
Diplomová práce na téma Veřejná žaloba v trestním řízení se pokouší pojednat o 

historickém vývoji veřejné žaloby, současné právní úpravě státního zastupitelství a postavení, 

úloze a činnosti státního zástupce jako strany v trestním řízení. Jádrem práce je komparace 

současné právní úpravy s návrhem nového zákona o státním zastupitelství a stručné shrnutí 

kladů a záporů navrhované právní úpravy. 

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

podkapitol a jejich částí. 

 První kapitola přibližuje historický vývoj veřejné žaloby v českých zemích a je dále 

rozdělena do dvou podkapitol, přičemž první z těchto podkapitol pojednává o vzniku a vývoji 

veřejné žaloby obecně. Druhá podkapitola se dále skládá ze sedmi částí a chronologicky 

popisuje vývoj veřejné žaloby v českých zemích v jednotlivých historických obdobích. 

Druhá kapitola se člení do pěti podkapitol. Přináší náhled na činnost státního 

zastupitelství nejprve obecně a dále pojednává o činnosti a úloze státního zastupitelství 

v jednotlivých fázích trestního řízení. Pátá kapitola vymezující působnost státního 

zastupitelství mimo oblast trestního řízení je skládá ze dvou částí. 

Třetí kapitola obsahuje pět podkapitol a je hlavní a nejdůležitější kapitolou diplomové 

práce. První podkapitola se zabývá obecně důvody navržení nové úpravy státního 

zastupitelství. Druhá podkapitola vymezuje postavení a působnost státního zastupitelství 

v současné a navrhované právní úpravě. Třetí podkapitola se skládá ze sedmi částí a věnuje se 

soustavě státního zastupitelství a vztahy uvnitř soustavy, dohledem v soustavě státního 

zastupitelství, oprávněními nejvyššího státního zástupce, nově zřizovanému Úřadu pro 

potírání korupce, zajišťováním činnosti státního zastupitelství a poskytováním informací. 

Čtvrtá podkapitola pojednává o správě státního zastupitelství. Pátá a zároveň poslední 

podkapitola se skládá ze čtyř částí a věnuje se postavení a povinnostem jednotlivých státních 

zástupců, dále pracovnímu poměru státních zástupců a jejich výběru, kárné odpovědnosti a 

právním čekatelům a asistentům státních zástupců. Každá z podkapitol se snaží o shrnutí 

nejdůležitějších změn a předpokládaných praktických dopadů. 

 Závěr diplomové práce shrnuje pozitiva a negativa nového zákona o státním 

zastupitelství jako celku a dává podnět k dalším úvahám. 

 


