
Trestného činu loupeže se dopustíš, když… 
• proti jinému použiješ násilí nebo pohrůžky 
  bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci 
  (dáš pěstí cyklistovi, abys ho shodil z kola a to mu poté 
  odcizil) 

Trestného činu ublížení na zdraví se dopustíš, 
když… 

• někomu způsobíš újmu na zdraví tím, že mu způsobíš 
  zranění (zbiješ ho, přirazíš ho na ostrý předmět apod.), 
  které mu znemožní vykonávat běžné činnosti (práce, 
  studium, užívání důchodu). 

Pohlavního zneužívání se na Tobě dopustí 
pachatel, když… 

• s Tebou vykoná soulož nebo Tě jinak pohlavně zneužije 
   (osahávání, nucení k jiným praktikám) a je Ti méně než 
   patnáct let. 

Znásilnění se na Tobě dopustí pachatel, když… 
• Tě násilím nebo pod pohrůžkou bezprostředního 
  násilí donutí k souloži nebo k jinému obdobnému 
  pohlavnímu styku (orální sex apod.). 

Dostupné informační letáky: 
• Cestovní doklady 
• Dávky sociální péče 
• Dopravní agenda (Řidičský průkaz, Mezinárodní řidičský 
průkaz, 
  Výpis z bodového systému) 
• Evidence obyvatel (Přihlášení, Zrušení trvalého pobytu) 
• Krizové situace 
• Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) 
• Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matričních dokladů) 
• Matrika III (Výpisy z rejstříků, Ověřování pravosti podpisu 
a shody opisu) 
• Náhradní rodinná péče (Osvojení, Pěstounská péče, 
Poručnictví) 
• Nepořádek kolem nás 
• Občanský průkaz 
• Poplatky (ze psů, za komunální odpad) 
• Práva občana při komunikaci s úřadem 
• Právní odpovědnost náctiletých 
• Průkaz mimořádných výhod 
• Rozchod rodičů 
• Trestná činnost a výchovné problémy u nezletilých a 
mladistvých 
• Týrané a zneužívané děti 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 

pondělí a středa 
18.00 
úterý a čtvrtek 
pátek 

8.00–17.00 
8.00-16.00 
8.00–14.00 

RÁDCE 

OBČANA  

Právní 
odpovědnost 
náctiletých 

Kontakt: 
Magistrát města Liberce, 
odbor sociálních a zdravotních služeb, 
odd. sociální prevence, 
1. máje 108, Liberec 3 (budova Uranu). 
Tel. ústředna: 485 244 999 
Tel. sekretariátu odboru: 485 244 981 
Telefonní seznam v aktuálním stavu naleznete na: 
www.liberec.cz – kontakty. 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, 
kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost 
uzavřeny. 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 

Letáky jsou k dispozici ke stažení na 
www.liberec.cz 



 

Chceme Ti poradit, protože: 
• se dostáváš do nebezpečného věku, kdy jsi snadněji 
   ovlivnitelný kamarády a mohl bys podlehnout 
   nepříznivým svodům 
• by ses mohl stát obětí trestného činu 
• jsi již dosáhl patnácti let nebo se tomuto věku přibližuješ 
   a staneš se trestně odpovědným. 

Proto je nutné, aby ses seznámil alespoň s těmito vybra- 
nými druhy přestupků a trestných činů. 

Přestupku proti majetku se dopustíš, když… 
Co je to trestný čin? 

• někomu odcizíš věc, která není dražší než pět tisíc korun 
   (např. krádež v obchodě či krádež oblečení v šatně) 
• zpronevěříš, podvodem získáš nebo zničíš či poškodíš 
   něčí majetek, úmyslně neoprávněně použiješ cizí 
   majetek nebo si necháš věc, kterou najdeš 
• úmyslně ukryješ věc, která byla získána přestupkem 
   (např. drobnou krádeží). 

Trestem za přestupek může být pokuta do 1 000 Kč, 
u mladistvého do 500 Kč. Tyto pokuty může uložit stráž- 
ník městské policie na místě v blokovém řízení. V přípa- 
dě, že nesouhlasíš s tím, že jsi přestupek spáchal, nebo 
pácháš přestupky opakovaně, mohou strážníci přestupek 
předat k projednání na přestupkové oddělení Magistrátu 
města Liberce nebo k dořešení Policii ČR. 

Trestný čin je takový čin, který: 
• je definován v trestním zákoně (vražda, loupež, 
   krádež, padělání peněz, …) 
• dosahuje značného stupně nebezpečnosti pro 
   společnost (např. krádež jablka na tržnici je sice 
   pro společnost věcí škodlivou, avšak nebezpečnost 
   pro společnost nebude tak vysoká, aby bylo nutné 
   pachatele trestně stíhat). 

Osoba, která spáchá trestný čin, je pachatelem trest- 
ného činu. Je-li více pachatelů, trestní zákon je nazý- 
vá spolupachateli. Zákon pamatuje i na případy, kdy 
se někdo účastní na trestném činu nebo jeho poku- 
su, přestože se nepodílí přímo na samotném spáchá- 
ní činu. Podle povahy takové účasti jsou rozlišováni or- 
ganizátoři (ten, kdo spáchání trestného činu připravil 
nebo řídil), návodci (navedli jiného ke spáchání trestné- 
ho činu), pomocníci (poskytli jinému pomoc ke spáchá- 
ní trestného činu). 

Trestného činu krádeže se dopustíš, když… 
• odcizíš věc dražší než pět tisíc korun 
• se vloupáš do jakéhokoli uzavřeného prostoru, 
   což znamená, že vnikneš do bytu, domu, zahrady, 
   auta, ale i příruční pokladny, a to lstí, nedovoleným 
   překonáním uzamčení nebo překonáním jiné 
   jisticí překážky s použitím síly, např. rozbitím okna 
   (Trestným činem je už samotné vniknutí do těchto 
   prostor, nemusíš ani nic ukrást.) 
• odcizíš někomu věci, které má na sobě nebo při sobě 
   (oblečení, šperky, mobilní telefon, věci v kapse nebo 
   kabelce) 
• bezprostředně po krádeži si uchováš věc násilím 
   nebo pohrůžkou bezprostředního násilí (Vezmeš 
   někomu bundu a nebudeš mu ji chtít vrátit. On si ji 
   bude chtít vzít zpět a ty ho zbiješ.). 

Co je to přestupek? 
Přestupek je méně závažné protiprávní jednání, kterým 
pachatel porušuje zájem společnosti, např. drobná krá- 
dež, rušení nočního klidu, odhazování odpadků apod. 

Přestupku proti veřejnému pořádku se dopustíš, 
když... 

• porušíš noční klid například křičením na ulici nebo 
   velmi nahlas puštěnou hudbou při večírku 
• vzbudíš veřejné pohoršení třeba obnažováním se na 
   ulici 
• znečistíš veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt, 
   nejčastěji pohazováním odpadků nebo nedopalků 
   cigaret 
• neuposlechneš výzvy veřejného činitele při výkonu jeho 
   pravomoci 
• uložíš neoprávněně odpad mimo vyhrazená místa, čili 
   založíš černou skládku 

Přestupku proti občanskému soužití se dopustíš, 
když... 

• jinému ublížíš tím, že ho urazíš nebo se mu vysměješ, 
   například sprostým nadáváním starým lidem 
• jinému z nedbalosti ublížíš na zdraví 
• budeš někomu úmyslně vyhrožovat újmou na zdraví 
   nebo drobným ublížením na zdraví 
• někoho nepravdivě obviníš z přestupku, budeš mu 
   provádět schválnosti nebo s ním jinak hrubě jednat. 


