Téma Sankce za správní delikty a ochranná opatření, tudíž sankce a ochranná opatření
ukládaná ve správním trestání, jehož problematiku řadíme do právního odvětví správního
práva, je známé a hojně diskutované, a to především za situace, kdy česká, nejenom právní
společnost již více jak deset let čeká na komplexní zákonnou úpravu správního trestání, z jejíž
absence vyvěrá řada teoretických a především praktických aplikačních problémů.
Účelem této diplomové práce je především vymezení sankcí, které lze pachatelovi za jeho
správní delikty uložit. Diplomová práce poskytne v úvodu náhled do správního trestání
obecně, naopak v následujících kapitolách bude podrobně rozebraná platná právní úprava
sankcí za přestupky i jiné správní delikty, tak i ochranných opatření jako dalšího možného
postihu pachatele správního deliktu. Cílem práce je i zaměření na některé sporné aspekty
ukládání sankcí z hlediska judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu,
problematiku správního uvážení správního orgánu při jejich ukládání či nedůvodné rozdíly ve
výši sankcí dle zvláštních právních předpisů.
Co se týče struktury výkladu, první kapitola se bude věnovat správnímu trestání obecně,
zásadám ovládající tuto oblast, vymezení správněprávní odpovědnosti a krátkému
historickému exkurzu správního trestání na našem území. Druhá kapitola nás seznámí se
samotným klíčovým pojmem sankce, jejím účelem a její klasifikací. Stěžejními pak budou
následující kapitoly, kdy kapitola třetí až sedmá vymezuje jednotlivé druhy sankcí za
přestupky a jiné správní delikty a kapitola osmá se zabývá zásadami a kritérii při určování
druhu a výměru sankcí. Obsahem poslední deváté kapitoly je charakteristika ochranných
opatření.
Oblast správního trestání, tudíž i problematika sankcí, má velký praktický význam a v
budoucnu ještě poroste. Z důvodu velkého množství předpisů není možné dané téma
zpracovat komplexně, jelikož cílem předkládané práce je právní úprava sankcí „obecně“, ne
pouze na určitém úseku správního trestání. Práce se tak snaží o celkový náhled do této
problematiky, jak jen to rozsah práce dovolí. Výběr právních předpisů je proto zúžen na
předpisy upravující pouze některá specifika sankcí či předpisy, u kterých je možné
pochybovat např. o adekvátnosti výše uložené sankce. V práci uvedené zdroje budou hlavními
podklady zejména pro zpracování obecných otázek. Sama problematika sankcí vyžaduje
studium předpisů, ve kterých jsou tyto sankce obsaženy a vyhledání judikatury upravující
otázky jejich ukládání. Vzhledem k neexistenci kodifikace tohoto odvětví jde u správních
deliktů do značné míry o soudcovské právo.

