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Abstrakt – Správní tresty za přestupky a ochranná opatření 
Cílem této práce je představit jednotlivé správní tresty a ochranná opatření za přestupky. 

Vzhledem k rozsahu zadaného tématu je práce zaměřena na jednotlivé druhy správních trestů a 

ochranných opatření, zkoumá jednotlivé podmínky pro jejich uložení a všímá si možných 

rozporů v zákonné úpravě. Práce se nevěnuje problematice ukládání správních trestů, jejíž 

kritéria jsou uvedena v § 37 až 44 přestupkového zákona a slouží pro určení konkrétního druhu 

a výměry správních trestů, rovněž je upuštěno od problematiky souběhu přestupků.  

V úvodní kapitole je nastíněna definice a problematika správněprávní odpovědnosti a 

základní otázky správního trestání jako součásti činnosti orgánů veřejné správy. Pojednáno je 

o obdobnosti principů trestního práva s přestupkovým právem, jejichž následkem je obvykle 

možnost analogického využití principů trestního práva i pro oblast správního trestání. Prostor 

je věnován základním pramenům správního trestání se zaměřením na oblast správních trestů a 

ochranných opatření. 

 Následující kapitoly se vždy věnují jednomu ze správních trestů uvedených v § 35 

přestupkového zákona. Každá kapitola začíná obecným popisem správního trestu a 

vyjmenovává jeho hlavní účely, pro něž byl zvolen právě tento, a ne jiný správní trest. Následně 

je pojednáno o jednotlivých podmínkách pro možnost uložení správního trestu, jejich 

jednotlivých alternativách a případných modifikacích ve zvláštních zákonech.  

Samostatná kapitola je věnována problematice ochranného opatření obecně. Z toho 

důvodu o ochranných opatřeních není pojednáno v úvodní kapitole textu. Tato kapitola si všímá 

rozdílů mezi správním trestem a ochranným opatřením, a také jejich účelu v systému 

přestupkového práva. Poté jsou řazeny kapitoly o jednotlivých druzích ochranných opatřeních. 

Ve všech kapitolách je poukazováno na společné znaky jednotlivých správních trestů a 

ochranných opatření s obdobnými tresty v trestním zákoníku, popřípadě zákoně o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Většina trestněprávních institutů má totiž 

obdobný výklad a využití také v přestupkovém právu. Poukazuje se však na výjimky, 

potvrzující toto pravidlo. 

Práce čerpá zejména z dostupných monografií k novému přestupkovému zákonu a 

z dostupné komentářové literatury. Těžiště práce pak spočívá v důkladném projití relevantní 

judikatury správních i trestních soudů, z jejíchž závěrů jsou dovozovány i argumenty tohoto 

textu. Práce vychází ze stavu právních předpisů ke dni 30. června 2019. 


