
Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na postavení a úkoly soudce v přípravném 

řízení trestním a klade si za cíl představit roli soudce v předsoudním stádiu trestního řízení na 

základě rozboru jeho postavení a konkrétních úkonů prováděných dle trestního řádu, na nichž 

soudce v daném stádiu trestního řízení participuje. Trestní právo procesní jako celek je velmi 

aktuálním tématem vzhledem k dlouhodobě připravované rekodifikaci trestního řádu, přičemž 

právě přípravné řízení představuje významnou část trestního řízení, neboť poznatky v něm 

získané mohou mít na průběh i výsledek hlavního líčení obrovský vliv. Ačkoli je státní 

zástupce pánem přípravného řízení, soudce v daném stádiu vykonává důležité úkoly, neboť 

rozhoduje o těch úkonech, které mohou podstatnou měrou zasáhnout do ústavně zaručených 

základních lidských práv a svobod. 

Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol, které se doplňují a logicky na sebe 

navazují. První kapitola se zabývá trestním řízením obecně, přičemž je zde vymezen pojem a 

úkoly trestního řízení, strany a subjekty a stádia trestního řízení. V rámci této kapitoly je však 

kladen důraz na základní zásady trestního řízení jako na základní stavební kameny trestního 

řízení, neboť prostupují celým trestním řádem.  

Druhá kapitola je věnována přípravnému řízení, především jeho funkcím, 

historickému vývoji, fázím a formám. Neopomenula jsem ani zmínit vzájemný vztah 

přípravného řízení a hlavního líčení, jelikož právě tato problematika bývá předmětem četných 

diskuzí. Součástí této kapitoly je též podkapitola věnovaná připravované rekodifikaci 

trestního řádu a plánovaným stěžejním změnám.  

Ve třetí kapitole se pak obecně zabývám postavením soudce v přípravném řízení, 

přičemž je zde upravena také otázka příslušnosti soudu a forem rozhodnutí, kterými soudce 

v přípravném řízení realizuje svou činnost.  

Ve čtvrté kapitole poskytuji rozbor jednotlivých úkonů realizovaných dle trestního 

řádu, na nichž soudce v přípravném řízení participuje, přičemž každý úkon jsem se snažila 

obecně charakterizovat, poté jsem se zaměřila na úkol soudce v rámci daného úkonu, 

skutečnosti a okolnosti, které musí brát při této činnosti v úvahu, a na formu a náležitosti jeho 

rozhodnutí.  

Poslední kapitola je pak věnována stručnému shrnutí nejpodstatnějších návrhů de lege 

ferenda, které již byly nastíněny v rámci jednotlivých kapitol. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

širokou problematiku, nebylo možné zachytit v diplomové práci veškeré detaily. Celá práce je 



provázána rekodifikačními návrhy, které by měly nastínit nedostatky v rámci aktuálně účinné 

právní úpravy, a judikaturou. 

 


