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Pracovní list seznamující studenty se základy přestupkového řízení, 

především v rámci blokového řízení, se kterým se studenti mohou setkat 

v praxi nejčastěji. 



 
 

 

Zvláštním druhem správního řízení je PŘESTUPEK 

1. Doplň správně chybějící informace (ohrožuje, úmyslné, zaviněné, přestupek, v zákoně, 

z nedbalosti, trestný) 

Přestupek je ………………….jednání, které porušuje nebo…………………zájem 

společnosti a je označeno za ……………v ………………..o přestupcích nebo jiném 

zákoně. Je méně závažný než ………….čin. K odpovědnosti za přestupek postačí 

zavinění z ………………….., nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba 

…………………..zavinění. 

2. Vyhledej min 7 příkladu přestupků (práce s učebnicí, internetem) 

 

 

3. Zjisti, co je tzv. skutková podstata přestupku (práce s učebnicí, internetem) 

4.  

 

5. Rozhodni ANO/NE 

Sankce za spáchání přestupku jsou mírnější než u trestného činu…………….ANO/NE 

Sankcí může být pokuta………………………….ANO/NE 

Sankcí může být napomenutí………………….ANO/NE 

Sankcí může být zákaz činnosti…………….. ANO/NE 

Sankcí může být propadnutí věci………….. ANO/NE 

Sankcí může být odnětí svobody…………….ANO/NE 

6. Podtrhni správní orgány, které mohou projednávat a stíhat přestupky 

Gymnázium Šternberk, přestupková komise zřizovaná obecním úřadem, městská 

policie, Kaufland, Policie ČR, soudy 

7. Přestupek lze projednat uložením pokuty ve zvláštním tzv. blokovém řízení. Zjisti 

podmínky 

A 

B 

C 

8. Je možné podat odvolání po blokovém řízení? ANO/NE 

9. Přestupek je možné projednat ve standartním přestupkovém řízení, blokovém řízení 

nebo příkazním řízení 

Zjisti, jak se postupuje v příkazním řízení 

 

 

10. Zjisti, do jaké max výše se obvykle pohybují pokuty v blokovém řízení a příkazním 

řízení  

11. Víš, co je tzv. bodový systém? 

 

12. Přečti si následující dotaz a uvažuj o správné odpovědi 

 



 
 

 

Dobrý den, prosím vás, zapisuje se do rejstříku trestu také přestupek? Kamaráda 

přistihli při krádeži, zaplatil na místě pokutu 1000 Kč městské policii a teď neví, jestli 

mu to nebude překážkou při hledání nového zaměstnání, pokud bude mít záznam. 
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