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Posudek  

na diplomovou práci Jaroslava Hájka  

Státní zástupce v přípravném řízení trestním 

 

Téma posuzované diplomové práce je aktuální. Státní zástupce je významným subjektem 

trestního řízení a vedle obviněného jednou ze dvou nejdůležitějších stran trestního řízení. Střet 

zájmů státního zástupce a obviněného na výsledku trestního řízení udává ráz celému trestnímu 

řízení. Postavení státního zástupce v trestním řízení bylo dotčeno v mnoha směrech velkou 

novelou trestního řádu provedenou zák. č. 265/2001 Sb., která rozsahem změn je spíše 

rekodifikací trestního práva procesního. Postavení státního zástupce bude důležitým tématem 

i několik desetiletí připravované rekodifikace trestního práva procesního, ve které půjde 

především o to vymezit vztah přípravného řízení k hlavnímu líčení. Proto teoretické 

zpracování otázky postavení státního zástupce v trestním řízení je důležité pro nauku i praxi 

trestního práva. 

Diplomová práce o rozsahu 78 stran textu podává ucelený pohled na postavení státního 

zástupce v trestního řízení, a to nejen v předsoudním stadiu trestního řízení.  

Práce se skládá ze šesti kapitol, ve kterých autor postupně pojednává o postavení státního 

zástupce v systému dělby moci a o působnosti státního zastupitelství a soustavě státního 

zastupitelství (první kapitola), dále o pojmu, významu a účelu přípravného řízení (druhá 

kapitola), o postavení státního zástupce v přípravném řízení a o jeho postupu před zahájením 

trestního stíhání (kapitoly třetí a čtvrtá). Pátá kapitola pojednává o vyšetřování a o úloze 

státního zástupce v něm, šestá se zmiňuje o úloze státního zástupce ve zkráceném přípravném 

řízení. Následuje „Závěr“ práce, ve kterém autor shrnuje poznatky, ke kterým dospěl a uvádí i 

návrhy de lege ferenda. 

 Rozdělení matérie logické a jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují, kapitoly svým 

názvem poskytují obraz toho, co autor rozebírá. 

Autor zpracoval téma na podkladě dostatečného, až nadstandardního počtu odborných 

literárních pramenů, které člení na „Učebnice, monografie, komentáře“ a na „Časopisecké 

články a příspěvky ve sbornících“. Práce je napsána kultivovaným, srozumitelným jazykem a 

prošla pečlivou technickou redakcí. Diplomová práce obsahuje všechny potřebné náležitosti 

tohoto typu kvalifikační práce. 
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Podstatu diplomové práce tvoří partie pojednávající o postavení státního zástupce 

v předsoudním stadiu trestního řízení. Autorův rozbor platné právní úpravy je správný, 

kandidát rozebírá jednotlivé pojmy a instituty.  Nevyhýbá se ani otázkám sporným. Na které 

nejsou jednotné názory v nauce i praxi. Jako příklad bych mohl uvést partii diplomové práce, 

věnovanou postupu státního zástupce před zahájením trestního stíhání, konkrétně postupu 

podle § 158 odst. 1 tr. řádu. V polemice mezi názory Šámala a Růžičky se kloní k názoru 

druhému, že totiž státní zástupce nevykonává dozor nad předprocesní činností policie, 

nicméně má možnost využít oprávnění podle § 157 odst. 2 věta první trestního řádu. 

Pokud jde o rozbor konkrétních institutů, větší pozornost by si zasloužil rozbor nově 

zakotveného ustanovení §158a trestního řádu o provedení výslechu svědka nebo rekognice 

před zahájením trestního stíhání. Nabízí se zde řada otázek, například zda se musí státní 

zástupce takového úkonu obligatorně účastnit, když trestní řád výslovně říká, že takový úkon 

se musí provést za účasti soudce, jaká je forma účasti státního zástupce v tomto případě a řadu 

jiných otázek. K tomuto námětu by bylo vhodné se vrátit při ústní obhajobě. 

Diplomová práce Jaroslava Hájka je plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

Autor prokázal schopnost vytvořit odborný literární text na zadané téma a prokázal schopnost 

teoretických řešení i znalost aplikační praxe. Doporučuji, aby při ústní obhajobě se kandidát 

vyjádřil k podnětům obsaženým v tomto posudku, tj. výslech a rekognice před zahájením 

trestního stíhání a úloha státního zástupce.  

Hodnocení: výborně 

 

 

 

 

 

V Praze 8. 7. 2018                                 prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 


