
Abstrakt 

 

              Diplomová práce se věnuje hlavnímu líčení jako nejdůležitějšímu stadiu trestního 

řízení a jeho aktuálním problémům. Cílem této práce je poskytnutí komplexního pohledu na 

celé hlavní líčení a jeho průběh.  

              Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Kromě 

kapitol obsahuje práce také úvod a závěr. Kapitola první představuje právní předpisy, které 

hlavní líčení upravují, definuje účel a význam hlavního líčení v rámci trestního řízení             

a v poslední podkapitole rozebírá základní zásady trestního řízení se zaměřením na ty z nich, 

které se v široké míře uplatňují právě ve fázi hlavního líčení. Kapitola druhá se věnuje 

přípravě hlavního líčení, od jejíž preciznosti se odvíjí kvalita samotného hlavního líčení. 

Zabývá se postupem při doručování obžaloby a nařízením hlavního líčení. V rámci popisu 

obsazení soudu při hlavním líčení se diplomová práce dotýká problematiky případů,               

u kterých, v důsledku nejasného zákonného výkladu, vyvstala pochybnost, zda mají být 

rozhodovány senátně nebo samosoudcovsky. V rámci rozboru přítomnosti veřejnosti              

u hlavního líčení, v poslední podkapitole, se diplomová práce blíže zabývá vhodností 

povolování obrazových a zvukových záznamů a přenosů ze soudní síně. Kapitola třetí se již 

zabývá samotným průběhem hlavního líčení, tzn. přítomností osob při hlavním líčení, 

zahájením hlavního líčení, řízením hlavního líčení předsedou senátu, dokazováním, 

odročením hlavního líčení, závěrem hlavního líčení a protokolací hlavního líčení. V rámci 

dokazování je práce zaměřena na součinnost stran při dokazování a na výjimky ze 

zásady ústnosti. Závěr práce se dělí na dvě části. První část obsahuje tabulky s vybranými 

statistickými údaji Ministerstva spravedlnosti České republiky s návazností na hlavní líčení     

a zobecňující závěry, které lze z těchto dat vyčíst. Druhou část tvoří má vlastní úvaha nad 

aktuálním stavem hlavního líčení u nás a jeho možného vývoje do budoucnosti. 

              Téma hlavního líčení obsahuje velice širokou matérii, kterou jsem se snažila 

zpracovat jak z formálního, tak praktického hlediska. Ve své práci jsem se zaměřila na hlavní 

líčení pouze ve standardní podobě, neboť tento přístup odpovídá požadovanému rozsahu 

diplomové práce. Naproti tomu jsem stranou své pozornosti ponechala tzv. zvláštní formy 

hlavního líčení, tj. ad 1) zjednodušené řízení před samosoudcem, ad 2) řízení proti uprchlému, 

ad 3) řízení ve věcech mladistvých, ad 4) řízení po zrušení rozsudku. 

 

 


