
Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je podat komplexní rozbor ústavního zakotvení a postavení 

státního zastupitelství. Ústavním zakotvením státního zastupitelství rozumím jeho vymezení a 

systematické řazení v Ústavě. Pod pojmem postavení státního zastupitelství pak rozumím míru 

autonomie a pozici státního zastupitelství v systému orgánů veřejné moci, včetně vztahu k těmto 

orgánům. V souvislosti s vymezeným cílem práce se rovněž zabývám problematikou 

historického vývoje institutu veřejné žaloby a úvahami nad možnou změnou jeho zakotvení.  

Státní zastupitelství je soustavou úřadů státu, které zastupují stát při ochraně veřejného 

zájmu. Ústava pověřuje státní zastupitelství úkolem zastupovat veřejnou žalobu v trestním 

řízení. Právě tento úkol činí ze státního zastupitelství jedinečnou a nezastupitelnou instituci, jež 

se společně se soudy podílí na výkonu trestní spravedlnosti, a je tak tedy orgánem nezbytným 

pro fungování právního státu.   

Vlastní text práce je členěn, vyjma úvodu a závěru, do celkem šesti ústředních kapitol. 

Prostřednictvím první kapitoly je podán přehled historického vývoje orgánů veřejné žaloby v 

kontinentální Evropě a zvlášť pak pojednávám o vývoji veřejné žaloby na našem území. Ve 

druhé kapitole se blíže věnuji zákonné úpravě státního zastupitelství s důrazem na jeho 

organizaci, správu, vztahy uvnitř soustavy a působnost v trestní i netrestní oblasti. V neposlední 

řadě se v rámci této kapitoly také zabývám samotným postavením státních zástupců. Ve Třetí 

kapitole čtenáře seznamuji s ústavním zakotvením státního zastupitelství a jeho vymezením v 

rámci vnitřní systematiky Ústavy. Čtvrtá kapitola je věnována problematice postavení státního 

zastupitelství mezi orgány veřejné moci a blíže popisuje vzájemné vztahy mezi státním 

zastupitelstvím a orgány moci zákonodárné, moci soudní a moci výkonné. Pátá kapitola se 

věnuje otázce nezávislosti státního zastupitelství, potažmo nezávislosti a nestrannosti 

jednotlivých státních zástupců. Taktéž se v rámci jedné z podkapitol zaobírá vývojem 

judikatury Ústavního soudu ve vztahu k nezávislosti státního zastupitelství. V šesté kapitole se 

pokouším de constitione ferenda představit možné alternativy ústavního zakotvení státního 

zastupitelství. 

 


