
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

Mgr. Petra Hejdová 

 

 

Právo na obhajobu v trestním řízení 

 

 

Rigorózní práce 

 

 

 

 

 

Pověřený akademický pracovník: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

Tematický okruh: Trestní právo 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) : 18.12.2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracovala samostatně, že všechny 

použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 222 057 znaků 

včetně mezer.  

 

 

       ____________ 

 

       Petra Hejdová 

 

 

 

V Praze dne 18.12.2018 

  



 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu JUDr. Rudolfu Vokounovi, CSc. za jeho 

vstřícný a motivační přístup při konzultacích a především za jeho hodnotné rady, které 

mi byly při psaní této rigorózní práce velkou pomocí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obsah 

 
Úvod ................................................................................................................................. 1 

1. Právo na obhajobu v kontextu práva na spravedlivý proces........................... 3 

1.1. Právo na spravedlivý proces ........................................................................... 3 

1.2. Právo na obhajobu ve světle čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a jeho vybrané problematické aspekty ........................................................... 5 

1.2.1. Právo na seznámení s obviněním ............................................................ 8 

1.2.2. Právo na přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby ............... 11 

1.2.3. Právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce, právo na 

bezplatnou obhajobu ............................................................................. 12 

1.2.4. Právo na výslech svědků ....................................................................... 19 

1.2.5. Právo na bezplatnou pomoc tlumočníka ............................................... 21 

1.3. Ústavní základy práva na obhajobu v České republice ................................ 23 

2. Účel a obsah práva na obhajobu v českém trestním řízení ............................ 32 

2.1. Právo na obhajobu a jeho účel ...................................................................... 32 

2.2. Materiální obhajoba ...................................................................................... 34 

2.2.1. Právo obviněného vyjádřit se ke všem skutečnostem, jež se mu kladou 

za vinu, jakož i k důkazům o nich ......................................................... 35 

2.2.2. Právo obviněného uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě40 

2.2.3. Právo obviněného činit návrhy a podávat žádosti ................................. 44 

2.2.4. Právo obviněného podávat opravné prostředky .................................... 46 

2.3. Formální obhajoba ........................................................................................ 52 

2.3.1. Právo obviněného zvolit si obhájce....................................................... 53 

2.3.2. Právo obviněného radit se s obhájcem .................................................. 57 

2.3.3. Právo obviněného na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu 58 

2.4. Právo vyžadovat od orgánů činných v trestním řízení náležitý postup 

zaručující objektivní zjištění všech skutečností ........................................... 62 

3. Nutná obhajoba v českém trestním řízení ....................................................... 64 

3.1. Úvodem k institutu nutné obhajoby ............................................................. 64 

3.2. Důvody nutné obhajoby podle trestního řádu .............................................. 65 

3.2.1. Sporné aspekty právní úpravy nutné obhajoby při sjednávání dohody o 

vině a trestu ........................................................................................... 67 

3.2.2. Interpretační problémy spojené s důvodem nutné obhajoby dle § 36 

odst. 2 trestního řádu ............................................................................. 69 



 

 

 

 

3.2.3. Právo obviněného vzdát se obhájce v některých případech nutné 

obhajoby ................................................................................................ 72 

3.3. Polemika nad otázkou nutné obhajoby právnické osoby ............................. 76 

3.3.1. Argumenty ospravedlňující vyloučení aplikace ustanovení trestního 

řádu o nutné obhajobě ........................................................................... 76 

3.3.2. Nutná obhajoba právnické osoby při hrozbě uložení „výjimečného 

trestu“ .................................................................................................... 78 

3.3.3. Nutná obhajoba právnické osoby při sjednávání dohody o vině a trestu ..  

  ............................................................................................................... 80 

3.3.4. Problematika nutné obhajoby v řízení o mimořádných opravných 

prostředcích po zániku právnické osoby v důsledku pravomocně 

uloženého trestu zrušení právnické osoby ............................................. 82 

3.3.5. Shrnutí ................................................................................................... 84 

3.4. Nutná obhajoba dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže ....................... 85 

3.4.1. Nutná obhajoba mladistvých ................................................................. 85 

3.4.2. Lze ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže o nutné 

obhajobě použít i ve vztahu k dětem mladším patnácti let? .................. 87 

Závěr .............................................................................................................................. 91 

Seznam zkratek ............................................................................................................. 93 

Seznam použitých zdrojů ............................................................................................. 95 

Právo na obhajobu v trestním řízení - Abstrakt ...................................................... 101 

The Right to Defense in Criminal Proceedings - Abstract ...................................... 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1 

 

 

Úvod 

 

Právo na obhajobu tvoří důležitou součást práva na spravedlivý proces, jehož 

zajištění symbolizuje v trestním řízení významnou záruku vydání spravedlivého 

rozhodnutí, které je v demokratickém právním státě tolik žádoucí. Jedná se o jedno 

z nejdůležitějších práv toho, proti němuž je vedeno trestní řízení, dokladem čehož je 

také zařazení zajištění práva na obhajobu mezi základní zásady trestního řízení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pojem práva na obhajobu nelze chápat jako 

elementární a izolovaný institut, nýbrž jako komplex dílčích práv, není cílem této 

rigorózní práce podat jeho zevrubný popis ani nástin jeho historického vývoje, jenž je 

v odborné literatuře v současnosti již skutečně hojně zastoupen. Za svůj cíl si v této 

práci naopak kladu načrtnout celkový právní rámec práva na obhajobu de lege lata ve 

světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a platné právní úpravy v České 

republice na úrovni ústavní i zákonné, a přitom se zaměřit především na aktuální sporné 

interpretační problémy, které jsou v současné době často tématem odborných článků a 

jiných publikací. Mým cílem v této práci je dále ve vybraných případech provést 

zhodnocení platné právní úpravy a případně navrhnout de lege ferenda možné způsoby 

jejího vylepšení. Metodu zpracování tématu popsanou v tomto odstavci se pokusím 

aplikovat napříč celou rigorózní prací. 

Jelikož je právo na obhajobu součástí práva na spravedlivý proces, považuji na 

počátku své práce za vhodné, jej nejprve do kontextu tohoto práva zařadit. S ohledem na 

skutečnost, že je toto právo jako součást spravedlivého procesu zakotveno napříč 

několika mezinárodními lidskoprávními dokumenty, z nichž mezi ty nejvýznamnější 

patří zejména Evropská úmluva o ochraně lidských práv nebo Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech, budu se následně zabývat dílčími prvky práva na 

obhajobu v lidskoprávním katalogu prvně zmíněném a ve shora uvedeném duchu pak 

jejich zakotvení v něm rozeberu. Pro ilustraci mám v úmyslu se zabývat např. otázkou, 

jak velký časový úsek si je třeba představit pod pojmem „neprodleně“, pokud jde o 

právo „být neprodleně seznámen s povahou a důvodem obvinění, nebo dále tím, zda ve 

skutečnosti existuje odlišnost v subjektu práva na obhajobu ve smyslu Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv a ve smyslu českého trestního řádu či ne. Poslední kapitolu 

první části pak věnuji ústavním základům práva na obhajobu v České republice. 
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Ve druhé části mé rigorózní práce se následně pokusím vystihnout účel a obsah 

práva na obhajobu v souladu s jeho právní úpravou v České republice na zákonné 

úrovni, kdy přitom budu vycházet z rozdělení práva na obhajobu - na obhajobu 

materiální, formální a práva vyžadovat od orgánů činných v trestním řízení takový 

postup, aby byl zjištěn skutkový stav, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a to v 

takovém rozsahu, jenž je nezbytný pro rozhodnutí v dané věci. Při zpracování této části 

budu opět postupovat v souladu s metodikou, kterou jsem naznačila ve druhém 

odstavci. 

Konečně třetí část práce věnuji podrobnějšímu rozboru institutu nutné obhajoby, 

neboť se domnívám, že mu v odborné literatuře i přes jeho důležitost dosud nebyla 

věnována náležitá pozornost a opět se pokusím nalézt řešení problematických otázek 

s ním souvisejících. Pozornost v této části zaměřím také na problematiku nutné 

obhajoby právnických osob, kdy budu polemizovat nad vhodností vyloučení aplikace 

ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě právě ve vztahu k těmto subjektům. Od 

účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob dosud uplynulo pouze 

několik jednotek let, a právě proto se domnívám, že zejména ve vztahu k nutné 

obhajobě právnických osob je nezbytné tuto právní úpravu podrobit zkoumání. 

Jelikož je právní úprava práva na obhajobu v českém právním řádu skutečně 

velmi obsáhlá, není mým cílem v této práci provést její komparaci s právními úpravami 

zahraničními, ale v určitých případech pouze posoudit, zda je tato v souladu s úpravou 

obsaženou v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, popř. která z těchto dvou 

uvedených poskytuje obviněnému v trestním řízení širší právní záruky. 

Otázka práva na obhajobu je tématem, které je v odborné literatuře ve velké míře 

zastoupeno. Ve své práci však neplánuji vycházet výlučně z učebnic, komentářů a 

jiných odborných publikací. Za účelem porozumění motivaci zákonodárce k určitým 

formulacím totiž považuji za neméně důležitý zdroj také důvodové zprávy. Vzhledem 

k zaměření mé práce na aktuálně diskutované problematické aspekty právní úpravy 

týkající se práva na obhajobu při zpracování tématu vycházím také z odborných článků 

a recentní judikatury jak českých soudů, tak i Evropského soudu pro lidská práva. 
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1. Právo na obhajobu v kontextu práva na spravedlivý proces 

 

1.1. Právo na spravedlivý proces 

 

Právo na spravedlivý či řádný proces (anglicky right to a fair trial, francouzsky 

procès équitable)
1
, jež jednotlivci náleží ve všech řízeních před orgány veřejné moci, je 

řazeno mezi nejvýznamnější základní práva charakteristická pro právní stát
2
. Pod 

zmíněný pojem bývá obecně subsumován soubor dílčích práv, jejichž společným cílem 

je ochrana práv a oprávněných zájmů jednotlivce, a který ve svém komplexu poskytuje 

záruku spravedlivého procesu.
3
 

Na rozdíl od ostatních základních práv, která jsou v mezinárodních 

lidskoprávních dokumentech či národních ústavách povětšinou koncentrována 

do jediných článků, právo na spravedlivý proces je s ohledem na skutečnost, že se 

sestává z několika práv dílčích, v mnohých případech zakotveno napříč články několika. 

Například v ústavním pořádku České republiky je právu na spravedlivý proces 

dedikována, kromě několika článků v Ústavě upravujících organizaci českého 

soudnictví, v Listině základních práv a svobod pod názvem „Právo na soudní a jinou 

právní ochranu“ především celá hlava pátá.
4
 Mezi stěžejní lidskoprávní dokumenty na 

evropské úrovni, upravující kromě jiných právo na spravedlivý proces, patří především 

Listina základních práv EU, která též dedikuje rozebíranému základnímu právu celou 

hlavu šestou nazvanou jako „Soudnictví“, a dále neméně důležitá Evropská úmluva o 

ochraně lidských práv, jež právo na spravedlivý proces zakotvuje zejména ve svém čl. 

6. Na úrovni mezinárodní pak považuji za nezbytné zmínit především čl. 10 Všeobecné 

deklarace lidských práv či čl. 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických 

                                                 
1
 GŘIVNA, Tomáš, Aleš GERLOCH, Helena PRÁŠKOVÁ, Petr MLSNA, Pavel ŠÁMAL, Martin 

KOPECKÝ a Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ. Právo na obhajobu: teorie a praxe 21. století. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 22. 
2
 HENDRYCH, Dušan, Miroslav BĚLINA, Josef FIALA, Pavel ŠÁMAL, Ivana ŠTENGLOVÁ a Pavel 

ŠTURMA. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Beckovy odborné 

slovníky. s. 802. 
3
 WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš; POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina 

základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. Komentáře Wolters Kluwer. 

Kodex. s. 728. 
4
 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Ediční 

řada Lidská práva. s. 27.  
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právech. Nutno však poznamenat, že tento soubor práv dále zahrnuje kromě ve shora 

uvedených dokumentech explicitně dílčích práv uvedených, navíc taková, jejichž 

existence vyplývá z judikatury Evropského soudu pro lidská práva či Ústavního soudu 

ČR.
5
 

Přestože právo na spravedlivý proces představuje v současnosti již ustálený 

pojem, výše zmíněné katalogy lidských práv s ním jako takovým samy nepracují, neboť 

vznikl až následně jako výsledek soudní činnosti. Koncepce práva na spravedlivý proces 

byla poprvé užita a vysvětlena Evropským soudem pro lidská práva v judikátu Golder v. 

The United Kingdom: „Čl. 6 odst. 1 zaručuje každému, aby soud rozhodl o každém 

sporu, který se týká jeho práv nebo závazků občanské povahy. Poskytuje tak právo na 

soud; právo na přístup k soudu, tj. právo obrátit se na soud je však pouze jedním 

z aspektů tohoto práva. K tomu přistupují další garance předepsané v čl. 6 odst. 1, 

pokud jde o organizaci a složení soudu a pokud jde o průběh řízení, a to vše dohromady 

tvoří právo na spravedlivý proces.“
6
 Z uvedeného rozsudku je tak možno dovodit 

základní a stěžejní principy práva na spravedlivý proces, které lze rozdělit do pěti 

základních skupin, kdy první je tvořena právem na soud a přístup k němu, druhá 

zákonem regulovaným postupem a procesem, třetí spravedlivým rozhodnutím, čtvrtá 

účinnými prostředky nápravy vadného rozhodnutí a pátá nárokem na poskytnutí 

zadostiučinění za vydání nespravedlivého rozhodnutí.
7
  

Kromě shora vypočtených základních principů je však právo na spravedlivý 

proces dále dotvářeno dalšími zásadami a právy dílčími. Jde například o právo na 

nestrannost a nezávislost soudu, právo na zákonného soudce, právo na projednání věci 

v přiměřené lhůtě a bez zbytečných průtahů, právo na veřejnost a ústnost soudního 

řízení, zásadu rovnosti zbraní nebo zásadu kontradiktornosti řízení, zahrnující 

požadavek zjištění skutkového stavu na základě součinnosti procesních stran při 

procesu dokazování.
8
 

                                                 
5
 BARTOŇ, Michal, Jan KRATOCHVÍL, Martin KOPA, Maxim TOMOSZEK, Jiří JIRÁSEK a Ondřej 

SVAČEK. Základní práva. Praha: Leges, 2016. Student. s. 512. 
6
 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Golder v. The United Kingdom ze dne 21.02.1975, 

stížnost č. 4451/70. 
7
 WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš; POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina 

základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. Komentáře Wolters Kluwer. 

Kodex. s. 728. 
8
 GŘIVNA, Tomáš, Aleš GERLOCH, Helena PRÁŠKOVÁ, Petr MLSNA, Pavel ŠÁMAL, Martin 

KOPECKÝ a Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ. Právo na obhajobu: teorie a praxe 21. století. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 22. 
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Právo na spravedlivý proces dále zahrnuje také několik dalších dílčích principů, 

k jejichž uplatňování dochází pouze v řízení trestním, zejména pak právo být seznámen 

s obviněním, zásadu presumpce neviny, zásadu nullum crimen sine lege a nulla poena 

sine lege, dále také ne bis in idem či neméně důležitý zákaz retroaktivity.
9
 

Jedním z nejdůležitějších dílčích práv obviněného v trestním řízení, které 

v souhrnu se shora uvedenými tvoří právo na spravedlivý proces, je výše zmíněné právo 

na obhajobu. Zajištění tohoto základního práva, jehož cílem je zaručit vydání 

spravedlivého rozhodnutí, kromě jiného představuje nezbytnou podmínku pro 

zachování demokratického právního státu, jehož základ v souladu s článkem 1 Ústavy 

tkví v úctě k právům a svobodám člověka a občana.
10

 Pro právo na obhajobu je 

charakteristické úzké sepjetí s dalšími prvky spravedlivého procesu, například zásadou 

zákazu sebeobviňování, právem obviněného vyjádřit se ke všem prováděným důkazům, 

právem důkazy navrhovat a překládat či právem na užití mateřského jazyka. 

 

1.2. Právo na obhajobu ve světle čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

jeho vybrané problematické aspekty 

 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv, jež byla na poli Rady Evropy přijata 

roku 1950, patří mezi nejvýznamnější katalogy lidských práv na evropské úrovni. Pro 

tehdejší Českou a Slovenskou Federativní republiku vstoupila po její ratifikaci 

v platnost ke dni 18.03.1992
11

. Otázka vztahu mezi mezinárodními smlouvami a 

českými zákony je v současnosti vyřešena v čl. 10 Ústavy, dle kterého platí, že 

vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva 

něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.
12

  

Kromě ustanovení například čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, 

jenž zakotvuje zákaz mučení či podrobování nelidskému či ponižujícímu zacházení 

                                                 
9
 BARTOŇ, Michal, Jan KRATOCHVÍL, Martin KOPA, Maxim TOMOSZEK, Jiří JIRÁSEK a Ondřej 

SVAČEK. Základní práva. Praha: Leges, 2016. Student. s. 543 a násl. 
10

 JELÍNEK, Jiří a Marta UHLÍŘOVÁ. Obhájce v trestním řízení. Praha: Leges, 2011. Teoretik., s. 17. 
11

 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 
12

 GŘIVNA, Tomáš, Aleš GERLOCH, Helena PRÁŠKOVÁ, Petr MLSNA, Pavel ŠÁMAL, Martin 

KOPECKÝ a Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ. Právo na obhajobu: teorie a praxe 21. století. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 26. 
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anebo trestu, je v ní trestněprávní problematice věnována pozornost především v čl. 6 

nazvaném jako „Právo na spravedlivý proces“ a čl. 7, který nese název „Uložení trestu 

bez zákona“. 

Zmíněný čl. 6 je rozčleněn do tří odstavců, přičemž první z nich obsahuje výčet 

obecných zásad práva na spravedlivý proces. V tomto prvním odstavci je zakotveno 

především právo každého na spravedlivé a veřejné projednání jeho záležitosti 

v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným zákonem zřízeným soudem, který rozhodne 

o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního 

obvinění proti němu. V druhém odstavci téhož článku je pak upravena zásada 

presumpce neviny, formulující požadavek pokládání obviněného z trestného činu za 

nevinného, a to až do doby prokázání jeho viny zákonným způsobem. 

Z hlediska mé rigorózní práce nejvýznamnější odstavec třetí, pak vypočítává pod 

pěti písmeny určitá jednotlivá práva, která označuje jako práva „minimální“, a která ve 

svém komplexu tvoří základ práva na obhajobu. Repík zmíněný článek charakterizuje 

následovně: „Článek 6 odst. 3 obsahuje některá práva, která jsou nutná pro přípravu a 

výkon obhajoby na základě rovnosti s obžalobou. Jde o práva „minimální“, jejich výčet 

není vyčerpávající. Jsou to prvky širšího pojmu spravedlivý proces. Jejich souhrn tvoří 

právo na obhajobu, tj. podmiňuje realizaci práva obviněného na výkon obhajoby proti 

obvinění.“
13

 

V této souvislosti považuji za nutné upozornit na odlišnost v subjektu dílčích 

práv subsumovaných pod písmeny a) až e), tvořících právo na obhajobu ve smyslu čl. 6 

odst. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, kterým je dle jeho dikce „každý, kdo 

je obviněn z trestného činu“, a subjektu práva na obhajobu ve smyslu českého trestního 

řádu, kterým je, jak již § 2 odst. 13 trestního řádu napovídá, vždy „ten, proti němuž se 

vede trestní řízení“.  

Vymezení subjektu uvedeného práva dle českého trestního řádu podle mého 

přesvědčení nevyvolává žádné otázky, neboť jím je třeba v každém případě rozumět 

obviněného, tedy osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání (§ 32, § 160 odst. 1 

trestního řádu), obžalovaného, tedy obviněného po nařízení hlavního líčení (§ 12 odst. 8 

trestního řádu), odsouzeného, tedy toho, proti kterému byl vydán odsuzující rozsudek, 

který již nabyl právní moci (§ 12 odst. 9 trestního řádu), ale i osobu podezřelou, která 

                                                 
13

 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové 

texty. s. 159. 
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byla zadržena, a dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 76 trestního řádu) a 

dále osobu podezřelou, proti které je vedeno zkrácené přípravné řízení, a to až do doby 

podání návrhu na potrestání státním zástupcem soudu (§ 179b odst. 2 trestního řádu).
14

 

V této souvislosti pak dle mého přesvědčení stojí za zmínku také ustanovení § 158 odst. 

5 trestního řádu, dle kterého má při podání vysvětlení každý právo na právní pomoc 

advokáta, neboť v praxi jej využije právě zejména podezřelý.
15

 

Definice okruhu osob spadajících pod kategorii „každý, kdo je obviněn 

z trestného činu“ ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv však podle mého 

názoru již zcela jednoznačná není. Jelínek je toho mínění, že český trestní řád v případě 

práva na obhajobu výjimečně zaručuje šírší spektrum práv, jelikož uvádí, že podle 

formulace čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, práva v něm 

vypočtená nenáleží osobě z trestného činu podezřelé, která dosud nebyla obviněna.
16

  

Evropský soud pro lidská práva však ve věci Deweer v. Belgium judikoval, že 

pojem obvinění je nezbytné interpretovat v pojetí materiálním a nikoli formálním.
17

 

Z uvedeného tak vyplývá, že zmíněná práva mohou za jistých okolností určité osobě 

náležet ještě před okamžikem, než v souladu s vnitrostátním právem získá status 

obviněného.
18

 Například ve věci Gerdzhikov v. Bulgaria Evropský soud pro lidská 

práva rozhodl o dni, kdy byl stěžovatel poprvé vyslýchán policií kvůli podezření ze 

spáchání trestného činu, jako o počátku řízení o oprávněnosti trestního obvinění dle čl. 6 

odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, a to i přes skutečnost, že se tento 

výslech uskutečnil ještě před formálním zahájením trestního stíhání.
19

 Domnívám se 

proto, že byl-li v daném případě považován za počátek řízení o oprávněnosti trestního 

obvinění okamžik předcházející zahájení samotnému trestnímu stíhání, musela pak být 

nutně i tato vyslýchaná osoba pokládána za osobu „obviněnou z trestného činu“ ve 

smyslu čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Zastávám proto názor, 

že subjekty práva na obhajobu dle českého trestního řádu a Evropské úmluvy o ochraně 

                                                 
14

 JELÍNEK, Jiří a Marta UHLÍŘOVÁ. Obhájce v trestním řízení. Praha: Leges, 2011. Teoretik., s. 18. 
15

 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. s. 54. 
16

 Tamtéž, s. 18. 
17

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Deweer v. Belgium ze dne 27.02.1980, stížnost č. 

6903/75. 
18

 KMEC, Jiří., David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. s. 598, 599. 
19

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva. Gerdzhikov v. Bulgaria ze dne 04.02.2010, stížnost č. 

41008/04, § 23. 
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lidských práv lze pokládat, i přes odlišnou dikci jejich ustanovení, díky judikatuře 

Evropského soudu pro lidská práva, za jistých okolností, za v zásadě shodné.  

V souladu se zásadou lex fori, budou v případě trestního řízení vedeného o 

trestném činu v České republice práva garantovaná českým trestním řádem náležet 

podezřelým i obviněným bez ohledu na místo spáchání trestného činu nebo osobu 

obviněného. Pokud by však nastala situace, že se český občan dopustí takového 

trestného činu, o kterém bude vedeno trestní řízení v jiném signatářském státě Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv než České republice, avšak zákonná úprava takového 

státu by právo na obhajobu podezřelému výslovně negarantovala, mohl by být tento 

český občan oproti situaci, kdy by bylo trestní řízení vedeno dle českých procesních 

předpisů, poněkud znevýhodněn, a to i v případech, kdy by měl takový stát ve svém 

právním řádu zakotvenu bezprostřední aplikovatelnost mezinárodních smluv o lidských 

právech či mezinárodních smluv obecně. Vzhledem k tomu, že skutečnost, že za 

„každého, kdo je obviněn z trestného činu“ je třeba v určitých případech považovat i 

podezřelého, vyplývá pouze z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a nikoli 

z výslovné dikce Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

samotné, pak může ve výsledku znamenat významné ztížení vymahatelnosti 

minimálních práv pro osobu před formálním zahájením trestního stíhání v daném státě. 

Domnívám se, že v takových případech porušení minimálních práv by bylo možné se 

jich, a potažmo i deklarování porušení práva na spravedlivý proces, domáhat až 

prostřednictvím krajního právního prostředku, a sice stížnosti k Evropskému soudu pro 

lidská práva ve Štrasburku. 

 

1.2.1. Právo na seznámení s obviněním 

Prvním z minimálních práv toho, kdo je obviněn z trestného činu, je v souladu s 

čl. 6 odst. 3 písm. a) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, právo být neprodleně a 

v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu. 

Při řazení jednotlivých minimálních práv byl evidentně a dle mého názoru zcela logicky 

zohledněn chronologický postup vedení procesu, neboť další právo uvedené pod 

písmenem b), kterým je právo na poskytnutí přiměřeného a času a možnosti k přípravě 

obhajoby, může být efektivně vykonáno až za splnění předpokladu uvedeného pod 

písm. a). Ač se znění čl. 6 odst. 3 písm. a) může zdát na první pohled jednoznačné, 
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domnívám se, že při jeho výkladu může v praxi docházet minimálně ke dvěma 

problémům, kdy jeden z nich tvoří slovo „neprodleně“ a druhý rozsah seznámení 

s povahou a důvodem obvinění, charakterizovaný slovem „podrobně“. 

Jednodušší ze dvou zmíněných interpretačních problémů, tedy zda byl rozsah 

seznámení s povahou a důvodem obvinění dostatečný, je vcelku jednoduše vyřešen 

vymezením pod čl. 6 odst. 3 písm. b). To znamená, že přestože takové seznámení 

s potřebnými údaji týkající se povahy a důvodu obvinění bude záviset na konkrétních 

okolnostech případu, musí se však vždy uskutečnit v natolik podrobném rozsahu, aby 

byla tomu, jenž je obviněn z trestného činu poskytnuta reálná možnost k přípravě 

obhajoby. Důvodem obvinění je nutné rozumět skutek, který se obviněnému klade za 

vinu, jehož identifikace musí dle Repíka spočívat především v popisu inkriminovaného 

jednání, zjištění doby a místa spáchání a eventuálně dále také v označení poškozeného. 

Povaha obvinění pak bude záležet v právním posouzení takového skutku.
20

 V českém 

trestním řízení byl s účinností od 01.01.2002 neformální úkon sdělení obvinění 

nahrazen formálním usnesením o zahájení trestního stíhání.
21

 V souladu s § 160 odst. 1 

trestního řádu musí výrok usnesení o zahájení trestního stíhání obsahovat popis skutku, 

ze kterého je osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným a dále také zákonné 

označení trestného činu, jenž je v tomto skutku spatřován. Podrobnosti, které mají 

skutek definovat, jsou v komentáři k tomuto ustanovení demonstrovány následovně: 

„zejména tedy je třeba uvést místo a čas jeho spáchání, způsob jeho provedení 

charakterizující jednání pachatele a zavinění, popř. i pohnutku, jakož i následek a 

event. další okolnosti jej charakterizující“
22

. Identifikace skutku v usnesení o zahájení 

trestního stíhání v českém trestním řízení tak musí na rozdíl od popisu skutku při 

seznámení s obviněním dle výkladové publikace k Evropské úmluvě o ochraně lidských 

práv navíc obsahovat i popis následku. Jelikož je následek podstatným znakem 

charakterizujícím skutek, osobně si v praxi nedokážu představit takové sdělení o 

spáchání skutku obviněnému, v němž by nebyl vymezen následek, jenž měl být 

údajným zaviněným jednání obviněného v daném případě způsoben, a které by pro 

takového obviněného skutečně představovalo dostatečný podklad k přípravě jeho 

                                                 
20

 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové 

texty. s. 160-161. 
21

 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. s. 2057. 
22

 Tamtéž, s. 2066. 
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obhajoby. Domnívám se proto, že rozsah seznámení s povahou a důvodem obvinění 

zaručující obviněnému reálnou možnost k přípravě obhajoby ve smyslu Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv, by měl navzdory definici obsažené ve výkladové 

publikaci k tomuto lidskoprávnímu katalogu, při popisu skutku zahrnovat i popis 

následku. 

Více otázek však vyvstává při výkladu termínu „neprodleně“, a tedy určení 

časového okamžiku, ke kterému má být ten, kdo je z trestného činu obviněn, s povahou 

a důvodem obvinění seznámen. Zatímco u obdobného práva na neprodlené seznámení 

s důvody zatčení a obvinění, které přiznává Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

v čl. 5 odst. 2 zatčenému, kdy tento okamžik koresponduje s okamžikem zatčení, 

v situaci dle čl. 6 odst. 3 písm. a) určení takového momentu absentuje. Záležitost je o to 

komplikovanější vzhledem k tomu, že odpověď na tuto otázku dosud nebyla uspokojivě 

vyřešena ani judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Ten se totiž při řešení 

stížností týkajících se této otázky dosud vždy omezil pouze na zkoumání, zda byla 

osoba obviněná z trestného činu s charakterem svého obvinění obeznámena v takový 

okamžik, aby měla dostatek času k přípravě své obhajoby.
23

 Z uvedeného tak vyplývá, 

že stejně jako v případě prvně zmíněného problému, bude pravděpodobně nutné tuto 

otázku řešit v kontextu čl. 6 odst. 3 písm. b) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. 

S ohledem na výše zmíněnou skutečnost, tedy že subjektem minimálních práv může být 

kromě osoby formálně z trestného činu obviněné v určitých případech i osoba 

podezřelá, docházím k závěru, že přesné určení okamžiku seznámení s povahou a 

důvodem obvinění by ani nebylo žádoucí, neboť se bude v jednotlivých případech lišit. 

Dokladem toho může být následující situace. Pokud by totiž Evropská úmluva o 

ochraně lidských práv explicitně stanovila tímto okamžikem například okamžik 

formálního zahájení stíhání, mohlo by v situaci, kdy je za osobu, která byla obviněna 

z trestného činu považována též i osoba, která je teprve vyslýchána kvůli podezření ze 

spáchání trestného činu, a to aniž by bylo trestní stíhání formálně zahájeno
24

, dojít 

k tomu, že by tato i přes probíhající výslech neměla právo na sdělení povahy a důvodu 

svého obvinění. Z tohoto důvodu si myslím, že je v určitém smyslu vágní formulaci 

                                                 
23

 KMEC, Jiří., David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. s. 796. 
24

 Viz. shora uvedený rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Gerdzhikov v. Bulgaria. 
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ustanovení čl. 6 odst. 3 písm. a) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv vhodné 

zachovat, avšak postupně konkretizovat pro jednotlivé případy v judikatuře. 

 

1.2.2. Právo na přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby 

Jak jsem již naznačila výše, druhým minimálním právem osoby z trestného činu 

obviněné je podle čl. 6 odst. 3 písm. b) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, 

právo mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby. Toto právo představuje 

pro obviněného jakousi protiváhu k prostředkům, které mají k dispozici orgány činné 

v trestním řízení za účelem vyšetřování, popř. donucení.
25

 

Při posuzování přiměřeného času k přípravě obhajoby je opět třeba uvážit 

konkrétní okolnosti případu, přičemž bude nutné zohlednit zejména komplikovanost 

dané věci, fázi řízení, aspekt toho, zda se obviněný obhajuje sám či za pomoci obhájce a 

za předpokladu, že ano, tak dále také k vytížení daného obhájce, tedy tomu, kolika 

případům se toho času věnuje.
26

 Jak je ze znění čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv patrné, právo na přiměřený čas k přípravě obhajoby dle odst. 3 stojí 

poněkud v protikladu s právem každého na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě 

dle odst. 1. V prvním případě je potenciální příčinou porušení práva na spravedlivý 

proces skutečnost, že není čas pro přípravu obhajoby dostatečně dlouhý, zatímco ve 

druhém případě k takovému porušení dochází, pokud je čas projednávání dané 

záležitosti naopak neúměrně dlouhý.
27

 Z těchto důvodů jsem přesvědčena, že je 

v souladu se zásadou in dubio pro libertate odst. 3 nutné ve vztahu k odst. 1 vykládat 

jako ustanovení lex specialis, neboť zájem na řádném umožnění obhajoby obviněnému 

jednoznačně převažuje nad požadavkem přiměřené délky řízení. 

Pokud jde o právo na poskytnutí možnosti k přípravě obhajoby, Evropský soud 

pro lidská práva z něj ve spojení s čl. 6 odst. 3 písm. c) Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv, upravujícím právo obhajovat se za pomoci obhájce, vyvodil právo 

obviněného, který je ve vazbě, mluvit s obhájcem bez přítomnosti třetí osoby. Dalším 

                                                 
25

 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové 

texty. s. 161. 
26

 Tamtéž, 162. 
27

 KMEC, Jiří., David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. s. 800. 
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v čl. 6 odst. 3 písm. b) implicitně zakotveným právem, je pak například právo na přístup 

ke spisu nebo právo mít možnost k přípravě odvolání či jiného opravného prostředku.
28

  

 

1.2.3. Právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce, právo na bezplatnou obhajobu 

Třetím minimálním právem, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 

upraveným pod čl. 6 odst. 3 písm. c), je právo každého, kdo je obviněn z trestného činu, 

obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru, nebo pokud nemá 

prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy 

spravedlnosti vyžadují. Skrze pod tímto písmenem vypočtená práva dochází ke garanci, 

jak jsem již uvedla v první kapitole této části, důležité součásti spravedlivého procesu, a 

sice tzv. zásady rovnosti zbraní, tedy rovnosti stran. Touto zásadou je pro obviněného 

sledováno zabezpečení co nejvíce rovného postavení s obžalobou, neboť například bez 

garance práva na právní pomoc obhájce, by byla při absenci takového kvalifikovaného 

subjektu, v mnohých případech obhajoba uskutečněná pouze samotným obviněným bez 

jakéhokoli efektu.
29

  

Ve zmíněném ustanovení jsou explicitně zakotvena tři jednotlivá práva. Prvním 

je právo obhajovat se osobně, druhým právo obhajovat se za pomoci obhájce dle svého 

vlastního výběru a třetím pak právo na bezplatnou právní pomoc ve vypočtených 

případech. Z důvodu nemožnosti uplatnění těchto práv v plném rozsahu bez přítomnosti 

jejich subjektu v řízení před soudem, je pak v tomto ustanovení třeba dále spatřovat 

implicitní zakotvení práva toho, kdo je obviněn z trestného činu, na jeho osobní 

přítomnost v řízení před soudem.
30

  

Na základě prvně zmíněného dílčího práva obviněného, tedy práva obhajovat se 

osobně, lze v zásadě usoudit, že veškerá práva jinak přiznávaná výlučně obhájci, by 

měla náležet i obviněnému.
31

 Pokud jde o určitá jednotlivá práva, jako je například 

právo účastnit se soudního jednání, nevzniká o nich s ohledem na skutečnost, že jsou 

tato zaručena jak obhájci, tak obviněnému, žádná pochybnost. Sporná je však podle 

mého názoru kupříkladu otázka účasti obviněného na takových vyšetřovacích úkonech, 

                                                 
28

 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové 

texty. s. 163-164. 
29

 Tamtéž, s. 165. 
30

 ČAPEK, Jan. Evropská úmluva o ochraně lidských práv. 1. část, Úmluva. Praha: Linde, 2010. s. 178. 
31

 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové 

texty. s. 165. 
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se kterými je procesní nárok účasti na nich, spojen výlučně s osobou obhájce, zejména 

pak v případech, kdy obviněný obhájce nemá, protože jej mít nemusí.  

Podle české právní úpravy obhájce v souladu s § 165 odst. 2 trestního řádu 

disponuje již od zahájení trestního stíhání oprávněním být přítomen při vyšetřovacích 

úkonech, jejichž výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem, ledaže 

nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění o něm zajistit. Mezi takové vyšetřovací 

úkony bude patřit především výslech obviněného a svědků, rekognice, konfrontace nebo 

neodkladné a neopakovatelné úkony. Zatímco obhájce má na účast na této množině 

vyšetřovacích úkonů procesní nárok, účast obviněného na nich může být podle § 165 

odst. 1 trestního řádu pouze fakultativně připuštěna. V jeho případě se tak tedy jedná 

pouze o potenciální možnost, kdy rozhodnutí o ní záleží, dle dikce ustanovení, na 

policejním orgánu. Diskreční pravomoc policejního orgánu, popř. státního zástupce, 

pokud koná vyšetřování, je pak limitována tím, že účast obviněného na takových 

úkonech má být připuštěna zejména tehdy, jestliže tento nemá obhájce a spočívá-li 

zároveň takový úkon ve výslechu svědka, jenž má právo odepřít výpověď.
32

  

Je zřejmé, že zákonodárce tyto dvě podmínky stanovil proto, aby došlo k co 

největší eliminaci situací, kdy se státní zástupce v hlavním líčení ocitne v důkazní 

nouzi.
33

 Za předpokladu, že totiž svědek, který má právo odepřít výpověď, svého práva 

využije v hlavním líčení, je v souladu s § 211 odst. 3 písm. a) trestního řádu, za 

současného splnění podmínek podle § 211 odst. 4 trestního řádu, nutným předpokladem 

možnosti v tomto stádiu trestního řízení přečíst protokol o jeho dřívější výpovědi, 

alespoň umožnění obviněnému či obhájci účastnit se dřívějšího výslechu takového 

vyslýchaného a klást mu otázky. Z tohoto pravidla však existují dvě výjimky, a sice dle 

§ 211 odst. 3 písm. b) trestního řádu, pokud bylo zjištěno, že takový svědek byl 

předmětem násilí, zastrašování, podplácení či příslibů jiných výhod a tak veden k tomu, 

aby nevypovídal či vypovídal křivě, nebo alternativně pokud dle § 211 odst. 3 písm. c) 

trestního řádu došlo k tomu, že byl obsah výpovědi takového svědka ovlivněn průběhem 

výslechu v hlavním líčení, zejména v důsledku chování obžalovaného nebo přítomné 

veřejnosti. 

                                                 
32

 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. s. 248. 
33

 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. s. 2144. 
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Jazykovým výkladem ustanovení § 165 odst. 1 trestního řádu tak dovozuji, že 

dané dvě podmínky, tedy zaprvé, že obviněný nemá obhájce a zadruhé, že jde o 

vyšetřovací úkon spočívající ve výslechu svědka, který má právo odepřít výpověď, musí 

být splněny kumulativně. Mohlo by tak teoreticky dojít k situaci, kdy obviněný obhájce 

nemá a policejní orgán nepřipustí jeho účast na vyšetřovacím úkonu spočívajícím ve 

výslechu svědka, a to s odkazem na skutečnost, že půjde o svědka, jenž právem odepřít 

výpověď nedisponuje. Policejní orgán by takto pravděpodobně sice nepostupoval 

v rozporu s trestním řádem, podle mého názoru by však bylo možné namítat porušení 

práva obhajovat se osobně ve smyslu čl. 6 odst. 3 písm. c) Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv.  

Dle Repíka jsou práva uvedená v čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv právy celé obhajoby a je proto přípustné některá z nich vyhradit výlučně 

obhájci a jiná obviněnému.
34

 Tím spíše se však domnívám, že by obviněný neměl být na 

svých právech zkrácen pouze proto, že upřednostnil právo osobní obhajoby před 

dobrovolným zvolením si obhájce. Tedy, pokud se obviněný rozhodne, že si obhájce 

nezvolí, měla by mu náležet veškerá práva obhajoby, a sice i taková, jinak náležící 

výlučně obhájci. Vzhledem k tomu, že i obhájce je již od zahájení trestního stíhání 

oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, jejichž výsledek může být použit 

jako důkaz v řízení před soudem, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění o 

něm zajistit, zastávám názor, že by bylo vhodné stejné oprávnění v trestním řádu 

zakotvit i pro obviněného, jenž nemá obhájce, a to nejen pro případy, kdy jde o výslech 

svědka, který má právo odepřít výpověď.  

Domnívám se, že další problematický bod, v případě kterého by bylo teoreticky 

možné namítat porušení práva obhajovat se osobně podle čl. 6 odst. 3 písm. c) Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv, lze spatřovat v určitém smyslu v omezené možnosti 

obviněného podat mimořádný opravný prostředek dovolání v českém trestním řízení. 

Přestože § 265d odst. 1 písm. b) trestního řádu vymezuje obviněného jako jednu 

z taxativně vypočtených osob oprávněných podat dovolání, dle odst. 2 téhož ustanovení 

je však oprávněn tak učinit výlučně prostřednictvím obhájce. 

Šámal a Púry k tomuto omezení ve svém komentáři k § 265d trestního řádu 

uvádějí, že onen požadavek je odůvodněn povahou dovolání jakožto mimořádného 

                                                 
34

 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové 

texty. s. 165. 
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opravného prostředku, jenž je určen k nápravě těch nejzávažnějších právních vad, 

vyznačující se zvýšenými nároky na přesné obsahové náležitosti, které definují rozsah 

přezkumné činnosti Nejvyššího soudu, a jejichž případné důsledné věcné nedodržení 

v souladu s § 265i odst. 1 písm. d) trestního řádu zapříčiňuje jeho odmítnutí. Požadavek 

podání dovolání prostřednictvím obhájce má být dále zárukou natolik kvalifikovaného 

podnětu k tomu, aby se věcí zabýval Nejvyšší soud.
35

 

V českém trestním řízení existují tři mimořádné opravné prostředky. Dle 

systematiky trestního řádu je prvním z nich dovolání (§ 265a a násl. trestního řádu), 

druhým stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. trestního řádu) a třetím obnova 

řízení (§ 277 a násl. trestního řádu). Zatímco podnět k podání stížnosti pro porušení 

zákona ministrem spravedlnosti a návrh na povolení obnovy řízení je obviněný 

oprávněn podat sám, dovolání je jediným mimořádným opravným prostředkem, který 

může tento podat výlučně prostřednictvím obhájce. V případě, že by tak obviněný 

neučinil, nebude dle § 265d odst. 2 trestního řádu jeho podání vůbec považováno za 

dovolání, o čemž musí být poučen. Dle zmíněného ustanovení „Nejvyšší soud o takovém 

podání nerozhoduje, ale zašle ho v závislosti na jeho obsahu buď příslušnému soudu 

jako návrh na povolení obnovy řízení nebo ministru spravedlnosti jako podnět ke 

stížnosti pro porušení zákona, popřípadě ho vrátí obviněnému s poučením, že dovolání 

může podat pouze prostřednictvím obhájce.“ 

Se shora uvedeným výrokem Šámala a Púryho o tom, že v případě dovolání jsou 

oproti ostatním mimořádným opravným prostředkům kladeny vyšší nároky na obsahové 

náležitosti, se ztotožňuji. Například oproti návrhu na obnovu řízení, u kterého jsou 

trestním řádem vyžadovány pouze obecné náležitosti dle § 59 odst. 3, v případě 

dovolání je v ustanovení § 265f trestního řádu vypočteno nadto ještě několik 

obligatorních náležitostí dalších. Osobně se domnívám, že zejména obsahová náležitost 

spočívající v požadavku subsumpce konkrétního důvodu dovolání pod dovolací důvod 

zákonný, by při absenci expertízy obhájce v praxi mohla činit velké problémy. Pokud 

tato náležitost v dovolání obsažena není, dojde dle § 265 odst. 1 písm. d) trestního řádu 

k jeho odmítnutí.
36

 Dalším takovým problematickým bodem by pro obviněného bez 

právnického vzdělání mohl znamenat požadavek dle § 265f odst. 1 trestního řádu, 

                                                 
35

 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. s. 3212. 
36
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spočívající v nutnosti uvedení, proti kterému rozhodnutí dovolání směřuje, neboť z této 

formulace výslovně nevyplývá, že taková identifikace rozhodnutí musí nutně obsahovat 

označení soudu, který jej vydal, den vyhlášení rozhodnutí a spisovou značku nebo číslo 

jednací, pod kterým je rozhodnutí u takového soudu vedeno.
37

  

Pokud jde o výrok, že dovolání má být podáno prostřednictvím obhájce, aby pro 

Nejvyšší soud představovalo dostatečně kvalifikovaný podnět, situace již tak 

jednoznačná není. Vzhledem ke skutečnosti, že se dovolání v souladu s § 265e odst. 1 

trestního řádu podává u soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, kdy tento 

v případě, že takové dovolání nesplňuje požadované obsahové náležitosti, 

prostřednictvím předsedy senátu toho, kdo jej podal, vyzve, aby dle § 265h odst. 1 

trestního řádu obsahové nedostatky doplnil, by mělo docházet k alespoň částečné 

eliminaci takových vadných dovolání díky dodatečnému odstraňování jejich vad. Avšak 

především s odkazem na požadavek označení konkrétního zákonného dovolacího 

důvodu, který v praxi může činit problémy i některým advokátům, by soudy prvního 

stupně musely zřejmě až příliš často vyzývat k odstranění absence této obsahové 

náležitosti, která by nakonec pravděpodobně samotnými obviněnými stejně řádně 

odstraněna nebyla. Pokud by k odstranění nedostatků díky činnosti soudů prvního 

stupně úspěšně docházelo, opravená dovolání by sice pro Nejvyšší soud kvalifikované 

podněty pak již potenciálně představovala, soudy prvního stupně by však byly zcela 

nelogicky zatíženy. 

Považuji dále za vhodné poznamenat, že povinnost podat dovolání 

prostřednictvím obhájce se vztahuje i na případy, kdy obviněný obhájce v řízení, které 

tomuto úkonu předcházelo, neměl. Pokud obviněný osvědčí nedostatek finančních 

prostředků, může mu být na jeho žádost vůči soudu prvního stupně přiznán nárok na 

bezplatnou obhajobu, či obhajobu za sníženou odměnu a následně může požádat o 

ustanovení advokáta. Pokud je skutečnost o nedostatku finančních prostředků 

obviněného zřejmá ze shromážděných důkazů a je-li to nutné k ochraně jeho práv, může 

být tímto způsobem rozhodnuto i bez návrhu obviněného.
38

 Za účelem rychlého 

rozhodování z výslovného znění ustanovení § 33 odst. 2 trestního řádu vyplývá, že 

pokud obviněný žádá o přiznání nároku na bezplatnou obhajobu či obhajobu za 

                                                 
37

 HRACHOVEC, Petr. Deset let dovolání podle trestního řádu, 2. část. Bulletin advokacie. 3/2012. s. 26. 
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sníženou odměnu, měl by již spolu s takovým návrhem předložit dokumenty 

osvědčující nedostatek finančních prostředků na úhradu nákladů obhajoby.
39

 V praxi by 

však mohla nastat situace, že přestože obviněný zmíněný nedostatek řádně a včas 

osvědčí, rozhodnutí nebude soudem ani v zákonem stanovené dvouměsíční lhůtě 

k podání dovolání
40

, například kvůli průtahům v řízení na jeho straně, vydáno. 

V takovém případě by se zcela jistě jednalo nejen o porušení práva obhajovat se osobně, 

ale i o zkrácení práva na obhajobu obecně. 

Přestože si s odkazem na výše uvedené problematické body myslím, že trestním 

řádem stanovený požadavek na podání dovolání prostřednictvím obhájce s sebou nese 

určitá rizika omezení, popř. porušení práva na obhajobu, docházím k závěru, že je nutné 

na něj pohlížet jako na požadavek rozumný a zároveň výhodný, a to jak pro soudy, tak 

pro osobu obviněného. Zaprvé, tímto způsobem nedochází k nadměrnému zatěžování 

soudů vadnými podáními a zadruhé, nebezpečí, že dovolání obviněného bude 

z některého z důvodu vypočtených v § 265i odst. 1 trestního řádu Nejvyšším soudem 

odmítnuto, je tímto způsobem signifikantně sníženo. Motivace zákonodárce pro 

zákonné zakotvení nutnosti podat dovolání výlučně prostřednictvím obhájce 

pravděpodobně také zcela logicky spočívala ve snaze o eliminaci absolutně 

neopodstatněných a nesmyslných podání takových odsouzených, kteří by využili 

jakéhokoli právního prostředku jen proto, aby dokázali docílit změny pro ně 

nepříznivého rozhodnutí. Dalším argumentem na podporu zachování tohoto požadavku 

je ve prospěch práva na obhajobu v § 41 odst. 5 trestního řádu zakotvené oprávnění 

obhájce podat za obviněného dovolání a dokonce se řízení o dovolání u Nejvyššího 

soudu účastnit, a to i přesto, že zmocnění obhájce při skončení trestního stíhání zaniklo. 

I přes znění čl. 6 odst. 3 písm. c) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, 

explicitně vypočítávající tři výše uvedená práva, je nutné si uvědomit, že existují 

případy, kdy především s ohledem na zájmy obviněného jeho volba mezi tím, zda se 

bude obhajovat sám či zda si obhájce zvolí nebo mu bude ustanoven, nemůže být zcela 

svobodná. Většina signatářských států Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

rozeznává případy tzv. nutné obhajoby a i z judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva, např. judikátu Croissant v. Germany vyplývá, že povinnost obviněného být 

v trestním řízení zastoupen advokátem, není sama o sobě neslučitelná s Evropskou 
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úmluvou o ochraně lidských práv.
41

 Vantuch případy nutné obhajoby obecně 

charakterizuje jako situace, kdy z důvodu určitých objektivně existujících okolností 

obviněný nemůže svou obhajobu sám náležitě vykonávat.
42

 V právních řádech 

signatářských států je tak nutná obhajoba zakotvena například pro případy mladistvých 

pachatelů, dále pokud jde o závažnou trestnou činnost, kdy obviněnému hrozí vysoký 

trest či pro takové případy, kdy je obviněný ve vazbě. Pokud si za těchto okolností 

obviněný obhájce nezvolí, bude mu ustanoven ex offo i proti jeho vůli.
43

 

Názory na to, zda má být požadavek na podání dovolání subsumován pod pojem 

nutné obhajoby, se v odborné veřejnosti různí. Zatímco Jelínek jej klasifikuje jako 

důvod nutné obhajoby v § 36 trestního řádu výslovně neuvedený
44

, Hrachovec jej 

s ohledem na skutečnost, že se povinnost mít obhájce týká pouze podání dovolání a 

nikoli dovolacího řízení samotného, za důvod nutné obhajoby nepovažuje
45

. Já osobně 

zastávám názor, že v předchozím odstavci uvedenou Vantuchovu definici nutné 

obhajoby, je možné kromě v ustanovení § 36 a § 36a trestního řádu vypočtených 

případů, aplikovat také na shora rozebranou povinnost obviněného podat dovolání 

výlučně prostřednictvím obhájce. Vzhledem k obsahové a formální náročnosti tohoto 

podání se totiž domnívám, že se také jedná o případ, kdy z důvodu objektivně 

existujících okolností nemůže obviněný svou obhajobu sám náležitě vykonávat. Na 

základě skutečnosti, že se týká pouze jediného úkonu, tedy kromě sepsání dovolání jeho 

podání, se podle mého názoru jedná o jakýsi specifický případ nutné obhajoby. 

V čl. 6 odst. 3 písm. c) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv je stanoveno, 

že pokud obviněný nemá prostředky na zaplacení obhájce, má právo na to, aby mu byl 

poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují. V Evropské úmluvě o 

ochraně lidských práv však pojem „zájmů spravedlnosti“ zůstává dále nerozveden a 

pozornost mu je věnována pouze v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. 

Například ve věci Quaranta v. Switzerland tak bylo judikováno, že kritéria, která při 

posuzování toho, zda zájmy spravedlnosti vyžadují, aby byl obviněnému z důvodu 

                                                 
41
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 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002. Výběrové 

texty. s. 165. 
44
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nedostatku finančních prostředků poskytnut obhájce bezplatně, musí být zohledněna, 

zahrnují především závažnost trestného činu, jehož spáchání je obviněnému kladeno za 

vinu, hrozící sankci, schopnost obviněného hájit se sám při uvážení jeho osobnosti, 

povahy řízení a složitosti věci.
46

 Jestliže to „zájmy spravedlnosti“ vyžadují, pak není 

v rozporu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, pokud je obviněnému obhájce 

z moci úřední ustanoven i proti jeho vůli.
47

 Vzhledem k tomuto výkladu tak docházím 

k závěru, že případy, kdy bude nárok obviněného na bezplatnou obhajobu z důvodu 

jeho souladu se zájmy spravedlnosti nerozporovatelný, se budou ve vnitrostátních 

právních úpravách jednotlivých států překrývat minimálně s případy nutné obhajoby. 

 

1.2.4. Právo na výslech svědků 

Jak jsem již zmiňovala v předchozí kapitole této části, jedním z důležitých prvků 

spravedlivého procesu je zásada kontradiktornosti trestního řízení, která implikuje, že 

jednání před soudem má probíhat jako spor obhajoby a obžaloby, přičemž soud jej má 

moderovat a k zásahům do takového sporu přistupovat v co nejmenší míře. 

Východiskem této zásady je princip audiatur et altera pars, v současnosti 

interpretovaný jako právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům a skutečnostem, 

které se obviněnému kladou za vinu, jenž je významnou součástí práva na obhajobu.
48

  

Záruka kontradiktornosti trestního řízení, jež je kromě s právem zmíněným 

v předchozím odstavci, tedy právem vyjádřit se k prováděným důkazům, spojována 

dále především také s právy předložit a navrhnout provedení protidůkazu, je spatřována 

v čl. 6 odst. 3 písm. d) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.
49

 V tomto ustanovení 

se totiž uvádí, že ten, kdo je obviněn z trestného činu, má právo vyslýchat nebo dát 

vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch 

za stejných podmínek, jako svědků proti sobě.  

Ze samotného znění ustanovení vyplývá, že pod písmenem d) jsou uvedena dvě 

relativně samostatná práva, která se však vyznačují určitou vzájemnou provázaností. 
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49

 Tamtéž, s. 26. 



 

20 

 

 

Prvním je právo obviněného dosáhnout předvolání svědka a druhým pak právo 

vyslýchat nebo dát vyslýchat svědka. Repík dochází k závěru, že dodatek „za stejných 

podmínek jako svědků proti sobě“ je nezbytné aplikovat nejen ve vztahu k výslechu 

svědků ve prospěch obviněného, ale i k jejich předvolání. Zmíněné právo docílit 

předvolání pak postihuje jak svědky ve prospěch obviněného, tak i svědky v jeho 

neprospěch.
50

 

Práva zakotvená v čl. 6 odst. 3 písm. d) Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv, která obviněný zpravidla uskutečňuje prostřednictvím svého obhájce, dodnes 

nejsou explicitně upravena v českém trestním řádu. Díky čl. 10 Ústavy, zakotvujícímu 

bezprostřední účinek Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, jsou sice tato práva 

obviněnému garantována i v českém trestním řízení, z hlediska právní jistoty 

obviněného se dle mého názoru však jedná o jev nežádoucí.  

Domnívám se, že pokud by bezprostřední aplikovatelnost Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv v českém právním řádu upravena nebyla, bylo by teoreticky 

možné tato práva v řízení před soudem alespoň částečně dovodit z § 33 a § 89 trestního 

řádu. Podle § 33 odst. 1 trestního řádu má totiž obviněný právo „činit návrhy a podávat 

žádosti“. Takovým návrhem může být návrh na provedení důkazu, zejména pak důkazu 

spočívajícím ve výslechu svědka.
51

 Ve spojení s § 89 odst. 2 trestního řádu pak 

skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není 

důvodem pro odmítnutí takového důkazu. Tímto způsobem by obviněný mohl 

dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako 

svědků proti sobě. 

 Avšak dovození implicitního zakotvení práva „vyslýchat nebo dát vyslýchat 

svědky“ dle čl. 6 odst. 3 písm. d) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, je 

v českém trestním řádu s ohledem na jeho omezení poněkud problematické. V § 215 

odst. 2 trestního řádu je totiž stanoveno, že kromě jiných může obžalovaný a jeho 

obhájce žádat, aby jim bylo umožněno provést důkaz, zejména pak výslech svědka. Dle 

tohoto ustanovení předseda senátu návrhu vyhoví zejména, pokud jde o důkaz 

prováděný k jejich návrhu. Není jim však povinen vyhovět, jde-li o výslech 
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 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. s. 409. 



 

21 

 

 

obviněného, svědka mladšího než osmnáct let, nemocného nebo zraněného svědka, 

anebo jestliže by provedení důkazu některou z vyslýchajících osob nebylo z jiného 

závažného důvodu vhodné. Právo „vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky“ je tak 

vypočtenými kritérii omezeno a zároveň podmíněno souhlasem předsedy senátu.  

Interpretace čl. 6 odst. 3 písm. d) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv sice 

poukazuje na skutečnost, že rozhodnutí o nutnosti či vhodnost předvolat svědka 

zásadně náleží vnitrostátnímu soudu, nicméně na rozdíl od české zákonné úpravy 

omezení práva obviněného na předvolání svědka dle judikatury spočívá pouze ve 

způsobilosti takového svědka přispět svou výpovědí ke zjištění pravdy.
52

 

Ze shora uvedeného tak vyplývá, že Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

v tomto ohledu poskytuje obviněnému širší rozsah práv. Souhlasím tak s názorem 

Jelínka, spočívajícím ve vhodnosti explicitního zakotvení zmíněného práva za účelem 

posílení právní jistoty a přehlednosti, a to pod výčet práv obviněného uvedený v § 33 

trestního řádu.
53

 

 

1.2.5. Právo na bezplatnou pomoc tlumočníka 

Posledním z minimálních práv, v čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv taxativně vypočtených, je pod písm. e) upravené, právo obviněného na 

bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem, 

nebo tímto jazykem nemluví. Ve vztahu k čl. 14, který upravuje zákaz diskriminace 

obecně, je toto ustanovení při výkonu práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 

lex specialis.
54

 

Domnívám se, že formulace tohoto ustanovení přináší dva interpretační 

problémy, které jsou ve výsledku řešeny navzájem opačným způsobem. Zatímco 

v případě prvního je totiž upřednostňován doslovný jazykový výklad, v případě 

druhého interpretačního problému Evropský soud pro lidská práva doslovný jazykový 

výklad pokládá za nesprávný. 

Pokud jde o první problematickou záležitost, v minulosti vyvstala otázka, kdo 

přesně je při výkonu práva na obhajobu ve skutečnosti subjektem tohoto práva, a 
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popřípadě, za jakých podmínek. Podle rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva
55

 

totiž toto právo náleží obviněnému, avšak nikoli jeho obhájci. Pokud by tak tedy došlo 

např. k situaci, kdy bude český občan obviněn trestného činu, o kterém bude konáno 

trestní řízení ve Francii, nemusí být pro něj vždy výhodné zvolit si jako obhájce svého 

známého českého advokáta, který francouzštinu neovládá, neboť tento nebude 

subjektem práva na bezplatnou pomoc tlumočníka. Z toho vyplývá, že pokud jde o 

subjekt práva garantovaného v čl. 6 odst. 3 písm. e) Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv, je nutné toto ustanovení vykládat doslovně. I zde se tak uplatní teze, 

kterou jsem uvedla pod bodem 1.2.3., tedy, že práva vypočtená v ustanovení čl. 6 odst. 

3 jsou právy celé obhajoby a je tak přípustné vyhradit některá z nich pouze obviněnému 

a jiná pouze obhájci. 

V předchozím odstavci jsem uvedla teoretický případ, kdy obhájce sice ovládá 

jazyk obviněného, ovšem neovládá jazyk vedení řízení. V praxi však častěji dochází 

k situacím opačným, a sice že obhájce ovládá jazyk vedení řízení, avšak neovládá jazyk 

obviněného. V této souvislosti tak považuji za vhodné zmínit, že obviněný má na 

bezplatnou pomoc tlumočníka právo i v případě, že jeho obhájce jazyku vedení řízení 

rozumí.
56

 Přestože se zdá tato skutečnost na první pohled zřejmá, osobně se domnívám, 

že bývá v odborné literatuře často opomíjena a její důležitost tak znevažována. 

V minulosti jsem byla jako veřejnost účastna jednání vedeného českým soudem, a to ve 

věci trestního obvinění z násilného trestného činu osoby, jež byla maďarské národnosti 

a jazyk český neovládala. Jelikož se jednalo o případ nutné obhajoby a tento obviněný 

zároveň osvědčil, že nemá dostatek finančních prostředků, aby hradil náklady 

obhajoby, byl mu obhájce soudem bezplatně ustanoven. Jelikož obviněný neovládal 

jazyk vedení jednání, byl soudem dále přibrán tlumočník. Tlumočník obviněnému 

tlumočil průběh celého jednání. Vzhledem k tomu, že přestože jeho obhájce český 

jazyk ovládal, jsem přesvědčena, že by obviněnému v žádném případě nebyl schopen 

ve stejném rozsahu obsah jednání přetlumočit, a to zejména s ohledem na rozdílné 

fyzické rozmístění obviněného a obhájce v soudní síni. V praxi by tak obviněný mohl 

sice být jednání přítomen, avšak jeho obsah by se mohl reálně dozvědět až po jeho 

skončení od svého obhájce. Obtížně realizovatelné by dále bylo využití jiného práva 
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obviněného, a sice práva osobně se vyjádřit k prováděným důkazům. Tato úvaha mě 

vede k zdůraznění důležitosti práva obviněného na bezplatnou pomoc tlumočníka i 

v případech, kdy jeho obhájce jazyku řízení rozumí, neboť v opačném případě by 

v praxi docházelo ke zkrácení práva na obhajobu. Myslím, že explicitní úprava 

v trestním řádu či dokonce Evropské úmluvě o ochraně lidských práv by vzhledem 

k formulaci ustanovení byla nadbytečná, avšak v odborné literatuře by si zdůraznění 

tohoto aspektu vzhledem k praxi dle mého názoru zasloužilo více pozornosti. 

Dle mého mínění druhý výkladový problém týkající se ustanovení čl. 6 odst. 3 

písm. e) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, spočívá v otázce, v jakých fázích 

trestního řízení má obviněný právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Domnívám se, že 

doslovným, popř. restriktivním jazykovým výkladem lze dojít k závěru, že zmíněné 

právo má obviněný pouze v řízení před soudem, tedy při soudním jednání. Evropský 

soud pro lidská práva však tuto interpretaci odmítá. Ve věci Luedicke, Belkacem, Koç 

v. Germany
57

 totiž judikoval následující: „Článek 6 odst. 3 písm. e) je konstruován 

v kontextu práva na spravedlivý proces zaručeného v článku 6 a jako takový znamená, 

že obviněný, který nerozumí jazyku používanému v řízení před soudem nebo tímto 

jazykem nemluví, má právo na bezplatnou pomoc tlumočníka za účelem překladu nebo 

přetlumočení všech dokumentů nebo vyjádření v průběhu řízení vedenému proti němu, 

kterým musí nezbytně rozumět, aby se mohl těšit spravedlivému procesu.“, z čehož 

vyplývá, že zmíněné ustanovení je třeba interpretovat extenzivně a formulaci „jazyk 

používaný před soudem“ vnímat jen jako upřesňující, který jazyk by měl být 

potenciálně předmětem překladu.
58

  

 

1.3. Ústavní základy práva na obhajobu v České republice 

 

Z čl. 4 Ústavy, který stanoví, že základní práva a svobody jsou pod ochranou 

soudní moci, vyplývá základní právo na soudní ochranu. Toto základní právo je pak 

tvořeno dvěma nedílnými součástmi, kdy první z nich spočívá v právu na přístup 

k soudu a druhá v právu na spravedlivé soudní řízení. „Spravedlivý proces tvoří základ 
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práva každého jednotlivce na projednání jeho věci v řízení, které splní všechna ústavní i 

zákonná kritéria spravedlnosti a v jehož průběhu budou tato kritéria i beze zbytku 

dodržována a jehož výsledkem bude spravedlivé rozhodnutí, tedy práva na soudní 

ochranu s odpovídající povinností státu dle čl. 90 Ústavy poskytnout dotčeným právům 

ochranu.“
59

 

Jak jsem již uvedla v první kapitole této části, v Listině základních práv a 

svobod je kromě několika dalších článků právu na spravedlivý proces pod názvem 

„Právo na soudní a jinou právní ochranu“ věnována celá hlava pátá. Hned v prvním 

článku této hlavy, tedy čl. 36, je upraveno právo každého domáhat se stanoveným 

postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u 

jiného orgánu. Klíma ve svém komentáři k Listině základních práv a svobod k tomuto 

ustanovení uvádí následující: „Článek 36 vyjadřuje spravedlivý proces jako ústavní 

institut, jako právní prostředek, jako právní proces, jako zakotvení garance 

spravedlnosti z hlediska funkce státu jako výlučného vykonavatele spravedlnosti 

(arbiterské funkce státu), z hlediska právního a demokratického státu jako výkon 

demokracie, jako ústavní princip a jako doktrínu. Čl. 36 je základem práva na 

spravedlivý proces, neboť principiální podmínkou realizace a výkonu tohoto práva je 

umožnit jedinci přístup k orgánu veřejné moci, tedy k soudu, tzn., že toto právo je úzce 

spjato s právem na přístup k soudu.“
60

 

V trestním řízení obecně dochází k výraznému konfliktu mezi zájmem státu na 

odhalení a potrestání pachatelů trestných činů a zájmem na respektování a ochraně práv 

jednotlivce.
61

 Pokud tedy mohou být v trestním řízení používány instrumenty zasahující 

do integrity jednotlivce, pak musí k takovým zásahům docházet pouze v mezích limitů 

zakotvených na ústavní úrovni.  

Jedna z nejdůležitějších zásad trestního řízení, která je však upravena mimo 

hlavu pátou Listiny základních práv a svobod, a sice v čl. 8 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod a dále zároveň promítnuta i v § 2 odst. 1 trestního řádu, je zásada řádného 
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zákonného procesu formulovaná v požadavku, že nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven 

svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.
62

 

Pokud jde o samotné právo na obhajobu, jeho ústavní základ je spatřován v čl. 

40 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod.
63

 Domnívám se však, že v souvislosti 

s právem na obhajobu je vhodné dále zmínit také například čl. 37 odst. 3 a 4 upravující 

rovnost účastníků řízení a právo toho, kdo prohlásí, že nerozumí jazyku vedení jednání, 

na tlumočníka. Neméně důležité je pak dle mého názoru právo vyjádřit se ke všem 

prováděným důkazům zakotvené v čl. 38 odst. 2. 

V čl. 40 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod je obsaženo pět 

samostatných práv, která ve svém komplexu tvoří ústavní rámec práva na obhajobu. 

Stejně jako v případě výkladu většiny shora uvedených ustanovení Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv, i zde je nutno poznamenat, že se při interpretaci povětšinou 

nelze omezit pouze na jazykový výklad. Zároveň je toto ústavní zakotvení třeba vnímat 

jako východisko pro výklad trestního práva na zákonné úrovni a nikoli naopak.
64

 Při 

užití výlučně jazykového výkladu by totiž bylo možné dojít například k závěru, že práva 

obsažená v čl. 40 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod náleží pouze obviněnému 

avšak nikoli podezřelému, což by byla interpretace povětšinou nesprávná. „Právo na 

obhajobu se vztahuje na celé trestní řízení a všechny orgány činné v trestním řízení mají 

povinnost umožnit osobě, proti níž se řízení vede, uplatnění jejích práv. Zásada práva 

na obhajobu má zaručit plnou ochranu zákonných zájmů a práv osoby, proti níž se vede 

řízení, podle trestního řádu.“
65

 

První z pěti práv, zakotvené v čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, je 

právo obviněného na poskytnutí času a možnosti k přípravě obhajoby. Záruku 

poskytnutí času k přípravě obhajoby představují v trestním řádu zejména stanovené 

procesní lhůty. Avšak domnívám se, že ne vždy poskytuje trestní řád jednoznačnou 

odpověď na otázku, zda a popřípadě jak dlouhá lhůta má být v určitých případech 

dodržena. Taková situace dle mého názoru nastává například v případě zákonné lhůty 
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k přípravě na hlavní líčení. Podle § 198 odst. 1 trestního řádu totiž předseda senátu den 

hlavního líčení stanoví tak, aby obžalovaný od doručení předvolání, státní zástupce a 

obhájce od vyrozumění, měli alespoň lhůtu pěti pracovních dnů k přípravě. Tato lhůta 

může být zkrácena jen s jejich souhlasem a v případě obžalovaného jen tehdy, jestliže se 

k hlavnímu líčení dostaví a o jeho provedení výslovně požádá. Pokud však dojde 

k odročení hlavního líčení, z trestního řádu jasně nevyplývá, zda je třeba zmíněnou 

lhůtu pěti pracovních dnů dodržet opětovně. Přestože je v praxi odročováno povětšinou 

v řádu týdnů či dokonce měsíců, nelze však odročení v řádu pouze několika dnů zcela 

vyloučit. Z tohoto důvodu tak považuji za vhodné zabývat se uvedeným výkladovým 

problémem. 

V § 225 odst. 2 trestního řádu je stanoveno, že pokud o to obžalovaný požádá, je 

mu nutno poskytnout pětidenní lhůtu novou a z důvodu upozornění na možnost použití 

přísnější právní kvalifikace hlavní líčení obligatorně odročit.
66

 V případě klasického 

odročení hlavního líčení podle § 219 se ovšem trestní řád o nutnosti, popřípadě 

nadbytečnosti jejího dodržení, nezmiňuje. Vávra v této souvislosti upozorňuje na 

povinnost předsedy senátu podle § 219 odst. 2 trestního řádu před odročením zjistit, zda 

strany nenavrhují další důkazy, které by bylo třeba k příštímu líčení opatřit. Jestliže 

tomu tak bude, mohlo by dle jeho mínění dojít k situaci, kdy bude navrženo tolik 

nových a pro protistranu neočekávaných důkazů, že by případné opětovné nedodržení 

lhůty pěti pracovních dnů pro ni mohlo být významně nespravedlivé.
67

 Domnívám se, 

že stejně jako v případě upozornění na možnost použití přísnější právní kvalifikace 

dochází k určité změně v procesu, díky které má obžalovaný právo požádat o poskytnutí 

nové lhůty pěti pracovních dnů k přípravě své obhajoby, tak k takové obdobné změně 

dochází i v případě navržení většího množství důkazů protistranou. Z tohoto důvodu 

zastávám názor, že by měla v takové situaci protistrana také ex lege disponovat 

oprávněním požádat o poskytnutí alespoň stejně dlouhé, tedy pětidenní, lhůty. 

Posouzení toho, jaké množství nových důkazů pak lze považovat za „větší“ by pak dle 

mého názoru mělo být předmětem uvážení soudu. 
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Druhé právo, jež je zaručeno v čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, je 

právo obviněného hájit se sám či prostřednictvím obhájce. Ve vztahu k čl. 37 odst. 2, 

který obecně upravuje právo na právní pomoc, a jehož subjektem je na rozdíl od shora 

uvedeného práva každý, představuje ustanovení lex specialis. Díky právní pomoci 

obhájce obviněnému pak dále dochází k realizaci dalšího práva, a sice práva na rovné 

postavení v řízení, které je upraveno v čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
68

 

Ačkoli se zdá právní úprava práva obviněného hájit se prostřednictvím obhájce 

na první pohled bezproblémová, při jeho výkonu v minulosti nastalo několik sporných 

situací, kdy se některými z nich zabýval i Ústavní soud České republiky. Jedna 

z takových situací se stejně jako shora rozebrané právo na poskytnutí času k přípravě 

obhajoby týkalo otázky odročení hlavního líčení. Ústavní soud se, jakožto soudní orgán 

ochrany ústavnosti, vyjadřuje ke sporným případům, týkajícím se práv garantovaných 

Listinou základních práv a svobod, pokud možno vždy ve prospěch jejich uplatnění. 

Dokladem toho je nález Ústavního soudu II. ÚS 2448/08
69

, ve kterém bylo v otázce 

práva obviněného na obhajobu a možnosti odročení hlavního líčení Ústavním soudem 

judikováno následující: „Právo na obhajobu v sobě zahrnuje i právo žádat o odročení 

úkonu trestního řízení včetně hlavního líčení pro překážky na straně obhájce z toho 

důvodu, že obviněný žádá přítomnost zvoleného obhájce. Pokud tedy obviněný žádá 

o odročení hlavního líčení proto, že se jeho obhájce z objektivních příčin nemůže 

k hlavnímu líčení dostavit, aniž by se jednalo o zjevnou obstrukci, je zásadně namístě 

takové žádosti vyhovět.“ V tomto případě se jednalo o situaci, kdy byla podána žádost o 

odročení jednání z toho důvodu, že zvolenému obhájci jednání kolidovalo s hlavním 

líčením v jiné věci. 

Podobnou otázkou se však o několik let později zabýval také Nejvyšší soud 

České republiky. Ve svém usnesení 8 Tdo 1454/2011
70

 judikoval, že pokud je v plné 

moci, kterou obviněný obhájce pověřuje k zastupování v jeho věci, obsažena klauzule o 

jeho oprávnění udělit substituční plnou moc jinému advokátovi, soud v případě, že se 

zvolený obhájce nemůže veřejného zasedání zúčastnit, není povinen veřejné zasedání 

odročit, pokud tento zvolený obhájce pověří pro tento úkon jiného advokáta. V usnesení 
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dále výslovně uvedl, že pokud se bude veřejné zasedání konat za přítomnosti advokáta, 

kterého na základě substituční plné moci pověřil zvolený obhájce, nebude se jednat o 

porušení práva obviněného na obhajobu, jež je zakotveno v čl. 37 odst. 2 a 40 odst. 3 

Listiny základních práv a svobod.  

Nejvyšší soud se tak dle mého názoru uchýlil k restriktivnímu výkladu právní 

věty obsažené ve shora uvedeném judikátu Ústavního soudu. Pokud by tedy kupříkladu 

nastala situace, že se obhájce nebude moci z důvodu kolize s hlavním líčením v jiné 

věci jednání zúčastnit, bylo by při vycházení výlučně ze zmíněného judikátu Ústavního 

soudu nutné jednání odročit. Pokud by šlo o stejný případ objektivně existující překážky 

na straně obhájce, avšak s jediným rozdílem toho, že by klauzule v jemu udělené plné 

moci opravňovala zvoleného obhájce k udělení substituční plné moci jinému 

advokátovi, který by se jednání místo něj byl připraven reálně účastnit, soud by hlavní 

líčení povinen odročit nebyl. Ačkoli se tak může zdát klauzule o možnosti udělení 

substituční plné moci pro obviněného, který si zvolil určitého konkrétního advokáta, 

nevýhodná, zastávám názor, že právní názor Nejvyššího soudu je správný. Sleduje totiž 

především aspekt toho, aby bylo řádně zajištěno právo obviněného hájit se 

prostřednictvím obhájce zaručené Listinou základních práv a svobod, a vzhledem ke 

skutečnosti, že advokáti, než se jimi stanou, mají povinnost složit advokátní zkoušku, 

měla by být, alespoň teoreticky, zajištěna určitá úroveň jejich schopnosti své klienty 

řádně obhajovat. Osobně se dále domnívám, že pokud by soudy přistupovaly k odročení 

hlavního líčení pokaždé, kdy by se obhájce obviněného nemohl jednání, ač z důvodu 

objektivně existující překážky, účastnit, přestože by je jejich kolega mohl stejně 

obstojně zastoupit, docházelo by tak ke zbytečným a nežádoucím průtahům v řízení. 

Obviněným tak již, dle mého názoru, nezbývá doporučit nic jiného, než si řádně 

prostudovat znění plné moci, kterou svému obhájci k zastupování udělují. 

Kromě práva na poskytnutí času a možnosti k přípravě obhajoby a práva hájit se 

osobně či prostřednictvím obhájce Listina základních práv a svobod v čl. 40 odst. 3 dále 

obviněnému zaručuje třetí právo, kterým je právo na ustanovení obhájce soudem, 

jestliže si obviněný obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí.  

Podrobnější podmínky této ústavní zásady jsou pak obsaženy v § 38 a násl. 

trestního řádu, ze kterých jednoznačně vyplývá zákonodárcova preference volby 

obhájce obviněným před jeho ustanovením soudem. Pokud by se totiž jednalo o případ 
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nutné obhajoby a obviněný by obhájce neměl, v souladu s § 38 odst. 1 trestního řádu by 

mu byla nejprve určena lhůta, aby si jej zvolil. Jestliže by orgán činný v trestním řízení 

obviněnému lhůtu ke zvolení obhájce neposkytl, pak by se jednalo zkrácení práva 

obviněného na obhajobu. Lhůta, která je obviněnému ke zvolení obhájce určena, a která 

může být výjimečně ze závažných důvodů i prodloužena, je lhůtou soudcovskou.
71

 

Trestní řád však v otázce délky této lhůty nedává ani přibližnou indicii. Dle Šámalova 

komentáře k ustanovení § 38 odst. 1 trestního řádu by při určení lhůty ke zvolení 

obhájce měla být zohledněna především povaha a dále okolnosti konkrétního případu, a 

to tak, aby měl obviněný reálnou možnost tak učinit, avšak zároveň, aby v trestním 

řízení nedocházelo ke zbytečným průtahům.
72

 Při dodržení těchto kritérií podle názoru 

Ústavního soudu nedojde k porušení základního práva na obhajobu ani v takovém 

případě, kdy se na první pohled může zdát určená lhůta příliš krátká. V nálezu II. ÚS 

468/05
73

 tento dokonce posoudil jako přiměřenou lhůtu ke zvolení obhájce takovou, 

jejíž délka trvání odpovídala třiceti minutám. 

Až pokud si obviněný v určené lhůtě obhájce nezvolí, bude mu subsidiárně 

ustanoven. Jde tak o jediný případ, kdy může být obviněnému osoba obhájce vnucena.
74

 

O ustanovení obhájce rozhoduje předseda senátu a v přípravném řízení soudce. 

V přípravném řízení dává k ustanovení obhájce podnět orgán činný v trestním řízení, 

policejní orgán či státní zástupce, u kterého vyšel důvod nutné obhajoby najevo.
75

 Podle 

§ 39 odst. 2 a 3 trestního řádu jsou soudy za účelem rovnoměrného pracovního zatížení 

advokátů a omezení případů svévolného rozhodování o výběru advokátů vedeny 

pořadníky advokátů souhlasících s výkonem obhajoby jako ustanovení obhájci u 

konkrétního soudu, v jehož obvodu mají zároveň své sídlo.
76

 Vávra v této souvislosti 

však upozorňuje na skutečnost, že vtělení zmíněného ustanovení do trestního řádu, ke 

kterému došlo novelou č. 283/2004 Sb., účinnou od července 2004, je třeba považovat 

za nevhodné, neboť se netýká práv a povinností účastníků trestního řízení, nýbrž 
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reguluje obchodní soutěž mezi advokáty. Jeho nepatřičnost pak dále ilustruje na 

příkladu, kdy jde o složitý případ a k výpovědi plné moci zvoleným obhájcem dojde 

z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně klienta. Tentýž advokát následně 

projeví vůli svého nyní již bývalého klienta i nadále zastupovat jako obhájce 

ustanovený, ovšem v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 trestního řádu by mělo dojít 

k ustanovení jiného obhájce, a to dle pořadníku. V důsledku toho by pak muselo dojít 

k odročení z důvodu nutnosti poskytnutí lhůty novému obhájci za účelem jeho 

seznámení se se spisem. Avšak pokud by byl místo něj ustanoven obhájce dosavadní, 

k žádnému odročení, a tedy potažmo ani průtahům v řízení, by nedošlo. Ačkoli se podle 

Vávry jedná v tomto případě o postup contra legem, zastává názor, že jistě vyhovuje 

požadavku spravedlivého procesu.
77

 S názorem Vávry o nevhodnosti včlenění 

ustanovení § 39 odst. 2 a 3 do trestního řádu se ztotožňuji. Domnívám se, že stejně jako 

v případě ustanovování tlumočníků a znalců trestní řád odkazuje na zvláštní předpisy, 

měla by být v případě ustanovování obhájců zachována koncepce totožná. Pokud však 

jde o samotné znění tohoto ustanovení, myslím, že byl záměr zákonodárce spočívající 

zajištění rovnoměrnosti pracovního zatížení advokátů a eliminace svévolného 

rozhodování o jejich výběru dobrý. Až praxe však ukázala, že v určitých případech 

může striktním dodržováním tohoto pravidla docházet k porušení práva na spravedlivý 

proces. Ze shora uvedených důvodů tak zastávám názor, že by bylo vhodné de lege 

ferenda ustanovení § 39 odst. 2 a 3 trestního řádu upravit a umožnit tak soudu na 

základě žádosti dosavadního zvoleného obhájce nebo obviněného z pravidla 

ustanovování obhájců dle pořadníku výjimku. 

Čtvrtým právem obviněného, též zakotveným v čl. 40 odst. 3 Listiny základních 

práv a svobod, je právo na bezplatnou pomoc obhájce v zákonem stanovených 

případech. Takovým případem je pak podle § 33 odst. 2 trestního řádu situace, kdy 

obviněný osvědčí, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby. Pokud 

ovšem tato skutečnost vyplývá ze shromážděných důkazů, může být o takovém nároku 

soudem rozhodnuto, je-li to třeba k ochraně práv obviněného, i bez návrhu. Na rozdíl od 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která právo na bezplatnou pomoc obhájce 

upravuje v čl. 6 odst. 3 písm. c), tak není kromě požadavku osvědčení nedostatku 

prostředků na zaplacení obhájce nutné navíc vyhovět dalšímu požadavku explicitně 
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stanovenému, a sice takovému, že to „zájmy spravedlnosti vyžadují“. Přestože Listina 

základních práv a svobod tento požadavek výslovně neformuluje, smyslem tohoto 

ustanovení je jednoznačně garance spravedlivého procesu každému, a to bez ohledu na 

jeho majetkové poměry. 

Pátým právem obviněného, tentokrát zakotveným v čl. 40 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod, je právo obviněného odepřít výpověď. Listina základních 

práv a svobod v jeho případě dále výslovně stanovuje, že obviněný nesmí být tohoto 

práva žádným způsobem zbaven. Vzhledem k subjektu, kterým je zde obviněný, je toto 

ustanovení ve vztahu čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, upravujícímu 

právo každého odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě 

nebo osobě blízké, ustanovením speciálním. V čl. 37 odst. 1 ve spojení s čl. 40 odst. 2, 3 

a 4 Listiny základních práv a svobod je pak spatřováno ústavní zakotvení důležité 

zásady nemo tenetur se ipsum accusare, tedy, že nikdo není povinen sám sebe 

obviňovat či předložit důkaz proti sobě.
78

 Této otázce se budu následně blíže věnovat 

v následující části mé rigorózní práce. 
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2. Účel a obsah práva na obhajobu v českém trestním řízení 

 

2.1. Právo na obhajobu a jeho účel 

 

Jak jsem již uvedla v předchozí části mé rigorózní práce, zajištění práva na 

obhajobu je ústavní zásadou vycházející mimo jiné z čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a dále zakotvenou v čl. 40 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a 

svobod. Zásada zajištění práva na obhajobu dále také patří mezi základní zásady 

trestního řízení, vypočtené v § 2 trestního řádu. Dle ustanovení § 2 odst. 13 trestního 

řádu tak musí být ten, proti němuž se trestní řízení vede, v každém období řízení 

vhodným způsobem a srozumitelně poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění 

obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním řízení 

jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho práv. V návaznosti na § 2 odst. 13 trestního 

řádu je pak v tomto právním předpisu obsaženo několik ustanovení dalších, která tuto 

zásadu a jednotlivá práva s ním spojená blíže konkretizují a rozvádějí do podrobností. 

Jedná se tak především o § 33 a následující. Pro úplnost považuji za vhodné 

poznamenat, že pokud jde o mladistvé obviněné, částečně zvláštní úprava této 

problematiky je obsažena zejména v § 42 a násl. zákona č. 218/2003 Sb., o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Právo na 

obhajobu je dále přiznáváno i právnickým osobám, avšak dle § 35 odst. 2 zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zákon o 

trestní odpovědnosti právnických osob), se v trestním řízení proti nim nepoužijí 

ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě.
79

 

Pojem obhajoby v trestním řízení lze chápat v trojím smyslu. Zaprvé, se jím 

rozumí obhajoba jako procesní funkce, a to vedle funkce obžalovací a rozhodovací. 

Zadruhé, je tento pojem interpretován jako právo na obhajobu ve smyslu procesního 

principu a zatřetí, je pak obhajoba chápána jako vlastní činnost obviněného, která 

spočívá v jeho obraně proti obvinění.
80

 

                                                 
79

 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 6., aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 194. 
80

 CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Obhájce v československém trestním řízení. Praha: Univerzita Karlova, 1966. 

Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia. s. 11. 



 

33 

 

 

Hlavním účelem zásady zajištění práva na obhajobu je garance úplné ochrany 

zákonných zájmů a práv osoby, proti které je vedeno trestní řízení. Prostřednictvím 

práva na obhajobu má být totiž přispíváno ke zjištění všech okolností svědčících také ve 

prospěch takové osoby, čímž dochází k uplatňování další důležité trestněprávní zásady, 

zásady materiální pravdy, díky níž má být zaručeno, aby byl pachatel trestného činu 

odsouzen pouze za skutek, který skutečně spáchal a následně, aby mu za něj byl uložen 

spravedlivý trest, a dále, aby nedocházelo k odsuzování nevinných osob.
81

 Právo na 

obhajobu toho, proti němuž se trestní řízení vede, je tak považováno za nutnou 

podmínku zjištění skutkového stavu, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a následně 

pak vydání spravedlivého rozhodnutí, jež je v souladu se zákonem.
82

 

S ohledem na skutečnost, že je podle § 12 odst. 6 trestního řádu ten, proti němuž 

se vede trestní řízení, jeho stranou, by tak tento měl mít v souladu se zásadou rovnosti 

zbraní se svou protistranou zastupující obžalobu, tedy státním zástupcem, co nejvíce 

rovnocenné postavení. Vzhledem k tomu, že obviněnému mohou být v průběhu 

trestního řízení ukládána nejrůznější omezení, z nichž nejpodstatnější je vazba, trestní 

řád zakotvuje ve prospěch obviněného určitá práva, jejichž cílem je tuto nevyváženost 

postavení stran vyrovnat. Mezi zmíněná práva, jež nesou souhrnné označení favor 

defensionis, je tak řazen především institut navrácení lhůty podle § 61 trestního řádu, 

dále právo posledního slova podle § 217 trestního řádu či zásada zákazu reformationis 

in peius, např. dle § 150 odst. 1 trestního řádu, a další.
83

 

V souvislosti s uvedeným pak pokládám za důležité upozornit na úzký vztah 

zásady zajištění práva na obhajobu s neméně důležitou trestněprávní zásadou presumpce 

neviny, jež je upravena nejen na úrovni zákonné (§ 2 odst. 2 trestního řádu), nýbrž i na 

úrovni ústavní (čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), a jejíž formulace 

spočívá v požadavku považování každého, proti němuž je vedeno trestní řízení, za 

nevinného, dokud není jeho vina vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem 

soudu. Uvedená zásada je totiž určující nejen pro vztah orgánů činných v trestním řízení 

k obviněnému, ale i pro rozhodování o určitých sporných skutkových otázkách. Ze 

                                                 
81

 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. s. 54. 
82

 VANTUCH, Pavel. Trestní řízení z pohledu obhajoby: [detailní výklad, praktické pokyny, vzory 

podání]. V Praze: C.H. Beck, 2014. Praktická knihovna. s. 1. 
83

 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 6., aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 194-195. 



 

34 

 

 

zásady presumpce neviny se totiž dovozuje, že neprokázaná vina je ekvivalentní 

prokázané nevině.
84

 

Právo na obhajobu se skládá ze tří integrálních součástí. První z nich je 

označována jako tzv. materiální obhajoba a spočívá v právu toho, proti němuž se trestní 

řízení vede, hájit se sám a prostředky dle svého vlastního rozhodnutí. Oproti tomu druhá 

integrální součást práva na obhajobu, tkvící v právu mít (zvolit si) obhájce a radit se 

s ním o způsobu obhajoby, je v trestněprávní teorii nazývána jako tzv. obhajoba 

formální. Tato pak zahrnuje i právo na ustanovení obhájce a právo na účast obhájce při 

určitých procesních úkonech.  Poslední z integrálních součástí je pak představována 

právem vyžadovat od orgánů činných v trestním řízení takový postup, aby byl zjištěn 

skutkový stav, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a to v takovém rozsahu, jaký je 

nezbytný pro rozhodnutí v dané věci.
85

 

Každá z těchto shora jmenovaných základních skupin je tvořena dalšími 

jednotlivými konkrétními právy obviněného. Z uvedeného tak lze dojít k závěru, že 

právo na obhajobu obsahuje celý komplex jednotlivých práv, jež jsou osobě, proti které 

se trestní řízení vede, přiznávána za účelem obrany proti vznesenému obvinění proti 

ní.
86

 

 

2.2. Materiální obhajoba 

 

Materiální obhajoba, či tzv. právo osobní obhajoby obviněného, se sestává z 

práva osobní účasti toho, proti němuž se trestní řízení vede, na projednání věci před 

soudem, práva vyjádřit se ke všem skutečnostem, jež se jemu kladou za vinu, jakož i k 

důkazům o nich, práva uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, práva činit 

návrhy a podávat žádosti, práva vyhledat, předložit či navrhnout provedení důkazu, 

popř. za předpokladu splnění trestním řádem stanovených podmínek jej samostatně 

provést nebo dále práva podávat opravné prostředky.
87

 V následujících bodech se budu 
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zabývat rozborem a vybranými problematickými aspekty některých práv, jež jsem 

uvedla v předchozím odstavci. 

 

2.2.1. Právo obviněného vyjádřit se ke všem skutečnostem, jež se mu kladou za vinu, jakož 

i k důkazům o nich 

V první větě § 33 odst. 1 trestního řádu je stanoveno, že obviněný má právo 

vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, 

avšak není povinen vypovídat. Pokud prohlásí, že neovládá český jazyk, je v souladu s § 

2 odst. 14 trestního řádu před orgány činnými v trestním řízení oprávněn používat svého 

mateřského jazyka, popř. jazyka, o němž uvede, že jej ovládá. Využije-li obviněný 

tohoto práva, dle § 28 trestního řádu se pak přibere tlumočník.  

Nezbytným předpokladem pro to, aby se mohl obviněný k takovým 

skutečnostem a důkazům vyjádřit, či aby mohl realizovat své právo nevypovídat, je jeho 

seznámení s obviněním a jeho podstatou. Za tímto účelem trestní řád v § 160 odst. 2 

upravuje povinnost obviněnému doručit opis usnesení o zahájení trestního stíhání 

nejpozději na počátku prvního výslechu a dle § 91 odst. 1 mu musí být objasněna 

podstata sděleného obvinění, přičemž je dále zároveň třeba, aby byl obviněný poučen o 

svých právech. Pokud je konáno zkrácené přípravné řízení, je v souladu s § 179b odst. 3 

trestního řádu nutné podezřelému nejpozději na počátku výslechu sdělit, ze spáchání 

jakého skutku je podezřelý, a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován.
88

 

Za předpokladu, že během vyšetřování vyjde najevo, že se obviněný dopustil 

ještě dalšího skutku, jenž není v usnesení o zahájení trestního stíhání uveden, je podle § 

160 odst. 5 trestního řádu nezbytné pro takový další skutek zahájit trestní stíhání nové. 

Pokud však během vyšetřování dojde pouze ke změně právní kvalifikace spáchaného 

skutku, policejní orgán na to obviněného jen upozorní a učiní o tom záznam do 

protokolu. 

Důležitou součástí a podmínkou realizace práva vyjádřit se ke všem 

skutečnostem obviněnému kladeným za vinu, jakož i k důkazům o nich, je v § 65 

trestního řádu zakotvené právo obviněného a jeho obhájce nahlížet do spisů, činit si 

z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. 

Uvedené právo obviněného a jeho obhájce však není absolutní, neboť dle odst. 2 tohoto 
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ustanovení, může státní zástupce nebo policejní orgán právo nahlédnutí do spisů ze 

závažných důvodů odepřít, avšak nemohou tak tyto orgány činné v trestním řízení učinit 

ve dvou případech, a sice pokud již byl obviněný a jeho obhájce upozorněn na možnost 

prostudovat spisy a dále při sjednávání dohody o vině a trestu. Právo obviněného 

nahlížet do spisu je podle judikátu Ústavního soudu IV. ÚS 472/2000 považováno za 

jednu ze složek práva na obhajobu, které je garantováno v čl. 40 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod a vzhledem k tomu je tak nutné omezení tohoto práva 

pokaždé náležitě odůvodnit, a to i přes skutečnost, že je toto omezení zákonem 

explicitně povoleno, neboť v opačném případě by absentovala možnost jakéhokoli 

přezkumu takového konkrétního omezení. V témže nálezu se Ústavní soud vyjádřil i 

otázce interpretace pojmu „závažných důvodů“ ve smyslu ustanovení § 65 odst. 2 

trestního řádu. Dle jeho právního názoru za ně nelze pokládat obecné poukázání na 

možné maření výsledků vyšetřování a v žádném případě pak na obavu z ovlivňování 

svědků, pokud se obviněný nachází v koluzní vazbě.
89

  

Podle Vantucha je zakotvení možnosti odepřít nahlédnutí do spisu i obhájci 

nevhodné. Ve svém odborném článku argumentuje, že vzhledem k tomu, že je obhájce 

dle § 165 odst. 2 trestního řádu oprávněn se již od zahájení trestního stíhání účastnit 

vyšetřovacích úkonů, jejichž výsledek může být použit jako důkaz v řízení před 

soudem, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění o něm zajistit, bude tak 

tento s obsahem spisu, pokud se těchto vyšetřovacích úkonů bude skutečně účastnit, 

v jejich rozsahu seznámen. Fakticky tak dle jeho názoru nebude mít povědomí pouze o 

znaleckých posudcích či jiných písemných důkazech. Podle Vantuchova přesvědčení 

tak bude v případech aplikace ustanovení § 65 odst. 2 trestního řádu obviněný, jehož 

obhájce se vyšetřovacích úkonů účastnit nebude, zkrácen na svém právu na obhajobu.
90

 

Nutno však zdůraznit, že v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 trestního řádu je 

obhájce oprávněn se vyšetřovacích úkonů účastnit až od okamžiku zahájení trestního 

stíhání. Jelikož však obsahem spisu mohou být i dokumenty o procesních úkonech, 

které byly opatřeny ještě před okamžikem zahájení trestního stíhání, mohl by tak 

obhájce a následně i jeho obviněný klient získat ze spisu povědomí o okolnostech, které 

by mohly mít významný vliv na taktiku obhajoby. Takovou okolností mající vliv na 

                                                 
89

 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23.01.2001, sp. zn. IV. ÚS 472/2001. 
90

 VANTUCH, Pavel. K možnosti odepřít nahlédnutí do vyšetřovacího spisu a pořizovat z něj výpisky a 

kopie. Bulletin advokacie. 5/1994. 



 

37 

 

 

způsob obhajoby by v praxi mohla být např. skutečnost, že na místě činu byly nalezeny 

otisky prstů obviněného. Pokud by se o takové skutečnosti obviněný skrze svého 

obhájce dozvěděl, měl by pak následně prostor pro přípravu věrohodného alibi. 

Kupříkladu právě tato konkrétní možnost ohrožení či dokonce zmaření výsledků 

přípravného řízení naplňuje definici závažného důvodu, pro který může být nahlédnutí 

do spisu odepřeno.
91

 

Na základě shora uvedeného tak nakonec docházím k závěru, že za účelem toho, 

aby nedocházelo ke zmaření výsledků přípravného řízení, je možnost státního zástupce 

či policejního orgánu odepřít v přípravném řízení nahlédnutí do spisu jak obviněnému, 

tak obhájci, smysluplná. Záruku toho, aby nedocházelo ke svévolnému odepření práva 

nahlédnutí do spisu, pak lze dle mého přesvědčení spatřovat v možnosti urychleného 

přezkumu takového rozhodnutí státním zástupcem, jež je taktéž upravena v ustanovení § 

65 odst. 2 trestního řádu. 

Za účelem možnosti výkonu práva vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou 

obviněnému kladeny za vinu, jakož i důkazům o nich, jemu trestní řád přiznává ve 

vztahu k řízení před soudem několik dalších práv, které jsou nutným předpokladem 

práva prvně zmíněného. Jedná se tak především o právo účastnit se projednání své věci 

v hlavním líčení, jakož i ve veřejném zasedání, které se koná o odvolání, a s ním pak 

dále související právo obžalovaného na sdělení podstatného obsahu jednání v jeho 

nepřítomnosti za předpokladu, že byl z některého z důvodů uvedených v § 204 (rušení 

pořádku i po předchozí výstraze) nebo § 209 (obava, že svědek při výslechu 

v přítomnosti obžalovaného nevypoví pravdu či pokud jde o svědka, jemuž či osobě 

jemu blízké z podaného svědectví hrozí újma na zdraví, smrt nebo jiné vážné nebezpečí) 

trestního řádu z jednací síně vykázán. Dalším takovým právem je pak v § 214 trestního 

řádu zakotvené právo obžalovaného být po provedení každého důkazu dotázán, zda se 

chce k němu vyjádřit. Pokud jde o závěr hlavního líčení, obžalovaný je oprávněn 

v souladu s § 216 odst. 2 a 3 trestního řádu pronést závěrečnou řeč a dle § 217 téhož 

právního předpisu mu poté dále ještě náleží právo posledního slova. Za předpokladu, že 

v trestním řízení dojde k uplatnění odklonu a je sjednána dohoda o vině a trestu, je 

obviněný v souladu s § 314q trestního řádu oprávněn účastnit se projednání jejího 

návrhu na schválení před soudem. Soud tento návrh projednává ve veřejném zasedání, a 
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v souladu s odst. 1 tohoto ustanovení, za stálé přítomnosti státního zástupce a 

obviněného. V odst. 3 téhož ustanovení je upravena povinnost předsedy senátu 

obviněného po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu státním 

zástupcem obviněného vyzvat, aby se k němu vyjádřil, jakož i dotazy řazené pod třemi 

písmeny, jež mu musí být prostřednictvím předsedy následně položeny. Vyjádření 

obviněného se tak bude týkat např. otázky, zda rozumí sjednané dohodě o vině a trestu 

či zda je obeznámen s jejími důsledky.
92

 

Jak jsem již naznačovala výše, důležitou součást práva vyjádřit se, zakotveného 

v § 33 odst. 1 trestního řádu, tvoří právo obviněného spočívající v jednání do jisté 

míry opačném, a sice v absenci jeho povinnosti vypovídat. Východiskem této zákonné 

úpravy je již v předchozí části mé rigorózní práce zmiňovaný čl. 40 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod, jenž stanovuje, že obviněný má právo odepřít výpověď, 

přičemž tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven. V souladu s § 2 odst. 13 

trestního řádu je nezbytné o tom obviněného vždy řádně a včas poučit. Je pak zcela na 

jeho rozhodnutí, zda se při výslechu podrobně vyjádří, následně odpoví na položené 

otázky, či zda se rozhodne jen pro jednu z těchto možností, popř. žádnou.
93

 Důležité je 

však poznamenat, že pokud se obviněný rozhodne nevypovídat, není z toho v souladu 

se zásadou presumpce neviny možné dovozovat jakékoli závěry, a to ať již o jeho vině 

nebo nevině.
94

 Právo obviněného nevypovídat je pak dále konkretizováno v § 92 odst. 

1 trestního řádu, který stanoví, že obviněný nesmí být při výslechu žádným způsobem 

donucován k výpovědi nebo doznání a dále také v § 164 odst. 3 trestního řádu, který 

upravuje obdobný zákaz ve vztahu k postupu policejního orgánu při vyšetřování. 

Procesněprávní ustanovení § 92 odst. 1 trestního řádu bylo implicitně promítnuto 

i do trestního práva hmotného, konkrétněji pak především do ustanovení § 346 odst. 2 

trestního zákoníku, v němž je upraven trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku. V souvislosti s tímto trestným činem se nyní pokusím ve vztahu 

k nepřípustnému donucení popsat dvě opačné situace.  
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Osoba, jež spáchala trestný čin, se dle rozsudku Nejvyššího soudu 5 Tz 71/68 při 

podávání svědecké výpovědi nemůže dopustit trestného činu křivé výpovědi a 

nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 trestního zákoníku, neboť 

trestněprávní sankce hrozící za jeho spáchání by znamenala nepřípustné donucení 

takové osoby k tomu, aby vypověděla pravdu.
95

 Taková osoba tento trestný čin 

nemůže spáchat ani v případě, že byla dle § 100 odst. 2 trestního řádu poučena o právu 

odepřít výpověď z důvodu nebezpečí způsobení trestního stíhání sobě či osobám 

v tomto ustanovení vypočteným.
96

  

Musil v této souvislosti dále upozorňuje na situaci opačnou, a sice že v praxi 

existují případy, kdy je určitá osoba v trestním řízení předně vyslechnuta jako svědek, 

přičemž v důsledku poučení o trestněprávních následcích křivé výpovědi ze strany 

orgánu činného v trestním řízení poskytne výpověď pravdivou, jejíž součástí bude 

doznání této osoby ke spáchání trestného činu.
97

 Vyvstává pak otázka, zda je přípustné 

takovou svědeckou výpověď použít jako usvědčující důkaz proti této osobě, pokud je 

z trestného činu následně obviněna.  

Domnívám se, že v tomto případě je třeba situaci posoudit na základě stejných 

zásad jako v případě prvně uvedeném. Nátlak spočívající v hrozící trestněprávní 

odpovědnosti za trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle 

§ 346 odst. 2 trestního zákoníku, který je na osobu při podávání svědecké výpovědi 

vyvíjen je totiž zcela totožný, rozdíl ovšem spočívá v reakčním jednání takové osoby, 

neboť v jednom případě se rozhodne vypovědět nepravdu a ve druhém naopak pravdu. 

Pokud se dle výše uvedeného judikátu Nejvyššího soudu při podání nepravdivé 

svědecké výpovědi nemůže tato osoba z uvedeného důvodu dopustit zmíněného 

trestného činu, tím spíše by dle mého názoru pro ni nemělo znamenat negativní 

důsledky poskytnutí svědecké výpovědi pravdivé, kterou sama sebe usvědčí. 

Z uvedeného důvodu, na základě argumentu logického výkladu a minori ad maius, tak 

tedy zastávám názor, že předchozí svědeckou výpověď nelze použít jako usvědčující 

důkaz proti osobě následně obviněné. 
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Pro úplnost však považuji za vhodné uvést, že zatímco se obviněný v případě 

podání nepravdivé výpovědi nemůže dopustit trestného činu křivé výpovědi a 

nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 trestního zákoníku, jeho 

odpovědnost za jiné trestné činy při takovém jednání již za určitých okolností 

vyloučena být nemusí. Vědomým podáním lživé výpovědi totiž může naplnit např. 

skutkovou podstatu trestného činu pomluvy podle § 184 trestního zákoníku nebo 

trestného činu křivého obvinění podle § 345 téhož právního předpisu.
98

 

 

2.2.2. Právo obviněného uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě  

V první části druhé věty ustanovení § 33 odst. 1 trestního řádu je upraveno právo 

obviněného uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se v trestním řízení na rozdíl od civilního neuplatní zásada koncentrace, 

je obviněný oprávněn v souladu s jím zvolenou taktikou obhajoby uplatnit právo uvádět 

okolnosti a důkazy v kterékoli fázi trestního řízení, tedy od přípravného řízení až po 

řízení odvolací. V souladu se zásadou nemo tenetur se ipsum accusare je však nutno 

respektovat požadavek nepřípustnosti obviněného nutit k jakémukoli aktivnímu jednání, 

které by mohlo přispět k jeho usvědčení.
99

 

Právu uvádět okolnosti a důkazy sloužící jeho obhajobě odpovídá povinnost 

orgánů činných v trestním řízení obviněného o tomto jeho právu poučit. Tato povinnost 

tak vyplývá např. z § 166 odst. 1 trestního řádu, podle kterého v případě, že policejní 

orgán uzná vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání obžaloby, 

poskytne obviněnému a jeho obhájci možnost v přiměřené době prostudovat spisy a 

učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Obdobná povinnost je dále zakotvena např. v § 

196 odst. 2 trestního řádu pro předsedu senátu, který je povinen vyzvat obžalovaného, 

kterému dal před konáním hlavního líčení doručit opis obžaloby, aby včas sdělil soudu 

návrhy na provedení dalších důkazů u hlavního líčení a aby uvedl okolnosti, které mají 

být těmito důkazy objasněny.
100
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Stejně jako v předchozím bodě této kapitoly uvedené právo obviněného 

nevypovídat, i jeho další právo, tedy uvádět okolnosti a důkazy, je dále konkretizováno 

v § 92 trestního řádu, neboť odst. 2 tohoto ustanovení stanoví, že obviněnému musí být 

dána možnost uvést okolnosti, které jeho obvinění zeslabují nebo vyvracejí, a nabídnout 

o nich důkazy.  

Trestní řád se však explicitně nevypořádává s otázkou, zda je obviněný ve své 

výpovědi oprávněn uvádět skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti nebo 

dále takové, které jsou považovány za utajované informace podle zákona č. 412/2005 

Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Na rozdíl od svědka, 

u kterého je zákaz výslechu o takových skutečnostech výslovně upraven v § 99 odst. 2 

trestního řádu, tak bude nutné odpověď na tuto otázku hledat ve zvláštních právních 

předpisech a judikatuře.
101

 Podle usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 947/2013 nelze 

zaměňovat procesní postavení svědka s procesním postavením obviněného, z čehož 

podle něj také vyplývá nepřípustnost analogického použití § 99 odst. 2 trestního řádu na 

případ obviněného, upravujícího zákaz výslechu svědka, jestliže by svou výpovědí 

porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl tento této 

povinnosti oprávněným subjektem zproštěn. Vzhledem k zásadě, že povinnost 

mlčenlivosti nesmí být v žádném případě na újmu práva obviněného na obhajobu, tak 

bude podle právního názoru Nejvyššího soudu záležet čistě na rozhodnutí obviněného, 

zda se rozhodne o takových skutečnostech vypovídat nebo ne.
102

  

Osobně se domnívám, že pokud je ve zvláštním zákoně explicitně stanoveno, 

jako je tomu např. v případě § 51 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), že sdělení 

skutečností poskytovatelem v nezbytném rozsahu pro ochranu vlastních práv v trestním 

řízení není pokládáno za porušení povinnosti mlčenlivosti, je pak výpověď obviněného 

o takových skutečnostech, přestože se na ně obecně vztahuje povinnost mlčenlivosti, 

díky takto stanovené výjimce zcela v souladu se zákonem. Pokud však ve zvláštním 

zákoně, jako je tomu např. v případě zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných 

informací a bezpečnostní způsobilosti, takové ustanovení absentuje, dovoluji si 

právnímu názoru obsaženému ve shora uvedeném usnesení Nejvyššího soudu 
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spočívajícím v tom, že je obviněný je o skutečnostech, na které se vztahuje státem 

uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, resp. v tomto případě o utajovaných 

informacích, bez jakéhokoli omezení vypovídat, oponovat.  

Za takových okolností je totiž dle mého přesvědčení nutné postupovat v souladu 

s právní úpravou obsaženou v takovém zvláštním zákoně, zde pak konkrétně v souladu 

s § 63 zákona o ochraně utajovaných informací. V tomto ustanovení je tak upravena 

možnost zproštění fyzické osoby v řízeních před orgánem státu odpovědnou osobou 

orgánu státu, do jehož oblasti věcné působnosti utajovaná informace náleží. 

Zakomponování tohoto ustanovení do zákona o ochraně utajovaných informací je 

odůvodněno existencí případů, kdy společenský zájem na zjištění skutkového stavu 

převažuje nad zájmem na utajení informací. V § 63 odst. 8 téhož právního předpisu je 

však také upravena jistá pojistka, která spočívá v možnosti zproštění mlčenlivosti 

odepřít, a to v takových případech, kdy by tím mohlo dojít k mimořádně vážné nebo 

vážné újmě zájmům České republiky anebo k ohrožení života či zdraví osob.
103

 

Vzhledem k důležitosti a významu utajovaných informací ve smyslu citovaného 

zákona pro Českou republiku tak zastávám názor, že je třeba zmíněný postup zproštění 

mlčenlivosti upravený v zákoně o ochraně utajovaných informací vždy zachovat. 

Domnívám se, že tímto postupem nedochází ke zkrácení práva obviněného na obhajobu, 

neboť právě trestní řízení splňuje předpoklad, že zájem na zjištění skutkového stavu 

převažuje nad zájmem na utajení informací, a ke zproštění mlčenlivosti takového 

obviněného by tak dle mého přesvědčení mělo docházet obligatorně. Výše zmíněná 

možnost odepření zproštění mlčenlivosti upravená v § 63 odst. 8 zákona o ochraně 

utajovaných informací se dle mého názoru uplatní v řízení před jinými orgány státu, 

nikoli však v řízeních konaných orgány činnými v trestním řízení. Pokud by zákonem o 

ochraně utajovaných informací stanovený postup zproštění povinnosti mlčenlivosti 

dodržen nebyl, jednalo by se dle mého názoru o postup contra legem.  

V praxi však může nastat situace, kdy by mohlo zproštění mlčenlivosti fyzické 

osoby osobou odpovědnou zmařit výsledky vyšetřování. Zejména by tak šlo dle mého 

názoru o případy, kdy by byly ze spáchání trestného činu podezřelé či obviněné obě tyto 

osoby. Za tímto účelem se domnívám, že stejně jako existuje dle § 8 odst. 5 trestního 

řádu možnost pro účely trestního řízení vyžadovat utajované informace po předchozím 
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souhlasu soudce v případech, kdy postup zproštění povinnosti mlčenlivost není 

zvláštním zákonem upraven, měla by být v témže ustanovení stejná možnost de lege 

ferenda upravena také pro případy, kdy sice takový postup zvláštním zákonem stanoven 

je, avšak jeho dodržení by vedlo ke zmaření výsledků vyšetřování. 

Zvláštní význam pro mou rigorózní práci pak vzhledem k jejímu tématu 

představuje kolize práva na obhajobu a povinnosti mlčenlivosti advokáta, tehdy, je-li 

takový advokát sám trestně stíhán v souvislosti se svou činností. Advokát je v souladu s 

§ 21 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii povinen zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. 

Odst. 4 téhož ustanovení poskytuje pouze částečné řešení případů kolize povinnosti 

mlčenlivosti advokáta s jeho vlastními zájmy, neboť např. stanoví, že advokát není 

povinností mlčenlivosti vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným 

orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho právním 

nástupcem. Takové spory se budou v praxi týkat především odměny advokáta, která 

jemu v souladu se zákonem náleží a klient ji odmítá zaplatit.
104

 Ustanovení § 21 odst. 4 

zákona o advokacii dále taxativně vypočítává ještě několik dalších případů, ve kterých 

advokát není v nezbytném rozsahu vázán povinností mlčenlivosti, avšak o situaci, kdy 

je proti němu samotnému v souvislosti s jeho činností vedeno trestní řízení, se 

nezmiňuje. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o advokacii nezprošťuje advokáta povinnosti 

mlčenlivosti v nezbytném rozsahu za účelem ochrany jeho vlastních práv v trestním 

řízení ex lege, jako je tomu např. ve shora citovaném zákoně o zdravotních službách, ani 

nedává návod, jak by jej této povinnosti mohla zprostit např. Česká advokátní komora, 

mohlo by teoreticky přicházet v úvahu řešení spočívající v postupu podle § 8 odst. 5 

trestního řádu. Tento postup ovšem použít nelze, neboť v témže ustanovení je jeho 

použití ve vztahu k povinné mlčenlivosti advokáta explicitně vyloučeno. Jedná se tak o 

zcela speciální případ, kdy však, pokud jde o jeho řešení, v odborné veřejnosti panuje 

zásadně shoda. Vzhledem k čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod tak bude 

ústavně zaručené právo obviněného advokáta na obhajobu třeba nadřadit jeho zákonné 
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povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti 

s poskytováním služeb.
105

 

 

2.2.3. Právo obviněného činit návrhy a podávat žádosti 

V druhé větě ustanovení § 33 odst. 1 trestního řádu je kromě práva uvádět 

okolnosti a důkazy sloužící k obhajobě dále mimo jiné upraveno právo obviněného činit 

návrhy a podávat žádosti. Při klasifikaci návrhů a žádostí, k jejichž podání je obviněný 

oprávněn, vycházím z jejich Šámalova rozdělení do tří základních skupin.
106

 

První skupina, tvořená právem obviněného činit návrhy na provedení důkazu, 

z níž je zřejmé, že se při dokazování v trestním řízení počítá se součinností procesních 

stran, se do jisté míry překrývá s právem obviněného uvádět okolnosti a důkazy sloužící 

k jeho obhajobě, kterým jsem se zabývala v předchozím bodě této kapitoly. Toto 

oprávnění obviněného vyplývá z ustanovení § 89 odst. 2 trestního řádu, ve kterém je 

zakotveno, že každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení 

navrhnout, přičemž je v něm dále explicitně stanoveno, že odůvodnění odmítnutí 

důkazů argumentem, že jej nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, 

není přípustné.
107

 Obviněný a jeho obhájce jsou v souladu s § 215 odst. 2 trestního řádu 

oprávněni žádat, aby jim bylo umožněno provést důkaz spočívající především ve 

výslechu svědka nebo znalce. 

Druhou skupinu lze spatřovat v možnosti obviněného činit návrhy na způsob 

rozhodnutí státního zástupce nebo soudu. Návrhy týkající se konečného rozhodnutí ve 

věci bude obviněný soudu sdělovat zejména ve své závěrečné řeči v hlavním líčení 

podle § 216 trestního řádu či v konečném návrhu ve veřejném zasedání podle § 235 

odst. 3 trestního řádu, jež je konáno před soudem druhé instance o odvolání.
108

 Do této 

skupiny je však dle mého přesvědčení možné zařadit i návrhy na rozhodnutí státního 

zástupce učiněné ještě před podáním obžaloby, např. návrh obhájce obviněného, aby 

státní zástupce v přípravném řízení rozhodl podle § 171 trestního řádu, tedy aby 
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postoupil věc jinému orgánu nebo aby podle § 172 trestního řádu trestní stíhání 

z taxativně vypočtených důvodů zastavil. 

Konečně třetí skupina je pak tvořena návrhy a žádostmi týkajícími se postupu 

řízení. Jedná se tak např. o námitku podjatosti podle § 31 odst. 1 trestního řádu, žádost o 

propuštění z vazby podle § 71a trestního řádu, žádost o přezkoumání postupu 

policejního orgánu nebo státního zástupce podle § 157a trestního řádu či žádost o 

navrácení zmeškané lhůty k podání opravného prostředku podle § 61 odst. 1 trestního 

řádu.
109

 

Ze shora uvedených právních prostředků, které trestní řád obviněnému dává 

k dispozici, bych ráda vyzdvihla důležitost žádosti o přezkoumání postupu policejního 

orgánu a státního zástupce podle § 157a trestního řádu, neboť se domnívám, že pro 

obviněného představuje ve vztahu k jeho právu na obhajobu velmi významný institut, 

který je dle mého přesvědčení z hlediska využitelnosti možné postavit na roveň 

opravným prostředkům. Jeho prostřednictvím je totiž tomu, proti němuž se trestní řízení 

vede, poskytnuta možnost v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce, aby 

byly odstraněny průtahy v řízení či závady v postupu policejního orgánu. V případě, že 

žádost směřuje proti postupu státního zástupce, rozhoduje o ní v souladu s odst. 2 téhož 

ustanovení státní zástupce bezprostředně vyššího státního zastupitelství. V praxi tak 

dochází k využití tohoto právního prostředku ze strany obviněných a jejich obhájců v 

takových případech, kdy policejní orgán rozhoduje formou opatření a nikoli usnesení. 

Jelikož napadnout stížností je možné výlučně rozhodnutí policejního orgánu ve formě 

usnesení, neměl by obviněný nebýt žádosti o přezkoumání postupu policejního orgánu 

žádnou reálnou možnost docílit nápravy takového rozhodnutí.
110

 Oproti stížnosti, popř. 

jiným řádným opravným prostředkům v trestním řízení, spočívá výhoda žádosti o 

přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce v tom, že její podání není 

limitováno žádnou lhůtou. Jeho nevýhodu lze ovšem spatřovat v možnosti ji podat 

pouze ve stádiu přípravného řízení. 

Z ustanovení § 12 odst. 10 trestního řádu věnujícímu se výkladu některých 

pojmů v tomto právním předpisu použitých vyplývá, že přestože má zahájení trestního 
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řízení jednotné právní účinky, může k zahájení jeho prvního stadia, tedy přípravného 

řízení, dojít odlišnými úkony. Počátkem přípravného řízení se totiž v souladu s tímto 

ustanovením rozumí sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení 

neodkladných a neopakovatelných úkonů, jež mu bezprostředně předcházely, avšak 

nebyly-li tyto úkony provedeny, považuje se za počátek přípravného řízení zahájení 

trestního stíhání. V závislosti na tom, jaký úkon je považován za počátek přípravného 

řízení, pak má obviněný k dispozici různé právní prostředky obrany.  

Pokud se počátkem přípravného řízení rozumí sepsání záznamu o zahájení 

úkonů trestního řízení, může tento záznam obviněný napadnout žádostí o přezkoumání 

postupu policejního orgánu nebo státního zástupce podle § 157a trestního řádu. Avšak 

v případě, že je takovým počátkem zahájení trestního stíhání, může se proti usnesení, 

kterým se trestní stíhání zahajuje, obviněný dle § 160 odst. 7 trestního řádu bránit 

výlučně prostřednictvím řádného opravného prostředku - stížnosti.
111

 

 

2.2.4. Právo obviněného podávat opravné prostředky 

V návaznosti na předchozí odstavec se budu v tomto bodě věnovat problematice 

opravných prostředků, jež jsou obviněnému trestním řádem dány k dispozici. Dle 

systematiky trestního řádu může obviněný podat v závislosti na druhu rozhodnutí, které 

je napadáno, následující řádné opravné prostředky: stížnost, odvolání a odpor. 

Z mimořádných opravných prostředků má pak k dispozici dovolání a návrh na obnovu 

řízení. Obviněný sice nemůže podat stížnost pro porušení zákona, je však oprávněn dát 

k jejímu podání podnět ministru spravedlnosti. Pro úplnost pak považuji za vhodné 

doplnit, že obviněný je dále oprávněn podat nejvyššímu státnímu zástupci podnět ke 

zrušení nezákonného usnesení nižšího státního zástupce o zastavení trestního stíhání, 

neboť právě tento způsob pro něj představuje možnost docílit zastavení trestního stíhání 

z pro něj příznivějšího důvodu.
112

 V trestním řádu formulovaný požadavek, aby všechna 

rozhodnutí obsahovala poučení o opravném prostředku, pak představuje záruku, že 

obviněnému bude dána faktická možnost vykonávat právo podat opravný prostředek.
113
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V souladu se zákonodárcem zvoleným uspořádáním v trestním řádu je prvním 

řádným opravným prostředkem, kterým se obviněný může domáhat změny vydaného 

rozhodnutí, stížnost podle § 141 a násl. Stížností lze napadnout výlučně usnesení, a to 

pouze taková, jež byla vydána soudem či státním zástupcem v prvním stupni a zároveň 

za splnění předpokladu, že je to u nich zákonem explicitně připuštěno. Stížností lze dále 

napadnout bezvýhradně veškerá usnesení policejního orgánu. Ať již je usnesení vydáno 

kterýmkoli orgánem činným v trestním řízení, pro podání stížnosti proti němu musí být 

u obviněného v souladu s § 142 odst. 1 trestního řádu dále splněna podmínka, že se jej 

usnesení přímo dotýká či že k němu tento dal podnět svým návrhem, k němuž jej zákon 

opravňuje. Důvody, pro které lze usnesení napadnout mohou dle § 145 trestního řádu 

spočívat buď v nesprávnosti některého výroku, nebo v porušení ustanovení o řízení, jež 

vydání usnesení předcházelo, za předpokladu, že takové porušení mohlo zapříčinit 

nesprávnost některého výroku usnesení. 

Druhý řádný opravný prostředek v trestním řízení pak představuje odvolání. 

Obviněný má podle § 245 odst. 1 ve spojení s § 246 odst. 2 písm. b) trestního řádu 

právo podat odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně, a to pro nesprávnost výroku, 

jenž se ho přímo dotýká. 

Přestože je obviněný oprávněn podat odvolání výlučně ve svůj prospěch, díky 

čemuž by se mohlo na první pohled zdát, že tedy může napadnout pouze rozsudek 

odsuzující, ve skutečnosti tomu tak zásadně není. Jeho odvolání totiž může v určitých 

případech směřovat i proti rozsudku zprošťujícímu, neboť především s ohledem na 

případnou finanční satisfakci od státu je pro obviněného výhodné domáhat se pro něj co 

nejpříznivějšího zprošťujícího důvodu z těch, které jsou taxativně vypočteny pod 

písmeny a) - e) v § 226 trestního řádu. Důvody zproštění obžaloby upravené v § 226 

pod písm. d) a e), spočívající v trestní neodpovědnosti obžalovaného z důvodu 

nepříčetnosti anebo v tom, že trestnost činu pachatele zanikla, jsou v porovnání 

s důvody vypočtenými pod písm. a) – c) téhož ustanovení nejméně příznivé, neboť 

z nich vyplývá, že se skutek stal, znaky skutkové podstaty trestného činu byly naplněny 

a jeho pachatelem byl obžalovaný. K vydání odsuzujícího rozsudku tak nedošlo pouze 
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z důvodu splnění zákonem předpokládaných podmínek, tedy dle písm. d) nepříčetnosti a 

dle písm. e) zániku trestní odpovědnosti.
114

  

Při posuzování příznivosti zprošťujících důvodů podle písm. a) – c) bude vždy 

záviset na konkrétních okolnostech jednotlivých případů. Za určitých okolností tak 

může být pro obžalovaného nejpříznivější zproštění obžaloby z důvodu dle § 226 písm. 

c), tkvícímu ve skutečnosti, že nebylo prokázáno spáchání skutku obžalovaným. 

V takovém případě je pak zřejmé, že skutek, jenž se prokazatelně stal, je trestným 

činem, avšak jeho pachatelem je jiná osoba než obžalovaný. Obžalovaný však může být 

obžaloby zproštěn podle písm. c) i tehdy, je-li pro jeho odsouzení nedostatek důkazů, 

avšak zároveň není dostatek důkazů pro odsouzení osoby jiné, čímž obžalovaný získá 

nálepku někoho, komu se spáchání trestného činu pouze nepodařilo prokázat, a proto 

byl obžaloby zproštěn. Posouzení tohoto důvodu jako nejpříznivějšího je tedy proto 

relativní. Zproštění obžaloby z důvodu dle § 226 písm. c) trestního řádu, kdy bude 

zároveň tento pro obžalovaného v daném případě nejpříznivější, pak vylučuje možnost 

obžalovaného podat odvolání z důvodu toho, že by tak činil ve svůj neprospěch. Pokud 

jde o porovnání příznivosti důvodů zproštění obžaloby podle písm. a), tedy že nebylo 

prokázáno, že se stal skutek, pro který je obžalovaný stíhán s důvodem podle písm. b), 

tedy že skutek označený v žalobním návrhu není trestným činem, je pak podle judikátu 

uveřejněného v trestní části Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 

37/89 třeba považovat za příznivější důvod ten, jenž je uveden pod písm. a).
115

  

S právním názorem obsaženým ve shora uvedeném judikátu souhlasím. 

Domnívám se totiž, že pokud dojde ke zproštění obžaloby z důvodu podle písm. b), 

nemusí se sice jednat o trestný čin, může však jít o přestupek, který se v souladu s § 5 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, stejně jako trestný 

čin vyznačuje určitou, přestože v porovnání s trestným činem nižší, mírou společenské 

škodlivosti. Oproti tomu situace, kdy je obžalovaný zproštěn obžaloby z důvodu dle 

písm. a), který znamená, že nebylo prokázáno, že se skutek, pro který je obžalovaný 

stíhán, stal, implikuje, že k žádnému společensky škodlivému jednání ve skutečnosti 

vůbec nemuselo dojít. 
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Na základě výše uvedeného tak docházím k závěru, že při posouzení toho, zda je 

proti zprošťujícímu rozsudku obviněný oprávněn podat odvolání, tak bude nutné 

v závislosti na konkrétních okolnostech případu zvážit, zda je pro něj nejpříznivější 

zproštění obžaloby z důvodu dle § 226 písm. a) či c). Jestliže pak bude obžaloby 

zproštěn z jiného důvodu než pro něj v jeho konkrétním případě nejpříznivějšího, pak 

bude mít právo odvoláním napadnout i rozsudek zprošťující. V opačném případě však 

nikoli. 

Třetím řádným opravným prostředkem, k jehož podání je obviněný v trestním 

řízení oprávněn, a který směřuje proti trestnímu příkazu, je podle § 314g odst. 1 

trestního řádu odpor. 

Pokud jde o opravné prostředky mimořádné, obviněný má podle § 265a odst. 1 

trestního řádu právo napadnout dovoláním rozhodnutí ve věci samé v odst. 2 téhož 

ustanovení taxativně vypočtená, a to za současného splnění podmínky, že to zákon 

připouští a dále, pokud soud zároveň rozhodoval ve druhém stupni. Obviněný může 

tohoto opravného prostředku využít pouze z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 a 2 

trestního řádu. Problematiku spočívající v požadavku, aby obviněný podal dovolání 

výlučně prostřednictvím svého obhájce, jsem již rozebrala v předchozí části mé 

rigorózní práce. 

Druhou možnost mimořádného opravného prostředku, kterou obviněnému 

trestní řád dává k dispozici, představuje návrh na povolení obnovy řízení. Tento návrh 

je obviněný oprávněn podat proti rozhodnutím vypočteným v § 277, kdy se jedná o 

např. pravomocný rozsudek či pravomocný trestní příkaz, a to za současného splnění 

podmínek podle § 278 trestního řádu.
116

 

Obviněný je dále oprávněn dát ministru spravedlnosti podnět k podání stížnosti 

pro porušení zákona podle § 266 a násl. trestního řádu. Rozhodování o ní pak náleží, 

stejně jako v případě dovolání, do gesce Nejvyššího soudu. 

Stížnost pro porušení zákona je mimořádný opravný prostředek, kterým je 

v souladu se zákonnou dikcí § 266 odst. 1 trestního řádu ministr spravedlnosti oprávněn 

napadnout pravomocné rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž byl porušen 
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zákon či které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení. Z toho tedy vyplývá, 

že její podání směřuje k nápravě právních vad pravomocných rozhodnutí či k nápravě 

vadných postupů řízení, jež vydání takových pravomocných rozhodnutí předcházela.
117

 

Ve druhé větě téhož ustanovení je pak dále stanoveno, že pokud zákon nestanoví jinak, 

není proti rozhodnutí Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona přípustná. 

Trestní řád tedy sice ve svém § 266 odst. 1 vymezuje, kterého subjektu mohou 

být stížností pro porušení zákona pravomocná rozhodnutí napadena, otázka jejich druhu 

jím však zůstává obecně nezodpovězena. Podat tento mimořádný opravný prostředek 

tak bude dle komentářové literatury v zásadě možné především proti rozhodnutím 

meritorní povahy, jako je např. odsuzující či zprošťující rozsudek či usnesení o 

zastavení trestního stíhání. V úvahu však budou v jistých případech přicházet i některá 

rozhodnutí zatímní povahy, jako je např. usnesení o vrácení věci státnímu zástupci 

k došetření nebo usnesení o přerušení trestního stíhání.
118

 Napříč trestním řádem je pak 

dále obsaženo několik ustanovení týkajících se rozhodnutí, ze kterých lze dovodit, že 

jejich napadení stížností pro porušení zákona není přípustné. Jde tak např. o § 265n 

trestního řádu, ve kterém je stanoveno, že s výjimkou obnovy řízení není proti 

rozhodnutí o dovolání opravný prostředek přípustný. 

V současné době se však dle mého přesvědčení jeví jako sporná otázka 

přípustnosti stížnosti pro porušení zákona proti rozhodnutí státního zástupce o stížnosti 

proti usnesení o zahájení trestního stíhání, kterou je obviněný oprávněn podat podle § 

160 odst. 7 trestního řádu. Nejvyšší soud totiž ve věci 4 Tz 60/2003 judikoval 

následující: „trestním řádem není předpokládána ingerence soudů při posuzování 

důvodnosti zahájení trestního stíhání, a proto není na místě ani zasahování formou 

rozhodování Nejvyššího soudu o stížnostech pro porušení zákona směřujících proti 

usnesení státního zástupce, kterým rozhodoval o stížnosti obviněného proti usnesení o 

zahájení trestního stíhání, protože zamítnutí této stížnosti nemá pro obviněného konečné 

a neměnné důsledky, neboť jím není žádným způsobem předjímán výsledek přípravného 

řízení“.
119

 S tímto odůvodněním Nejvyšší soud stížnost pro porušení zákona podanou 

proti rozhodnutí o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání zamítl jako 
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nepřípustnou, a to i přes skutečnost, že důvodem podání této stížnosti pro porušení 

zákona byla procesní námitka směřující proti zamítnutí stížnosti obviněného s odkazem 

na její opožděné podání, přestože byla podána včas, přičemž v žádném případě nebyl 

důvodem podání stížnosti pro porušení zákona nesouhlas s důkazní situací, na podkladě 

které bylo trestní stíhání zahájeno. Nejvyšší soud pak dále v citovaném usnesení 

konstatoval, že vzhledem k charakteru stížnosti pro porušení zákona jakožto 

mimořádného opravného prostředku lze k jejímu uplatnění přistoupit pouze tehdy, 

pokud již nelze zjednat nápravu dle jiných ustanovení trestního řádu. V opačném 

případě je nutné ji zamítnout jako nepřípustnou.
120

 

V novějším rozhodnutí 4 Tz 34/2012
121

 však Nejvyšší soud posoudil přípustnost 

stížnosti pro porušení zákona z obdobného důvodu do jisté míry odchylně. Ve 

zmíněném případě se totiž také zabýval problematikou přípustnosti stížnosti pro 

porušení zákona, která byla stejně jako ve věci citované v přechozím odstavci, 

ministrem spravedlnosti podána proti zamítavému rozhodnutí o údajně opožděně 

podané stížnosti proti zahájení trestního stíhání. Zde ji však vzhledem ke skutečnosti, že 

stěžovatel zdůraznil, že stížnost pro porušení zákona nesměřuje proti důvodnosti 

zahájení trestního stíhání, a že pouze formuluje požadavek přezkumu procesního 

rozhodnutí státního zástupce, Nejvyšší soud označil jako přípustnou. 

V obou shora jmenovaných případech tedy stížnost pro porušení zákona 

směřovala k tomu, aby Nejvyšší soud konstatoval porušení zákona z důvodu 

nesprávného posouzení stížnosti ze strany státního zástupce jako opožděně podané. 

Zatímco v prvním případě ji zamítl, ve druhém ji označil za přípustnou a dokonce 

porušení zákona konstatoval. Z judikátu Nejvyššího soudu, který jsem uváděla v této 

souvislosti jako druhý tak tedy vyplývá, že pokud stěžovatel nežádá posouzení věcné 

stránky zahájení trestního stíhání, tedy jeho důvodnosti, a domáhá se pouze přezkumu 

toho, zda bylo státním zástupcem o opravném prostředku obviněného proti usnesení o 

zahájení trestního stíhání rozhodnuto procesně správně, tedy toho, zda bylo zachováno 

jeho právo na obhajobu a právo na spravedlivý proces, pak je stížnost pro porušení 
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zákona přípustná.
122

 Domnívám se proto, že vzhledem k rozsáhlejším souvislostem 

prvního případu Nejvyšší soud vyhodnotil, že se kromě konstatování porušení zákona, 

tedy toho, že dle státního zástupce opožděně podaná stížnost ve skutečnosti byla podána 

včas, stěžovatel domáhá i věcného přezkumu usnesení, proti kterému měla stížnost 

obviněného směřovat, a z toho důvodu ji zamítl. Na základě uvedeného tak zastávám 

názor, že za účelem předejití jejich zamítnutí z tohoto důvodu by měla být ve 

stížnostech pro porušení zákona věnována pozornost především přesnému a 

odůvodněnému vymezení toho, v jakém procesním úkonu je spatřováno porušení 

zákona. Tohoto doporučení by tak dle mého názoru měli dbát především obvinění, popř. 

jejich obhájci při podávání podnětů ministru spravedlnosti k podání tohoto 

mimořádného opravného prostředku. 

 

2.3. Formální obhajoba 

 

Tzv. formální obhajoba spočívá v právu obviněného zvolit si obhájce a radit se 

s ním o způsobu obhajoby.
123

 Stejně jako obhajoba materiální, i obhajoba formální je 

tvořena několika právy dílčími. Zahrnuje tak především právo obviněného zvolit si 

obhájce a radit se s ním, dále právo obviněného žádat, aby byl vyslýchán za přítomnosti 

svého obhájce, právo účasti obhájce při úkonech přípravného řízení a v neposlední řadě 

také právo na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu.
124

 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem se vybranými problematickými aspekty práva 

účasti obhájce, popř. za určitých okolností obviněného, při úkonech vyšetřování 

zabývala již v předchozí části mé rigorózní práce, budu v následujících bodech věnovat 

pozornost pouze právu obviněného zvolit si obhájce, právu radit se s obhájcem a 

nakonec právu na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu. Jelikož právo 

obviněného žádat, aby byl vyslýchán za přítomnosti svého obhájce, odpovídá právu 
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účasti obhájce při úkonech přípravného řízení, dovolím si jeho rozbor ze shora 

uvedených důvodů v následujících bodech též opominout. 

Právo hájit se prostřednictvím obhájce skýtá pro obviněného několik výhod. 

Zaprvé, obhájcem v trestním řízení může být výlučně advokát, což představuje jistou 

záruku kvalifikovaného subjektu, znalého dostupných právních prostředků, které mají 

obviněnému zajistit řádné uplatnění obhajoby. Zadruhé, obhájce v přípravném řízení 

disponuje na rozdíl od obviněného procesním nárokem na účast při vyšetřovacích 

úkonech, jejichž výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem. Zatřetí, 

vzhledem k psychickému tlaku, který je na osobu, proti které se trestní řízení vede, 

vyvíjen, tato osoba často sama nedokáže plně využít procesních práv, které jí jsou 

trestním řádem zaručena, a proto je pro ni právní zastoupení osobně nezainteresovanou 

osobou výhodné.
125

 

 

2.3.1. Právo obviněného zvolit si obhájce 

Právo zvolit si obhájce je dalším z řady práv obviněného, tentokrát upravené ve 

větě třetí ustanovení § 33 odst. 1 trestního řádu. Obviněný toto právo vykonává tím 

způsobem, že v souladu se zákonem o advokacii s obhájcem dle svého výběru uzavře 

smlouvu o poskytování právních služeb, přičemž mu zároveň s tím udělí plnou moc, jež 

má obhájci v trestním řízení sloužit k průkazním účelům.
126

  

Pokud jde o právní účinky úkonu obviněného, spočívajícím ve zvolení obhájce, 

trestní řád nedává na tuto otázku explicitní odpověď. Této problematice je v něm 

věnována pozornost pouze v souvislosti se změnou obhájce v § 37 odst. 2, podle něhož 

oznámí-li obviněný změnu obhájce tak, aby mohl být obhájce o úkonu vyrozuměn 

v zákonem stanovené lhůtě, orgán činný v trestním řízení ode dne doručení takového 

oznámení vyrozumívá nově zvoleného obhájce. Především za účelem posílení právní 

jistoty se tak touto otázkou v minulosti zabýval i Ústavní soud, který ve svém nálezu 

IV. ÚS 1855/08 judikoval, že smlouva o poskytování právních služeb představuje 

právní důvod vzniku zastoupení, které vzniká její účinností a jejíž právní účinky jsou 
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spjaty s předložením plné moci.
127

 Zmíněný právní názor Ústavního soudu pak byl ve 

vztahu k trestnímu řízení konkretizován i v judikatuře Nejvyššího soudu. Podle 

rozsudku Nejvyššího soudu 4 Tz 41/2009 totiž nastávají vůči příslušnému orgánu 

činnému v trestním řízení účinky úkonu obviněného, kterým si zvolil obhájce, k 

okamžiku, kdy mu obviněný či jím zvolený obhájce předloží plnou moc udělenou 

k výkonu obhajoby v trestním řízení. Okamžik uzavření smlouvy o poskytování 

právních služeb mezi obhájcem a obviněným či založení písemného vyhotovení plné 

moci do trestního spisu je pak ve vztahu k účinkům zvolení obhájce vůči orgánu 

činnému v trestním řízení irelevantní.
128

  

Řešení otázky právních účinků zvolení obhájce pouze nepřímo v § 37 odst. 2 

trestního řádu a v judikatuře není dle mého názoru s ohledem na právní jistotu 

obviněného příliš šťastné. Trestní řád je sám o sobě velmi komplikovaným právním 

předpisem, a tím spíše tak nelze předpokládat orientaci obviněného v 

související judikatuře. Případné chybné dovození okamžiku právních účinků zvolení si 

obhájce ze strany obviněného vůči orgánům činným v trestním řízení tak může mít pro 

obviněného nepříznivé procesní důsledky, které se pokusím ilustrovat na následující 

situaci.  

V souladu s § 165 odst. 2 trestního řádu je obhájce již od zahájení trestního 

stíhání oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, jejichž výsledek může být 

použit jako důkaz v řízení před soudem, ledaže nelze provedení úkonu odložit a 

vyrozumění o něm zajistit. Pokud by tak obviněný uzavřel s obhájcem smlouvu o 

poskytování právních služeb a udělil mu plnou moc, přičemž by ani jedna z těchto 

smluvních stran nepředložila plnou moc orgánu činnému v trestním řízení a obviněný 

by mylně považoval za okamžik, ke kterému nastávají právní účinky zvolení obhájce 

vůči orgánu činnému v trestním řízení, např. účinnost smlouvy o poskytování právních 

služeb, orgány činné v trestním řízení by obhájce o vyšetřovacích úkonech podle § 165 

odst. 2 trestního řádu nevyrozuměly, obhájce by jim pak nebyl přítomen, což by se 

následně mohlo negativně projevit na celkové obhajobě obviněného v řízení před 

soudem. Vzhledem k tomu, že úkolem obhajoby je především zaručit, aby byla všechna 
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obhajovací práva skutečně využita,
129

 zastávám názor, že v praxi by to měl být právě 

obhájce, kdo orgánu činnému v trestním řízení plnou moc bez zbytečného odkladu po 

uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s obviněným, předloží. Avšak není 

vyloučena situace, že z nejrůznějších důvodů dojde k dohodě mezi obviněným a 

obhájcem, že plnou moc předloží obviněný, a v takovém případě by mohla nastat výše 

popsaná situace. Toto tvrzení podporuje fakt, že i ve shora zmíněném judikátu 

Nejvyššího soudu je výslovně předpokládána jak možnost předložení plné moci ze 

strany obhájce, tak ale i ze strany obviněného. Na základě uvedeného se tak domnívám, 

že by bylo vhodné v trestním řádu de lege ferenda explicitně stanovit, že právní účinky 

smlouvy o poskytování právních služeb mezi obviněným a obhájcem jsou vůči orgánům 

činným v trestním řízení vázány na okamžik předložení plné moci obviněným či 

zvoleným obhájcem tak, jak je tomu ve shora uvedeném rozsudku Nejvyššího soudu. 

Z ustanovení § 37 odst. 3 trestního řádu vyplývá, že si obviněný dle svého 

uvážení může zvolit obhájce jednoho, ale i více. Jestliže si obviněný zvolí obhájců více, 

jedná se o tzv. pluralitu obhájců. Nutno však podotknout, že obviněný může možnosti 

mít více obhájců využít pouze v případě zvolených obhájců, neboť dle první věty § 37 

odst. 2 trestního řádu není možné si zvolit obhájce vedle obhájce ustanoveného. 

Obviněný bude k volbě více obhájců přistupovat zejména v případech, které budou 

skutkově i právně komplikované, neboť se jeví pro obviněného jako výhodné zvolit si 

několik obhájců zaměřených na jednotlivé oblasti, jež budou mít význam při 

posuzování jeho trestní věci.
130

  

Pokud si obviněný zvolí obhájců několik, avšak orgánu činnému v trestním 

řízení neoznámí, kterého z nich zmocnil k přijímání písemností a k vyrozumívání o 

úkonech trestního řízení, bude podle § 37 odst. 3 trestního řádu tento určen předsedou 

senátu a v přípravném řízení státním zástupcem. Toto rozhodnutí bude následně nutné 

oznámit všem zvoleným zástupcům. Trestní řád ovšem nikterak nespecifikuje kritéria, 

dle kterých má orgán činný v trestním řízení takového obhájce, jenž bude písemnosti 

přijímat, a který bude zároveň vyrozumíván o úkonech trestního řízení, určit. Vantuch 

v této souvislosti konstatuje, že takové určení je v praxi buď nahodilé, nebo závislé na 
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abecedním řazení příjmení obhájců, popř. může být dáno také tím, kdo počal toho 

kterého obviněného obhajovat jako první.
131

 Domnívám se, že úprava těchto kritérií 

v trestním řádu ani není do budoucna žádoucí. Obviněný má totiž sám přednostní právo 

obhájce k přijímání písemností a vyrozumívání o úkonech trestního řízení určit, a až 

subsidiárně, pokud tohoto práva nevyužije, je tento v souladu s § 37 odst. 3 trestního 

řádu v závislosti na stádiu trestního řízení určen stanoveným orgánem činným 

v trestním řízení. Orgány činné v trestním řízení mají napříč trestním řádem upraveno 

skutečně nemalé množství povinností a předepsaných postupů, které jsou povinny 

dodržovat. Nevidím proto racionální důvod pro zakotvení dalšího zákonného pravidla, 

které by již tak formálně složité trestní řízení, navíc v tomto případě neopodstatněně, 

ještě více komplikovalo. 

Za předpokladu, že obviněný svého práva zvolit si obhájce neužije, a neučiní-li 

tak ani jeho opatrovník, může mu jej v souladu s § 37 odst. 1 trestního řádu zvolit 

příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, 

druh, jakož i zúčastněná osoba. Jestliže je obviněný omezen na svéprávnosti, jsou mu 

tyto osoby oprávněny obhájce zvolit i proti jeho vůli. 

Z § 37 odst. 2 trestního řádu jednoznačně vyplývá zákonodárcova preference 

volby obhájce obviněným před ostatními subjekty k tomu oprávněnými. V souladu 

s tímto ustanovením je totiž obviněný oprávněn si namísto obhájce, jenž mu byl 

ustanoven či obhájce zvoleného osobou k tomu oprávněnou, zvolit obhájce jiného. 

Obviněný si však také může v kterékoli fázi trestního řízení zvolit obhájce jiného, i 

namísto toho, kterého si zvolil sám.
132

 

Trestní řád rozeznává několik situací, kdy obviněný mít obhájce musí a to 

kupříkladu i přes skutečnost, že výslovně projeví vůli jej nemít. Jedná se o případy tzv. 

nutné obhajoby, upravené zejména v § 36 a § 36a trestního řádu.
133

 Touto 

problematikou se budu podrobněji zabývat v závěrečné části mé rigorózní práce. 
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2.3.2. Právo obviněného radit se s obhájcem 

Kromě práva zvolit si obhájce je ve třetí větě ustanovení § 33 odst. 1 trestního 

řádu také upraveno právo obviněného se s obhájcem radit i během úkonů prováděných 

orgánem činným v trestním řízení. Toto právo je však pro obviněného do jisté míry 

omezeno tím, že se nemůže v průběhu svého výslechu s obhájcem radit o tom, jak 

odpovědět na otázku již položenou. 

Trestní řád tedy sice explicitně upravuje zákaz obviněného radit se s obhájcem o 

tom, jak odpovědět na již položenou otázku, ovšem zda je z této formulace nutné 

dovodit i zákaz obviněného radit se s obhájcem o tom, zda vůbec má na položenou 

otázku odpovídat, není zcela jednoznačné. V této souvislosti existuje na jedné straně 

právní názor, že výklad, dle kterého se obviněný s obhájcem o tom, zda má odpovídat 

na již položenou otázku, radit může, není přípustný, neboť by vedl ke ztrátě smyslu 

výslechu obviněného a mohl by zapříčinit faktické znehodnocení takové výpovědi.
134

 

Na druhou stranu např. Mandák zastává vzhledem k formulaci obsažené v ustanovení § 

33 odst. 1 trestního řádu, v souladu s níž je výslovně zakotven pouze zákaz porady mezi 

obviněným a obhájcem o tom, jak na položenou otázku odpovědět a nikoli zda, názor 

opačný.
135

  

V otázce spočívající ve výkladu této zákonné formulace se spíše kloním 

k názoru Mandáka. Třetí věta ustanovení § 33 odst. 1 trestního řádu totiž obecně 

zakotvuje právo obviněného radit se s obhájcem i během úkonů prováděných orgánem 

činným v trestním řízení. Z tohoto obecně formulovaného práva je pak ve větě 

následující stanovena pouze jediná výjimka, dle které se s ním pouze nemůže radit o 

tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Domnívám se, že dovozením dalšího 

zákazu, spočívajícím v nemožnosti obviněného radit se s obhájcem o tom, zda na již 

položenou otázku odpovědět, by byl obviněný ve výsledku zkrácen na svém 

garantovaném právu na obhajobu, neboť tento další zákaz v trestním řádu výslovně 

zakotven není. Nicméně, s argumentací podporující názor prvně zmíněný se plně 

ztotožňuji. Proto si myslím, že by bylo vhodné, aby zákonodárce čtvrtou větu 
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ustanovení de lege ferenda upravil následovně: „S obhájcem se však v průběhu svého 

výslechu nemůže radit o tom, zda a jak odpovědět na již položenou otázku.“ 

Jak jsem již naznačila v předchozím odstavci, domnívám se, že de lege lata se 

obviněný s obhájcem radit o tom, zda má na již položenou otázku odpovídat, teoreticky 

může. Realizace toho práva v praxi je však již obtížnější. Dle komentáře k ustanovení § 

33 odst. 1 trestního řádu totiž obviněný může v průběhu úkonu požádat o poradu 

s obhájcem. „Pokud by však o takovou poradu bylo požádáno po položení otázky a před 

odpovědí na ni, vyslýchající orgán poradu s obhájcem umožní až po odpovědi na již 

položenou otázku.“
136

 Dle uvedeného tak tedy vyslýchající orgán umožní poradu až po 

odpovědi na položenou otázku, přestože by jejím předmětem potenciálně bylo pouze, 

zda na položenou otázku odpovědět a nikoli jak. Právě i z tohoto důvodu docházím 

k závěru, že je žádoucí čtvrtou větu ustanovení § 33 odst. 1 trestního řádu upravit 

způsobem, který jsem navrhla v předchozím odstavci. 

Konkrétním projevem práva radit se s obhájcem je pak v témže ustanovení 

zakotvené právo obviněného mluvit s obhájcem bez přítomnosti třetí osoby za 

předpokladu, že se nachází ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. S tímto dále 

souvisí také nepřípustnost odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi 

obhájcem a obviněným podle § 88 odst. 1 trestního řádu.  

Konkretizaci práva obviněného radit se s obhájcem lze však nalézt i mimo 

trestní řád. Kupříkladu formulace nepřípustnosti kontroly korespondence mezi 

obviněným a obhájcem je obsažena v § 13 odst. 3 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu 

vazby nebo také v § 17 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody.
137

 

 

2.3.3.  Právo obviněného na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu 

Další významnou součást tzv. formální obhajoby představuje právo obviněného 

na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu. Smysl tohoto práva spočívá 

v umožnění kvalifikovaného právního zastoupení i těm obviněným, kteří nedisponují 

takovým množstvím finančních prostředků, aby si mohli obhájce dovolit zaplatit 
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z vlastních zdrojů. Pro úplnost považuji za vhodné uvést, že přiznání tohoto práva není 

vázáno pouze na případy nutné obhajoby.
138

 Zvláštní význam práva na bezplatnou 

obhajobu nebo za sníženou odměnu pak lze spatřovat v jeho formálním vyčlenění ze 

souboru práv upraveného v § 33 odst. 1 trestního řádu do zvláštních odstavců 2 až 4 

téhož ustanovení.
139

 

Z dikce ustanovení § 33 odst. 2 vyplývá, že trestní řád rozlišuje dvě situace, a 

sice, zaprvé, kdy o takovém nároku obviněného rozhodne předseda senátu a 

v přípravném řízení soudce obligatorně a zadruhé, kdy fakultativně. Podmínkou 

obligatorního přiznání nároku na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu je 

podání návrhu a spolu s ním osvědčení nedostatku prostředků na úhradu nákladů 

obhajoby ze strany obviněného. Obviněný, či jeho obhájce však nejsou jedinými 

subjekty oprávněnými k podání takového návrhu, neboť tak mohou učinit i další osoby, 

jejichž taxativní výčet je obsažen v § 37 odst. 1 trestního řádu. Fakultativně, i bez 

návrhu obviněného, může být o nároku na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou 

odměnu rozhodnuto za předpokladu, že finanční insuficience obviněného vyplývá ze 

shromážděných důkazů a je-li to zároveň třeba k ochraně práv obviněného.
140

  

V souvislosti se situací, kterou jsem v předchozím odstavci uvedla na druhém 

místě, pokládám na nutné zdůraznit, že pro přiznání nároku na bezplatnou obhajobu či 

za sníženou odměnu je v takovém případě nutné vyhovět oběma podmínkám, tedy 

zaprvé, že nedostatek finančních prostředků vyplývá ze shromážděných důkazů, a 

zadruhé, že je to třeba k ochraně práv obviněného, kumulativně. Případy, ve kterých „je 

to třeba k ochraně práv obviněného“ však nejsou trestním řádem nikterak definovány. 

V čl. 6 odst. 3 písm. c) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv byla zvolena obdobně 

vágní formulace, a sice „jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují“. Přes odlišné 

výslovné znění se však dle mého názoru z logiky věci bude jednat o velmi obdobné 

případy. Dle Šámala tak bude pod spojení „je-li to třeba k ochraně práv obviněného“ 

třeba subsumovat bezpochyby všechny případy nutné obhajoby podle § 36 a § 36a 

trestního řádu a dále pak případy, ve kterých to bude vyplývat z povahy věci, tzn. 
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zejména s ohledem na složitost případu, či dále takové případy, ve kterých to bude 

nutné vzhledem k osobě obviněného, např. za předpokladu přítomnosti duševní či 

tělesné vady obviněného.
141

 

V ustanovení § 33 odst. 2 trestního řádu je stanoveno, že ať se již jedná o 

obligatorní nebo o fakultativní přiznání nároku na bezplatnou obhajobu či za sníženou 

odměnu, náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát. Trestní řád však již explicitně 

neurčuje okamžik, od kterého obhájci za těchto okolností náleží odměna a náhrada 

hotových výdajů jemu vzniklých v souvislosti s obhajobou obviněného. Není tak jasné, 

zda obhájci náleží již ode dne podání návrhu na přiznání nároku bezplatné obhajoby či 

za sníženou odměnu nebo až od právní moci rozhodnutí o něm. Vydání rozhodnutí o 

tomto nároku mohou v praxi provázet průtahy v délce až několika měsíců, kdy bude 

mezitím nutné, aby obhájce nebyl pasivní a činil za obviněného v trestním řízení četné 

právní úkony. Domnívám se, že se jedná o významnou mezeru v právu, neboť je tak 

kromě obecně uznávaného principu legitimního očekávání, dotčena především právní 

jistota obhájců, která může mít ve výsledku průpis i do celkového výkonu obhajoby 

obviněného. 

Šámal ve svém komentáři k ustanovení § 33 odst. 2 trestního řádu uvádí, že 

obhájci náleží odměna a náhrada hotových výdajů od právní moci rozhodnutí, kterým je 

obviněnému přiznán nárok na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu.
142

 

Ústavní soud se však touto otázkou v minulosti také již několikrát zabýval a v nedávné 

době vydal nález, ve kterém se uchýlil k právnímu názoru, že za určitých okolností je 

možné dojít i k závěru zcela opačnému a inkriminovaným okamžikem tak určit již den 

podání návrhu na přiznání nároku na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu. 

Ve svém nálezu II. ÚS 2301/16
143

 judikoval, že na projednávaný případ je třeba 

aplikovat následující právní větu, pocházející z jeho dříve vydaného nálezu I. ÚS 

848/16
144

: „Ustanovení § 33 odst. 2 trestního řádu je nutno interpretovat tak, že 

obhájci, kterého si obviněný zvolil ještě před přiznáním nároku na bezplatnou obhajobu, 

náleží – v případě, že je takový nárok obviněnému přiznán – odměna a náhrada 

hotových výdajů zpravidla ode dne podání důvodného návrhu na přiznání nároku na 
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bezplatnou obhajobu“. Ústavní soud v této věci projednával ústavní stížnost stěžovatele, 

který jakožto advokát v trestním řízení zastupoval obviněného, jenž podal návrh na 

přiznání nároku na bezplatnou obhajobu. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvedl, že o 

nároku obviněného bylo rozhodnuto až po třech měsících, kdy během této doby 

v trestním řízení provedl celou řadu úkonů právní služby. Ústavní soud tak v této části 

posoudil ústavní stížnost jako důvodnou a připustil, že za určitých okolností lze od 

obecně uznávaného názoru, že odměna a náhrada hotových výdajů obhájci náleží až od 

právní moci rozhodnutí o nároku na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu, 

upustit a obhájci ji tak přiznat již ke dni podání důvodného návrhu na bezplatnou 

obhajobu. Za okolnosti, které mohou takový postup odůvodnit, považuje Ústavní soud 

právě zejména průtahy na straně orgánu oprávněného k vydání rozhodnutí. 

S právním názorem Ústavního soudu, který pružně reaguje na konkrétní 

okolnosti daného případu v popsané situaci, souhlasím. Pokud bych však ustanovení § 

33 odst. 2 trestního řádu měla interpretovat sama obecně a tudíž bez vazby na okolnosti 

specifického případu, pravděpodobně bych se spíše přiklonila k právnímu názoru 

Šámala, který jsem uvedla v předchozím odstavci na prvním místě. Přestože si myslím, 

že v daném případě Ústavní soud rozhodl spravedlivě, se však domnívám, že řešení této 

otázky není z formálního hlediska zcela správné. K tomuto závěru docházím zejména 

proto, že Ústavní soud by měl spíše zastávat roli negativního zákonodárce a nikoli 

pozitivního, čímž naznačuji, že konkretizace zákonných ustanovení mu dle mého názoru 

nepřísluší. Při hledání ideálního řešení tohoto problému de lege ferenda by 

pravděpodobně přicházelo v úvahu inspirovat se jiným veřejnoprávním předpisem, 

kterým je např. zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

V souladu s § 10 tohoto zákona totiž nastávají právní účinky zápisu k okamžiku, kdy 

návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud by tak po tomto vzoru 

obhájci náležela odměna a náhrada hotových výdajů právní mocí rozhodnutí předsedy 

senátu a v přípravném řízení soudce, avšak s účinky ke dni podání návrhu obviněného 

na přiznání nároku na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu, nedocházelo by 

dle mého přesvědčení k porušení principu právní jistoty ve vztahu k obhájci. 
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2.4. Právo vyžadovat od orgánů činných v trestním řízení náležitý postup 

zaručující objektivní zjištění všech skutečností 

 

Jak jsem již naznačovala v první kapitole této části, třetí integrální součást práva 

na obhajobu tvoří právo obviněného od orgánů činných v trestním řízení požadovat 

takový postup, který bude představovat záruku zjištění skutkového stavu, o kterém 

nebudou důvodné pochybnosti, a to v takovém rozsahu, jenž bude nezbytný pro jejich 

rozhodnutí. S tím pak dále souvisí další právo obviněného žádat, aby orgány činné 

v trestním řízení objasňovaly okolnosti, které svědčí také ve prospěch obviněného a 

nikoli pouze v jeho neprospěch a dále, aby v souvislosti s tím prováděly potřebné 

důkazy i bez návrhu. Důležité je pak neopominout, že doznání obviněného orgány činné 

v trestním řízení nezbavuje povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti 

případu.
145

 

V předchozím odstavci zmíněným právům týkajícím se práva obviněného žádat 

ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení náležitý postup, odpovídají napříč 

trestním řádem upravené jejich jednotlivé povinnosti, obecně vyplývající ze zásady 

presumpce neviny (§ 2 odst. 2 trestního řádu), zásady vyhledávací (§ 2 odst. 5 trestního 

řádu) a zásady materiální pravdy (§ 2 odst. 5 trestního řádu).
146

 

Takovou důležitou povinností orgánů činných v trestním řízení je podle § 2 odst. 

13 trestního řádu jejich povinnost toho, proti němuž se trestní řízení vede, v každém 

období řízení vhodným způsobem a srozumitelně poučit o právech umožňujících mu 

plné uplatnění obhajoby a také o tom, že si může zvolit obhájce; všechny orgány činné 

v trestním řízení jsou povinny mu umožnit uplatnění jeho práv. V závislosti na tom, o 

jaké stádium trestního řízení se jedná, je pak třeba poučení ze strany orgánů činných 

v trestním řízení odpovídajícím způsobem přizpůsobit.
147

 Zatímco je tak kupříkladu 

podle § 33 odst. 5 trestního řádu nutné obviněného, jenž byl zadržen či zatčen poučit 

např. o jeho právu na naléhavou lékařskou pomoc, v případě, že je vydáváno rozhodnutí 

ve věci samé ve druhém stupni, musí být v souladu s § 125 odst. 3 trestního řádu v jeho 
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 JELÍNEK, Jiří a Marta UHLÍŘOVÁ. Obhájce v trestním řízení. Praha: Leges, 2011. Teoretik., s. 45. 
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 Tamtéž, s. 45. 
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 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. s. 419. 
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poučení mimo jiné též formulována nutnost podání tohoto mimořádného opravného 

prostředku prostřednictvím obhájce. 
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3. Nutná obhajoba v českém trestním řízení 

 

3.1. Úvodem k institutu nutné obhajoby 

 

Jelikož se domnívám, že institutu nutné obhajoby není v odborné literatuře 

věnována taková pozornost, jakou by si tato problematika zasloužila, rozhodla jsem se 

závěrečnou část mé rigorózní práce dedikovat právě jejím vybraným aspektům.  

Jak jsem již konstatovala v první části mé práce, východiska zákonné úpravy 

nutné obhajoby lze nalézt nejen na úrovni ústavní, tedy v čl. 40 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod, v němž je formulován požadavek spočívající v ustanovení 

obhájce soudem takovému obviněnému, který si jej nezvolí, ačkoli jej podle zákona mít 

musí, ale i na úrovni evropské, a sice v čl. 6 odst. 3 písm. c) Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv, na základě kterého byla povinnost obviněného být v určitých případech 

zastoupen advokátem dovozena judikaturou Evropského soudu pro lidská práva
148

. 

Klíčovým právním předpisem z hlediska zákonné úpravy nutné obhajoby je 

samozřejmě trestní řád. Speciální právní úprava tohoto institutu je pak dále obsažena 

především v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a v zákoně o soudnictví ve 

věcech mládeže. S ohledem na skutečnost, že je problematika nutné obhajoby ve vztahu 

k právnickým osobám v odborné literatuře zastoupena ve výrazně menším měřítku než 

ve vztahu k mladistvým, zaměřím se v této části mé rigorózní práce především na ni. 

Otázce nutné obhajoby mladistvých se tak budu na závěr věnovat pouze okrajově. Pro 

úplnost považuji závěrem tohoto odstavce za vhodné ještě uvést, že ustanovení týkající 

se nutné obhajoby lze dále nalézt také např. i v zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních.
149

 

V zákoně vypočtené důvody nutné obhajoby jsou obecně charakterizovány 

případy, ve kterých obviněný není na základě objektivně existujících faktorů schopen 

svou obhajobu sám náležitě vykonávat. Tyto faktory pak mohou mít vztah buď 
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 Viz bod 1.2.3. této rigorózní práce. 
149

 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 7. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. Glosátor. s. 653. 
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k předmětu trestního řízení v daném konkrétním případě, nebo přímo k osobě 

obviněného.
150

 Rozhodnutí o tom, zda obviněný bude či nebude v trestním řízení 

zastoupen obhájcem, tak v takových případech není ponecháno na jeho vlastní vůli.
151

 

Prostřednictvím nutné obhajoby je přispíváno k naplnění důležité trestněprocesní 

zásady rovnosti zbraní, jež je nezbytným předpokladem zákonného a spravedlivého 

rozhodnutí ve věci, neboť právě díky ní má v zákonem vypočtených případech docházet 

k vyrovnání v jistém smyslu znevýhodněného postavení obviněného.
152

 

 

3.2. Důvody nutné obhajoby podle trestního řádu 

 

Jelínek rozděluje důvody nutné obhajoby v trestním řádu uvedené do dvou 

základních skupin. První skupinu podle něj tvoří ty, jež jsou v ustanovení § 36 a § 36a 

trestního řádu vypočteny pod nadpisem tzv. nutné obhajoby, druhou pak tvoří všechny 

ostatní důvody, jež jsou v trestním řádu upraveny v ustanoveních odlišných od § 36 a § 

36a. Jeden takový důvod, patřící do skupiny druhé, je upraven např. v § 275 odst. 2 

trestního řádu, a spočívá v nutnosti ustanovení obhájce v řízení o stížnosti pro porušení 

zákona za předpokladu, že vyrozumění o veřejném zasedání nelze doručit osobě, která 

může být rozhodnutím o tomto mimořádném opravném prostředku přímo dotčena.
153

 

Důvody nutné obhajoby upravené v § 36 a § 36a trestního řádu pak lze dle mého 

názoru dále dělit podle fáze trestního řízení, ve které je ten, proti němuž se trestní řízení 

vede, obhájce povinen mít. První kategorie se bude sestávat z takových důvodů, kdy 

musí mít obviněný obhájce již v přípravném řízení (§ 36 odst. 1 až 3 trestního řádu), 

druhá pak bude tvořena důvody, dle kterých musí mít odsouzený obhájce ve 

vykonávacím řízení, v němž soud rozhoduje ve veřejném zasedání (§ 36a odst. 1 

trestního řádu) a třetí konečně důvody, podle nichž musí mít odsouzený obhájce v řízení 

o mimořádných opravných prostředcích, tedy v řízení o stížnosti pro porušení zákona, 
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 ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Velké komentáře. s. 442-443. 
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 I z tohoto pravidla však existují zákonné výjimky, viz dále. 
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 DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters 

Kluwer. Kodex. s. 303. 
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 JELÍNEK, Jiří a Marta UHLÍŘOVÁ. Obhájce v trestním řízení. Praha: Leges, 2011. Teoretik., s. 106-

107. 
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v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy (§ 36a odst. 2 trestního 

řádu). Čtvrtá, zbytková, kategorie pak bude představována takovými důvody nutné 

obhajoby, jež vyplývají ze zvláštní povahy řízení (§ 36 odst. 4 trestního řádu), kdy bude 

dle písm. a) nutné, aby měl obviněný obhájce v hlavním líčení konaném ve 

zjednodušeném řízení proti zadrženému a dle písm. b) dále v řízení, ve kterém se 

rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací detence či o uložení nebo změně 

ochranného léčení, s výjimkou ochranného léčení protialkoholního. 

Obviněný musí mít podle § 36 odst. 1 trestního řádu obhájce již v přípravném 

řízení, je-li v souladu s písm. a) tohoto ustanovení ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí 

svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo 

na pozorování ve zdravotním ústavu, dále je-li dle písm. b) jeho svéprávnost omezena, 

jde-li dle písm. c) o řízení proti uprchlému a nakonec dle písm. d) při sjednávání dohody 

o vině a trestu. 

Obviněný musí mít dále v souladu s § 36 odst. 2 trestního řádu obhájce již 

v přípravném řízení také tehdy, považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce 

za nutné, zejména proto, že vzhledem k tělesným či duševním vadám obviněného mají 

pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit. 

Posledním v § 36 trestního řádu vypočteným případem, kdy je obviněný povinen 

mít obhájce již v přípravném řízení, je dle odst. 3 tohoto ustanovení tehdy, koná-li se 

řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice 

převyšuje pět let. 

Ve vykonávacím řízení, v němž soud rozhoduje ve veřejném zasedání, pak bude 

muset být odsouzený zastoupen obhájcem dle § 36a odst. 1 trestního řádu tehdy, je-li 

dle písm. a) jeho svéprávnost omezena, je-li dle písm. b) ve vazbě nebo existují-li dle 

písm. c) pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit. 

Konečně v řízení o mimořádných opravných prostředcích, tedy stížnosti o 

porušení zákona, dovolání a návrhu na povolení obnovy bude muset mít odsouzený dle 

§ 36a odst. 2 trestního řádu obhájce, půjde li dle písm. a) o případy uvedené v § 36 odst. 

1 písm. a) nebo b), půjde-li dle písm. b) o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, jsou-li dle písm. c) pochybnosti o jeho 
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způsobilosti náležitě se hájit nebo půjde-li dle písm. d) o řízení proti odsouzenému, 

který zemřel. 

 

3.2.1. Sporné aspekty právní úpravy nutné obhajoby při sjednávání dohody o vině a trestu 

Dohoda o prohlášení viny a přijetí trestu (dále jen „dohoda o vině a trestu“) 

představuje jednu z forem odklonů v trestním řízení, jež byla do českého trestního řádu 

začleněna v důsledku jeho novelizace provedené zákonem č. 193/2012 Sb., a to 

s účinností od 01.09.2012.
154

 Jedná se o institut pocházející z anglosaského práva, kde 

je známý pod pojmem plea guilty, popř. plea bargaining.
155

 Podstata dohody o vině a 

trestu tkví ve sjednání dohody mezi státním zástupcem a obviněným, popř. i 

poškozeným, v níž obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a v 

následné dohodě trestněprávní sankce za protiprávní jednání, jehož se obviněný 

dopustil.
156

 V souladu s § 175a odst. 3 trestního řádu je sjednávání dohody o vině a 

trestu mezi státním zástupcem a obviněným přítomen obhájce.  

V předchozím odstavci zmíněná novelizace přinesla do trestního řádu kromě 

institutu dohody o vině a trestu samotného, spolu s ním dále i nový důvod nutné 

obhajoby. Jak jsem již zmínila výše v této části, v ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) 

trestního řádu je formulován požadavek, aby byl při sjednávání dohody o vině a trestu 

obviněný zastoupen obhájcem již v přípravném řízení. V důvodové zprávě ke 

zmíněnému zákonu je toto zařazení mezi důvody nutné obhajoby ospravedlněno tím, že 

proces sjednávání dohody o vině a trestu předpokládá hlubší trestněprávní znalosti 

vzhledem k požadavku podání kvalifikovaného návrhu trestu a návrhu týkajícího se 

náhrady škody, nemajetkové újmy nebo popř. bezdůvodného obohacení. Sjednaná 

dohoda je zcela zásadní pro konečné soudní rozhodnutí v dané věci, z čehož 

obviněnému jednoznačně vyplývá potřeba právní pomoci ze strany obhájce, jakožto 

kvalifikovaného subjektu. Vzhledem ke skutečnosti, že odvolání proti rozsudku, kterým 

se dohoda o vině a trestu schvaluje, není zpravidla odvolání přípustné, by tak mělo dle 

zmíněné důvodové zprávy dojít k poklesu jejich podání, a tím tak k vyvážení nákladů 
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 ŠČERBA, Filip. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: Leges, 

2012. Praktik. s. 18. 
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 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student. s. 541. 
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spojených s nutnou obhajobou z tohoto důvodu.
157

 V požadavku týkajícího se 

povinného zastoupení obhájcem při sjednávání dohody o vině a trestu tak spatřuji jistou 

paralelu s obdobným požadavkem formulovaným v § 265d odst. 2 trestního řádu, 

spočívajícím v nutnosti podání mimořádného opravného prostředku dovolání výlučně 

prostřednictvím obhájce, neboť oba tyto jsou odůvodněny potřebou právní pomoci 

kvalifikovaného subjektu obviněnému a také tím, že jak návrh dohody o vině a trestu, 

tak i dovolání mají představovat kvalifikovaný podklad pro to, aby se jimi zabýval soud. 

Považuji za nezbytné podotknout, že právní výklad ustanovení § 36 odst. 1 písm. 

d) trestního řádu není v současnosti v odborné veřejnosti jednotný. Při interpretaci 

zákonné formulace „při sjednávání dohody o vině a trestu“ totiž vyvstává otázka, zda se 

povinné zastoupení obviněného obhájcem vztahuje pouze na předsoudní stádium řízení, 

tedy proces sjednávání dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem a obviněným, 

popř. i poškozeným nebo, zda je nutné toto ustanovení vykládat extenzivně a požadavek 

nutné obhajoby tak aplikovat i na řízení o jejím schválení před soudem. 

Jelínek zastává názor, že se povinné zastoupení obhájcem vztahuje výlučně na 

předsoudní stádium trestního řízení, a to i přesto, že tuto zákonnou úpravu nepokládá za 

vhodnou a de lege ferenda navrhuje nutnou obhajobu zakotvit i pro stádium řízení před 

soudem.
158

 Oproti tomu Šámal ve svém komentáři k tomuto ustanovení uvádí, že 

zejména vzhledem k formulaci návětí § 36 odst. 1 trestního řádu, jež zní: „Obviněný 

musí mít obhájce už v přípravném řízení…“, tedy nejen ve fázi přípravného řízení, je 

požadavek nutné obhajoby třeba aplikovat i na fázi řízení před soudem o schválení 

dohody o vině a trestu podle § 314o až 314s trestního řádu. Trvání nutné obhajoby 

Šámal dále dovozuje ze skutečnosti, že předseda senátu dle § 314q trestního řádu 

vyrozumí o době a místu řízení státního zástupce i obhájce nebo z § 314r téhož právního 

předpisu, podle kterého může soud v případech v tomto ustanovení vypočtených, své 

výhrady vůči návrhu oznámit státnímu zástupci a obviněnému, kteří mohou navrhnout 

nové znění dohody o vině a trestu, místo toho, aby věc vrátil do přípravného řízení.
159
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
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Argument Šámala spočívající v jazykovém výkladu v předchozím odstavci 

citovaného návětí ustanovení § 36 odst. 1 trestního řádu považuji za velmi přesvědčivý. 

Osobně však pokládám za matoucí, že poslední věta § 314q odst. 1 trestního řádu 

stanoví, že veřejné zasedání konané soudem o návrhu na schválení dohody o vině a 

trestu explicitně vyžaduje přítomnost pouze obviněného a státního zástupce, a proto 

také zcela rozumím tomu, že Jelínek dochází k závěru, že požadavek nutné obhajoby i 

v této fázi v trestním řádu zakotven není. I přesto se však především kvůli průběhu 

řízení před soudem, kdy jsou obviněnému v souladu s § 314q odst. 3 trestního řádu 

pokládány dotazy, jako např. zda rozumí sjednané dohodě o vině a trestu či zda jsou mu 

známy její důsledky, osobně kloním k takové interpretaci ustanovení § 36 odst. 1 písm. 

d) trestního řádu, dle které je požadavek nutné obhajoby třeba aplikovat i na fázi řízení 

před soudem. Za účelem posílení právní jistoty však de lege ferenda navrhuji, aby byla 

nutná obhajoba ve vztahu k dohodě o vině a trestu upravena v § 36 trestního řádu ve 

zcela samostatném odstavci v následujícím znění: „Obviněný musí mít obhájce už 

v přípravném řízení také při sjednávání dohody o vině a trestu, jakož i v řízení o 

schválení jejího návrhu (§ 314q).“ 

 

3.2.2. Interpretační problémy spojené s důvodem nutné obhajoby dle § 36 odst. 2 trestního 

řádu 

Jak již bylo řečeno v této kapitole výše, v souladu s § 36 odst. 2 trestního řádu 

musí mít obviněný obhájce za předpokladu, že to soud, popř. v přípravném řízení státní 

zástupce považují za nutné a to zejména proto, že vzhledem k tělesným či duševním 

vadám obviněného pochybují o jeho způsobilosti náležitě se hájit. Obdobný požadavek 

je pak v trestním řádu zakotven i v § 36a odst. 1 písm. c) pro vykonávací řízení, v němž 

soud rozhoduje ve veřejném zasedání a dále také v § 36a odst. 2 písm. c) pro řízení o 

stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení 

obnovy. 

Pokud jde o tělesné nebo duševní vady obviněného, které jsou příčinou 

pochybností orgánů činných v trestním řízení o způsobilosti obviněného náležitě se 

hájit, trestní řád samotný je blíže nespecifikuje. Posouzení přítomnosti této překážky tak 

bude záviset zcela na posouzení soudu a v přípravném řízení státního zástupce. 

Rozhodnutí zmíněného orgánu činného v trestním řízení o existenci takové vady musí 
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být vždy učiněno výlučně na podkladě jejich konkrétního zjištění.
160

 Nutno však 

podotknout, že pochybnost orgánů činných v trestním řízení nemusí vyvstat výlučně na 

základě tělesných nebo duševních vad. Pod důvod nutné obhajoby podle § 36 odst. 2 

trestního řádu lze totiž subsumovat i takové situace, kdy je projednávaná trestní věc 

skutkově nebo právně příliš složitá nebo pak dále takové, kdy obviněný není v trestním 

řízení zastoupen obhájcem, ačkoli jeho spoluobviněný, jehož zájmy jsou s těmi 

obviněného v rozporu, je zastupován obhájci několika.
161

 

Pochybnosti o způsobilosti náležitě se hájit zapříčiněné tělesnými vadami tak 

mohou dle komentářové literatury vzniknout např. u těch obviněných, kteří jsou hluší, 

hluchoněmí, němí, slepí, mající vadu řeči, těžce nemocní, apod.
162

 Dle rozhodnutí 

Nejvyššího soudu 5 Tz 29/77 pak bude dále také nutné vždy podrobit zkoumání 

způsobilost náležitě se hájit u těch obviněných, kteří neumí číst a psát.
163

 

V případě neschopnosti řeči, či její neznalosti, je však třeba odlišovat následující 

tři situace. Zaprvé, může totiž existovat případ, kdy je překážkou, jež obviněnému 

znemožňuje náležitě vykonávat svou obhajobu pouze neznalost jazyka vedení řízení. Za 

toho předpokladu je třeba záležitost vyřešit pouze přibráním tlumočníka podle § 28 

trestního řádu. Pokud je však, zadruhé, takový obviněný zároveň původem ze země, kde 

jsou uznávány zcela odlišné kulturní a civilizační principy, pak může být důvod nutné 

obhajoby dán.
164

 Zatřetí, však může v praxi nastat i situace, kdy obviněný jazyk vedení 

řízení ovládá, avšak např. vzhledem k absolvování náročné léčby hrtanu, je hlasově 

zcela indisponován. Jelikož je v důsledku uvedeného právo takového obviněného na 

obhajobu významně omezeno, Nejvyšší soud v usnesení 6 Tdo 1231/2015 připustil, že i 

v takovém případě může být důvod nutné obhajoby dán.
165

 S právním názorem 

obsaženým v citovaném judikátu Nejvyššího soudu se osobně zcela ztotožňuji. Podle 

komentáře k ustanovení § 28 odst. 1 trestního řádu je nutné obligatorně přibrat 

tlumočníka tehdy, jde-li o osobu němou a dle komentáře k ustanovení § 36 odst. 2 
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trestního řádu mohou právě u osoby němé vzniknout pochybnosti o způsobilosti náležitě 

se hájit a založit tak důvod nutné obhajoby.
166

 Zastávám názor, že pro účely posuzování 

způsobilosti náležitě se hájit je nezbytné považovat za osobu němou právě i takovou, jež 

v důsledku rakoviny prodělala léčbu hrtanu, která ji učinila hlasově dlouhodobě či 

navždy hlasově indisponovanou. Nejvyšší soud tak dle mého názoru v této záležitosti 

pružně reagoval na vývoj lékařské vědy a spravedlivě tak usoudil, že zde byl důvod 

nutné obhajoby dán. 

Oproti tomu pochybnosti o způsobilosti náležitě se hájit vyplývající z duševních 

vad mohou mít původ především v duševní nemoci obviněného. Za předpokladu, že je 

v souladu § 116 odst. 1 trestního řádu přibrán za účelem vyšetření duševního stavu 

obviněného znalec a z vypracovaného znaleckého posudku vyplývá, že obviněný není 

schopen rozpoznat protiprávnost svého činu a své jednání ovládat, pak je dán důvod 

nutné obhajoby bezvýjimečně.
167

 

Jelikož je zřejmé, že důvod nutné obhajoby ve smyslu § 36 odst. 2 trestního řádu 

by měl být dán za předpokladu přítomnosti určitých objektivně existujících překážek na 

straně obviněného, jež mu významně ztěžují či zcela zabraňují výkon jeho ústavně 

zaručeného práva náležitě se hájit, se domnívám, že zákonodárce pro toto ustanovení 

nezvolil příliš vhodnou formulaci. Počátek ustanovení § 36 odst. 2 trestního řádu totiž 

doslovně zní: „Obviněný musí mít obhájce také tehdy, považuje-li to soud a v 

přípravném řízení státní zástupce za nutné, zejména…“, na základě čehož jazykovým 

výkladem docházím k závěru, že pro povinné zastoupení obhájcem bude dostačující 

splnění podmínky, že to soud a popř. v přípravném řízení státní zástupce považují za 

nutné, a to jakéhokoli důvodu, tedy nikoli výlučně z důvodu tělesné či duševní vady 

vzbuzující pochybnost o způsobilosti obviněného náležitě se hájit. Druhá část 

ustanovení, jež následuje po slově zejména, dle mého názoru pouze demonstruje a 

nikoli podmiňuje, v jakém případě by to, aby byl obviněný obhájcem zastoupen, 

vypočtené orgány činné v trestním řízení, měly za nutné považovat. 

Domnívám se, že tato formulace není příliš vhodná, jelikož dává orgánům 

činným v trestním řízení velký prostor pro uplatnění libovůle. Zejména v případech, kdy 
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obviněný projeví vůli nebýt zastoupen obhájcem, může institut nutné obhajoby 

představovat velmi významný zásah do obviněným iniciálně zvolené taktiky jeho 

vlastní obhajoby. Z tohoto důvodu tak zastávám názor, že by měla být nutná obhajoba 

vázána pouze na zákonem taxativně vypočtené důvody. Jsem tak názoru, že by bylo 

vhodnější z ustanovení § 36 odst. 2 trestního řádu slovo „zejména“ vypustit a skutečně 

tak umožnit jeho aplikaci výlučně na případy, ve kterých je to soudem, popř. 

v přípravném řízení státním zástupcem, považováno za nutné vzhledem k tělesným nebo 

duševním vadám, kdy tyto vzbuzují pochybnost o způsobilosti obviněného náležitě se 

hájit. Diskreční pravomoc orgánů činných v trestním řízení by se tak dále týkala již jen 

uvážení toho, zda má konkrétní tělesná nebo duševní vada u toho kterého obviněného 

vliv na jeho způsobilost náležitě se hájit nebo ne. 

 

3.2.3. Právo obviněného vzdát se obhájce v některých případech nutné obhajoby 

Novelou č. 459/2011 Sb., bylo do trestního řádu s účinností od 01.01.2012 

zakomponováno nové ustanovení § 36b, umožňující obviněnému se v určitých 

případech vzdát obhájce, tehdy, je-li dán důvod nutné obhajoby.
168

 V souladu s odst. 1 

tohoto ustanovení tak může obviněný učinit, je-li dán důvod nutné obhajoby podle § 36 

odst. 3 nebo § 36a odst. 2 písm. b) trestního řádu, tedy v přípravném řízení, jde-li 

o řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 

hranice převyšuje pět let (a to i v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o 

dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy), je-li zároveň splněna podmínka, že 

nejde o trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest, nebo dále je-li dán důvod nutné 

obhajoby podle § 36 odst. 4 písm. a) trestního řádu, tedy v hlavním líčení konaném ve 

zjednodušeném řízení proti zadrženému. 

V důvodové zprávě k této novele je zavedení možnosti vzdát se v určitých 

případech obhájce odůvodněno tím, že „není dán věcný důvod, aby bylo nezbytné v 

určitých případech nutit obviněného nebo odsouzeného, aby se proti své vůli nechal 

zastupovat obhájcem. Je-li obviněný nebo odsouzený dostatečně způsobilý hájit se sám, 

v efektivním uplatňování práva na obhajobu mu nebrání žádné faktické překážky a 

nejedná-li se o případy, kdy je výkon obhajoby kvalifikovaným obhájcem odůvodněn 
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závažností hrozící sankce (výjimečností trestu), bude napříště možné se obhájce 

vzdát.“
169

 Přestože záměru zákonodárce, pravděpodobně motivovaného ekonomickým 

faktorem, uvedeného v důvodové zprávě do jisté míry rozumím, domnívám se, že 

zakotvení možnosti vzdání se obhájce jde poněkud proti smyslu samotného institutu 

nutné obhajoby. Pokud totiž vycházím z premisy, kterou jsem zmiňovala v první 

kapitole této části, tedy, že v případech nutné obhajoby je zastoupení obviněného 

obhájcem zákonem pokládáno za natolik důležité, že rozhodnutí o něm nemůže být 

ponecháno na vůli obviněného
170

, pak jsem přesvědčena, že možnost vzdání se obhájce 

je se samotnou podstatou institutu nutné obhajoby v rozporu.  

V citované části důvodové zprávy k ustanovení § 36b trestního řádu je také dále 

argumentováno tím, že nebrání-li obviněnému žádné faktické překážky, měl by mít 

možnost se obhájce ve vypočtených případech vzdát. Z toho dovozuji, že zákonodárce 

důvody uvedené v § 36b odst. 1 za důvody nutné obhajoby ve skutečnosti (s výjimkou 

případů, kde hrozí sankce v podobě výjimečného trestu) vlastně ani nepovažuje, a o 

nutnosti zastoupení obviněného obhájcem by tak mělo být rozhodnuto pouze za 

předpokladu existence faktických překážek na straně obviněného. Zastávám však názor, 

že při existenci faktických překážek, které budou v praxi spočívat právě zejména 

v tělesných či duševních vadách obviněného zapříčiňujících vznik pochybností orgánů 

činných v trestním řízení jeho způsobilosti náležitě se hájit, by o nutné obhajobě mělo 

být rozhodnuto de lege lata podle ustanovení § 36 odst. 2 trestního řádu. 

Za účelem zachování smyslu a podstaty institutu nutné obhajoby jsem tak tedy 

toho názoru, že by bylo vhodné do budoucna vést diskuze o tom, zda jsou důvody podle 

§ 36 odst. 3, § 36a odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 4 písm. a) trestního řádu natolik závažné, 

aby zakládaly povinnost zastoupení obviněného obhájcem, tedy důvod nutné obhajoby, 

nebo ne. Se současnou právní úpravou, spočívající jak v zařazení v předchozí větě 

zmíněných důvodů mezi důvody nutné obhajoby, a zároveň v možnosti se obhájce 

vzdát, pokud jsou tyto důvody dány, však nemohu vzhledem k mé shora uvedené 

argumentaci souhlasit. Pokud jde o důvod nutné obhajoby podle § 36 odst. 3 trestního 
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řádu, jenž je dán tehdy, koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, např. z připomínek České 

advokátní komory k novelizaci trestního řádu, kterou do něj byla možnost obviněného 

se obhájce v tomto případě vzdát zakotvena, vyplývá její závěr, že za předpokladu, že je 

tento důvod dán, by mělo být povinné zastoupení obhájcem i nadále zachováno.
171

 

V případě důvodu nutné obhajoby upraveného v § 36a odst. 2 písm. b) trestního řádu 

pak např. Vantuch poznamenává, že v řízení o dovolání a dále v řízení o návrhu 

povolení obnovy, pokud jde zároveň o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, je povinné zastoupení obviněného 

obhájcem také žádoucí. Pokud jde však o řízení týkající se stížnosti pro porušení 

zákona, za předpokladu, že se též jedná o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, vyjadřuje Vantuch naopak takové 

stanovisko, že s neúčastí obhájce ve veřejném zasedání u Nejvyššího soudu je možné 

v takovém případě souhlasit. Na povinné účasti obhájce obviněného v hlavním líčení 

konaném ve zjednodušeném řízení proti zadrženému, podle § 36 odst. 4 písm. a) 

trestního řádu, je dle Vantucha vzhledem k postavení zadrženého obviněného, který se 

nachází v obdobné situaci jako obviněný ve vazbě, nutné také dále bezvýhradně trvat.
172

 

Na základě shora uvedeného tak docházím k závěru o vhodnosti zrušení 

povinnosti zastoupení obhájcem v řízení o stížnosti pro porušení zákona, jde-li o trestný 

čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let 

podle § 36a odst. 2 písm. b) trestního řádu. Pro ostatní důvody nutné obhajoby upravené 

v § 36b odst. 1 trestního řádu de lege ferenda doporučuji možnost vzdát se obhájce 

s ohledem na zmíněné argumenty zrušit. 

Po úvahách nad vhodností zakotvení možnosti vzdání se obhájce v trestním řádu 

se však nyní budu zabývat právní úpravou tohoto institutu v současnosti účinnou. Podle 

odst. 2 ustanovení § 36b trestního řádu může být tento úkon obviněným učiněn pouze 

výslovným písemným prohlášením nebo ústně do protokolu u orgánu činného 

v trestním řízení, který vede řízení. Další požadavek na tento úkon pak spočívá v tom, 

že k němu musí dojít za přítomnosti obhájce a po předchozí poradě s ním. Zmíněný § 
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36b odst. 2 trestního řádu tak představuje vůči § 59 odst. 1 téhož právního předpisu, 

upravujícímu obecně formy podání, ustanovení lex specialis. V souladu s tím tak není 

možné vzdání se obhájce učinit jinou formou, tedy např. elektronicky, neboť by tak 

k takovému úkonu nebylo možné přihlížet.
173

 Z formulace ustanovení § 36b odst. 2 tak 

vyplývá existence dvou odlišných způsobů, prostřednictvím kterých se může obviněný 

obhájce vzdát. Zaprvé, tak tedy může obviněný učinit písemným prohlášením, kdy je 

vzhledem k požadavku jeho učinění za přítomnosti obhájce a po předchozí poradě s ním 

nezbytné jeho splnění v prohlášení uvést, a následně potvrdit podpisem nejen 

obviněného, ale i obhájce. Avšak zadruhé, za předpokladu, že se obviněný rozhodne 

tento úkon provést ústně do protokolu u orgánu činného v trestním řízení, který vede 

trestní řízení, postačí do protokolu pouze poznamenat, že se porada obviněného 

s obhájcem uskutečnila a podpis obhájce není v takovém případě vyžadován.
174

 

V souladu s odst. 3 téhož ustanovení trestního řádu, je pak obviněný oprávněn 

vzít své prohlášení o vzdání se obhájce kdykoliv zpět, kdy je dále explicitně stanoveno, 

že pokud tak učiní, nemůže se již obhájce znovu vzdát. Omezený počet možností vzdání 

se obhájce je v důvodové zprávě odůvodněn snahou o předejití obstrukcím a zajištění 

řádného průběhu trestního řízení bez zbytečných průtahů.
175

 Osobně si myslím, že 

vzhledem k tomu, že je možnost obviněného vzdát se obhájce pouze početně omezena a 

nikoli zcela vyloučena, nedochází tak ke zkrácení práva obviněného na obhajobu. Toto 

omezení v sobě pouze skýtá racionální a odůvodněný požadavek, aby obviněný v zájmu 

řádného průběhu trestního řízení každý svůj úkon pečlivě uvážil. 

Poslední, čtvrtý, odstavec ustanovení § 36 trestního řádu pak již jen konstatuje, 

že úkony provedené od doručení prohlášení o vzdání se obhájce orgánu činnému 

v trestním řízení do jeho zpětvzetí není třeba opakovat jen z důvodu, že obviněný neměl 

v této době obhájce. Dle komentářové literatury tak tento odstavec implicitně 

upozorňuje na nezbytnost řádného dodržení zákonem stanovených podmínek týkajících 

se úkonu, jehož podstatou je vzdání se obhájce. Jejich nedodržení by totiž mohlo být ve 
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vztahu k zajištění práva obviněného na obhajobu závažnou procesní vadou, která by ve 

svém výsledku mohla zapříčinit vrácení věci státnímu zástupci k došetření za toho 

předpokladu, že by k ní došlo v přípravném řízení.
176

 

 

3.3. Polemika nad otázkou nutné obhajoby právnické osoby 

 

V návaznosti na první kapitolu této části mé rigorózní práce se nyní budu 

věnovat problematice nutné obhajoby právnické osoby. Jak jsem již tedy zmiňovala 

výše, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob představuje vůči obecné právní 

úpravě obsažené v trestním řádu lex specialis. Z v § 1 odst. 2 trestního řádu zakotvené 

subsidiarity vůči tomuto právnímu předpisu a dále především z ustanovení § 35 odst. 1 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob vyplývá, že právnická osoba požívá 

stejnou ochranu práv a právem chráněných zájmů ve vztahu k zajištění práva na 

obhajobu, jako osoba fyzická.
177

 Ze zmíněného ustanovení § 35 je však zřejmé, že 

z tohoto identického rozsahu ochrany práv a právem chráněných zájmů s fyzickou 

osobou se však uplatní jedna výjimka, a sice že prostřednictvím odst. 2 je pro 

právnickou osobu vyloučeno užití ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě. 

Ustanovení § 35 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob mě 

vede k zamyšlení nad otázkou, proč se zákonodárce rozhodl zrovna aplikaci institutu 

nutné obhajoby, jako jediného, ve vztahu k obhajobě právnických osob vyloučit a zda 

bylo takové rozhodnutí vhodné. Obě tyto otázky se pokusím zodpovědět v následujících 

bodech této kapitoly. 

 

3.3.1. Argumenty ospravedlňující vyloučení aplikace ustanovení trestního řádu o nutné 

obhajobě  

Odpověď na první otázku, tedy proč se zákonodárce rozhodl pro vyloučení 

ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě pro obviněné právnické osoby, jsem nejprve 
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hledala v důvodové zprávě k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, kde je 

však zakotvení onoho ustanovení pouze zcela stručně odůvodněno inspirací v 

zahraničních právních úpravách a dále také tím, že v trestním řádu stanovené důvody 

nutné obhajoby lze aplikovat výlučně ve vztahu k osobám fyzickým.
178

  

O trochu zevrubnější odpovědi se mi v souvislosti s tím, že jsou důvody nutné 

obhajoby aplikovatelné pouze na fyzické osoby, dostalo v komentářové literatuře. 

V komentáři k ustanovení § 35 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

je uvedeno, že vzhledem k její povaze právnická osoba např. nemůže být ve vazbě či 

stižena tělesnou nebo duševní vadou, která je příčinou pochybností orgánů činných 

v trestním řízení o její způsobilosti náležitě se hájit. Dále je zde ovšem také uvedeno, že 

důvod nutné obhajoby vztahující se k typové závažnosti spáchaného trestného činu, by 

teoreticky v úvahu i v případě právnické osoby přicházet mohl. Tento výrok je však 

následně zpochybněn tím, že v případě fyzické osoby typová závažnost spáchaného 

trestného činu ovlivňuje potenciální výběr trestu soudem. To se projevuje např. tím 

způsobem, že pouze za spáchání některých trestných činů přichází v úvahu fyzické 

osobě uložit trest odnětí svobody. U právnické osoby typová závažnost trestného činu 

vliv na volbu trestu, s výjimkou trestu propadnutí majetku, nemá.
179

 

Nelze než souhlasit se shora zmíněným právním názorem o tom, že právnická 

osoba nemůže být z povahy věci stižena tělesnou nebo duševní vadou. Avšak jak jsem 

již avizovala v bodě 3.2.2. mé rigorózní práce, je nutné také vycházet ze skutečnosti, že 

pod důvod nutné obhajoby podle § 36 odst. 2 trestního řádu mohou být subsumovány i 

případy týkající se trestních věcí, které se oproti ostatním vyznačují výraznější 

skutkovou nebo právní složitostí. Podle statistik provedených v posledních letech jsou 

právnické osoby nejčastěji trestány za spáchání trestných činů zařazených zejména 

v hlavě páté a šesté trestního zákoníku, tedy trestných činů majetkových a 

hospodářských,
180

 přičemž právě rozplétání těchto kauz patří v praxi mezi ta 

nejsložitější. Především vzhledem k možnosti subsumpce aspektu právní či skutkové 

složitosti kauzy Tibitanzlová zastává názor, že lze důvod nutné obhajoby podle § 36 
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odst. 2 trestního řádu aplikovat i na právnické osoby.
181

 S jejím právním názorem se 

v tomto ohledu zcela ztotožňuji. S odkazem na moji možnou interpretaci ustanovení § 

36 odst. 2 trestního řádu, kterou jsem blíže rozvedla v bodě 3.2.2. mé rigorózní práce, 

spočívající v možnosti orgánů činných v trestním řízení rozhodnout o nutné obhajobě 

obviněného pouze na základě toho, že to považují za nutné, se domnívám, že tím spíše 

by měl být § 36 odst. 2 trestního řádu aplikovatelný i na právnické osoby, neboť situace, 

kdy orgány činné v trestním řízení považují zastoupení obviněného, popř. obviněné 

právnické osoby za nutné, mohou být zapříčiněny nejrůznějšími okolnostmi, z nichž 

jedna může tkvít právě ve složitosti projednávané kauzy. 

Pokud jde o další argument ospravedlňující vyloučení užití institutu nutné 

obhajoby na právnické osoby, jenž je uveden v komentáři k ustanovení § 35 zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob, a který záleží zásadně v absenci závislosti 

výběru druhu trestu, který může být potenciálně uložen, na typové závažnosti 

spáchaného trestného činu u právnické osoby, domnívám se, že vzhledem k tomu, že 

takové pravidlo neplatí bezvýjimečně, by tato otázka neměla být zcela generalizována. 

Přímo v tomtéž komentáři je totiž dále uvedeno, že jedinou výjimku z tohoto pravidla 

představuje trest propadnutí majetku podle § 17 téhož právního předpisu, jehož uložení 

přichází v úvahu výlučně za zvlášť závažný zločin, kterým právnická osoba pro sebe 

nebo jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch.
182

 S ohledem na fakt, že 

trestné činy, kterých se právnické osoby v praxi nejčastěji dopouštějí, patří právě do 

skupiny trestných činů majetkových a hospodářských, tak jsem toho přesvědčení, že by 

bylo do budoucna vhodné přinejmenším zavést diskuze na téma zakotvení institutu 

nutné obhajoby pro právnické osoby pro takové případy, kdy těmto hrozí trest 

propadnutí majetku za spáchání zvlášť závažného zločinu, kterým právnická osoba pro 

sebe nebo jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch, neboť právě tento 

trest je natolik závažnou trestněprávní sankcí, která může ve výsledku vyústit až 

v samotnou likvidaci a následný zánik takové právnické osoby.  

 

3.3.2. Nutná obhajoba právnické osoby při hrozbě uložení „výjimečného trestu“ 
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V návaznosti na závažnost možné trestněprávní sankce se pak domnívám, že je 

žádoucí institut nutné obhajoby zavést také pro případy, kdy právnické osobě hrozí 

uložení trestu zrušení právnické osoby podle § 16 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob. „Tato sankce se v literatuře označuje také jako tzv. sociální smrt 

právnické osoby. Je vlastně obdobou trestu smrti u osoby fyzické, protože cílem této 

sankce je vyřazení právnické osoby z právního i faktického života… Zrušení právnické 

osoby je nejpřísnějším trestem, který lze právnické osobě uložit. Bylo by proto žádoucí, 

aby zákonodárce již v názvu označil tento trest jako trest „výjimečný“, podobně jako je 

tomu v názvu ustanovení § 54 trestního zákoníku o uložení výjimečného trestu pachateli 

– fyzické osobě.“
183

 

Obviněná fyzická osoba musí mít podle § 36 odst. 3 trestního řádu obhájce už 

v přípravném řízení, koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest 

odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let. Pokud jde zároveň o trestný čin, 

za který lze uložit výjimečný trest, nemůže se navíc v souladu s § 36b odst. 1 trestního 

řádu tato obhájce ani vzdát. Osobně bych takový případ vzhledem k absenci této 

možnosti označila jako jakýsi absolutní důvod nutné obhajoby. Jestliže vycházím 

z toho, že za předpokladu, že obviněné fyzické osobě hrozí tzv. výjimečný trest 

v podobě „pouze“ trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nebo trestu odnětí 

svobody na doživotí
184

 a nikoli v podobě trestu smrti, a tehdy je nepochybně dán 

absolutní důvod nutné obhajoby, argumentem logického výkladu a minori ad maius tak 

nutně musím dojít k závěru, že pokud hrozí obviněné právnické osobě výjimečný trest v 

podobě jejího zrušení, který je trestněprávní sankcí ještě přísnější, pak by dle mého 

přesvědčení měla být tato obhájcem povinně zastoupena tím spíše. 

Optimální zakotvení důvodu nutné obhajoby spočívajícího v hrozbě uložení 

trestu zrušení právnické osoby de lege ferenda spatřuji v jeho úpravě přímo v zákoně o 

trestní odpovědnosti právnických osob, jakožto zákoně speciálním. Myslím, že tento 

způsob řešení je vhodný i pro další potenciální důvod nutné obhajoby v předchozím 

bodě rozebraný, tkvící v hrozbě uložení trestu propadnutí majetku, jenž může mít ve 

výsledku stejné důsledky jako trest zrušení právnické osoby. 
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3.3.3.  Nutná obhajoba právnické osoby při sjednávání dohody o vině a trestu 

Vyloučení aplikace ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě pro právnické 

osoby mě dále vede k polemice nad jeho vhodností, nyní konkrétně ve vztahu k institutu 

dohody o vině a trestu. V návaznosti na bod 3.2.1. mé rigorózní práce, ve kterém jsem 

se pokusila vystihnout podstatu dohody o vině a trestu, nyní uvedu Jelínkovu definici 

tohoto institutu: „Dohodu o vině a trestu je možné charakterizovat jako postup, při 

kterém se obviněný (povinně zastoupený obhájcem), poškozený a státní zástupce 

dohodnou na návrhu dohody o vině a trestu, kterou musí schválit a vyhlásit soud 

odsuzujícím rozsudkem.“
185

 Již ze samotného tohoto vymezení je tedy zřejmé, že o 

obligatornosti zastoupení obviněného obhájcem při sjednávání dohody o vině a trestu 

nemohou vznikat žádné pochybnosti. 

S odkazem na bod 3.2.1. této rigorózní práce a argumenty pro zařazení 

sjednávání dohody o vině a trestu mezi důvody nutné obhajoby v něm uvedené, pak 

vyvstává otázka, proč zákonodárce ustanovením § 35 odst. 2 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob vyloučil aplikaci ustanovení trestního řádu o nutné 

obhajobě pro všechny případy, a tedy i pro případ sjednávání dohody o vině a trestu, 

neboť potřeba právní pomoci kvalifikovaného subjektu je při takovém sjednávání dle 

mého přesvědčení pro fyzické i právnické osoby z následujícího důvodu totožná.  

Podle § 34 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, za 

právnickou osobu činí v řízení úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem 

podle občanského soudního řádu. Tím je pak podle § 21 tohoto právního předpisu 

zpravidla člen statutárního orgánu, statutárním orgánem pověřený zaměstnanec, vedoucí 

odštěpného závodu za předpokladu, že se jedná o věci týkající se tohoto závodu či 

prokurista, pokud může v souladu s udělenou prokurou jednat samostatně. Domnívám 

se, že u žádné z těchto osob v žádném případě nelze obecně presumovat právnické 

vzdělání, a tím spíše pak ne jejich expertízu v oblasti trestního práva. Z tohoto důvodu 

tak zastávám názor, který jsem uvedla v předchozím odstavci, týkající se skutečnosti, že 

právnické osoby potřebují při sjednávání dohody o vině a trestu právní pomoc obhájce 

stejně tak, jako osoby fyzické. Myslím, že ani zákonodárce u těchto osob právnické 
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vzdělání automaticky presumovat nemohl, a proto tato skutečnost nemohla být 

důvodem pro vyloučení aplikace ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě ve vztahu 

k právnickým osobám i v případech sjednávání dohody o vině a trestu. Motivaci 

zákonodárce proto tedy bude nutné hledat dále jinde. 

Tibitanzlová v souvislosti s touto otázkou uvádí, že vzhledem k 

obecné formulaci ustanovení § 35 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob, zákonodárce patrně skutečně sledoval vyloučení institutu nutné obhajoby ve 

vztahu k právnickým osobám pro všechny případy, a to i přesto, že je při sjednávání 

dohody o vině a trestu přesvědčena o potřebnosti jeho aplikace právě i pro právnické 

osoby. Dle jejího názoru byl příčinou nezohlednění tohoto aspektu zákonodárcem 

pravděpodobně malý časový rozptyl mezi přijetím zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a zákona, který do českého trestního řádu zakotvil institut dohody o 

vině a trestu.
186

 Jelikož platnost těchto dvou jmenovaných zákonů dělí časový úsek o 

délce pouze přibližně šest měsíců, nemohu jinak, než tomuto názoru přisvědčit.
187

 

Zaoralová spatřuje důvod nekonzistence ustanovení § 35 odst. 2 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob s § 175a odst. 3 trestního řádu stanovujícím, že dohodu 

o vině a trestu sjednává státní zástupce s obviněným za přítomnosti obhájce, 

v nedůslednosti zákonodárce. Avšak shora uvedený důvod tkvící v malém časovém 

odstupu mezi přijetím oněch dvou zákonů také považuje za možný.
188

 

Na základě argumentů, které jsem uvedla výše, se tak domnívám, že institut 

nutné obhajoby je ve vztahu k právnickým osobám při sjednávání dohody o vině a 

trestu zcela ekvivalentně žádoucí, jako ve vztahu k osobám fyzickým. Pokud navíc 

uvážím v předchozím odstavci uvedený aspekt toho, že zákonodárce tento legitimní 

požadavek týkající se právnických osob nezohlednil velmi pravděpodobně pouze kvůli 

krátkému časovému úseku, který dělil přijetí obou zákonů, o nezbytnosti jeho zakotvení 

již dále nemám žádné pochybnosti. 
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3.3.4.  Problematika nutné obhajoby v řízení o mimořádných opravných prostředcích po 

zániku právnické osoby v důsledku pravomocně uloženého trestu zrušení právnické 

osoby 

V rámci vlastní polemiky na téma, které jednotlivé důvody zakotvené v § 36 a § 

36a trestního řádu by bylo teoreticky možné aplikovat i vůči právnickým osobám, jsem 

dále došla k závěru, že by patrně mohl v úvahu přicházet i důvod dle § 36a odst. 2 písm. 

d) trestního řádu. Toto stanovisko jsem zaujala i přes skutečnost, že se možnost aplikace 

zmíněného důvodu na právnické osoby může na první pohled zdát z uvedených nejméně 

pravděpodobná. Svůj názor se nyní pokusím podložit následující argumentací. 

Důvod nutné obhajoby podle § 36a odst. 2 písm. d) trestního řádu obecně 

vyvstává v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu 

na povolení obnovy, jde-li o řízení proti odsouzenému, který zemřel. Pokud vycházím 

ze zásady, že je analogie v trestním právu procesním obecně přípustná, domnívám se, že 

důvod nutné obhajoby podle § 36a odst. 2 písm. d) trestního řádu je možné aplikovat i 

na případy, kdy je právnické osobě v trestním řízení uložen trest jejího zrušení podle § 

16 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, a která v důsledku něj zanikla. 

Užití analogie je dle právní vědy nepřípustné na těch místech, kde trestní řád stanovuje 

taxativní výčet možností, kdy užití toho kterého ustanovení přichází v úvahu.
189

 

Přestože ustanovení § 36a odst. 2 trestního řádu stanovuje taxativní výčet případů, ve 

kterých v řízení o vyjmenovaných mimořádných opravných prostředcích vyvstává 

důvod nutné obhajoby, jsem přesvědčena, že se zde pravidlo nepřípustnosti analogie 

z důvodu existence taxativního výčtu neuplatní. Pokud totiž budu § 36a odst. 2 písm. d) 

trestního řádu analogicky aplikovat na právnickou osobu, která byla zrušena a následně 

zanikla v důsledku soudem pravomocně uloženého trestu jejího zrušení, nebudu 

taxativní výčet důvodů nutné obhajoby v § 36a odst. 2 trestního řádu nikterak rozšiřovat 

o důvod samostatný další, ale pouze jej přizpůsobím povaze právnické osoby, jako 

subjektu odlišného od osoby fyzické. Jelikož byl důvod nutné obhajoby podle § 36a 

odst. 2 písm. d) do trestního řádu vtělen zákonem č. 558/1991 Sb.,
190

 s účinností od 
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01.01.1992, je zřejmé, že zákonodárce s trestní odpovědností právnických osob tou 

dobou ještě nemohl počítat, a proto tento důvod zohlednil pouze ve vztahu k osobám 

fyzickým. Analogické aplikaci § 36a odst. 2 písm. d) trestního řádu dle mého názoru 

nebrání ani § 1 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob vylučující užití 

trestního řádu tehdy, je-li to z povahy věci vyloučeno, neboť zmíněné ustanovení podle 

mého přesvědčení cílí především na záruky a ústavně zaručená práva přímo spojená 

s fyzickými osobami, související např. s instituty vazby či zatčení.
191

 

Pokud soud rozhodne o uložení trestu zrušení právnické osoby, podle § 16 odst. 

4 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, vstupuje tato právní mocí do 

likvidace. V souladu s § 38 odst. 1 téhož právního předpisu pak právnická osoba 

výmazem z rejstříku, v němž je zapsaná, zaniká.  

V praxi tak může nastat výše popsaná situace, tedy že soud právnické osobě 

uloží trest jejího zrušení, ta právní mocí rozsudku vstoupí do likvidace a následně 

v důsledku výmazu z rejstříku, v němž byla zapsána, zanikne. Avšak v souladu s § 265d 

odst. 1 písm. a) trestního řádu nelze vyloučit např. situaci, kdy nejvyšší státní zástupce 

podá dovolání ve prospěch takové, nyní již zaniklé, právnické osoby. V komentáři 

k ustanovení § 265p odst. 3 trestního řádu je pak uvedeno následující: „Smrt obviněného 

nebrání rozhodnutí o dovolání ani novému projednání a rozhodnutí věci, jestliže bylo 

podáno dovolání pouze v jeho prospěch: a) zemře-li obviněný po rozhodnutí soudu 

druhého stupně, ale před podáním dovolání nejvyšším státním zástupcem nebo po 

podání dovolání jím samým nebo nejvyšším státním zástupcem,…“
192

 Na základě výše 

uvedené argumentace týkající se analogického užití ustanovení trestního řádu na 

právnické osoby se pak domnívám, že překážka rozhodnutí o dovolání ani nového 

projednání a rozhodnutí věci tak nebude existovat ani v tomto popsaném případě. 

Je zcela zřejmé, že zákonodárce důvod nutné obhajoby podle § 36a odst. 2 písm. 

d) do trestního řádu včlenil ve vztahu k fyzickým osobám především z praktických 

důvodů, tj. např. za účelem doručování či jiných procesních úkonů. Existenci zcela 

shodných praktických důvodů však v popsané situaci spatřuji i v případě právnických 

osob. Pokud navíc vycházím z následující premisy: „Evropský soud pro lidská práva již 
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dříve judikoval, že čl. 6 (právo na spravedlivý proces) je jako celek (včetně minimálních 

práv obviněného) aplikovatelný i ve vztahu k trestnímu obvinění právnické osoby (srov. 

rozsudek Societé Stenuit proti Francii, 27.02.1992, Série A, č. 232).“
193

, docházím 

k závěru, že důvod nutné obhajoby dle § 36a odst. 2 písm. d) trestního řádu by měl 

svědčit i právnickým osobám.  

Jelikož jsem si vědoma, že pro užití v praxi není mnou uvedené analogické 

dovozování této skutečnosti pro svou komplikovanost příliš vhodné, zastávám názor, že 

by bylo výhodnější důvod nutné obhajoby v řízení o mimořádných opravných 

prostředcích, jde-li o právnickou osobu, která v důsledku uložení trestu zrušení 

právnické osoby zanikla, de lege ferenda upravit samostatně, a to přímo v ustanovení § 

35 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

 

3.3.5. Shrnutí  

Ať již zákonodárce vhodnost aplikovatelnosti jednotlivých důvodů nutné 

obhajoby vůči právnickým osobám zvážil více či méně, vzhledem k formulaci 

ustanovení § 35 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nemám žádné 

pochybnosti o tom, zda se v některých případech nutná obhajoba ve vztahu 

k právnickým osobám uplatní. Dle mého přesvědčení se totiž v žádném případě de lege 

lata neuplatní. 

De lege ferenda však s odkazem na mou shora uvedenou polemiku a s ní 

související argumentaci docházím k následujícím závěrům o vhodnosti užití institutu 

nutné obhajoby i pro právnické osoby: 

1. Důvody nutné obhajoby podle § 36 odst. 1 písm. d) a § 36 odst. 2 trestního 

řádu by měly být bez dalšího aplikovatelné i ve vztahu k právnickým 

osobám.  

2. Hrozbu trestu zrušení právnické osoby podle § 16 a trestu propadnutí 

majetku podle § 17 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob lze 

zákonodárci doporučit upravit v tomto právním předpisu jako zvláštní 

důvody zakládající nutnou obhajobu právnické osoby. 
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3. V zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob by bylo dále vhodné jako 

zvláštní důvod nutné obhajoby zakotvit případ řízení o mimořádných 

opravných prostředcích za předpokladu, že právnická osoba zanikla 

v důsledku pravomocně uloženého trestu zrušení právnické osoby. 

 

Odpověď na otázku, proč se zákonodárce rozhodl vyloučit ustanovení trestního 

řádu o nutné obhajobě pro obviněné právnické osoby, bude nakonec nejspíše nutné 

hledat v oblasti ekonomických zájmů státu. Domnívám se však, že ve shora uvedených 

případech dosahuje potřeba odborné právní pomoci právnické osoby stejných rozměrů 

jako ta osob fyzických v takových případech, které vypočítává trestní řád. Z tohoto 

důvodu by ekonomické zájmy státu neměly nikdy být nadřazeny právu obviněné osoby, 

a to ať již fyzické nebo právnické, na takovou obhajobu, která vyhovuje požadavkům 

spravedlivého procesu.
194

 

 

3.4. Nutná obhajoba dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

 

3.4.1. Nutná obhajoba mladistvých 

Již v úvodní kapitole této části jsem naznačovala, že zákon č. 218/2003 Sb., o 

odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o 

soudnictví ve věcech mládeže), jenž nabyl účinnosti 01.01.2004, představuje ve vztahu 

k trestnímu řádu právní předpis lex specialis. Touto zvláštní úpravou je sledováno, jak 

již § 1 odst. 2 napovídá a ze zvláštních zásad upravených v § 3 tohoto zákona vyplývá, 

aby bylo vůči mladistvému nebo dítěti mladšímu patnácti let užito takové opatření, které 

účinně přispěje k tomu, aby se taková osoba dalšího páchání zdržela a našla si 

společenské uplatnění, které bude odpovídat jejím schopnostem a rozumovému vývoji a 

aby dle svých sil a schopností přispěla k odčinění újmy vzniklé protiprávním činem, 

kterého se dopustila. 

V souladu s § 42 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže má mladistvý 

právo na takové zacházení, které bude přiměřené jeho věku, duševní vyspělosti a 
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zdravotnímu stavu. Jelikož je toto ustanovení velmi obecné, zákonodárce jej v témže 

zákoně dále konkretizuje ve vztahu k právu na nutnou obhajobu v § 42 odst. 2, 3 a § 44 

a ve vztahu k právu na to být orgány činnými dle zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže průběžně poučován o svých právech a na poskytnutí možnosti je v plném 

rozsahu uplatnit v § 42 odst. 5. Konkrétní provedení práva zakotveného v § 42 odst. 1 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže lze dále spatřovat také v právu mladistvého na 

ochranu jeho osobnosti a soukromí dle § 52 až 54 nebo dále v jeho možnosti být 

zastupován svým zákonným zástupcem dle § 43 odst. 1.
195

 

V souladu s ustanovením § 42 odst. 2 písm. a) zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže musí být mladistvý obhájcem zastoupen od okamžiku, kdy jsou proti němu 

použita opatření podle tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, 

včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit 

a vyrozumění obhájce o něm zajistit, a to až do dovršení osmnácti let jeho věku. Rozsah 

nutné obhajoby je zde tedy oproti obecné úpravě obsažené v trestním řádu týkající se 

dospělých pachatelů upraven šířeji, a to tedy ještě na fázi před zahájením trestního 

stíhání. Širší pojetí nutné obhajoby je v tomto případě odůvodněno především věkem a 

duševní vyspělostí mladistvého pachatele.
196

 

Pokud jde o vykonávací řízení, musí být mladistvý dle § 42 odst. 2 písm. b) 

zákona o soudnictví ve věcech mládeže obhájcem povinně zastoupen za předpokladu, že 

soud pro mládež rozhoduje ve veřejném zasedání a mladistvý zároveň nedovršil 

osmnáctý rok svého věku. Bude se tak jednat především o případy podmíněného 

propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody.
197

 

Třetí zvláštní důvod nutné obhajoby mladistvého je pak upraven v § 42 odst. 2 

písm. c) zákona o soudnictví mládeže a spočívá v požadavku, aby byl mladistvý 

povinně zastoupen obhájcem, pokud soud pro mládež rozhoduje ve veřejném zasedání, 

také v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na 

povolení obnovy řízení. 
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3.4.2. Lze ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže o nutné obhajobě použít i ve 

vztahu k dětem mladším patnácti let? 

V úvodní kapitole této části mé rigorózní práce jsem zmínila, že problematika 

nutné obhajoby mladistvých je v odborné literatuře zastoupena ve velmi uspokojivé 

míře, a proto jsem jí v porovnání s právnickými osobami věnovala menší pozornost. 

Domnívám se, že však dosud není zcela vyřešena otázka, zda se ustanovení o nutné 

obhajobě mladistvých použijí i pro děti mladší patnácti let a za předpokladu, že ne, čím 

byla právní úprava, garantující dětem mladším patnácti let na první pohled méně práv, 

motivována. 

V souladu s výkladovým ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) zákona o soudnictví 

ve věcech mládeže je totiž pod pojmem mládeže třeba rozumět děti a mladistvé. 

Dítětem mladším patnácti let je dle písm. b) tohoto ustanovení ten, kdo v době spáchání 

činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok svého věku a mladistvým dle písm. c) ten, 

kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého 

věku. První část zákona o soudnictví ve věcech mládeže je tvořena čtyřmi hlavami, kdy 

je první z nich označena jako „Obecná ustanovení“, druhá „Mladiství“, třetí je nazvána 

„Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let“ a konečně čtvrtá jako „Společná a 

přechodná ustanovení k části první“. 

Mezi argumenty podporující právní názor, že se ustanovení § 42 odst. 2 zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže o nutné obhajobě pro děti mladší patnácti let neužije, 

patří jeho systematické zařazení do hlavy druhé. Dalším argumentem podporujícím 

tento závěr je pravidlo, že pokud se před dovršením patnáctého roku věku osoba dopustí 

činu jinak trestného, je v souladu s § 96 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

postupováno, nestanoví-li tento zákon jinak, podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského 

soudního řádu a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Řízení ve 

věcech dětí mladších patnácti let tedy bude na rozdíl od řízení vedeného proti 

mladistvým, které je svou povahou řízením trestním, řízením občanským soudním.
198

 

Na základě odlišného charakteru těchto řízení lze pak odůvodnit izolovaný přístup k 

hlavě druhé a třetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže. K závěru, že se ustanovení o 

nutné obhajobě ve vztahu k dětem mladším patnácti let neužijí, lze dle mého názoru 

                                                 
198

 VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. Beckovy 

příručky pro právní praxi. s. 521-522. 



 

88 

 

 

také dojít na základě toho, že zákonodárce v ustanovení § 42 odst. 2 zákona o 

soudnictví pracuje pouze s pojmem mladistvého, a nikoli s pojmem mládeže jako celku.  

V této souvislosti dále považuji za nutné upozornit na skutečnost, že na rozdíl od 

řízení, které je vedeno proti mladistvému, v řízení ve věci dítěte mladšího patnácti let je 

tomuto v souladu s § 91 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže vždy soudem 

pro mládež obligatorně ustanoven opatrovník, kterým může být dle dikce tohoto 

ustanovení výlučně advokát. „Zákon zde má na paměti především zájem dítěte, které 

v situaci, kdy bude soudem pro mládež projednáván protiprávní čin, o němž je vedeno 

řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, potřebuje takového opatrovníka, který mu 

bude moci poskytnout kvalifikovanou právní pomoc, a tím přispět k objasnění celé 

události, včetně jejích příčin… Povinností advokáta jako jeho opatrovníka je přitom 

hájit jeho zájmy.“
199

 Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové 12 Rodo 5/2004 

se navíc advokát, který byl ustanoven opatrovníkem, nemůže nechat zastupovat 

advokátním koncipientem, ale pouze jiným advokátem.
200

 Znamená to tedy, že 

zákonodárce prostřednictvím tohoto institutu dítěti mladšímu patnácti let poskytuje 

oproti mladistvému nikoli nižší právní záruky, avšak vzhledem k tomu, že se jeho 

opatrovník advokát může nechat zastoupit pouze jiným advokátem naopak širší rozsah 

právní ochrany?  

Šámalová v této souvislosti upozorňuje, že úloha opatrovníka nespočívá 

v poskytnutí dítěti mladšímu patnácti let takových právních služeb, jaké poskytuje 

v trestním řízení obhájce obviněnému či v řízení dle hlavy druhé zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže mladistvému, nýbrž především v přispění ke zjištění, zda se dítě skutku 

naplňující znaky trestného činu skutečně dopustilo, zda si uvědomuje jeho protiprávnost 

apod.
201

 Domnívám se, že vzhledem ke specifičnosti řízení ve věcech dětí mladších 

patnácti let nelze na otázku, kterou jsem si položila v předchozím odstavci, jednoznačně 

odpovědět. Na základě uvedeného tedy dovozuji, že úlohou opatrovníka advokáta bude 

sice dítěti mladšímu patnácti let poskytovat v řízení kvalifikovanou právní pomoc, 

avšak poslední citovanou větu komentáře, tedy že povinností advokáta jako opatrovníka 
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hájit zájmy dítěte, tak bude třeba vykládat v souladu s účelem zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže a zásadami v něm uvedenými následovně: „Měl by totiž hájit jeho 

zájmy v širokém záběru všech jejich společenských souvislostí a přispívat k nalézání 

řešení z dlouhodobého hlediska perspektivních a pozitivně motivujících. Současně by 

měl svými kroky přispívat k tomu, aby se protiprávní jednání dítěte již neopakovalo.“
202

 

Nyní uvedu argumenty ve prospěch aplikovatelnosti ustanovení § 42 odst. 2 

zákona o soudnictví věcech mládeže i na děti mladší patnácti let. Touto otázkou se 

v minulosti zabýval i Ústavní soud. Ten ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 916/13 

judikoval, že vzhledem ke quasitrestní povaze tohoto řízení by neměla být aplikace 

ustanovení hlavy druhé zákona o soudnictví ve věcech mládeže v řízení ve věcech dětí 

mladších patnácti let vyloučena a to z toho důvodu, že opatření, která mohou být 

v tomto řízení uložena, mají taktéž sankční povahu.
203

 

Kromě toho, že povaha kvalifikované právní pomoci ze strany opatrovníka 

advokáta není totožného charakteru jako ta, jež je poskytována např. obviněnému 

obhájcem, je dále upozorňováno na skutečnost, že k ustanovení opatrovníka advokáta 

dítěti mladšímu patnácti let dochází až ve stádiu řízení před soudem. V předsoudním 

stádiu trestního řízení tak může být vůči dětem mladším patnácti let užito 

trestněprávních předpisů, a to i přes skutečnost, že takové děti nemohou být vzhledem 

ke své trestní neodpovědnosti subjektem trestného činu. K tomu bude nejčastěji 

docházet při prověřování skutečností důvodně nasvědčujících, že byl spáchán trestný 

čin. Pro tyto případy není ve vztahu k dětem mladším patnácti let v zákoně zakotvena 

ani obhajoba materiální, ani formální, natož pak obhajoba nutná, jako je tomu např. 

v případě mladistvých dle § 42 odst. 2 písm. a) zákona o soudnictví ve věcech 

mládeže.
204

 

Šámalová k tomu ve svém odborném článku uvádí, že současná právní úprava a 

s ní související úroveň ochrany práv v předsoudním stádiu trestního řízení je dle jejího 

názoru dostačující. Při podávání vysvětlení dítětem mladším patnácti let je totiž 
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nezbytné postupovat v souladu se zákonnými zárukami. Dle čl. 37 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod ve spojení s § 158 odst. 5 trestního řádu má při podávání 

vysvětlení každý právo na právní pomoc advokáta, o čemž musí být poučen. Pokud jde 

o dítě mladší patnácti let, je o tomto úkonu dále nutné předem vyrozumět zákonného 

zástupce, nejde-li o případ, kdy provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného 

zástupce zajistit. Zejména v případech, kdy se vyrozumění zákonného zástupce nepodaří 

zajistit, může policejní orgán přizvat orgán sociálně-právní ochrany dětí, jakožto garanta 

práv ochrany dětí.
205

 

Na základě výše uvedené argumentace se tak přikláním k názoru, že se 

ustanovení § 42 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže o nutné obhajobě ve 

vztahu k dětem mladším patnácti let spíše nepoužije a že je tato neaplikace vhodná. Při 

zohlednění zvláštního účelu a charakteru řízení ve věcech dětí mladších patnácti let 

docházím k závěru, že právní pomoc obligatorně ustanoveného opatrovníka soudem pro 

mládež je adekvátní, stejně tak jako ochrana takového dítěte v předsoudním stádiu 

trestního řízení. Jelikož v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže není vyloučena 

možnost, aby rodiče uzavřeli s advokátem odlišným od toho, který byl soudem pro 

mládež ustanoven opatrovníkem, smlouvu o právním zastoupení svého dítěte, je jim tak 

ponechán prostor pro reakci na případy, kdy se jim zdá právní pomoc opatrovníka 

nedostatečná.
206
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Závěr  

 

Ve své rigorózní práci jsem si již v samém úvodu vytyčila cíl, spočívající nejen 

v nástinu právní úpravy jednotlivých dílčích práv tvořících ve svém komplexu právo na 

obhajobu a v jejím zhodnocení, ale především v zaměření se na její problematické 

aspekty a v případném nalezení jejich možných řešení. Při zpracování tématiky jsem 

postupovala systematicky, od nejobecnější úpravy obsažené v Evropské úmluvě o 

ochraně lidských práv, přes konkrétnější zakotvenou v České republice na úrovni 

ústavní a zákonné, až po rozbor zcela konkrétní a podrobné právní úpravy institutu 

nutné obhajoby v České republice.  

Právo na obhajobu je díky výčtu minimálních práv obsaženému v čl. 6 odst. 3 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv jedním z práv v tomto lidskoprávním 

katalogu nejvíce konkretizovaných. Navzdory této skutečnosti jsou však jednotlivá 

minimální práva často formulována natolik vágně, že při jejich výkladu v praxi vznikají 

četné interpretační problémy. Mým cílem v první části práce proto bylo nalézt jejich 

řešení, a to především v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva nebo odborné 

literatuře, a popř. je následně v určitých případech aplikovat v kontextu české právní 

úpravy.  

Druhou část práce jsem následně ve stejném duchu dedikovala konkrétnímu 

zakotvení práva na obhajobu v českém trestním řádu, kdy jsem se zabývala spornými 

otázkami, jako např. zda je obviněný v rámci svého práva uvádět okolnosti a důkazy 

sloužící k jeho obhajobě oprávněn uvádět i takové skutečnosti, na které se vztahuje 

povinnost mlčenlivosti či zda je předseda senátu v případech, kdy si obviněný zvolí více 

obhájců a nezmocní žádného z nich k přijímání písemností a vyrozumívání o úkonech 

trestního řízení, povinen se při určení jednoho z nich řídit určitými stanovenými kritérii, 

kdy jsem následně zahrnula také své subjektivní hodnocení takové právní úpravy. 

Jelikož jsem při studiu dostupné literatury týkající se práva na obhajobu došla 

k závěru, že se na problematiku nutné obhajoby zaměřuje pouze její malá část, rozhodla 

jsem se závěrečnou část věnovat právě rozboru právní úpravy tohoto institutu. Zaprvé, 

jsem se v této části zabývala interpretačními problémy, jako např. zda se nutná obhajoba 

podle § 36 odst. 1 písm. d) trestního řádu vztahuje pouze na fázi sjednávání dohody o 

vině a trestu, k čemuž lze dojít jazykovým výkladem, nebo zda je třeba ji aplikovat i 
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v řízení o jejím schválení před soudem. Zadruhé, jsem však tuto část zasvětila také 

polemice nad tím, zda je v současnosti účinná právní úprava spočívající ve vyloučení 

ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě pro obviněné právnické osoby vhodná. Na 

základě uvedené argumentace jsem se pak na konkrétních důvodech nutné obhajoby 

pokusila vysvětlit, proč si myslím, že je institut nutné obhajoby žádoucí zavést i pro 

obviněné právnické osoby. 

Vzhledem ke způsobu, jakým jsem se svou rigorózní práci rozhodla pojmout, 

tedy způsobu spočívajícímu v řešení mnoha jednotlivých problematických aspektů 

platné právní úpravy, není možné závěrem učinit shrnutí, aniž bych znovu opakovala 

své subjektivní úsudky, ke kterým jsem v této práci došla. Pokud bych však měla na 

závěr celkově zhodnotit právní úpravu práva na obhajobu obsaženou v českém právním 

řádu, s odkazem na tělo mé rigorózní práce se domnívám, že se v ní nachází poměrně 

velké množství sporných či nejasných míst, kdy některá dle mého názoru vyúsťují až ve 

zkrácení práva obviněného na obhajobu. Avšak jak již bývá pravidlem, čím rozsáhlejší 

je právní úprava, tím více otázek při jejím výkladu v praxi samozřejmě vzniká. 

Vzhledem k tomu, že se právo na obhajobu sestává z celé řady práv dílčích, množství 

interpretačních problémů s ním spojených analogicky roste. Ve své práci jsem se 

z tohoto důvodu zabývala dle mého názoru těmi nejdiskutovanějšími z nich, kdy jsem 

se pokusila o jejich vyřešení, popř. o formulaci možného zdokonalení určitých 

zákonných ustanovení de lege ferenda. 

Jelikož nejen z mé argumentace zahrnuté v této rigorózní práci vyplývá, že 

v souvislosti s těmito spornými aspekty právní úpravy v současné době existuje jak 

množství judikatury, tak i odborných publikací, doufejme, že budou tyto zákonodárcem 

napříště co nejvíce minimalizovány. 
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Právo na obhajobu v trestním řízení - Abstrakt 

 

Rigorózní práce se zabývá tématem práva na obhajobu v trestním řízení. Jejím 

cílem je podat nástin právní úpravy práva na obhajobu de lege lata a zaměřit se přitom 

na její problematické aspekty. Mezi takové analyzované problematické aspekty v práci 

patří především aktuální interpretační problémy, kdy jsou v ní následně také navržena 

jejich možná řešení. Práce je rozčleněna do tří jednotlivých částí, ve kterých je 

problematice práva na obhajobu systematicky věnována pozornost, a to od nejobecnější 

právní úpravy obsažené v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv v části první, přes 

konkrétnější zakotvenou v českém právním řádu v části druhé, až po rozbor podrobné 

právní úpravy institutu nutné obhajoby v České republice v části třetí. 

V první části rigorózní práce je právo na obhajobu nejprve zařazeno do kontextu 

práva na spravedlivý proces, kdy jsou následně rozebrány jeho dílčí prvky ve světle 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Vzhledem k poměrně vágní formulaci 

jednotlivých dílčích práv v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, tvořících ve 

svém komplexu právo na obhajobu, je v práci snaha o vyřešení nejasností spojených 

s jejich výkladem, kdy je základ pro argumentaci čerpán především v judikatuře 

Evropského soudu pro lidská práva či související odborné literatuře. V první části však 

nejsou opominuty ani ústavní základy, jakožto východiska zákonné úpravy práva na 

obhajobu v České republice. Druhá část práce je následně ve stejném duchu dedikována 

zákonnému zakotvení práva na obhajobu v českém právním řádu. 

Závěrečná část práce se na rozdíl od dvou předchozích podrobně věnuje pouze 

jedinému institutu souvisejícího s právem na obhajobu, a sice institutu nutné obhajoby. 

Volba právě tohoto institutu vyplývá z autorčina přesvědčení o jeho nedostatečném 

zastoupení v odborné literatuře. Tato problematika je analyzována jak de lege lata ve 

smyslu trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže, tak de lege ferenda ve 

smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Polemika nad vhodností 

zakotvení institutu nutné obhajoby i ve vztahu k právnickým osobám je následně 

zakončena formulací konkrétních doporučení pro možnou budoucí právní úpravu. 
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The Right to Defense in Criminal Proceedings - Abstract 

 

This rigorosum thesis deals with the issue of the right to defense in criminal 

proceedings. It aims to provide an overview of its effective legal regulation de lege lata 

and it also focuses on its problematic aspects. Contemporary interpretative issues are 

being analysed and also suggestions how to solve them are presented. The thesis is 

divided into three parts. Whereas the first part is dedicated to the subject of general legal 

regulation incorporated in the European Convention on Human Rights, the second part 

includes an analysis of this matter in the Czech legal order and the last part comprises of 

a thorough study of detailed legal regulation of the specific institute of mandatory 

defense in the Czech Republic.  

In the first part of the rigorosum thesis, the right to defense is initially put in the 

context of the right to a fair trial where its individual specific elements are examined 

with regard to the European Convention on Human Rights. Given the quite vague 

formulation of minimal rights set out in the European Convention on Human Rights that 

only in their complex state form the right to defense in its entirety, the thesis aims to 

solve unclear aspects of its interpretation as a whole. Grounds for these suggestions are 

based upon the case law of the European Court of Human Rights as well as upon 

relevant specialised legal literature. Constitutional roots of the legal regulation of the 

right to defense in the Czech Republic are however also not omitted in the first part. The 

second part is quite similar in its approach, only it is dedicated to the legal regulation of 

the right to defense in the Czech legal order.  

The final part of the rigorosum thesis on the contrary to the first two is more 

detailed in its scope, since it is aimed specifically at only one legal institute of the right 

to defense – the mandatory defense. The author chose to elaborate specifically this 

institute since she is convinced that this matter is not analysed sufficiently in specialised 

legal literature. Initially, this topic is examined de lege lata with regard to the Criminal 

Procedure Code and the Juvenile Justice Act as well as de lege ferenda with regard to 

the Act on Criminal Liability of Legal Persons and Procedure against them. The 

polemic about the suitability of legal regulation of mandatory defense also with regard 

to legal persons is subsequently concluded with formulation of specific suggestions for 

possible future legal regulation. 
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