Zhrnutie
Táto diplomová práca sa zaoberá skrátenými formami priestupkového konania,
ktoré literatúra označuje ako zvláštne druhy správneho konania. Jedná sa o blokové
a príkazné konanie. Tieto tradičné inštitúty správneho práva trestného, boli obsiahnuté už
v právnej úprave rakúsko-uhorskej (v podobnej forme) a neskôr aj v právnej úprave
prijatej v období Česko-Slovenska. Jedným z hlavných účelov právnej úpravy blokového
konania je snaha postihnúť páchateľa priestupku ihneď po spáchaní priestupku
a administratívne tak odľahčiť správny orgán, ktorý je ohľadom takéhoto priestupku
príslušný viesť neskrátené priestupkové konanie. Naproti tomu je účelom príkazného
konania zjednodušenie procesu prejednávania priestupkov a to v prípadoch, kedy nie sú
pochybnosti o tom, že sa priestupku dopustil konkrétny páchateľ. Za týmto účelom
neprebieha v blokovom ani v príkaznom konaní dokazovanie skutkových a právnych
otázok. Súčasná právna úprava blokového a príkazného konania je obsiahnutá
v priestupkovom zákone. Na blokové a príkazné konanie sa ale tiež subsidiárne aplikuje
správny poriadok. Taktiež sú v rade zvláštnych zákonov obsiahnuté jednotlivé skutkové
podstaty priestupkov, ktorých sa môžu páchatelia dopustiť svojim protiprávnym
jednaním a ktoré je možné prejednať prostredníctvom blokového a príkazného konania.
Diplomová práca je členená do 6 kapitol, z ktorých sa prvá zaoberá neskráteným
priestupkovým konaním a pojmom priestupok. Tieto dva inštitúty sú dôležité pre
pochopenie inštitútu blokového a príkazného konania a pre ucelenú predstavu o
priestupkovom práve.
Druhá kapitola popisuje inštitút skrátených konaní o priestupkoch, pričom na ňu
nadväzuje tretia kapitola, ktorá popisuje históriu právnej úpravy tohto inštitútu.
Štvrtá kapitola je najrozsiahlejšou kapitolou tejto diplomovej práce. Táto kapitola
je členená do 7 podkapitol, v ktorých sú popísané jednotlivé časti a inštitúty blokového
konania. Jedná sa o podmienky blokového konania, príslušnosť v blokovom konaní,
obvineného z priestupku, rozhodnutie o uložení pokuty v blokovom konaní, opravné
prostriedky a pokutu ukladanú v blokovom konaní mladistvým. Dôraz je tu kladený na
judikatúru, ktorá upresňuje právnu úpravu blokového konania.

V piatej kapitole je podrobne popísané príkazné konanie. Táto kapitola je taktiež
členená do niekoľkých podkapitol, ktoré sa týkajú jednotlivých častí a inštitútov
príkazného konania. Jedná sa o podmienky príkazného konania, náležitosti príkazu,
opravné prostriedky, príslušnosť v príkaznom konaní a sankcie, ktoré je možné uložiť
v príkaznom konaní.
Záverečná šiesta kapitola rozoberá novo prijatý priestupkový zákon č. 250/2016
Zb., o zodpovednosti za priestupky a konanie o nich, ktorý nadobudne účinnosť 1. 7.
2017. Dôraz je tu kladený na jednotlivé zmeny, ktoré sa dotknú inštitútu skrátených
konaní o priestupkoch.

