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Pracovní list seznamující studenty s trestním právem procesním, tj. 

trestním řízením. 



 
 

 

1. Doplňte chybějící výrazy- pachatel, postup, zjistit, vykonat, trest, trestný čin 

Trestní  řízení= zákonem upravený ………………………orgánů činných v trestním 

řízení, jehož úkolem je …………………………, zda byl 

…………………………………………….spáchán, kdo je jeho 

………………………………, uložit pachateli spravedlivý…………………………..a 

rozhodnutí …………………. 

 

2. Zásady trestního řízení-spojte správně 

z.presumpce neviny Veřejnost se může účastnit soudního řízení 

z.zákonnosti Soud vede jednání tak, že svědky, znalce a 

obviněné sám vyslýchá 

z.oficiality Dokud není vina vyslovena pravomocným 

odsuzujícím rozsudkem, hledí se na 

obžalovaného jako na nevinného 

z.demokratismu Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze 

zákonných důvodů, dohlíží státní zástupce 

z.veřejnosti Stejná práva a povinnosti pro každého 

z.ústnosti Obžalovaný má právo nechat se zastupovat 

advokátem 

Právo na obhajobu Orgány činné v t.ř.postupují z úřední 

povinnosti 

 

3. Orgány činné v trestním řízení – doplňte dle smyslu 

a) V trestním řízení rozhoduje samosoudce nebo 

senát=……………………………………………………… 

b) Podává jménem státu obžalobu=……………………………………………. 

c) Vyšetřovatelé=……………………………………….. 

 

4. Přemýšlej, jaké další osoby se mohou přímo účastnit trestního řízení 

a) 

b) 

c) 

d) 

5. Seřaď správně-  odsouzený, podezřelý, obviněný, obžalovaný 

6.  Fáze trestního řízení – doplň do tabulky, práce s učebnicí 

Přípravné řízení 

 

 

 

Předběžné projednání obžaloby 

 

 

 

Hlavní líčení 

 

 

 

Odvolací řízení  



 
 

 

 

 

Vykonávací řízení  

 

7. Zjisti, kdo je tzv. advokát ex offo 

 

8.  Doplň chybějící výrazy- svědky, opatření, mařit, obviněný, vyhýbat 

Vazba= ……………………………………….nutné k tomu, aby 

…………………………nemohl…………………..trestní řízení tím, že uprchne, 

………………………………… trestnímu řízení, 

ovlivňovat……………………………..nebo pokračovat v trestné činnosti 

9. Zjisti, který orgán činný v trestním řízení rozhoduje o uvalení vazby v přípravném 

řízení? Kdo podává návrh? 

 

10. Zjisti, který orgán činný v trestním řízení řídí veškeré rozhodování o vazbě v líčení 

před soudem? 

 

11. Přemýšlej, od čeho se bude odvíjet délka vazby a zjisti, na jak dlouho je možné být 

max ve vazbě 
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