
Abstrakt

Diplomová  práce  se  věnuje  problémům  veřejné  žaloby  se  zaměřením  na  státní 

zastupitelství  v České  republice.  Cílem  práce  je  poskytnout  informace  o  aktuálním  stavu 

veřejné žaloby a provést analýzu vybraných problémů. Práce je rozdělena do tří kapitol. První 

kapitola stručně představuje historický vývoj orgánů veřejné žaloby. Druhá kapitola se věnuje 

státnímu zastupitelství v České republice, jeho právní úpravě, organizaci, postavení a úloze. 

Znalost fungování státního zastupitelství je nezbytným předpokladem k pochopení problémů, 

které jsou rozebírány v této diplomové práci. Závěr kapitoly obsahuje komparativní srovnání 

s veřejnou žalobou v Polsku, Finsku, Itálii a Slovinsku. Těžištěm diplomové práce je kapitola 

třetí,  která rozebírá vybrané problémy veřejné žaloby. Cílem práce je hledat možná řešení 

těchto problémů. Prvním problémem je ústavní zakotvení státního zastupitelství. Podkapitola 

popisuje a hodnotí možné úpravy státního zastupitelství v Ústavě České republiky. Druhým 

problémem je zákonná úprava státního zastupitelství  a jeho připravovaná novelizace.  Tato 

podkapitola  rozebírá  zákon  o  státním  zastupitelství  a  trestní  řád.  Třetím  rozebíraným 

problémem je  Úřad evropského veřejného  žalobce.  Cílem podkapitoly  je  představení  této 

instituce a zamyšlení se nad jejím budoucím fungováním. Čtvrtým problémem je soukromá 

žaloba v trestním právu. Podkapitola obsahuje historický vývoj tohoto institutu, shrnutí jeho 

výhod  a  nevýhod  a  úvahy  o  možné  existenci  soukromé  žaloby  v právním  řádu  České 

republiky. Práce rovněž nabízí komparativní srovnání úpravy soukromé žaloby v Německu, 

Rakousku a Španělsku. Pátým problémem je důkazní břemeno v trestním řízení. Podkapitola 

poskytuje obecné informace o důkazním břemeni a jeho historii, úvahy o důkazním břemeni 

v České  republice  a  analýzu  možnosti  státního  zástupce  zastavit  trestní  stíhání.  Šestým 

problémem  je  latentní  kriminalita,  dekriminalizace  a  depenalizace.  Podkapitola  obsahuje 

představení  těchto  témat  a  analyzuje  jejich  vztah  k veřejné  žalobě.  Posledním  vybraným 

problémem veřejné žaloby je důvěra veřejnosti ve státní zastupitelství a jeho mediální obraz. 

Podkapitola zkoumá úroveň a význam důvěry veřejnosti ve státní zastupitelství. Podkapitola 

je  dále  zaměřena  na  prezentaci  kriminality  v médiích  a  její  vliv  na  vnímání  státního 

zastupitelství veřejností. 
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