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POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI Z PŘEDMĚTU:   

PPRRÁÁVVOO  
TŘÍDA: 2. AD 

ŠKOLNÍ ROK:  2019/2020,  II. pololetí 

VYUČUJÍCÍ:  JUDr. Zdeňka Reková 

KONTAKT:       uci.zdenka@seznam.cz 

 

OKRUHY UČIVA: 
1. Správní právo 

 
POVINNÁ STUDIJNÍ LITERATURA: 

 Školní skripta Správní právo 

 Údaje zjištěné ze stránek dále uvedeného úřadu 
 
PODKLADY PRO KLASIFIKACI: 

 odevzdání 2 seminárních prací na dále uvedená témata ve stanoveném termínu a v rozsahu 
dále uvedeném tak, aby práce odpovídaly celému zadání. Obě práce musí být odevzdány 
cestou e-mailové komunikace na adresu :  uci.zdenka@seznam.cz 

 další případné podmínky budou upřesněny podle okolností  
 
Seminární práce: 
 
1/ orgány státní správy ČR – Český úřad zeměměřičský a katastrální 
U toho orgánu urči 

- vnitřní strukturu (na jaké organizační části se člení) a která organizační složka je nejbližší 
tvému bydlišti 

- kdo stojí v jeho čele (jméno a funkce) 
- sídlo 
- vybírají se při činnosti správní poplatky, v případě že ano, 3 příklady (výše poplatku a za jaký 

úkon se vybírá) 
- co patří do pravomoci tohoto správního orgánu (10 příkladů) 

 
2/ trestní pravomoc správních orgánů a přestupkové řízení 
a/ trestní pravomoc správních orgánů 

- kritéria odlišení soudního a správního deliktu 
- kde, ve které právní normě se nachází povinnosti ukládané adresátům správního práva 
- co je správní trest 
- co znamená zásady subsidiarity 
- znaky správních deliktů 
- druhy správních deliktů 
- sankce za správní delikty 
- jiné správní delikty FO postihované na základě zavinění 



- správní delikty FO a PO postihované bez ohledu na zavinění 
- disciplinární delikty 
- pořádkové delikty 

b/  přestupkové řízení 
- zásady přestupkového řízení 
- věcná, funkční a místní příslušnost 
- přípravné řízení (součinnost, práce s oznámením, institut podání vysvětlení) 
- přestupky návrhové a projednávané z úřední povinnosti, zastoupení v přestupkovém řízení, 

důkazní prostředky 
- skončení přestupkového řízení 
- rozhodnutí o přestupku 
- zvláštní druhy přestupkového řízení  

 
DŮLEŽITÉ TERMÍNY: 

- Obě seminární práce musí být odevzdány formou e-mailové komunikace na adresu 
uci.zdenka@seznam.cz nejpozději do 15.června 2020 

 

mailto:uci.zdenka@seznam.cz

