Požadavky pro klasifikaci
Třída :
Předmět :
Vyučující :
Školní rok :

2 AD
právo
JUDr. Zdeňka Reková
2021/2022. II. pololetí

Požadavky :
1/ zvládnutí dvou písemných testů se známkou minimálně dostatečný
2/ zpracování a odevzdání obou samostatných prací na zadaná témata. Práce musí být
zpracována tak, aby odpovídala celému zadání a musí být odevzdána ve stanoveném
termínu.
Témata prací :
a/ orgány státní správy ČR – Český úřad zeměměřičský a katastrální
U tohoto úřadu urči :
- vnitřní struktura -na jaké organizační části se člení a která organizační složka je nejbližší
tvému bydlišti
- kdo stojí v čele úřadu – jméno a funkce
- sídlo
- vybírají se při činnosti tohoto úřadu správní poplatky a v případě, že ano, 3 příklady
takového poplatku, jeho výše a za jaký úkon se vybírá
- do pravomoci tohoto úřadu patří – 10 příkladů
Podklady pro zpracování čerpej na webových stránkách příslušného úřadu.
b/ trestní pravomoc správních orgánů v přestupkovém řízení
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 zásada 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
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
Podklady ke zpracování čerpej ze skript správního práva.
Poslední termín pro odevzdání obou samostatných prací je : 16. června 2022

