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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. 

 


