
ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 

Tato rigorózní práce řeší úlohu policejního orgánu v přípravném řízení trestním. Jejím cílem je 

představit předsoudní fázi trestního řízení, tj. přípravné řízení. Jako dlouholetý policista, pro 

kterého je trestní řízení mnoho let hlavní pracovní náplní, jsem chtěl tuto fázi trestního řízení 

podrobně zanalyzovat a přitom poukázat na slabá místa současné právní úpravy a zároveň s tím 

předložit možná řešení těchto nedostatků s odpovídajícími argumenty. 

Stadium přípravného řízení jsem zpracoval chronologicky od postupu před zahájením 

trestního stíhání až po fázi vyšetřování, která nastává po zahájení trestního stíhání. 

V samostatné kapitole najdeme pojednání o zvláštní formě přípravného řízení, kdy mluvíme o 

zkráceném přípravném řízení. Všechny tyto kapitoly jsem zpracoval z pohledu současné právní 

úpravy. Současná právní úprava obsahuje několik nedostatků, na které jsem v rigorózní práci 

poukázal a předložil jsem návrhy na změny, které by tyto nedostatky odstranily nebo alespoň 

zmírnily.  

Rigorózní práce graduje kapitolou “úvahy nad možnými změnami v přípravném řízení de 

lege ferenda“, kde jsem se věnoval otázce neodkladných a neopakovatelných úkonů, kde jako 

policista vnímám případná rizika při jejich provádění policejním orgánem a to z hlediska 

formálních vad. Dále se zde zabývám absencí oprávnění pro orgány činné v trestním řízení 

v otázce možnosti vyšetřit duševní stav pachatele v době před zahájením trestního stíhání a 

taktéž absencí oprávnění ve formě předvedení pro policejní orgán, pokud je potřeba zajistit 

osobní účast pachatele ke znaleckému zkoumání. Na závěr zde velice podrobně analyzuji 

možnosti odbřemenění orgánů činných v trestním řízení s důrazem na policejní orgán. 

Předkládám zde konkrétní řešení. Nalezneme zde úvahy de lege ferenda nad zcela novátorským 

institutem kauce v přípravném řízení, rozbor soukromé a subsidiární žaloby a úvahy de lege 

ferenda nad otázkou dekriminalizace trestného činu zanedbání povinné výživy.  
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