
Abstrakt 

Diplomová práce na téma Postavení a činnost státního zastupitelství v trestním řízení 

se snaží uceleně pojednat o české právní úpravě postavení a činnosti státního zastupitelství, 

vzhledem k tomu, že státní zástupce je nezastupitelnou stranou trestního řízení. Jeho 

postavení je velmi významné, když je schopen svou činností ovlivnit trestní řízení více než 

kdokoli jiný. 

Těžiště diplomové práce tkví v komparaci současného zákona o státním zastupitelství 

s návrhem věcného záměru nového zákona o státním zastupitelství. Diplomová práce rovněž 

ukazuje pozitiva a negativa připravovaného zákona, která shrnuje v závěru. 

Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol, když některé z nich jsou dále rozděleny do 

podkapitol a jejich částí. 

První kapitola je kapitolou úvodní, když přibližuje historický vývoj veřejné žaloby 

v českých zemích, stejně jako v dalších evropských státech. Kapitola je dále rozdělena do čtyř 

podkapitol, přičemž každá z těchto podkapitol se chronologicky zabývá vývojem veřejné 

žaloby v jiném historickém období. Druhá podkapitola se dále skládá ze čtyř částí. 

Druhá kapitola se zabývá ústavním vymezením státního zastupitelství. Do podkapitol 

rozdělena není. 

Třetí kapitola se člení do pěti podkapitol, když přináší náhled na hlavní činnost 

státního zastupitelství počínaje přípravným řízením trestním, přes hlavní líčení až po řízení o 

opravných prostředcích a působnost netrestní. 

Čtvrtá kapitola obsahuje tři podkapitoly, když je hlavní a nejdůležitější kapitolou celé 

diplomové práce. První podkapitola vymezuje státní zastupitelství dle zákona o státním 

zastupitelství a dle návrhu věcného záměru nového zákona o státním zastupitelství. Druhá 

podkapitola se stejně jako třetí podkapitola skládá ze šesti částí. Druhá podkapitola se zabývá 

soustavou státního zastupitelství a její organizací, postavením nejvyššího státního zástupce, 

které má být výrazně posíleno, vztahy uvnitř soustavy státního zastupitelství, dohledem 

v soustavě státního zastupitelství a poskytováním informací uvnitř i vně soustavy státního 

zastupitelství. Třetí podkapitola se pak věnuje správě státního zastupitelství, pracovnímu 

poměru státních zástupců, kárné odpovědnosti státních zástupců a činnosti asistentů státních 



zástupců a právních čekatelů. Každá podkapitola obsahuje komparaci zákona současného a 

připravovaného. 

Závěr přináší a shrnuje pozitiva a negativa připravovaného zákona o státním 

zastupitelství. Předpokládala jsem, že bude dotčeno mnoho otázek, jež by měly být 

v souvislosti s připravovaným zákonem ještě zváženy, aby mohla být nová úprava přijata, 

v tomto ohledu se mi má hypotéza potvrdila. 

 


