Postavení státního zástupce v řízení před soudem
Abstrakt
Rigorózní práce je zaměřena především na postavení, roli a působnost státního zástupce
před soudem. Cílem práce je mimo jiné poskytnout potenciálním čtenářům relevantní
informace pro účely dílčí studie nejen soustavy státního zastupitelství, okolností jejího vzniku
a vývoje nebo právního zakotvení, ale i zákonem stanovené působnosti, a to jak trestní,
tak té netrestní.
Primárně je směřováno na trestní působnost státního zástupce v řízení před soudem,
a to nejen z pohledu platného právního stavu, ale i možných legislativních změn
do budoucna. Prostřednictvím tohoto je definována a následně analyzována tato dílčí
problematika trestního řízení. Dále je navázáno na některá uvedená úskalí plynoucí z právní
úpravy kodexu trestního procesu, která by se v budoucnu mohla stát předmětem legislativních
změn v tomto odvětví práva. V širším slova smyslu je poukazováno na tu skutečnost, že by
mělo být v celospolečenském zájmu, aby veřejná žaloba vykonávala svou působnost takovým
způsobem, který je akceptovatelný ve státech, které podporují doktrínu demokratického
právního státu ve 21. století.
Práce je rozdělena na dvě základní části. V první kapitole jsou vymezeny některé
historické souvislosti důležité pro vývoj veřejné žaloby. Následuje kapitola analyzující
jednotlivé modely veřejné žaloby, dále je pozornost zaměřena na zakotvení veřejné žaloby
v právním řádu ČR nebo na stěžejní právní úpravu, na základě které veřejná žaloba vykonává
svoji činnosti. V neposlední řadě jsou v této části prezentovány též oblasti působnosti veřejné
žaloby, a to i ty marginální.
Druhá polovina práce je zaměřena na samotnou působnost státního zástupce v řízení
před soudem. Po předestření jednotlivých druhů soudních zasedání, kterých je státní zástupce
povinen či oprávněn se účastnit, následuje výčet některých důležitých zásad pro výkon
působnosti státního zástupce v řízení před soudem. Pozornost je zaměřena především
na státního zástupce v roli obžaloby, a to od doby podání žalobního návrhu k soudu
až do vynesení rozhodnutí soudu v meritu věci. Poslední kapitola je věnováno některým
úvahám nad legislativními změnami v budoucnu, a to nejen kodexu trestního práva procesního,
ale i stěžejního organizačního předpisu soustavy státního zastupitelství.

