Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST:
Starší žáci (II. stupeň ZŠ):

1. Co je to trestní odpovědnost?
a) Odpovědnost za spáchání trestného činu i přestupku.
b) Odpovědnost za spáchání protiprávního jednání.
c) Odpovědnost za spáchání trestného činu.

2. Od kolika let je v ČR trestní odpovědnost?
a) Od 16 let
b) Od 15 let
c) Od 18 let

3. Kdo je to mladistvý?
a) Někdo, komu ještě nebylo 15 let
b) Ten, komu už bylo 15 let, ale ještě mu nebylo 18 let
c) Ten, komu již bylo 18 let

4.
a)
b)
c)

Co jsou to orgány činné v trestním řízení?
Policie ČR, státní zastupitelství, soudy
Městská policie, státní policie, soudy
Obecní a městské úřady, Policie ČR, státní zastupitelství, soudy

5. Co je to přestupek a kdo ho řeší?
a) Je to protiprávní jednání společensky méně nebezpečné než trestný čin a řeší ho soud.
b) Jde o společensky škodlivý protiprávní čin, který může být zaviněn i z nedbalosti a je v zákoně
označen jako přestupek. Přestupek neřeší soudy, ale správní orgány.
c) Musí to být vždy úmyslně zaviněné protizákonné jednání. Přestupky řeší správní orgány, ty více
závažné řeší soudy.
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6.
a)
b)
c)

Co je to provinění?
Trestný čin spáchaný mladistvým.
Přestupek.
Přestupek spáchaný dospělým (někým, komu bylo již 18 let).

7. Co je to trestný čin?
a) Závažné protizákonné jednání, které spáchá mladistvá nebo dospělá osoba.
b) Něco jako přestupek, ale mohu za to jít do vězení.
c) Protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný. Trestné činy se dělí na přečiny a
zločiny.

8. Když tě někdo napadne a musíš se bránit:
a) Nesmím útočníka ani škrábnout.
b) Mohu útočníka i zranit, pokud je silnější než já a jinak bych se neubránil. Nesmím ho však
bít, když už na mě neútočí.
c) Mohu útočníka i zranit, pokud je silnější než já. Budu ho bít, i když už toho nechal.
9. Když namíříš zbraň na člověka, i kdyby to byla jen kuličková pistole:
a) Je to vážná hrozba. „Z legrace“ se zbraní na člověka nikdy nemíří. Každá střelná zbraň může
člověka zranit. Vždy proto mířím do bezpečného místa, kde nikdo nestojí a odkud se střela
nemůže odrazit.
b) O nic nejde, pokud je to jen „kuličkovka“.
c) Když je to jen kuličková pistole a toho druhého upozorním, že si udělám legraci, nic se
neděje.
10. Co se stane, když spáchám trestný čin a nejsem ještě trestně odpovědný?
a) I tak mohu jít k soudu za protiprávní jednání, a pokud spáchám něco závažného, může mě
poslat i do vězení.
b) Řeší to škola sníženým stupněm z chování.
c) I přesto mohu jít k soudu a ten mi uloží trest podle zákona. Do vězení jít nemůžu, ale kdyby
to bylo závažné, může mě soud umístit např. do výchovného ústavu.
d) Policie případ odloží a začne se tím zabývat, až mi bude 18 let.

