
Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá otázkou role státního zástupce v trestním řízení. Státní 

zástupce je nenahraditelným subjektem trestního řízení, v němž je pověřen zastupováním 

veřejného zájmu. Cílem této práce je poskytnout rozbor postavení státního zástupce v trestním 

řízení, přičemž těžištěm práce jsou vybrané otázky postavení státního zástupce v přípravném 

řízení, když třetí a čtvrtá kapitola se věnují rozboru vztahu státního zástupce a policejního 

orgánu, resp. využívání odklonů v praxi státních zastupitelství.  

 První kapitola přináší historický vývoj institutu veřejné žaloby se zaměřením na vývoj 

na našem území. Není totiž pochyb, že současná podoba státního zastupitelství a postavení 

státních zástupců je historickým vývojem tohoto institutu ovlivněna a znalost historických 

souvislostí tak může mnohé osvětlit.  

 V rámci druhé kapitoly je podán obecný přehled o soustavě státního zastupitelství. 

Kapitolu zahajuje otázka problematického zakotvení státního zastupitelství v Ústavě, následuje 

popis soustavy státního zastupitelství a vztahů v rámci ní. Zvláštní pozornost je věnována 

otázce dohledu v soustavě státního zastupitelství, včetně sporného „dohledu nad dohledem“. 

Dále se kapitola věnuje rozboru postavení a působnosti státního zastupitelství v trestním řízení, 

počínaje přípravným trestním řízení, řízení před soudem, řízení o opravných prostředcích a 

závěrem také činnostem státního zastupitelství mimo oblast trestního řízení.  

 Třetí kapitola nastiňuje podobu vzájemného vztahu státního zástupce a policejního 

orgánu v přípravném řízení. Činnost právě těchto dvou subjektů trestního řízení je pro přípravné 

řízení a jeho pokud možno hladký průběh zásadní. Na úvod je vymezen samotný pojem 

policejního orgánu, následuje přehled o možných modelech či podobách vyšetřování a roli 

různých subjektů v tom či onom modelu, charakteristika činnosti policejního orgánu 

v přípravném řízení a ještě před krátkým pohledem na tuto problematiku ve Spolkové republice 

Německo se práce věnuje odborné úrovni policejního orgánu.  

 Závěrečná kapitola je zasvěcena otázce využívání zvláštních způsobů trestního řízení 

neboli odklonů, a to ze strany státních zástupců především v přípravném řízení. Nejprve je 

zmíněna obecná charakteristika odklonů, jejich právní úprava a dále charakteristika a podmínky 

využití jednotlivých forem odklonů. Na základě statistických údajů z posledních let následuje 

přehled o praktickém využívání odklonů. Závěrem jsou poskytnuty poznatky o využívání 

odklonů na Slovensku a komparace české a slovenské právní úpravy dohody o vině a trestu.  

 Na závěr autorka shrnuje poznatky, které jsou vnímány jako problematické či sporné a 

zaujímá k nim stanoviska, přičemž nabízí návrhy na možné zlepšení daných záležitostí. 


