
  

 

Soubor zkušebních otázek 

k ověření odborné způsobilosti úředních osob provádět úkony správního 

orgánu v řízení o přestupcích 

(Platnost otázek od: 1. 2. 2022) 

 

A. Zkušební otázky k ověření znalostí organizace a činnosti veřejné správy 

 

1) Výkon přestupkové agendy z hlediska ústavního systému dělby moci (zásada zákonnosti). 

Výkon přestupkové agendy jako forma činnosti veřejné správy (vrchnostenská 

a nevrchnostenská veřejná správa, subjekty a vykonavatelé veřejné správy). 

 

2) Příslušnost správních orgánů v řízení o přestupku (věcná, funkční a místní příslušnost, 

změny příslušnosti). 

 

3) Základní zásady činnosti správních orgánů. 

 

4) Státní správa a územní samospráva (vztahy nadřízenosti a podřízenosti). 

 

5) Výkon přestupkové agendy z hlediska ústředních správních úřadů (tzv. kompetenční zákon, 

koordinační úloha Ministerstva vnitra v oblasti právní úpravy správního trestání, výkon 

působnosti podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). 

 

6) Výkon přestupkové agendy z hlediska územních samosprávných celků (orgány územních 

samosprávných celků, veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků, 

výkon působnosti podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). 

 

7) Právní předpisy vydávané územními samosprávnými celky a právní důsledky jejich 

porušení. 

 

8) Prameny právní úpravy přestupků, jejich platnost, účinnost, závaznost a právní síla. 

 

9) Právo na soudní a jinou právní ochranu (právo na spravedlivý proces). 

 

10) Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci v souvislosti s projednáváním 

přestupků. 

 

B. Zkušební otázky k ověření znalostí v oblasti odpovědnostiza přestupek 

 

1) Působnost zákona č. 250/2016 Sb. (časová, územní a osobní působnost). 

 



  

2) Základní pojmy (pojem přestupek, pokračování v přestupku, trvající přestupek, hromadný 

přestupek, opomenutí, spolupachatel, zvláštní subjekt přestupku). 

 

3) Evidence přestupků. Požadavky na oprávněnou úřední osobu v řízení o přestupku. 

 

4) Odpovědnost fyzické osoby za přestupek. 

 

5) Odpovědnost právnické osoby za přestupek. 

 

6) Odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek. 

 

7) Okolnosti vylučující protiprávnost. 

 

8) Zánik odpovědnosti za přestupek, promlčecí doba. 

 

9) Správní tresty a jejich ukládání. 

 

10) Ochranná opatření. Zvláštnosti odpovědnosti a trestání mladistvého pachatele. 

 

C. Zkušební otázky k ověření znalostí v oblasti řízení o přestupku 

 

1) Řízení o přestupku, vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu. Řízení o žalobě 

proti rozhodnutí o přestupku. Řízení o kasační stížnosti. 

 

2) Účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení o přestupku; jejich procesní postavení. 

Ochrana soukromí a bezpečnosti osob vystupujících v řízení o přestupku. Zastoupení v řízení 

o přestupku. 

 

3) Postup před zahájením řízení o přestupku. Předání věci. Odložení věci. 

 

4) Zahájení řízení o přestupku. Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním 

přestupku. Překážky řízení. Společné řízení. 

 

5) Průběh řízení o přestupku, ústní jednání, dokazování. Přerušení řízení. Zastavení řízení. 

 

6) Zvláštnosti doručování v řízení o přestupku. Zajišťovací prostředky. 

 

7) Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení. Narovnání. 
 

8) Rozhodnutí o přestupku, příkaz, příkaz na místě a příkazový blok. Náhrada nákladů řízení. 

 

9) Řízení o odvolání. 

 

10) Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku. 

 

Poznámka: 

K zodpovězení zkušebních otázek v částech A až C jsou k dispozici úplná znění 

právních předpisů, jejichž obsah je předmětem zkušebních otázek. 

 



  

PRÁVNÍ PŘEDPISY A LITERATURA 
 

k odborným předpokladům odborné způsobilosti úředních osob oprávněných 

k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
 

Právní předpisy 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 

162/1998 Sb.  

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 

358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: část třetí - Řízení o 

přestupcích.  

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci kurzů prezenční přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou 

realizovaných Institutem pro veřejnou správu Praha v ceně kurzu při jeho zahájení obdrží: 

 

1 publikaci ÚZ (úplná znění předpisů) – „Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky“  

 

Důležité upozornění 

 

Upozorňujeme úředníky, že soubory zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti 

zkouškou, které jsou Institutem pro veřejnou správu Praha zasílány spolu se sdělením dne, místa 

a času konání zkoušky, jsou plně aktuální v den jejich zaslání. V důsledku změny právních 

norem může příslušný rezort provést změny v souboru zkušebních otázek. Institut pro veřejnou 

správu Praha nezasílá po provedené změně již obeslaným úředníkům nové soubory zkušebních 

otázek a nový seznam odborné literatury.  Je nutné sledovat seznamy zkušebních otázek pro 

danou správní činnost a seznamy odborné literatury na webových stránkách Institutu, kde jsou 

plně aktuální.   

http://www.institutpraha.cz 
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Rozvrh výuky- Příprava k ověření zkouškou dle zákona 250/2016 Sb. 

1. den 10:00 – 18:00 hod.  

2. den 08:00 – 11:30 hod.  

 

 

 

                                                                                                Aktualizováno v dubnu 2017 

  

 

 


