
Dozor státního zástupce v přípravném trestním řízení  

Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o činnosti státního zástupce v rámci přípravného trestního 

řízení a s ohledem na její rozsah se zaměřuje právě na dozor státního zástupce, jako nedílnou 

součást přípravného řízení. 

Práce se skládá z 6 kapitol. Úvod práce představuje téma a cíle, které si klade práce a 

z jakých důvodů je autorem považován právě dozor za prvek, který si zaslouží náležitou 

pozornost. První kapitoly práce poté vymezují státní zastupitelství a jeho působnost a soustavu 

obecně v rámci zákonné úpravy, zmíněna je míra nezávislosti státního zastupitelství s ohledem 

na jeho zakotvení v Ústavě České republiky a aktuální vývoj. Krátce je zmíněna historie a vývoj 

tohoto orgánu společně s postavením státního zástupce v trestním řízení a zásady, kterými se 

řídí a které toto řízení ovládají. Následně je představeno přípravné trestní řízení jako stadium 

trestního řízení, jaký jeho smysl, funkce, orgány a jak je v něm rozhodováno a co je jeho 

výsledkem.  

Třetí kapitola již pojednává o dozoru a pro odlišení a porovnání pojednává i krátce o 

dohledu. Tyto instituty jsou vymezeny, jsou určeny orgány příslušné k jejich výkonu. Na tuto 

kapitolu navazuje jádro práce, které se zabývá již konkrétními projevy a formami dozoru, kdy 

je autorem rozdělen na dozor ve fázi prověřování před zahájením trestního stíhání a následný 

ve fázi vyšetřování po zahájení trestního stíhání. V obou případech jsou obsahem konkrétní 

práva a povinnosti státního zástupce, které představují v daném trestním řízení garanci 

zákonnosti jeho průběhu a úkonů v něm.  

Závěr práce pak tvoří analýza rozhodnutí státních zástupců o stížnostech proti 

usnesením o zahájení trestního stíhání a hodnocení dozoru v rámci jejich přezkumu státním 

zástupcem. 

V práci autor narazil na řadu problémů a nedostatků v platné právní úpravě, kdy ke 

každému z nich bylo zaujato stanovisko a snaha představit smysluplné řešení dle lege ferenda. 
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