobnou exkoriaci na nose, otok nosu, drobnou exkoriaci horního rtu, kontuzi levé ruky,
pravého zápěstí a pravé kyčle – pokuta 1.000 Kč.
5) Obviněný mladistvý XXX se dopustil úmyslně přestupků proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1
písm. b) zákona o přestupcích dne 25.03.2017 v NNN v době přibližně od 17:00 hodin do 17:10 hodin
tím, že opakovaně fyzicky napadl YYY tak, že: a) jej prvně udeřil dvakrát pěstí do levé tváře, b) následně
jej udeřil pěstí do pravého spánku, v důsledku čehož se YYY, kousl do jazyka s následným krvácením
z ústní dutiny, c) přičemž obviněný pokračoval ve svém fyzickém útoku a popálil YYY, hořící cigaretou
v oblasti levé tváře obličeje, čímž mu způsobil podlitinu v oblasti pravého spánku a levé části obličeje,
poranění jazyka s následným krvácením a popáleninu na levé tváři, když všechna tato zranění si vyžádala
lékařské ošetření – pokuta 3.000 Kč.
6) Přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích"), kterého se
dopustil XXX dne 12.09.2017 v době kolem 11:00 hodin v NNN, když ublížil na zdraví YYY, kterého udeřil
půllitrem do hlavy, kterého musela ošetřit na místo přivolaná Rychlá záchranná služba, přičemž YYY
utrpěl drobné tržné ranky za oběma ušima, které mu musely být následně sešity – pokuta 2.000 Kč.
7) Přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích
spáchaný ublížením jinému na zdraví, kterého se dopustil XXX tím, že dne 24.09.2017 v době kolem
19:45 hod. v NNN, když z nedbalosti ublížil na zdraví YYY, kterého udeřil rukou do oblasti levého ucha,
přičemž napadený spadl na zem, čímž u něj došlo ke zdravotní újmě, exkoriacím a kontuzi levého ucha,
pravého ramene, levého lokte, levé ruky, levého kolene a hlezna pravé nohy s následnou pracovní
neschopností trvající do 31.10.2017 – pokuta 1.000 Kč.
8) Dne 26.10.2017 v době kolem 11:50 hodin při cestě vlakem č. OS 5821 jedoucím z Prahy - Masarykova
nádraží směrem do Kolína v NNN se XXX, dopustila přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1
písm. c) bod 4 zákona o některých přestupcích tím, že úmyslně narušila občanské soužití tak, že se vůči
jinému dopustila jiného hrubého jednání, když po slovní roztržce udeřila do levého ramene a následně
udeřila rukou do hlavy YYY – pokuta 6.000 Kč.
9) Přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích,
spáchaný ublížením na zdraví jinému, kterého se XXX dopustil v úmyslu nepřímém tím, že dne
03.11.2017 v době kolem 07:00 hod. v blízkosti autobusové zastávky v NNN ublížil na zdraví YYY, kterého
poté, co YYY při útěku v obavě z možného fyzického napadení zakopl a upadl, minimálně dvakrát udeřil
rukou do hlavy a způsobil mu tak hematom a lehký otok v levé spánkové oblasti, kdy napadený pro
uvedené zranění vyhledal lékařské ošetření – pokuta 500 Kč.

Rok 2018:
1) Přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích
spáchaný ublížením na zdraví jinému, kterého se XXX dopustil v nedbalosti vědomé tím, že dne
02.11.2017 v dopoledních hodinách v NNN udeřil rukou do obličeje ml. YYY, takovou silou, že mu
přivodil „kontuzi obličeje", resp. „lehký otok v oblasti pravé lícní kosti", pro kterou napadený vyhledal
lékařské ošetření, a dále dne 03.11.2017 v době kolem 11:00 hod. v blízkosti obchodu s potravinami
v NNN XXX kopl nohou do hlavy YYY tak, že mu způsobil „lehký otřes mozku" a „lehkou deviaci nosu
doprava", kdy si uvedené zranění vyžádalo hospitalizaci YYY v době od 03.11.2017 do 06.11.2017 –
pokuta 1.000 Kč.
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2) Přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, spáchaný ublížením na zdraví jinému, kterého se v nedbalosti vědomé
dopustil XXX tím, že dne 20.01.2018 v době kolem 02:15 hod. na romské zábavě v NNN po předchozích
provokacích ze strany YYY a vzájemné hádce udeřil YYY zezadu pěstí do hlavy tak, že napadený spadl na
zem, kde se udeřil do levé poloviny obličeje, přičemž u něj došlo ke zdravotní újmě, „lehkému otoku
a podkožnímu krevnímu výronu levé poloviny obličeje s povrchní drobnou tržnou rankou nad obočím
a na tváři délky 25 mm a lehkému otoku měkkých tkání týlní krajiny hlavy", pro kterou vyhledal lékařské
ošetření na chirurgické ambulanci nemocnice v NNN a následně byl v době od 20.01.2018 do 16.02.2018
v pracovní neschopnosti – pokuta 1.000 Kč.
3) Dne 20.02.2018 v době od 18:05 hodin do 18:10 hodin v NNN se XXX, úmyslně dopustil přestupku
proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích tím, že jinému ublížil
na zdraví, když po předchozí slovní rozepři udeřil YYY, otevřenou dlaní do levé části hlavy, v důsledku
čehož YYY vypadnul 1. zub vlevo nahoře a následně 2. zub vlevo nahoře – pokuta 2.000 Kč.
4) Přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích
spáchaný ublížením na zdraví jinému, kterého se dopustil XXX v nedbalosti vědomé tím, že dne
24.02.2018 v době kolem 23:40 hod. v NNN ublížil na zdraví YYY, kterého udeřil dvěma ranami pěstí do
obličeje tak, že jedním z těchto úderů zasáhl oblast úst, přičemž mu přivodil zdravotní újmu spočívající
v pohmoždění dolního rtu – pokuta 1.500 Kč.
5) Přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích
spáchaný ublížením na zdraví jinému, kterého se dopustil XXX v nedbalosti vědomé tím, že dne
28.03.2018 v době po 14:15 hod. na veřejném prostranství NNN srazil na zem ml. YYY, udeřil ho
minimálně jednou rukou do hlavy a minimálně jednou ho kopl nohou do oblasti pravého boku, přičemž
mu způsobil „kontuzi zad" a „povrchní poranění vlasové části hlavy", resp. „steklý hematom frontální
krajiny vpravo až k úhlu mandibuly", kdy si uvedené zranění vyžádalo hospitalizaci napadeného do
následujícího dne – pokuta 1.000 Kč.
6) Přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích
spáchaný ublížením na zdraví jinému, kterého se dopustil XXX přinejmenším v nedbalosti vědomé tím, že
dne 11.06.2018 v době kolem 19:45 hod. na chodníku před prodejnou rybářských potřeb v NNN fyzicky
napadl nezl. YYY tak, že ho udeřil rukou zezadu do levé strany hlavy za ucho takovou silou, že mu
způsobil zdravotní újmu – „kontuzi lbi", resp. objektivně „otok P vlevo", pro kterou napadený vyhledal
lékařské ošetření – pokuta 1.000 Kč.
7) Přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, spáchaný ublížením na zdraví jinému, kterého se XXX dopustil tím, že dne
17.08.2018 v době kolem 16:30 hod. v NNN v nedbalosti ublížil na zdraví YYY, kterého udeřil pěstí ruky
do oblasti obočí vlevo tak, že mu přivodil „kontuzi lbi, tržnou ránu obočí a kontuzi očního víčka vlevo" –
pokuta 1.000 Kč.
(Vysvětlivky: XXX – obviněný, YYY – oznamovatel, poškozený, postižený, NNN – místo činu)
S pozdravem

Mgr. Jiří Myška
vedoucí oddělení přestupkových agend
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