
Abstrakt 

Tématem rigorózní práce je role státního zástupce v trestním řízení před soudem. 

Účelem práce je zjistit, jaká je současná právní úprava a podoba státního zastupitelství a jaká 

je role státního zástupce ve fázi řízení před soudem. Dalším záměrem práce je současnou 

právní úpravu analyzovat, vyhodnotit a navrhnout možná řešení pro přijetí nové právní 

úpravy. Téma jsem si vybrala zejména z důvodu zájmu o trestní právo procesní  

a o problematiku postavení státních zástupců obecně. Vzhledem k probíhající přípravě nového 

trestního řádu, a k současným snahám o přijetí nového zákona o státním zastupitelství, se 

domnívám, že se jedná o téma aktuální a důležité.  

Rigorózní práce se skládá z pěti ústředních kapitol. První kapitola je věnována vývoji 

státnímu zastupitelství v českých zemích od roku 1437 do období po roce 1989. Podkapitoly 

jsou vymezené důležitými milníky českých dějin.  

V druhé kapitole je obsažena právní úprava státního zastupitelství v České republice, 

ale také organizace státního zastupitelství. Druhá kapitola je věnována postavení státního 

zástupce, jeho právům a povinnostem. Také zmiňuji, jakou má státní zastupitelství 

působnost, jaké zásady ovlivňují jeho činnost a jakými se řídí.  

Třetí kapitola je věnována trestnímu řízení obecně. Píši o předsoudní a soudní fázi 

trestního řízení a vztahu mezi nimi. Také se ve stručnosti věnuji jednotlivým stádiím trestního 

řízení, tedy přípravnému řízení, předběžnému projednání obžaloby, hlavnímu líčení, 

opravnému řízení a řízení vykonávacímu.  

Jádrem práce je kapitola čtvrtá, která je věnována roli státního zástupce v řízení před 

soudem. Píši o tom, že státní zástupce může po skončení přípravného řízení podat obžalobu, 

návrh na potrestání, či může navrhnout schválení dohody o vině a trestu, a tím se dostat do 

fáze řízení před soudem. Také se zaměřuji na postavení státního zástupce v hlavním líčení, na 

přípravu hlavního líčení, zahájení, samotné dokazování a jeho závěr. To vše s ohledem na 

práva a povinnosti státního zástupce. Čtvrtá kapitola obsahuje také problematiku řízení před 

samosoudcem z hlediska státního zástupce. Věnuji se řádným a mimořádným prostředkům, 

tedy odvolání, stížnosti a odporu, ale také dovolání, obnově řízení a stížnosti pro porušení 

zákona. Ve čtvrté kapitole se také zabývám oprávněním nejvyššího státního zástupce dle 

ustanovení § 174a trestního řádu. Stručně píši o roli státního zástupce ve vykonávacím řízení.  

Pátá kapitola obsahuje rekodifikaci trestního řádu a úvahy de lege ferenda.  

V souvislosti s rekodifikací píši o nejdůležitějších změnách z hlediska postavení státního 



zástupce v řízení před soudem. Úvahy de lege ferenda jsou věnovány formálnímu důkaznímu 

břemeni státního zástupce a soukromému žalobci v trestním řízení. 

 


