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Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním 

Předložená rigorózní práce obsahuje rozbor oprávnění státního zástupce 

při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v rámci přípravného řízení 

podle platné právní úpravy obsažené v TŘ. 

Přípravné řízení je prvním, předsoudním, stadiem trestního řízení. Jeho význam 

spočívá v prověření oznámení a podnětů týkajících se údajných trestných činů, zjištění 

osoby, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, a důkazného prověření, 

zda podezření z trestného činu proti určité osobě je do té míry odůvodněno, aby byla 

podána obžaloba, popřípadě návrh na potrestání a věc byla předána soudu. 

Postavení státního zástupce je v přípravném řízení klíčové, neboť právě on nese 

plnou odpovědnost za výsledek přípravného řízení. Aktivním výkonem dozoru státního 

zástupce nad zachováváním zákonnosti v rámci přípravného řízení se dbá na to, 

aby policejní orgány postupovaly v souladu s TŘ, za dodržování základních zásad 

trestního řízení, a aby při provádění procesních úkonů vůči osobám, proti nimž se trestní 

řízení vede, bylo šetřeno jejich základních práv a svobod a nedocházelo tak k excesům 

stran policejních orgánů. 

Práce sestává ze čtyř částí. V první části nejprve vymezuji pojem přípravného 

řízení, jeho právní úpravu a charakteristiku, formy a stadia přípravného řízení. Druhá 

část je zaměřena na zkrácené přípravné řízení, podmínky jeho konání, způsob zahájení, 

stejně tak způsob vyřízení věci v rámci zkráceného přípravného řízení. 

Třetí část je věnována státnímu zastupitelství a státnímu zástupci a skládá 

se z několika kapitol. Věnuje se právní úpravě a charakteristice státního zastupitelství, 

jeho působnosti a správě. Zároveň je zpracován náhled na právní úpravu státního 

zastupitelství ve Spolkové republice Německo. Tato část rovněž rozebírá postavení 

státního zástupce v obecné rovině. 

Stěžejní částí této práce je část čtvrtá zabývající se postavením státního zástupce 

v přípravném řízení. Tato část je rozdělena na čtyři kapitoly. V prvé kapitole jsem se 

soustředila na pojem dozoru a jednotlivá oprávnění státního zástupce při výkonu 

dozoru. Další kapitoly popisují činnost státního zástupce v jednotlivých stadiích 

přípravného řízení, tedy nejprve před zahájením trestního stíhání a poté po zahájení 
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trestního stíhání. Poslední kapitola popisuje výkon dozoru státního zástupce 

ve zkráceném přípravném řízení, jež v posledních letech nabývá na významu. 


