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1. Úvod 

  

Předkládám Vám diplomovou práci na téma „Obhájce v trestním řízení“. 

Trestní právo považuji za jedno z nejvýznamnějších a zároveň i 

z nejzajímavějších právních oborů. Základní funkcí trestního práva je ochrana 

společnosti a jejích základních hodnot před trestnými činy, které jsou obecně vnímány 

jako nejzávažnější společenské problémy. Tyto základní hodnoty jsou přitom chráněny i 

jinými právními odvětvími, ať už právem občanským, obchodním, správním či 

ústavním, avšak prostředky, kterými tyto odvětví disponují, nepostačují k dostatečné 

ochraně jednotlivých práv a oprávněných zájmů.  

V případě nejzávažnějších zásahů do práv a svobod  člověka  nastupuje právě 

trestní právo se svými specifickými  prostředky státního donucení, které však mohou 

zároveň znamenat citelný zásah do sféry osobnostních práv člověka. Aplikace 

trestněprávních norem proto musí být taková, aby jednotlivé zásahy do práv a svobod 

člověka skutečně odpovídali zákonnosti, odpovědnosti za vinu, přiměřenosti a 

spravedlnosti. Velké nároky přitom musí být kladeny na všechny osoby, které se 

rozličnou formou podílejí na trestním řízení.  

Obzvláště to platí pro obhájce obviněného, který se podílí na zajištění práva 

obhajoby osoby, vůči níž se trestní řízení vede. Právo na obhajobu je totiž jedním 

z nejdůležitějších práv této osoby. Obhájce je povinen poskytovat obviněnému 

potřebnou právní pomoc. Účelně využívat prostředků a způsobů obhajoby uvedených 

v zákoně. Dbát o to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které 

obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují. Svým jednáním obhájce přispívá ke 

správnému objasnění a rozhodnutí věci tak, aby dle okolností konkrétního případu byl 

za trestný čin odsouzen jen skutečný viník spáchaného trestného činu a za čin byl 

viníkovi uložen spravedlivý trest.  

Jak už bylo výše naznačeno, v trestním řízení se projednávají nejzávažnější 

lidská jednání. Rozhoduje se v něm o vině a trestu za spáchané trestné činy. Řízení je 

přitom spojeno i s celou řadou specifických procesních institutů, jako například nutná 

obhajoba či vazba, které se v žádném jiném procesu nevyskytují. Na obhájce jsou jak po 

odborné tak po morální stránce kladeny zvýšené nároky. Proto je odbornou veřejností, a 

podle mého názoru oprávněně, trestní řízení (zejména jeho část nazvaná hlavní líčení) 
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považováno za „královskou disciplínu“ mezi jednotlivými druhy procesů. Pro mě bylo 

vše výše uvedené důvodem, proč jsem se rozhodla věnovat ve své závěrečné práci 

trestnímu právu, a to se zaměřením na postavení obhájce, jako právního zástupce 

obviněného. Tuto důležitou a nelehkou úlohu v trestním řízení bych si chtěla jednou 

sama  vyzkoušet.  

Obhájce by si měl být dobře vědom důležitosti své pozice v trestním řízení. 

Důsledně a obezřetně by měl využívat jednotlivá práva a oprávnění spojená s trestním 

řízení. Naopak by neměl porušovat či případně zanedbávat své povinnosti.  

Hlavním cílem této diplomové práce je upozornit na nejdůležitější práva a 

povinnosti obhájce v trestním řízení. Kapitoly číslo pět a šest, obsahující nastínění 

základních práv a povinností obhájce spolu s konkrétním vymezením práv a povinností 

obhájce v jednotlivých stádiích trestního řízení, by tak měly tvořit hlavní část této 

závěrečné  práce.  

Kapitola pátá popisuje práva a povinnosti, které obhájce provázejí celým 

trestním řízení. Jejich vymezení odpovídá ustanovení § 41 TŘ. Ty jsou pak dále 

rozvedena o další důležitá práva a povinnosti. Podrobněji jsem se pozastavila především 

u povinnosti mlčenlivosti advokáta. Přestože povinnost mlčenlivosti není v trestním 

řádě nikde zmíněna (je upravena v zákoně o advokacii), je považována za jednu ze 

záruk obhajoby. Dává obviněnému jistotu, že to co svému obhájci vypoví, nebude 

známo žádným jiným třetím osobám. Bez této zásady by obhajoba ani nemohla být 

smysluplně realizována. Obviněný by totiž sám na sebe prozrazoval skutečnosti, které 

při uplatnění presumpce neviny mu mají být dokázány. 

 Na obecná práva a povinnosti obhájce navazuji vymezením konkrétních 

oprávněních v jednotlivých stádiích trestního řízení. V části věnované  přípravnému 

řízení, bych chtěla upozornit především na účast obhájce při vyšetřovacích úkonech a 

dále na úlohu obhájce v případě, že je obviněný ve vazbě. Co se týče jednání před 

soudem, předběžné projednání obžaloby je spojené jen s minimem práv a povinností. 

Naopak nejširší prostor pro uplatnění obhajoby přináší hlavní líčení, které je 

nejdůležitějším stádiem trestního řízení. Proto bych chtěla účasti obhajoby na hlavním 

líčení ve své práci věnovat velkou pozornost. Svojí pozornost si jistě zaslouží i úloha 

obhájce v souvislosti s podáváním opravných prostředků, kterém se věnuji v závěru 

šesté kapitoly.  
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S velkým důrazem je často zmiňována preventivní a výchovná funkce trestního 

práva. Tato výchovná funkce je přitom ještě víc podtrhována v případě stíhání 

mladistvých pachatelů. Z tohoto důvodu česká trestněprávní úprava obsahuje pro 

soudnictví ve věcech mládeže celou řadu odlišností, které se pochopitelně projevují i 

v obhajobě.  Základní instituty obhajoby mladistvého jsem nastínila v kapitole sedmé.  

Kapitolám o právech a povinnostech obhájce musí předcházet vymezení 

postavení obhájce jako takového.  Kdo je to vůbec obhájce, kdo jím může být, kým a 

v jakých případech se může obhájce nechat zastoupit, co je to institut nutné obhajoby, 

jaký je rozdíl mezi ustanoveným a zvoleným obhájcem, atd. Na všechny tyto ale i jiné 

otázky jsem se pokusila odpovědět v kapitole čtvrté.   

Mluvíme-li o obhájci obviněného, je potřebné si nejdříve definovat samotný 

pojem „obhajoby“. Tento pojem a rozlišení obhajoby materiální a obhajoby formální  

proto vymezuji hned v následující kapitole. Obhajoba, jako jedno z nejdůležitějších 

základních práv osoby, vůči níž se trestní řízení vede, je jednou ze základních zásad, na 

kterém je postaveno trestní řízení. Při každé jednotlivé kauze a v každém jejím stádiu 

řízení musí být toto právo pečlivě respektováno. O významu práva na obhajobu 

vypovídá také to, že ochrana a garance zajištění tohoto práva je stanovena ve všech 

mezinárodních dokumentech zabývajících se základními lidskými právy a svobodami. 

Tyto významné mezinárodní dokumenty uvedu spolu s nejdůležitějším českými 

prameny právní úpravy tohoto práva v kapitole třetí.   

 Ve své diplomové práci jsem si dovolila opomenout historický průběh úpravy 

tohoto institutu. Přestože nám historie napomáhá k pochopení současného stavu, 

upřednostním podrobnější nastínění současné úpravy obhájce v trestním řízení. Mohu se 

tak více zaměřit i na praktické aspekty této problematiky. Ty jsem se pokusila posílit i 

zařazením kapitoly, pojednávající o odměně obhájce.  Větší prostor budu moci věnovat 

také  bohaté judikatuře. 

Závěrem této úvodní promluvy bych chtěla upozornit na předposlední kapitolu 

věnované nově připravované právní úpravě, tedy věcnému záměru trestního řádu. V této 

kapitole zmíním nové instituty, které v souvislosti s reformou české justice určitým 

způsobem změní postavení obhajoby v trestním řízení.   
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2. Právo na obhajobu 

 

 Jedním z nejdůležitějších základních práv osoby, vůči níž se vede trestní 

řízení, je její právo na obhajobu. Právem na obhajobu přitom rozumíme souhrn 

veškerých práv osoby, která jsou jí dána k provádění obhajoby. Tento souhrn práv 

zároveň zaručuje plnou ochranu práv a oprávněných zájmů. Je zárukou toho, že při 

vydávání jednotlivých rozhodnutí bude přihlédnuto ke všem okolnostem konkrétního 

případu a budou pečlivě objasněny všechny skutečnosti, a to tak, aby byl za daný 

trestný čin odsouzen jen skutečný viník spáchaného trestného činu a aby za čin, který 

jím byl spáchán, byl viníkovi uložen spravedlivý trest, tedy zárukou vydání 

spravedlivého rozhodnutí jednak v zájmu trestně stíhané osoby, ale nepochybně také 

v zájmu demokratického právního státu, založeného na úctě k právům a svobodám 

člověka a občana (čl. 1 Ústavy).1 „Právo na obhajobu představuje zásadu nejen trestního 

řízení, ale také zásadu ústavní a jako takové patří k základním občanským právům 

v každém demokratickém a právním státě.“2 

 Trestní teorie zpravidla rozděluje obhajobu na obhajobu materiální a obhajobu 

formální.  

 Materiální obhajoba v sobě zahrnuje dvě složky, a to právo osobní obhajoby a 

právo požadovat od všech orgánů činných v trestním řízení takový postup, aby byly 

vyjasněny všechny okolnosti svědčící v její prospěch, nikoli jen okolnosti v neprospěch, 

a aby byl zjištěn stav, o kterém nejsou důvodné pochybnosti v rozsahu nezbytném pro 

rozhodnutí. Takovýto postup je povinností orgánů činných v trestním řízení a obviněný 

má právo takový postup vyžadovat. Pod pojmem osobní obhajoby je nutno chápat 

oprávnění ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 TŘ. „Obviněný má právo vyjádřit se ke 

všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen 

vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a 

podávat žádosti a opravné prostředky.“  

 Formální obhajoba souvisí s obhájcem jako takovým, tedy s právem zvolit si 

obhájce a radit se s ním3. Toto právo v sobě subsumuje několik dílčích oprávnění. Vedle 

                                                 
1 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 2. 2002, spis. zn. I. ÚS 592/2000.  
2 Mates, P., Fiala, J., Průcha, P., Nový, K.: Poskytování právní pomoci v České republice. Praha: Linde, 
1994, str. 36.   
3 § 33 odst. 1 TŘ 
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práva zvolit si obhájce a radit se s ním je to i právo obviněného na účast obhájce při 

výslechu a dalších úkonech, např. při vyšetřovacích úkonech, jejichž výsledek může být 

použit jako důkaz v řízení před soudem4, dále právo na obhajobu bezplatnou nebo 

obhajobu za sníženou odměnu (viz 4.6 Odměna obhájce) a konečně právo osobní účasti 

při projednání věci.  

 Z výše uvedeného bych chtěla zdůraznit, že právo mít čas a možnost k 

přípravě obhajoby a právo hájit se sám nebo prostřednictvím obhájce jako jedno ze 

základních lidských práv neznamená pouze to, že je zákonem zřízena možnost mít 

obhájce, ale je daleko širší a zahrnuje v sobě i možnost vyjádřit se, činit návrhy, podávat 

žádosti, obstarávat a navrhovat důkazy na svoji obhajobu … „Činnost obhájce 

z povolání znamená pouze posílení a prohloubení obhajoby obviněného samotného. Je 

to odborná pomoc, poskytnutá obviněnému pro účinné uplatnění jeho vlastní 

obhajoby.“5 

 Právo na obhajobu, jako jedno z nejdůležitějších procesních práv, je 

garantováno jak mezinárodními smlouvami o lidských právech a svobodách, tak 

ústavními předpisy, jehož porušení je třeba považovat za podstatnou vadu řízení. 

Závažná porušení předpisů zajišťujících právo obhajoby jsou tak důvodem vrácení věci 

státnímu zástupci k došetření při předběžném projednání obžaloby, důvodem zrušení 

rozsudku soudu prvního stupně v odvolacím řízení, důvodem k podání dovolání nebo 

důvodem k podání stížnosti pro porušení zákona, popřípadě i ústavní stížnosti6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 § 165 odst. 2 TŘ 
5 Císařová D., Jüttner, A.: Obhajoba v československém trestním řízení. 1. vydání. Praha: Orbis 1965, str. 
10. 
6 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2002, str. 11.  
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3. Právní úprava 

 

 Jak již bylo zmíněno, právo na obhajobu je zaručeno v celé řadě právních 

dokumentů, a to především ve všech základních mezinárodních dokumentech 

zabývajících se základními lidskými právy a svobodami.  

Listina základních práv a svobod toto právo zakotvuje v ustanovení čl. 40 odst. 

3. „Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby 

se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho 

podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech 

má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.“ S obhajobou souvisí i čl. 40 odst. 4 

Listiny, který stanoví právo obviněného odepřít výpověď.  

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod v čl. 6 odst. 3 upravuje 

minimální práva obviněného z trestného činu, kde je mimo jiné stanoveno právo 

přiměřeného času a možnosti k přípravě obhajoby a právo 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.  

Práva obviněného ve vztahu k obhajobě upravuje podobně i Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech ve čl. 14 odst. 3., ve kterém např. stanoví právo na 

dostatek času a možnost přípravy obhajoby, možnost spojit se s obhájcem podle své 

vlastní volby, právo být souzen za své přítomnosti a právo obhajovat se osobně nebo 

prostřednictvím obhájce, kterého si sám zvolí. Má být přitom poučen o svých právech a 

má mu být poskytnuta právní pomoc v každém případě, kdy toho zájmy spravedlnosti 

vyžadují, a aniž by v takovém případě sám platil náklady, jestliže nemá dostatečné 

prostředky k úhradě. 

Zajištění veškeré možnosti obhajoby požaduje rovněž Všeobecná deklarace 

lidských práv v čl. 11 odst. 1. „Každý kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za 

nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřejném řízení, 

v němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby.“ 

Základním pramenem úpravy trestního řízení v České republice je trestní řád, 

zákon č. 141/1961 Sb., ve kterém je obhajoba upravena jednak v části věnované 

základním zásadám trestního řízení v § 2 odst. 13, který stanoví, že „ten, proti němuž se 

trestní řízení vede, musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu 
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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“, jednak v hlavě druhé 

v oddílu čtvrtém a pátém, které jsou věnované „obviněnému“ a „obhájci“, a dále 

v mnoha dalších ustanoveních napříč celým trestním řádem, které obhajobu dále 

podrobně konkretizují a rozvádějí. 

Ve výčtu základních pramenů úpravy nelze opomenout ani zákon č. 218/2003 

Sb., zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní  činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), který 

obsahuje speciální úpravu vůči trestnímu zákonu i trestnímu řádu. Obhajoba 

mladistvého má řadu svých odlišností, na které jsem se pokusila upozornit v samostatné 

kapitole číslo sedm. 

S ohledem na to, že obhájcem v trestním řízení může být jen advokát, je velice 

důležitým pramenem práva týkající se obhajoby také zákon o advokacii č. 85/1996 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (ZA), který upravuje podmínky poskytování právních 

služeb. Významné jsou i stavovské předpisy, vydané Českou advokátní komorou, 

zaměřené na dílčí otázky obhajoby, jako například tzv. etický kodex, který stanoví 

pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.  
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4. Obhájce 

 

4.1 Osoba obhájce 

 

 Oprávnění obviněného zvolit si obhájce je, jak už je výše uvedeno, jedním z jeho 

nejdůležitějších práv. Obviněný většinou nemá dostatečnou znalost trestních norem, 

nezná svá jednotlivá práva ani úpravu vedení trestního řízení. Pro náležité využití 

jednotlivých práv a pro zvolení vhodného způsobu obhajoby hraje tak účast obhájce 

velice důležitou roli. To platí i v případě, je-li obviněným osoba právně vzdělaná, které 

obhajobu znesnadňuje emotivní a subjektivní přístup.  

 Obhájce jako právní zástupce osoby, proti níž se řízení vede, vystupuje v řízení 

jménem obviněného, nikoliv jménem svým. Vystupuje tak i v případě, je-li obviněný 

zbaven způsobilosti k právním úkonů, popř. má-li obviněný způsobilost k právním 

úkonům omezenou, nebo i v případě jedná-li se o řízení proti uprchlému. Protože 

obhájce nevykonává vlastním jménem vliv na průběh řízení, není považován za subjekt 

trestního řízení. Výjimkou je však například uplatnění nároku na odměnu a náhradu 

hotových výdajů ustanoveným obhájcem, kde obhájce vystupuje jménem vlastním, 

nikoli jako zástupce obviněného, a lze ho tak v daném případě považovat i za subjekt 

trestního řízení.7 

 Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát, tedy osoba, která je zapsána 

v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Ta zapíše do seznamu 

advokátů každého, kdo získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké 

školy se sídlem v ČR, vykonával podobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní 

koncipient, složil advokátní zkoušku a splňuje další podmínky stanovené zákonem o 

advokacii. Je to tedy osoba právnicky vzdělaná a oprávněná k provozování advokacie, 

která pomáhá svému klientovi radou, vystupuje za něj před soudy a úřady a chrání jeho 

práva a oprávněné zájmy. 

„Pro jednotlivé úkony trestního řízení, s výjimkou řízení před krajským soudem 

jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a Nejvyšším soudem, se může 

obhájce dát zastoupit koncipientem“8. Advokát je tedy oprávněn tak učinit pro řízení 

                                                 
7 Císařová, D., Fenyk, J, Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha, Aspi 2008, str. 93.  
8 § 35 odst. 1 TŘ 
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přípravné a řízení před okresním soudem, a to jestliže advokátní koncipient má již 

tříměsíční právní praxi, a pro řízení před krajským soudem jako soudem odvolacím 

nejdříve po jednom roce právní praxe.9 „To, že se obhájce může nechat zastoupit ve 

výše uvedených případech advokátním koncipientem, ovšem nic nemění na tom, že 

obhájcem obviněného je pouze advokát. Z toho vyplývá, že pokud se oznamuje 

usnesení doručením opisu obhájci obviněného, není podmínka oznámení usnesení 

splněna v případě, kdy zásilka, jejímž obsahem je takové usnesení, je doručována na 

adresu advokátního koncipienta.“10  Advokát se může dále nechat zastoupit i jiným 

advokátem, a to udělením substituční plné moci.11 Substituci přitom nelze vyloučit 

zákazem obviněného. Takový závazek by totiž nebyl ze strany obhájce uskutečnitelný 

(nemožnost zúčastnit se procesního úkonu pro nemoc či časovou kolizi). Vždy by však 

měl obhájce učinit vše, co od něho lze reálně žádat, aby vyhověl přání klienta a 

obhajoval jej osobně. Udělit substituci byl měl obhájce jen v krajním případě, kdy nelze 

volit jiné řešení.12   

 Advokát, proti kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání a v řízení, kde by měl 

vykonávat obhajobu, by tak měl postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby, 

nemůže být obhájcem. Obhájcem nemůže být ani advokát vypovídající v řízení jako 

svědek, podávající znalecký posudek nebo vykonávající činnost tlumočníka.13 

Nastanou-li tyto skutečnosti, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce o 

vyloučení advokáta z obhajování dle ustanovení § 37a odst. 1 písm. a). „K vyloučení 

však nepostačuje pouhý úmysl orgánů činných v trestním řízení někdy v budoucnu 

obhájce jako svědka vyslechnout, ani samotné předvolání obhájce jako svědka 

k výslechu. Soud, který vyloučil obhájce z obhajování, přičemž v době rozhodnutí 

soudu bylo již zřejmé, že obhájce jako svědek vypovídat nemůže, neboť se na jeho 

osobu vztahuje zákaz výslechu pro nezproštění povinnosti  mlčenlivosti (§ 99 odst. 2 

TŘ), porušil ústavně zaručená práva obviněného dle čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2 a čl. 40 

odst. 3 Listiny základních práv a svobod.“14 Za problematické právní teorií bývá 

označováno vyloučení obhájce v případě, kdy je obhájce v řízení zároveň znalcem nebo 

                                                 
9 Čl. 6 odst. 1 usnesení představenstva ČAK č. 6/1998 Věstníku 
10 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 1999, spis.zn. 3 Tz 25/99. 
11 § 26 odst. 1 ZA 
12 Mandák, V.: Meze trestní obhajoby – nástin základních otázek. Bulletin Advokacie, č. 10, r. 2003, str. 
32 
13 § 35 odst. 2 a 3 TŘ  
14 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 3. 4. 2008, spis.zn. II. ÚS 2445/07. 
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tlumočníkem. „Obě tyto funkce jsou zastupitelné a z hlediska zajištění práva na 

obhajobu svobodnou volbou obhájce by bylo žádoucí dát přednost funkci obhájce před 

výkonem funkce znalecké či tlumočnické.“15    

 

  

4.2 Nutná obhajoba 

 

Zpravidla záleží na vůli obviněného, zda si zvolí obhájce, či zda se bude hájit 

sám. V určitých případech však trestní řád stanoví povinnost právního zastoupení 

obhájcem. Jedná se o případy nutné obhajoby, které trestní řád stanoví v § 36 a §36a16. 

Jsou to případy, kdy se obviněný nemůže pro objektivní okolnosti sám náležitě hájit a 
                                                 
15 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 
2009, str. 537 
16 § 36  (1) Obviněný musí mít obhájce už v přípravném řízení,  

a) je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu, 
b) je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům 

omezena, nebo  
c) jde-li o řízení proti uprchlému. 

            (2) Obviněný musí mít obhájce také tehdy, považuje-li to soud a v přípravném řízení státní 
zástupce za nutné, zejména proto, že vzhledem k tělesným nebo duševním vadám obviněného 
mají pochybnosti  o jeho způsobilosti náležitě se hájit. 

            (3) Koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 
hranice převyšuje 5 let, musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení.  

            (4) Obviněný musí mít obhájce též  
a) v hlavním líčení konaném ve zjednodušeném řízení proti zadrženému,  
b) v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací detence nebo ochranného 

léčení, s výjimkou ochranného léčení protialkoholního,  
c) má-li se vyjádřit k tomu, zda se vzdává práva na uplatnění  zásady speciality v řízení po 

vydání z cizího státu,  
d) v řízení o vydání do cizího státu nebo o předání do jiného členského státu Evropské unie, 
e) v řízení o dalším předání do jiného členského státu Evropské unie, nebo 
f) v řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí, v řízení o uznání a výkonu rozhodnutí 

jiného členského státu Evropské unie o peněžitých sankcích a plněních, kterým byl uložen 
peněžitý trest nebo pokuta, a v řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu 
evropské unie o propadnutí nebo zabrání majetku. 

  § 36a (1) Ve vykonávacím řízení, v němž soud rozhoduje ve veřejném zasedání, musí mít odsouzený 
obhájce,  

a) je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům 
omezena,  

b) je-li ve vazbě, nebo  
c) jsou-li pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit. 

            (2) V řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení  o odvolání a v řízení o návrhu na povolení 
obnovy musí mít odsouzený obhájce,  

a) jde-li o případy uvedené v § 36 odst. 1písm. a) nebo b),  
b)jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 

pět let,  
c) jsou-li pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit,  
d) jde-li o řízení proti odsouzenému, který zemřel.  

(ve znění novelizace s účinností od 1.1.2010) 
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obhajoba obhájcem je natolik důležitá a potřebná, že rozhodnutí o zastoupení obhájcem 

přestává být rozhodnutím obviněného. 

V těchto případech je obviněnému, který není právně zastoupen obhájcem, 

stanovena lhůta ke zvolení obhájce. Není-li v této lhůtě obhájce zvolen, neprodleně se 

mu ustanoví (viz 4.4 Ustanovený obhájce). Časové ohraničení trvání nutné obhajoby 

souvisí s důvodem nutné obhajoby - začíná okamžikem vzniku důvodu nutné obhajoby 

a trvá tak dlouho, dokud důvod nepomine. Je-li například obviněný vzat do vazby, kde 

je zastoupení obhájcem odůvodněno horšími předpoklady pro obhajobu než u 

obviněného stíhaného na svobodě, spadá tento okamžik na vzetí do vazby.  

Zdůraznila bych, že v případě vzniku důvodu nutné obhajoby při zahájení 

trestního stíhání musí být jednotlivé úkony orgánu činných v trestním řízení, s výjimkou 

neodkladných a neopakovatelných úkonů, odloženy na dobu, kdy již bude mít obviněný 

obhájce, jinak by došlo k závažnému porušení práva na obhajobu. 

 

 

4.3 Zvolený obhájce 

 

 Nejedná-li se o výše uvedené případy nutné obhajoby, je na obviněném jestli si 

zvolí obhájce. Toto rozhodnutí by však měl obviněný v každém případě pečlivě zvážit. 

Je i na vůli obviněného, kdy a jakého obhájce si zvolí, či jestli si obhájce v průběhu 

řízení změní. „Neužije-li obviněný práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu ho ani jeho 

zákonný zástupce, může mu ho zvolit jeho příbuzný v pokolení přímém, jeho 

sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, jakož i zúčastněná osoba. Je-li 

obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním 

úkonům omezena, mohou tak tyto osoby učinit i proti jeho vůli“17, přičemž tak činí 

vlastním jménem a na svoje náklady. V souvislosti s tímto trestní řád v § 37 odst. 2 TŘ 

upozorňuje na oprávnění obviněného zvolit si sám obhájce nového místo obhájce 

zvoleného oprávněnými osobami či ustanoveného obhájce. Tím trestní řád dává 

přednost volbě obhájce obviněným. Dále bych upozornila, že nového obhájce mohou 

obviněnému zvolit i výše uvedené oprávněné osoby, avšak ty tak mohou nahradit pouze 

obhájce ustanoveného. Mělo-li by dojít k nahrazení obhájce zvoleného obviněným, je 

                                                 
17 § 37 odst. 1 TŘ 
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třeba k takovému úkonu souhlas obviněného. Je tím opět vyjádřeno, že především 

obviněný má rozhodnout, který obhájce jej má právně zastupovat. 

Je-li změna obhájce oznámena orgánu činném v trestním řízení v době, kdy nový 

obhájce mohl být o úkonu v trestním řízení v zákonné lhůtě vyrozuměn, vyrozumívá se 

o takovém úkonu nově zvolený obhájce. Jinak je dříve zvolený obhájce povinen 

vykonávat obhajobu do doby, než ji osobně převezme později zvolený obhájce18. Tím je 

zajištěno, že změna obhájce není důvodem pro odložení nařízených úkonů, se kterými 

byli obviněný i dosavadní obhájce řádně seznámeni, a nedochází tak k průtahům 

v řízení. Je však možné, aby se nově zvolený obhájce dostavil k prováděnému úkonu 

trestního řízení, i když o něm nebyl vyrozuměn, a začal vykonávat obhajobu místo 

původního obhájce.19 Danou problematikou se zabývá například i Nejvyšší soud ČR 

v usnesení ze dne 12.10.2007, spis. zn. 11 Tdo 970/2007. „Pokud obhájce obhajoval 

obviněnou jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem prvního stupně, aniž by 

obviněná v průběhu řízení proti jeho obhajobě cokoliv namítala, natož aby případně 

využila možnosti zvolit si obhájce jiného, a následně předala tomuto obhájci neznámá 

žena v budově soudu před jednací síní zhruba půl hodiny před počátkem veřejného 

zasedání výpověď plné moci, aniž by obviněná oznámila, že si zároveň zvolila jiného 

obhájce, nebo alespoň projevila vůli tak učinit, a pokud odvolací soud po zjištění, že 

obhájce je na veřejné zasedání připraven a v dalším obhajování obviněné nespatřuje na 

své straně žádné překážky, pokračoval v konání veřejného zasedání za účasti obhájce 

obviněné, pak postupoval zcela v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 TŘ a nijak 

neporušil právo obviněné na obhajobu, když nebyly patrny žádné důvody k vyloučení 

tohoto obhájce z obhajování ve smyslu ustanovení § 37a TŘ. Za této situace naopak 

postup obviněné působí spíše jako snaha o zmaření veřejného zasedání.“     

Obviněný se může nechat zastoupit dvěma i více obhájci.20 Obhajoba více 

obhájci je však možná pouze v případě, že jedná o zvolené obhájce. Mít současně 

zvoleného a ustanoveného obhájce není možné, neboť zvolením obhájce se ustanovení 

ruší. V této souvislosti je nezbytné zdůraznit naléhavou potřebu koordinace a vzájemné 

spolupráce jednotlivých obhájců, neboť každý z obhájců má všechna práva a povinnosti 

náležící obhájci. Každý ze zvolených obhájců může činit za obviněného návrhy, 

                                                 
18 § 37 odst. 2 TŘ 
19 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 66 
20 § 37 odst. 3 TŘ 
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podávat žádosti a opravné prostředky, nahlížet do spisů a účastnit se vyšetřovacích 

úkonů a je tak velice důležité, aby nedocházelo k rozporům a aby si jednotlivé úkony 

nebyly vzájemně protichůdné. Orgánu činnému v trestním řízení musí být podle §37 

odst. 3 TŘ ze strany obviněného oznámeno, který z obhájců je zmocněn k přijímání 

písemností a k vyrozumívání o úkonech trestního řízení. Neučiní-li tak obviněný, 

rozhodne o tom předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce. Účelem tohoto 

ustanovení je zajištění hospodárnosti řízení, kdy zvolením více obhájců není státní 

rozpočet zatěžován zvýšenými náklady na doručování.21 Co se týče přítomnosti obou 

obhájců ve veřejném zasedání o odvolání (platí rovněž pro hlavním líčení), upozorňuji 

na Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.7.2004, spis. zn. 8 Tdo 574/2004, ve 

kterém soud vyslovil, že nepřítomnost jednoho z více zvolených obhájců na veřejném 

zasedání o odvolání znamená , jsou-li dány důvody nutné obhajoby, porušení práva na 

obhajobu.22  

Obviněný a obhájce spolu zpravidla uzavřou smlouvu o poskytování právních 

služeb, kterou se pak řídí jejich vzájemný vztah. Ta vedle shodného projevu vůle 

obsahuje například i smluvní či mimosmluvní (dle advokátního tarifu) odměnu 

advokáta. Ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení, se oprávnění obhájce 

prokazuje plnou mocí, kterou podepisuje obviněný a ze které musí být nepochybné, že 

k přijetí zmocnění došlo, a to připojením doložky „přijímám zmocnění“ (případně „a 

dále zmocňuji ve stejném rozsahu“) s vlastnoručním podpisem a datumem. Plná moc se 

zakládá do spisu, aby se při jednotlivých úkonech nemusela opětovně předkládat. 

Obviněný může obhájce zmocnit neomezeně, kdy zmocnění trvá po celé trestní stíhání, 

omezeně na kratší dobu, jako například pro hlavní líčení, či jen k určitým úkonům, 

například k podání stížnosti proti rozhodnutí o vazbě.  

Zákon o advokacii v § 18 až 20 upravuje případy, ve kterých je advokát povinen, 

případně oprávněn odmítnout poskytnutí právních služeb. Odmítnout podle § 19 zákona 

o advokacie musí, jestliže a), b) v téže nebo související věci již on nebo advokát, s nímž 

                                                 
21 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 41 
- 44 
22 Pokud soud II. stupně projednal ve veřejném zasedání odvolání obviněného a rozhodl o něm, ačkoliv 
v tomto zasedání nebyl přítomen jeden z jeho zvolených obhájců a u obviněného byl dán důvod nutné 
obhajoby podle § 36 TŘ, znemožnil nepřítomnému obhájci výkon jeho nesporného procesního práva a 
rozhodl ve věci předčasně. Nepřítomnost druhého obhájce má v takovém případě pro obviněného v řízení 
ten důsledek, že nemohl realizovat svá obhajovací práva též prostřednictvím tohoto obhájce, kterého 
podle zákona měl a musel mít. 
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vykonává advokacii společně nebo advokát, který je jeho zaměstnavatelem nebo 

zaměstnancem stejného zaměstnavatele, poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou 

v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, c) by informace, kterou 

má o jiném či bývalém klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, 

neoprávněně zvýhodnit, d) projednávání věci se zúčastnil advokát, případně osoba 

advokátovi blízká, e) zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu 

se zájmy advokáta nebo osoby advokátovi blízké. Důvodem může být dále narušení 

nezbytné důvěry mezi advokátem a klientem, nebo neposkytuje-li klient potřebnou 

součinnost. Jedná se i o případ, kdy přes poučení advokátem, že pokyny klienta jsou 

v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá klient na postupu podle těchto 

pokynů. V těchto případech je advokát oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování 

právních služeb, popřípadě požádat o zrušení ustanovení či požádat Českou advokátní 

komoru o určení jiného advokáta.23 Odstoupit od smlouvy o poskytování právních 

služeb může advokát i v případě, kdy klient nesloží přiměřenou zálohu na odměnu za 

poskytování služeb, ačkoli byl o to advokátem požádán.24 V §18 zákona o advokacii je 

pak stanoveno oprávnění advokáta odmítnout poskytnutí právních služeb, jestliže nebyl 

ustanoven nebo určen Českou advokátní komorou. Zvolený obhájce je tak oprávněn na 

rozdíl od ustanoveného obhájce, pro kterého platí jen výše uvedené důvody, odmítnout 

zastupování neomezeně, a to i bez uvedení důvodů. Důvodem může být například 

přetíženost advokáta, ale také není-li advokát schopen či ochoten vykonávat obhajobu 

pro rozpor se svým svědomím.  

Může dojít i k vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce z obhajování, o čemž 

rozhodne dle ustanovení § 37a odst. 1, 2 TŘ předseda senátu a v přípravném řízení 

soudce, a to jestliže nastane jeden z důvodů uvedených v ustanovení § 35 odst. 2 nebo 3 

TŘ25, jestliže se obhájce opakovaně26 nedostaví k úkonům, kde je účast nezbytná a ani 

nezajistí účast svého obhájce přes řádné a včasné vyrozumění, či jestliže obhájce 

                                                 
23  § 20 odst. 2 zákona o advokacii 
24  § 20 odst. 3 zákona o advokacii 
25 § 35 odst. 2 TŘ: Obhájcem nemůže být advokát, proti kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání, a 
v důsledku toho v řízení, ve kterém by měl vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, svědka nebo 
zúčastněné osoby. 
     § 35 odst. 3 TŘ: V trestním řízení nemůže být obhájcem advokát, který v něm vypovídá jako svědek, 
podává znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník.  
26 Znak „opakovaně“ je splněn, jestliže se obhájce za stanovených okolností nedostaví k úkonům trestního 
řízení alespoň dvakrát. Viz. blíže Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 2. 2002, spis. zn. 2 To 
30/02. 
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vykonává obhajobu dvou nebo více spoluobviněných, jejichž zájmy si v řízení odporují. 

Obhájce v takovém případě není oprávněn vykonávat obhajobu žádného z obviněných.      

 

 

4.4 Ustanovený obhájce 

 

 Institut ustanoveného obhájce souvisí s případy nutné obhajoby (viz výše). Podle 

§ 38 odst. 1 TŘ platí, že jestliže obviněný nemá obhájce v případě, kdy ho musí mít (§ 

36 a 36a TŘ), určí se mu lhůta ke zvolení obhájce. Pokud v této lhůtě nebude obhájce 

zvolen, bude obviněnému obhájce neprodleně ustanoven na dobu, po kterou trvají 

důvody nutné obhajoby. Lhůta pro zvolení obhájce není nikde stanovena, jedná se o 

lhůtu soudcovskou, která by jednak měla dát dostatečný čas ke zvolení obhájce a jednak 

zbytečně trestní řízení neprotahovat. Pokud si obviněný v této lhůtě obhájce nezvolí 

nebo pokud mu jej nezvolí oprávněná osoba uvedená v § 37 odst. 1, ustanoví obhájce 

podle ustanovení § 39 odst. 1 předseda senátu a v přípravném řízení soudce. Ti také 

případně, že pominou důvody nutné obhajoby, ustanovení zruší. Ustanovení obhájce 

není rozhodnutím, ale opatřením, má tedy spíše neformální organizačně technickou 

povahu a nelze jej napadat opravným prostředkem27. Prohlásí-li obviněný, že si obhájce 

zvolit nechce, není třeba mu určovat lhůtu ke zvolení obhájce a rovnou se mu obhájce 

stanoví. Řízení se tak zbytečně neprotahuje. 

„Pro účely ustanovení obhájce soud vede abecedně uspořádaný pořadník 

advokátů, kteří souhlasí s výkonem obhajoby jako ustanovení obhájci u tohoto soudu a 

mají v jeho obvodu, popřípadě sídle, své sídlo. U obvodních soudů v Praze se za sídlo 

advokáta považuje hlavní město Praha. Nelze-li ustanovit advokáta z tohoto pořadníku, 

ustanoví soud advokáta z pořadníku advokátů nadřízeného soudu.“28 Advokáti jsou pak 

ustavováni postupně podle příjmení v pořadníku. Je-li na řadě advokát, u kterého jsou 

dány důvody k vyloučení obhajoby, nebo nemohl-li vykonávat obhajobu z jiných 

důvodů, bude dle § 39 odst. 3 TŘ ustanoven první následný advokát, u kterého tyto 

důvody nejsou. V praxi může nastat situace, kdy dojde ke spojení věcí ke společnému 

projednání a rozhodnutí, přičemž obviněnému byl předtím pro každou z těchto věcí 

ustanoven obhájce. Tento případ je řešen v § 39 odst. 4 TŘ, podle kterého budou 
                                                 
27  Císařová, D., Fenyk, J, Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha, Aspi 2008, str. 397  
28 § 39 odst. 2 TŘ 
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zrušena pozdější ustanovení obhájců. Byli-li pak obhájci ustanoveni současně, budou 

zrušena ustanovení těch obhájců, kteří byli ustanoveni v řízení o méně závažném 

trestném činu.  

Na rozdíl od zvoleného obhájce je ustanovený obhájce povinen obhajobu 

převzít. Z důležitých důvodů však může být obhájce na svou žádost nebo žádost 

obviněného obhajování zproštěn a na jeho místo je pak ustanoven obhájce jiný.29 

K důležitým důvodům patří zejména narušení nezbytné důvěry dle již výše 

zmiňovaného ustanovení § 20 odst. 2 zákona o advokacii a dále opět výše uvedené 

důvody, ve kterých je advokát povinen odmítnout poskytnutí právních služeb, a to podle 

§ 19 zákona o advokacii. „Mezi důležité důvody, pro něž může ustanovený obhájce 

žádat o zproštění povinnosti obhajování, patří i postoupení věci jinému orgánu činnému 

v trestním řízení, jehož sídlo je značně vzdáleno od sídla ustanoveného obhájce, nebo 

vážné a dlouhodobé onemocnění, které obhájci brání vykonávat jeho práva a 

povinnosti.“30 I bez návrhu bude ustanovenému obhájci zrušena povinnost obhajování, a 

to rozhodnutím předsedy senátu a v přípravném řízení soudce, ze stejných důvodů, jako 

je tomu u vyloučení obhájce z obhajování (§ 37a odst. 1, 2 TŘ), a dále pokud obhájce 

delší dobu nevykonává obhajobu.31  

„Je-li obviněných několik, ustanoví se těm, jejichž zájmy si v trestním řízení 

neodporují, zpravidla obhájce společný“.32 Zjistí-li se však v průběhu řízení, že si zájmy 

jednotlivých obviněných začaly odporovat, musí být každému z obviněných ustanoven 

obhájce nový. Společný obhájce nemůže zastupovat nikoho, byl by totiž neoprávněně 

zvýhodněn, protože by mohl použít informace, které se dozvěděl od ostatních 

spoluobviněných v době, kdy byl i jejich obhájcem. Problematikou obhajoby více 

obviněných se podrobně zabýval Pavel Vantuch ve svém článku „Obhajoba více 

obviněných“, který byl uveřejněn na internetovém portálu Pravniradce.ihned.cz, na 

který bych si nyní dovolila odkázat.33 

 

 

 

                                                 
29 § 40 TŘ 
30 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 70  
31 § 40a odst. 1 TŘ 
32 § 38 odst. 2 TŘ 
33 http://pravniradce.ihned.cz/c1-26786370-obhajoba-vice-obvinenych 
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4.5 Zánik zmocnění obhájce 

 

 „Nebylo-li zmocnění obhájce při jeho zvolení nebo ustanovení vymezeno jinak, 

zaniká při skončení trestního stíhání. I když zmocnění takto zaniklo, je obhájce 

oprávněn podat za obžalovaného ještě dovolání a zúčastnit se řízení o dovolání u 

Nejvyššího soudu, dále podat žádost o milost a o odklad výkonu trestu.“34 Obhájce 

obviněného je dále oprávněn požádat i o navrácení lhůty k podání odvolání proti 

rozsudku ve smyslu § 61 TŘ, byť by jinak jeho zmocnění obhajovat obviněného zaniklo 

skončením trestního stíhání.35  

 

 

4.6 Odměna obhájce  

 

Za obhajobu trestně stíhané osoby náleží advokátovi odměna stanovená 

v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména vyhláškou Ministerstva 

spravedlnosti č. 177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif. Náklady obhajoby přitom nese osoba 

trestně stíhaná zásadně sama. Pouze ve vybraných případech jsou náklady obhajoby na 

základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení zcela nebo zčásti hrazeny státem. 

Pro tyto účely jsou podle § 33 odst. 2 TŘ zjišťovány majetkové poměry osoby trestně 

stíhané tak, aby bylo najisto postaveno, zda tato osoba má dostatek prostředků pro 

hrazení nákladů obhajoby.36   

Zvolenému obhájci náleží odměna za obhajobu buď ve výši smluvené37 nebo ve 

výši mimosmluvní - podle advokátního tarifu. Ustanovenému obhájci se stanoví výše 

odměny podle advokátního tarifu.  

Advokátní tarif při stanovování výše odměny vychází ze sazby mimosmluvní 

odměny za jeden úkon právní služby a z počtu právních úkonů právní služby, které 
                                                 
34 § 41 odst. 5 TŘ 
35 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 3. 2005, spis. zn. 11 Tdo 195/2005.  
36 „Osvědčí-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda 
senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. 
Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek prostředků na náhradu nákladů 
obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném 
řízení na návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu i bez 
návrhu obviněného. V těchto případech hradí náklady obhajoby zcela nebo zčásti stát“ 
37 Výše odměny je v takovém případě podřízena vůli smluvních stran a je zásadně neomezená. Vyplývá z 
ustanovení § 3 advokátního tarifu – podléhá stavovským předpisům a rozhodnutím Kárné komise České 
advokátní komory. 
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advokát ve věci vykonal.38 Jednotlivé úkony právní služby, za které náleží odměna, jsou 

přitom vyjmenovány v § 11 advokátního tarifu.  K určení sazby mimosmluvní odměny39 

za jeden úkon právní služby je pak nutno vyjít z tarifní hodnoty:  

 
Trestný čin/trest/řízení Tarifní hodnota Sazba mimosmluvní 

odměny za jeden úkon 
právní služby 

Věci, v nichž soud prvního 
stupně rozhoduje 

v neveřejném zasedání 

500 Kč 300 Kč 

Horní hranice trestu odnětí 
svobody nepřevyšuje 1 rok 

1000 Kč 500 Kč 

Horní hranice trestu odnětí 
svobody nepřevyšuje 5 let 

10.000 Kč 1.500 Kč 

Horní hranice trestu odnětí 
svobody nepřevyšuje 10 let 

30.000 Kč 2.300 Kč 

Horní hranice trestu odnětí 
svobody převyšuje 10 let, 

nebo výjimečný trest 

50.000 Kč 3.100 Kč 

 
Vedle odměny přísluší obhájci rovněž náhrada hotových výdajů, která činí 300 Kč na 

jeden úkon právní služby. Nárok obhájce na odměnu a náhradu hotových výdajů se, je-li 

obhájce plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje o částku odpovídající této dani, kterou 

je obhájce povinen z odměny a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního 

právního předpisu. Mimosmluvní odměnu za úkony právních služeb, které po 1. říjnu 

1997 v trestním řízení poskytl ustanovený obhájce, je nutno snížit o 10 %.40  

Ustanovenému obhájci odměnu primárně neplatí obviněný, nýbrž stát.41 Obhájce 

nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů uplatňuje zvláštním návrhem podaným k 

orgánu činnému v trestním řízení, který vedl řízení v době, kdy obhájci skončila 

povinnost obhajovat. Subjektivní lhůtou k uplatnění takovéhoto nároku je jeden rok od 

skončení povinnosti obhajoby. O tomto nároku musí orgán činný v trestním řízení 

rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do dvou měsíců od podání návrhu.42 „V rámci 

tohoto rozhodování není soud oprávněn přezkoumávat, zda z hledisky taktiky obhajoby 

bylo potřebné, aby se obhájce zúčastnil některých úkonů. V této souvislosti jsou 

                                                 
38 § 6 odst. 1 advokátního tarifu 
39 § 7 advokátního tarifu 
40 § 15a advokátního tarifu.  
41 Obžalovaný, který byl pravomocně uznán vinným, je povinen odměnu a hotové výdaje uhrazené 
ustanovenému obhájci  státem, pokud nemá nárok obhajobu bezplatnou, státu uhradit. (§ 152 odst. 1 TŘ) 
42 § 151 odst. 2, 3 TŘ 
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předmětem přezkoumání otázky, zda se jednalo o úkony právní služby ve smyslu 

advokátního tarifu, zda se obhájce zúčastnil úkonů v trestním řízení a zda se tyto úkony 

konaly.“43 „Soud rovněž není oprávněn přezkoumávat kvalitu poskytnuté obhajoby, ale 

jen správnost účtování úkonů obhajoby.“44 Proti rozhodnutí o nároku na odměnu a 

náhradu hotových výdajů  je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. Náklady jsou 

obhájci hrazeny bez zbytečného odkladu od právní moci rozhodnutí, nejpozději do 30 

dnů.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 11. 2005, spis. zn. 10 To 495/2005. 
44 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 3. 1991, spis. zn. 6 To 11/91. 
45 § 151 odst. 4, 5 TŘ 
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5. Základní práva a povinnosti obhájce 

 

 Úvodem bych ráda citovala ustanovení § 41 odst. 1 TŘ. „Obhájce je povinen 

poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů 

prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly 

v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho 

vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci.“ Vedle tohoto 

ustanovení považuji za nezbytné uvést ustanovení § 16 a 17 zákona o advokacii. 

„Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se 

jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo 

stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. Při výkonu 

advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně 

všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle 

svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Advokát postupuje při výkonu advokacie tak, 

aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen 

dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže, která stanoví stavovský 

předpis.“  

Z daného bych chtěla zdůraznit nezávislost obhájce, který je vázán jen právními 

předpisy a v jejich mezích pokyny obviněného. Přeje-li si obviněný například podat 

odvolání, musí tak obhájce učinit, i když se domnívá, že odvolací řízení nebude 

úspěšné. Naopak odvolání obhájce podat nemůže proti vůli obviněného.46 V případě, 

kdy obviněný svému obhájci sdělí, že daný trestný čin spáchal, ale chce svou vinu 

popírat, musí obhájce postupovat v souladu s tímto pokynem.  

Velmi důležitým osobním předpokladem každého obhájce je jeho schopnost 

samostatného postupu a okamžité vhodné reakce při jednotlivých procesních úkonech. 

Tyto samostatná jednání musí být pro obviněného prospěšná a nesmí v žádném případě 

odporovat pokynům obviněného! (Avšak pozor na pokyny klienta k porušení zákona 

nebo stavovského předpisu, například pokyny směřující k ovlivnění svědka, 

poškozeného, znalce nebo orgánu činnému v trestním řízení. Takové pokyny musí 

obhájce odmítnout a klienta o tom patřičně poučit. Trval-li by klient nadále na splnění 

                                                 
46 To neplatí, je-li obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo je-li jeho způsobilost k právním 
úkonům omezena. (§ 41 odst. 4 TŘ) 
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těchto nezákonných pokynů, může ustanovený advokát požádat o zrušení ustanovení. 

Zplnomocněný advokát pak může odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb 

vzhledem narušení důvěry mezi ním a klientem podle § 20 odst. 2 zákona o advokacii.) 

 V přímém rozporu s povinnostmi obhájce je uvádění skutečností, které by byly 

v neprospěch obviněného. V souvislosti s tím bych upozornila na problematiku 

pokladení otázek obhájcem svědkům nebo znalcům při jejich výslechu ať už 

v přípravném řízení či v řízení před soudem. Je zde totiž velice důležité nepodcenit 

výběr kladených otázek. Obhájce by neměl položit takovou otázku, kde by odpověď 

mohla obviněnému přitížit. Pokud tedy obhájce nemůže reálně předpokládat, že 

odpověď na jím položenou otázku bude v zájmu obviněného, neměl by k položení 

otázky vůbec přistoupit. Zjednodušeně se dá říct, že by obhájce neměl pokládat takovou 

otázku, na niž nezná odpověď. 47  

Při ochraně a uplatňování zákonných zájmů obviněného hraje velice podstatnou 

roli spolupráce obhájce a obviněného. Potřebná je domluva obhájce a obviněného na 

způsobu obhajoby. Důvěra k obhájci a poskytnutí pravdivých informací obviněným pak 

výrazně obhajobě přispívají. Dobrá znalost všech relevantních skutečností a poměrů je 

totiž předpokladem té nejlepší přípravy obhajoby. Obhájce nebude v řízení před orgány 

činnými v trestním řízení ničím překvapen, ba naopak bude moci účinně reagovat na 

nastalé situace v trestním řízení. Upozorňovat na vady řízení a rozhodnutí, které jsou 

v neprospěch obviněného, a uvádět skutečnosti, které vinu zmírňují, bude obhájce vždy,  

především je to však úkol v situaci, kdy se obviněný v trestním řízení přizná a svou vinu 

nepopírá.48       

Jednou z nejdůležitějších povinností obhájce je zachování mlčenlivosti. 

„Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 

dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může 

advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta. 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.“49 „Mlčenlivost 

obhájce dává obviněnému jistotu, že s obsahem jejich rozhovoru, k němuž došlo v 

souvislosti s poskytováním právních služeb, nemohou být seznámeny třetí osoby. Bez 

toho by obhajoba nemohla vůbec proběhnout, protože bez této mlčenlivosti by klient 

                                                 
47 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 37  
48 Císařová, D., Fenyk, J, Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha, Aspi 2008, str. 181 
49 § 21 odst. 1, odst. 2, odst. 8 zákona o advokacii 
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sám na sebe prozrazoval skutečnosti, které při uplatnění presumpce neviny mu mají být 

dokázány. Advokacie, ačkoliv má ústavně zajištěnu nezávislost na státu, by potom na 

sebe přebírala úkoly orgánů činných v trestním řízení anebo jiných státních orgánů: to 

by právem zpochybňovalo i funkčnost její existence.“50 S povinností mlčenlivosti úzce 

souvisí i vyloučení oznamovací povinnosti51 u advokáta a advokátního koncipienta, 

jestliže se o spáchání trestného činu dozví v souvislosti s výkonem advokacie nebo 

právní praxe (§ 168 odst. 3 TZ). Naopak podle ustanovení § 21 odst. 7 zákona o 

advokacii, povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit 

spáchání trestného činu52. V  souvislosti s předchozím výkladem bych ráda zmínila 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2008, spis. zn. 8 Tdo 1148/2007. 

V daném Nejvyšší soud mimo jiné uvádí, že „obhájce s odkazem na svou povinnost 

mlčenlivosti, resp. na využití svého oprávnění odepřít výpověď z důvodu povinné 

mlčenlivosti, nemůže uvádět orgánu činnému v trestním řízení nepravdivé údaje, na 

které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, byť by tak činil v zájmu obviněného, např. 

ohledně identity osoby, na níž je dotazován. Jestliže obhájce, i přes oprávnění 

mlčenlivosti, neodmítne odpovědět na otázku položenou orgánem činným v trestním 

řízení, ale záměrně uvede nepravdu, a to proto, aby obviněnému umožnil uniknout 

trestnímu stíhání, resp., aby jeho trestní stíhání podstatně oddálil, přichází v úvahu jeho 

odpovědnost pro trestný čin nadržování podle § 166 odst. 1 TZ.“ (Přestože v daném 

případě byl obviněný obhájce nakonec zproštěn obžaloby, neboť, ačkoliv se svým 

jednáním po formální stránce dopustil dokonaného trestného činu nadržování, nebyl 

naplněn zákonem požadovaný materiální znak trestného činu.)  

„S účinností od 1. 9. 2004 má advokát zvláštní povinnost oznamovat podezřelé 

obchody svého klienta. Jde o výjimku z jinak obecného principu mlčenlivosti advokáta. 

Tuto povinnost zavedla novela zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti 

                                                 
50 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář, I. díl. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2002, str. 199 
51 = oznamovací povinnost podle § 168 TZ, kdy kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný spáchal 
některý s taxativně stanovených trestných činů, je povinen takový trestný čin bez odkladu oznámit 
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu a jde-li o vojáka veliteli nebo náčelníku. 
52 = povinnost překazit trestný čin podle § 167 TZ, kdy kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný 
připravuje nebo páchá některý z taxativně stanovených trestných činů, je povinen spáchání nebo 
dokončení takového trestného činu překazit nebo učinit včasné oznámení státnímu zástupci nebo 
policejnímu orgánu 
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legalizaci výnosů z trestné činnosti, provedená zák. č. 284/2004 Sb. Podrobnosti stanoví 

citovaný zákon, který taky uvádí případy, kdy advokát tuto povinnost nemá.“53  

 „Obhájce je oprávněn již za přípravného řízení činit za obviněného návrhy, 

podávat za něho žádosti a opravné prostředky, nahlížet do spisů a zúčastnit se podle 

ustanovení tohoto zákona vyšetřovacích úkonů. S obviněným, který je ve vazbě, je 

oprávněn mluvit v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 1 TŘ. Obhájce je v řízení před 

soudem oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit obviněný. Je-li 

obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo je-li jeho způsobilost k právním 

úkonům omezena, může obhájce všechna tato oprávnění vykonávat též proti vůli 

obviněného.“54  

 Obhájce může za obviněného učinit řadu návrhů (návrh na provedení výslechu 

svědka, návrh na přibrání znalce, návrh na provedení rekonstrukce, návrh na zastavení 

nebo přerušení trestního stíhání, návrh na postoupení věci jinému orgánu, návrh na 

odročení hlavního líčení, atd.), žádostí (žádost o přezkoumání postupu policejního 

orgánu nebo státního zástupce, žádost o umožnění nahlédnutí do spisu a pořízení kopie, 

žádost o vyrozumívání o úkonech konaných v trestním řízení, žádost o propuštění 

z vazby, žádost o milost, žádost o odklad výkonu trestu, atd.) a stížností do usnesení 

(stížnost proti rozhodnutí o vazbě, stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, 

atd.). Dále může podávat za obviněného odvolání proti rozsudku, odpor proti trestnímu 

příkazu, dovolání, podnět ke stížnosti pro porušení zákona a návrh na obnovu řízení. 

Teoretické znalosti a v praxi nabyté zkušenosti obhájce jsou většinou zárukou  vyšší 

úrovně zpracování všech těchto podání oproti podáním učiněných samotným 

obviněným, který patřičné znalosti a zkušenosti postrádá. Jeden z opravných prostředků, 

a to konkrétně mimořádný opravný prostředek – dovolání, může obviněný, dle 

ustanovení § 265d odst. 2 TŘ, dokonce podat pouze prostřednictvím obhájce. 

 Oprávnění obhájce nahlížet do spisu (s výjimkou protokolu o hlasování a 

osobních údajů utajovaného svědka, kde je nahlížení vyloučeno), činit si výpisy, 

poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a částí, které může výrazně přispět 

k důkladné přípravě obhajoby, může být v přípravném řízení státním zástupcem nebo 

policejním orgánem ze závažných důvodů odepřeno. „Za závažný důvod lze považovat 

                                                 
53 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 
2009, str. 537 
54 § 41 odst. 2, 3, 4 TŘ 
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konkrétní možnost ohrožení, popřípadě zmaření výsledků přípravného řízení, zejména, 

že by se mohla narušit objektivnost důkazů. Tato zákonem předpokládaná možnost 

omezení práva nahlížet do spisů vyplývá ze skutečnosti, že v počátcích vyšetřování 

nelze často zabezpečit ochranu důkazních pramenů před jejich poškozením a zničením 

nebo před jinými aktivitami, sledujícími cíl mařit vyšetřování.“55 Odepřít tato práva 

však nejde, jestliže již došlo k upozornění na možnost prostudovat spisy a dále tehdy, 

jestliže se jedná o nahlédnutí do usnesení o zahájení trestního stíhání.56 Ústavní soud se 

problematikou omezení oprávnění nahlížet do spisu zabýval ve svém nálezu ze dne 23. 

1. 2001, spis. zn. IV. ÚS 472/2000. V daném zdůraznil nutnost náležitého zdůvodnění 

každého odepření práva nahlížet do spisu. Jinak by totiž omezení uvedeného práva, 

které je jednou ze složek jeho práva na obhajobu, zůstalo bez možnosti je přezkoumat. 

Zmínila bych dále rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 17. 6. 2004, spis. zn. III. ÚS 

239/04 a usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 20. 7. 2006, spis. zn. III. ÚS 419/2006. 

V daných rozhodnutích se Ústavní soud zabýval oprávněním nahlížet do vyšetřovacího 

spisu před vazebním soudem a vyslovil, že obviněný musí být seznámen zejména 

s důvody zahájení trestního stíhání a s důvody, pro něž je navrhováno vzetí do vazby. 

Způsob seznámení s těmito skutečnostmi však není trestním řádem předepsán. Zejména 

není předepsáno, že by obviněnému, popřípadě obhájci, muselo být umožněno 

nahlédnout do spisu. To lze učinit i tak, že soudce ústně obviněnému reprodukuje obsah 

návrhu na vzetí do vazby, z něhož jsou patrny jak důvody vazby, tak skutkové 

okolnosti, z nichž tyto důvody vyplývají. Tímto postupem nedochází k popření práv 

obhajoby. 

Co se týče účasti na vyšetřovacích úkonech, ráda bych na tomto místě 

(podrobněji kapitola 6.1 Přípravné řízení) zdůraznila odlišnost postavení obhájce a 

obviněného. Obviněný totiž, na rozdíl od obhájce, není oprávněn být přítomen při 

vyšetřovacích úkonech. „Policejní orgán může připustit (pouze připustit) účast 

obviněného na vyšetřovacích úkonech a umožnit mu klást otázky vyslýchaným 

svědkům. Zejména tak postupuje, jestliže obviněný nemá obhájce a spočívá-li úkon ve 

výslechu svědka, který má právo odepřít výpověď.“57 (V praxi často dochází k situaci, 

                                                 
55 Herczeg, J.: Právo obviněného nahlížet do spisu v řízení o vazbě. Bulletin advokacie, č. 12, r. 2007, str. 
34 
56 § 65 odst. 1 až 5 TŘ 
57 § 165 odst. 1 TŘ 
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kdy svědek nemůže být v hlavním líčení vyslechnut přímo, protože využije svého práva 

odepřít výpověď v souladu s ustanovením § 100 odst. 1, 2. Protokol o jeho výpovědi je 

pak možné v hlavím líčení číst mimo jiné jen za předpokladu, měl-li obviněný nebo 

obhájce možnost se tohoto výslechu zúčastnit, aby obhajoba měla příležitost k uplatnění 

svých práv. Nemá-li tak obviněný obhájce a má-li být v přípravném řízení vyslýchán 

svědek, který je oprávněn odepřít výpověď, je pravidlem, že obviněný se k účasti na 

tomto úkonu připustí.) Oproti tomu již od zahájení trestního stíhání je podle § 165 odst. 

2 TŘ obhájce 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. Obhájce tak není závislý na tom, zda bude k účasti na 

vyšetřovacím úkonu připuštěn, ale je oprávněn být přítomen. Podle stejného ustanovení 

je obhájce oprávněn i klást vyslýchaným otázky (až orgán výslech skončí a udělí mu 

k tomu slovo). Pokládat vyslýchaným otázky může obhájce i v hlavním líčení dle 

ustanovení § 215 odst. 1 TŘ58 a ve veřejném zasedání dle ustanovení § 235 odst. 2 věta 

první TŘ59. 

 Velice významné oprávnění obhájce je právo neomezeně navštívit obviněného 

ve vazbě (kdykoliv, i mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu)60 a dále právo 

mluvit s obviněným, který je ve vazbě, bez přítomnosti třetích osob.61 Zákon o výkonu 

vazby v § 13 odst. 3 stanoví i nezbytnou nepřípustnost kontroly korespondence mezi 

obviněným a obhájcem.  

  V řízení před soudem se obhájce může zúčastnit všech úkonů, kterých se může 

zúčastnit obviněný. Týká se to zejména účasti na hlavním líčení a veřejným zasedáním, 

o jejichž konání musí být řádně vyrozuměn. V případě hlavního líčení musí mít obhájce 

na přípravu alespoň 5 pracovních dnů, u veřejného zasedání postačí lhůta pětidenní.  

 Dle ustanovení § 41 odst. 6 TŘ má obhájce právo ve všech stádiích trestního 

řízení  vyžádat si předem kopii nebo průpis protokolu o každém úkonu trestního řízení, 

kdy orgány činné v trestním řízení jsou povinny mu vyhovět. Odmítnout můžou jen 

                                                 
58 § 215 odst. 1 TŘ: Státní zástupce, obžalovaný, jeho obhájce a zákonný zástupce, zúčastněná osoba, 
poškozený a jejich zmocněnci mohou se souhlasem předsedy senátu klást vyslýchaným otázky, a to 
zpravidla tehdy, když předseda senátu své dotazy skončil a když už nemají otázek členové senátu. 
59 § 235 odst. 2 věta první TŘ: Jsou-li ve veřejném zasedání prováděny důkazy, užije se přiměřeně 
ustanovení o dokazování u hlavního líčení. 
60 § 14 odst. 8 zákona o výkonu vazby a § 47 odst. 1 vyhlášky, kterou se vydává řád výkonu vazby 
61 § 33 odst. 1 TŘ 
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tehdy, když to není z technických důvodů možné. Náklady s tím spojené je povinen 

vůči státu uhradit. 

 Závěrem této kapitoly bych ráda zdůraznila, že obhájce může obviněného 

zastupovat pouze tam, kde má obviněný postavení strany a pokud to umožňuje povaha 

procesního úkonu. Naopak nemůže zastupovat obviněného v případech, kdy se jedná o 

osobní právo či osobní povinnost obviněného. Rozsah oprávnění obhájce je tak 

v některých směrech užší než rozsah oprávnění obviněného. Typickými příklady jsou 

výslech obviněného (§ 91 až 95 TŘ), písemný slib obviněného, že povede řádný život 

jako opatření, které může nahradit vazbu (§ 173 odst. 1 písm. b) TŘ), žádost 

obžalovaného, aby hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti (§ 202 odst. 5 TŘ), či 

právo posledního slova (§ 217 TŘ). Tyto oprávnění náleží pouze obviněnému. 

Výjimkou z daného je řízení proti uprchlému. Obviněný není v tomto speciálním řízení 

osobně přítomen a nemůže tak svá práva vykonávat. Aby bylo právo na obhajobu plně 

zajištěno, náleží dle ustanovení § 304 TŘ všechna práva, kterými jinak disponuje pouze 

obviněný, obhájci. V určitých případech má však obhájce oprávnění naopak širší než 

obviněný. Jedná se například o již výše uvedenou účast na vyšetřovacích úkonech.62 

 Všechna práva obviněného přitom musí obhájce uplatňovat včas, účelně a 

vhodným způsobem, tak aby obviněný nebyl nijak zkrácen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 46 
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6. Konkrétní oprávnění a povinnosti obhájce v jednotlivých stádiích 

trestního řízení 

 

 Úvodem této kapitoly zdůrazňuji, že se v následujících odstavcích pokusím 

pouze o nastínění nejdůležitějších práv a povinností obhájce v jednotlivých stádiích 

trestního řízení. Podrobný popis samotných stádií trestního řízení včetně postupů, které 

se v jejich rámci uplatňují bych si dovolila opomenout. Podrobná analýza by sice 

přispěla k ucelenému přehledu a snadnějšímu pochopení jednotlivých úkonů obhájce 

v té či jiné části procesu, avšak značně by přesáhla rozsah této práce.   

 

O účasti obhajoby v jednotlivých stádiích trestního řízení se nelze zmiňovat bez 

toho, aniž by byly osvětleny základní rozdíly role obhajoby a obžaloby v jednotlivých 

částí trestního řízení. Je důležité si uvědomit, že v přípravném řízení jsou orgány činné 

v trestním řízení povinni objasňovat i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící 

ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se trestní řízení vede. Poněkud jiná je 

situace v řízení před soudem. Zde státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých 

stanovisek navrhovat a provádět důkazy.  Státní zástupce je povinen dokazovat vinu 

obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil dokazování v rozsahu 

potřebném pro své rozhodnutí. (§ 2 odst. 5 TŘ).63  

 

 

6.1 Obhajoba v přípravném řízení 

 

 Za část trestního řízení, ve kterém je nejširší prostor pro uplatnění obhajoby, je 

obecně považováno hlavní líčení. Ani účast na přípravném řízení však nesmí obhájce 

podcenit. Již zde by měl přistoupit k aktivnímu pojetí obhajoby, neboť v zájmu jeho 

klienta je, aby podezření z trestného činu bylo vyvráceno či zeslabeno co nejdříve. 

                                                 
63 To se projeví například i v tom, že státní zástupce nemůže v hlavním líčení provádět důkazy ve 
prospěch obhajoby. Bylo by tím zkráceno právo obviněného na obhajobu, protože i způsob, jímž je důkaz 
prováděn, ovlivňuje výsledek této činnosti. Státní zástupce tedy v hlavním líčení provádí pouze důkazy, 
které podporují obžalobu, či návrh na potrestání. Oproti tomu, strana obhajoby má právo, nikoliv 
povinnost navrhovat a předkládat důkazy svědčící ve prospěch obžalovaného. Rozhodně není povinna 
prokazovat nevinu obžalovaného. Důkazní břemeno leží pouze na straně obžaloby a v případě 
pochybností je nezbytné uplatnit zásadu „in dubio pro reo“. 
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V případech kdy jsou k tomu dány předpoklady by tak měl iniciovat zastavení trestního 

stíhání, postoupení věci, podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení narovnání či 

odstoupení od trestního stíhání. Může se zasadit i o zúžení trestního stíhání  či o změnu 

kvalifikace ve prospěch obviněného. 

 Od obhájce obviněného je nutno rozlišovat advokáta poskytujícího právní 

pomoc (nikoliv obhajobu) osobě podávající vysvětlení podle § 158 odst. 4 TŘ. Tento 

advokát není obhájcem vybaveným právy ve smyslu § 35 a násl. TŘ „Právní pomoc 

advokáta náleží každému, kdo podává vysvětlení, pokud o takovou pomoc projeví 

zájem. Může se jednat jak o osobu, která je v podezření ze spáchání trestného činu, tak 

např. o poškozeného. Advokáta si však musí opatřit na vlastní náklady taková osoba 

sama. Oprávnění advokáta nejsou zákonem blíže stanovena, omezují se zpravidla na 

právní poradu.“64 Právo na obhajobu je základním právem obviněného, tedy až osoby, 

proti níž bylo zahájeno trestní stíhání (§ 32, § 160 odst. 1 TŘ). Obviněný si tak svého 

obhájce volí, či je mu případně ustanoven, až po zahájení trestního stíhání. V případě 

konání zkráceného přípravného řízení (§ 179a a n.) má podezřelý stejná práva jako 

obviněný. Zadržený podezřelý má tak právo zvolit si obhájce a radit se s ním bez 

přítomnosti třetí osoby již v průběhu zadržení. Pokud si podezřelý, který nebude 

propuštěn ze zadržení, ale bude předán s návrhem na potrestání soudu k provedení 

zjednodušeného řízení, ve stanovené lhůtě obhájce nezvolí, je třeba mu obhájce na 

dobu, po kterou trvají důvody zadržení, ustanovit.65 „Důvodem této úpravy je zajistit 

obviněnému obhájce na dobu provádění úkonů soudem v případě, že nebude propuštěn 

ze zadržení státním zástupcem, ale bude jím předán soudu s návrhem na potrestání.“66 

 Trestní stíhání se zahajuje vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání. Vůči 

osobě, proti níž se řízení vede, nastávají účinky tohoto usnesení až doručením usnesení 

o zahájení trestního stíhání, a to do vlastních rukou obviněného. Proti usnesení je 

přípustná stížnost, kterou obhajoba podává zejména v případech, kdy zjištěné 

skutečnosti buď vůbec nebo nedostatečně odůvodňují závěr, že trestný čin spáchal 

obviněný, nebo že vůbec byl spáchán trestný čin.   

                                                 
64 Císařová, D., Fenyk, J, Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha, Aspi 2008, str. 422 - 
423 
65 § 179b odst. 2 TŘ. 
66 Císařová, D., Fenyk, J, Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha, Aspi 2008, str. 439 
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 „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. Může 

obviněnému i jiným vyslýchaným klást otázky, avšak teprve tehdy, až orgán výslech 

skončí a udělí mu k tomu slovo. Námitky proti způsobu provádění úkonu může vznášet 

kdykoliv v jeho průběhu. Účastní-li se obhájce výslechu svědka, jehož totožnost má být 

z důvodů uvedených v § 55 odst. 2 utajena, je policejní orgán povinen přijmout 

opatření, která znemožňují obhájci zjistit skutečnou totožnost svědka. Oznámí-li 

obhájce policejnímu orgánu, že se chce účastnit takového vyšetřovacího úkonu,  nebo 

spočívá-li úkon ve výslechu svědka, který má právo odepřít výpověď, je policejní orgán 

povinen včas obhájci sdělit, o jaký druh úkonu se jedná, dobu a místo jeho konání, 

ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce nelze zajistit. Spočívá-li 

úkon ve výslechu osoby, policejní orgán obhájci sdělí i údaje, podle nichž lze takovou 

osobu ztotožnit. Nelze-li tyto údaje předem určit, musí být ze sdělení zřejmé, k čemu 

má tato osoba vypovídat.“67  

V praxi většinou obhájce požádá o vyrozumívání o všech vyšetřovacích úkonech 

(bez bližší konkretizace), jež se budou v průběhu vyšetřování konat. Policejní orgán je 

pak povinen obhájci sdělovat včas68 druh, dobu a místo konání každého vyšetřovacího 

úkonu, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce nelze zajistit. Druh, 

dobu a místo konání procesního úkonu může přitom vyšetřovatel oznámit nejen 

písemně, ale i osobně či telefonicky, vždy však tak, aby měl obhájce dostatek času 

zajistit svoji účast, či případně zajistit za sebe substituci. Specifikace vyšetřovacího 

úkonu je nezbytná k tomu, aby obhájce mohl zodpovědně zvážit svou osobní účast na 

takovém úkonu. Je nepřípustné, aby vyšetřovatel pouze obecně oznámil obhájci, že 

bude vyslýchat svědky,  aniž je konkretizuje.69 Obdobně se postupuje v případě, kdy 

policejní orgán připustí při provádění vyšetřovacího úkonu účast obviněného.70 

Nezúčastní-li se obhájce či obviněný vyšetřovacího úkonu, o jehož konání byl 

policejním orgánem vyrozuměn, nic nebrání tomu, aby byl v hlavním líčení čten 

                                                 
67 § 165 odst. 2, 3 TŘ 
68 v potřebném časovém předstihu, který se posuzuje s přihlédnutím k povaze konkrétního případu, 
neodkladnosti jeho provedení a nezbytnosti vytvořit obhájci podmínky pro řádný výkon obhajoby 
(Usnesení NS ČR ze dne 11. 10. 2000 spis. zn. 4 TZ 209/2000) 
69 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
154 - 155 
70 § 165 odst. 1 TŘ 
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protokol o výpovědi svědka, jehož výslechu se obhajoba neúčastnila. Zákon totiž 

nevyžaduje skutečnou přítomnost obhajoby na vyšetřovacím úkonu, ale pouze možnost 

se takového úkonu účastnit. Je jen na obhajobě, zdali tuto možnost využije či nikoliv. 

V případě, kdy je obviněný svéprávný a svému obhájci zakáže účast na vyšetřovacím 

úkonu, je obhájce tímto pokynem vázán. Dojde-li k provedení vyšetřovacího úkonu bez 

obhájce, který o účast při těchto úkonech požádal, jedná se o závažné porušení práva na 

obhajobu.  

Samotná přítomnost obhájce při konání vyšetřovacího úkonu by dostatečně 

obhajobu obviněného nezajišťovala bez oprávnění obhájce aktivně se podílet na 

provádění jednotlivých procesních úkonů. Proto je obhájce oprávněn klást vyslýchaným 

osobám otázky. Neodpovídal-li by postup při provádění vyšetřovacích úkonů trestnímu 

řádu, je právem a zároveň povinností obhájce vznést námitku a trvat na řádné 

protokolaci námitky.  

Velice významným procesním úkonem v přípravném řízení je výslech 

obviněného, ke kterému zpravidla dochází hned krátce po zahájení trestního stíhání. 

Úkolem obhájce je především seznámení obviněného s jeho jednotlivými právy a dále 

s významem a průběhem samotného výslechu. Obviněný má především právo 

odmítnout výpověď. Využití tohoto oprávnění je třeba pečlivě uvážit. Obhájce často 

odepření výpovědi v této počáteční fázi trestního stíhání doporučuje, neboť nejsou 

dostatečně známy skutečnosti shromážděné ve spise, čímž je výrazně ztížena patřičná 

příprava na tento výslech. Naopak výpověď obviněného obhájce doporučuje 

v případech, kdy skutečnosti, které může obviněný u výslechu uvést, by mohly výrazně 

přispět ke konečnému vyřízení věci, zejména k zastavení trestního stíhání. Rozhodne-li 

se obviněný vypovídat, pečuje obhájce zejména o ochranu jednotlivých práv 

obviněného a dále o řádný průběh výslechu v souladu s právními předpisy. Absolutně 

neúčinným důkazem by byl výslech obviněného, u něhož jsou dány důvody nutné 

obhajoby, provedený v době, kdy si tohoto obhájce ještě nezvolil či mu dosud nebyl 

soudem ustanoven. To by nezměnilo ani prohlášení obviněného o tom, že na 

přítomnosti obhájce netrvá. Takto provedený výslech obviněného je pro další trestní 

řízení zcela nepoužitelný.   
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Významným oprávnění obhájce v přípravném řízení je i možnost vyhledat, 

předložit nebo navrhnout provedení důkazů. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo 

nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového důkazu.71 

Uzná-li policejní orgán vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k 

podání obžaloby, umožní obviněnému a jeho obhájci v přiměřené době prostudovat 

spisy72 a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Na tuto možnost upozorní obviněného a 

obhájce nejméně tři dny předem. Uvedenou lhůtu lze se souhlasem obviněného a 

obhájce zkrátit. Pokud k upozornění obhajoby na možnost prostudovat spis a učinit 

návrh na doplnění vyšetřování nedojde, jedná se o závažné porušení práva obviněného 

na obhajobu. Navrhne-li obhajoba doplnění vyšetřovaní a policejní orgán nepovažuje 

navrhované doplnění za nutné, odmítne je. O těchto úkonech učiní policejní orgán 

záznam ve spise a o odmítnutí návrhů na doplnění vyšetřování vyrozumí obviněného 

nebo obhájce. Nevyužijí-li obviněný nebo obhájce možnosti prostudovat spisy, ačkoliv 

na ni byli řádně upozorněni, učiní o tom policejní orgán záznam do spisu a postupuje 

dále, jako by k tomuto úkonu došlo.73  

Závěrem této kapitoly bych ráda zmínila úlohu obhájce v případě vzetí 

obviněného do vazby. „Vazba je institut trestního řízení, jehož použitím je obviněný na 

základě rozhodnutí soudu dočasně zbaven osobní svobody, aby mu bylo zabráněno 

vyhýbat se trestnímu stíhání nebo trestu, mařit objasňování skutečností závažných pro 

trestní stíhání nebo pokračovat v trestné činnosti.“74 Tento institut výrazně zasahuje do 

osobních práv obviněného, smít tak být použit pouze na základě rozhodnutí soudu, a jen 

z důvodů a na dobu stanovenou zákonem.75  Protože jsou faktické možnosti obhajoby 

obviněného vazebním trestním stíháním výrazně ztíženy, musí mít obviněný v případě 

vzetí do vazby  obhájce (nutná obhajoba). Na obhájce jsou přitom kladeny zvýšené 

nároky a povinnosti, kterých by si měl být obhájce dobře vědom. Obhájce musí plně 

respektovat presumpci neviny v tónu korespondence i ve způsobu jednání s obviněným. 

Měl by projevovat šetrnost k duševnímu stavu člověka, jehož svoboda je omezena a 

který prodělává psychické útrapy spojené s trestním procesem. Jak veškerý písemný 

styk s obviněným, tak i porady by měl obhájce vyřizovat s největším možným 

                                                 
71 § 89 odst. 2 TŘ 
72 celý spis, originál, s řádně očíslovanými listy včetně všech příloh 
73 § 166 odst. 1, 2 TŘ 
74 Císařová, D., Fenyk, J, Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha, Aspi 2008, str. 241 
75 čl. 8 odst. 5 Listiny základních práv a svobod 
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urychlením. První rozmluvu by měl uskutečnit bez prodlení pro převzetí věci, další pak, 

je-li to v zájmu obhajoby, a pokud možno i v dalších případech, kdy si to obviněný 

přeje a obhájci osobně či substitutovi v tom nebrání žádné vážné důvody. Rozmluva 

s obviněným ve vazbě mu přitom musí být umožněna kdykoliv, ve věznici v místnosti 

k tomu určené, a to bez přítomnosti třetích osob. Nepřípustná je kontrola korespondence 

mezi obviněným a jeho obhájcem. Ta by v praxi neměla nahrazovat osobní porady a 

rozmluvy, nýbrž je pouze doplňovat.  Obhájce musí  dbát o to, aby vazba co nejméně 

omezovala obviněného v možnostech obhajoby. Nejsou-li zákonné vazební důvody 

přesvědčivě opřeny o spolehlivě zjištěné skutečnosti nebo jestliže takové důvody 

pominuly, měl by obhájce usilovat o ukončení vazby. Proti usnesení o vzetí do vazby je 

obhajoba oprávněna podat stížnost. Dále může podat i žádost o propuštění z vazby nebo 

žádost o nahrazení vazby zárukou, dohledem nebo slibem. Jeví-li se vhodné nahrazení 

vazby zárukou, je zpravidla na obhájci, aby se spojil s některým se zájmových sdružení 

nebo s důvěryhodnou osobou, schopnou příznivě ovlivňovat chování obviněného a 

projednal s ní možnost nabídnutí záruky za svého klienta. Podobnou úlohu má obhájce i 

v případě nahrazení vazby peněžitou zárukou. Nedisponuje-li sám obviněný 

předpokládanými finančními prostředky, obhájce se obrací po poradě s obviněným na  

osobu, která by byla schopna a ochotna potřebnou peněžitou částku  jako peněžitou 

záruku nabídnout a složit. V takovém případě je vhodné, aby obhájce takovou osobu 

poučil o podstatě obvinění, o skutečnostech, v nichž je shledáván důvod vazby a také o 

případech, kdy peněžitá záruka připadne státu.76  

  

 

6.2 Předběžné projednání obžaloby 

 

 Na přípravné řízení může navázat, nařídí-li to předseda senátu77, předběžné 

projednání obžaloby. Hlavním účelem tohoto projednání je především prověření 

přípravného řízení z hlediska zákonnosti a dále prověření výsledků přípravného řízení, 

                                                 
76 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
244 - 252 
77 § 185 odst. 1 TŘ: Obžalobu u soudu podanou přezkoumá předseda senátu a podle jejího obsahu a podle 
obsahu spisu posoudí, zda je ji nutno předběžně projednat v zasedání senátu anebo zda může nařídit o ní 
hlavní líčení.   
     § 314c odst. 1, věta první TŘ: Samosoudce obžalobu a návrh na potrestání předběžně neprojednává, 
přezkoumává je však z hledisek uvedených v § 181 odst. 1 a § 186.  
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které musí odůvodňovat postavení obviněného před soud. Rozhodně by předběžné 

projednání obžaloby nemělo nahrazovat přípravné řízení, případně odstraňovat vady 

přípravného řízení, stejně tak by nemělo řešit otázku viny na podkladě zevrubného  

rozboru a hodnocení důkazů tak, jako při hlavním líčení.78  

Podle ustanovení § 185 odst. 2 TŘ může předseda senátu k usnadnění 

rozhodnutí, zda nařídit předběžné projednání obžaloby, vyslechnout obviněného a 

opatřit potřebná vysvětlení. Tohoto výslechu se může účastnit pochopitelně i obhájce, 

jehož úloha zde bude především v osvětlení účelu a důvodu tohoto výslechu. Výslech 

obviněného nesmí být zaměřen k předmětu obvinění.  

Mezi důvody k nařízení předběžného projednání obžaloby, uvedené v § 186 TŘ, 

mimo jiné patří i  podezření předsedy senátu, že přípravné řízení nebylo provedeno 

podle zákona, neboť v něm byly závažným způsobem porušeny procesní předpisy, 

zejména ustanovení zajišťující právo obhajoby, a takové porušení procesních předpisů 

nelze napravit v řízení před soudem. Zdůraznila bych, že se musí jednat o závažné 

porušení právních předpisů a zároveň toto porušení nelze napravit v řízení před soudem. 

Důvodem k předběžnému projednání obžaloby a následnému vrácení věci státnímu 

zástupci k došetření dle ustanovení § 188 odst. 1 písm. e) TŘ bude vždy provedení 

přípravného řízení bez toho, aniž by měl obviněný obhájce, ačkoliv se jedná o případ 

nutné obhajoby. „Avšak pokud by nebylo možno daný důkaz provést v přípravném 

řízení znovu za účasti obhajoby, pak by vrácení věci do tohoto stadia bylo jen 

formálním úkonem a vedlo by jen k průtahům v řízení. Takovou vadu již nelze ani 

vrácením věci státnímu zástupci zhojit, jestliže nelze vadný postup nahradit postupem 

jiným, u něhož by mohla obhajoba mohla svá práva v plné míře podle zákona uplatnit, a 

proto soud po projednání věci v hlavním líčení rozhodne na základě těch důkazů, které 

mohou být pro takové rozhodnutí podkladem.“79 Za závažné porušení předpisů 

zajišťující právo obhajoby je například i neupozornění obhájce na možnost prostudovat 

vyšetřovací spis a učinit návrh na doplnění vyšetřování nebo neuvědomění obhájce o 

době a místu konání výslechu svědka, přestože obhájce požádal o účast na 

vyšetřovacích úkonech.  

                                                 
78 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
288  
79 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
289 
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Obhajoba předběžné projednání obžaloby navrhuje s cílem vyhnout se hlavnímu 

líčení. Návrh na předběžné projednání obžaloby často doplňují o návrh na zastavení 

trestního stíhání, kterému však většinou není vyhovováno, neboť pochybnosti, nejistota 

a rozpory v důkazech obsažených v podané žalobě a přiloženém spisu jsou vyřešeny 

zpravidla až v hlavním líčení. V případě existence důkazů, které jsou zcela jednoznačně 

ve prospěch obviněného, už většinou dochází k zastavení trestního stíhání mnohem 

dříve, a to státním zástupcem po skončení vyšetřování.80       

 Jedním z možných rozhodnutí soudu v této části řízení je i podmíněné zastavení 

trestního stíhání podle § 307 TŘ nebo schválení narovnání podle § 309 odst. 1 TŘ. Jsou-

li splněny předpoklady pro použití těchto odklonů, měl by obhájce tento, pro 

obviněného mnohem příjemnější způsob vyřízení věci, iniciovat.   

 Závěrem kapitoly bych ráda zmínila, že předběžné projednání obžaloby se dle § 

187 odst. 1 TŘ koná v neveřejném zasedání. Avšak může být nařízeno, považuje-li to 

předseda senátu za potřebné, i veřejné zasedání. V takovém případě se veřejného 

zasedání o předběžném projednání obžaloby může samozřejmě účastnit i obviněný a 

obhájce.  

 

 

6.3 Hlavní líčení 

 

 V hlavním líčení, pokud se ve věci koná,81 by mělo vyvrcholit dosažení účelu 

trestního řízení, jímž je zejména náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání 

jejich pachatelů podle zákona. Na základě podané obžaloby v něm soud provádí důkazy 

za účasti procesních stran (hlavní líčení by mělo být těžištěm dokazování) a rozhoduje o 

vině a trestu obviněného. Obecně tak bývá hlavní líčení charakterizováno jako 

nejdůležitější stádium trestního řízení. Přípravné řízení a předběžné projednání 

                                                 
80 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
295  
81 O podané obžalobě může soud rozhodnout i jinak než nařízením a provedením hlavního líčeni, např. 
rozhodnutím podle § 188 odst. 1, 2 TŘ  po předběžném projednání obžaloby, rozhodnutím mimo hlavní 
líčení podle § 231 TŘ či vydáním trestního příkazu ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném 
přípravném řízení podle § 314e TŘ.  
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obžaloby jsou svou podstatou jen přípravou k hlavnímu líčení a vytvářejí předpoklady 

pro jeho konání. V hlavním líčení je zároveň prostor pro nejširší uplatnění obhajoby. 82 

 Hlavní líčení probíhá podle přesně stanovených procesních pravidel. Už před 

zahájením tohoto stádia, musí předseda senátu učinit celou řadu úkonů, aby mohlo 

hlavní líčení vůbec proběhnout. Z hlediska obhajoby je důležité zejména řádné doručení 

opisu obžaloby83 jak obžalovanému tak obhájci (s výjimkou řízení proti uprchlému, kde 

se obžaloba doručuje jen obhájci), a to tak, aby k doručení došlo nejpozději 

s předvoláním k hlavním líčení nebo s vyrozuměním o něm,84 a dále řádné předvolání 

obžalovaného k hlavnímu líčení a vyrozumění obhájce o konání hlavního líčení. Den 

hlavního líčení musí předseda senátu přitom stanovit tak, aby obžalovaný od doručení 

předvolání a státní zástupce a obhájce od vyrozumění měli minimálně lhůtu pěti 

pracovních dnů k přípravě. S jejich souhlasem lze tuto lhůtu zkrátit, avšak pokud jde 

obžalovaného jen tedy, jestliže se k hlavnímu líčení dostaví a o jeho provedení výslovně 

žádá.85 V ostatních případech musí soud hlavní líčení odročit, přičemž nelze sčítat 

dohromady lhůtu k přípravě hlavního líčení se lhůtou k odročenému hlavnímu líčení. 

Osoby, jimž se doručuje opis žaloby, soud dále dle ustanovení § 196 odst. 2 TŘ vyzývá 

k včasnému sdělení návrhů na provedení dalších důkazů u hlavního líčení a uvedení 

okolností, které mají být těmito důkazy objasněny. Je na obhajobě, jak se k této výzvě 

postaví, neboť nesplnění výzvy nemůže být nijak sankciováno. Naopak procesní strany 

jsou oprávněny předložit své návrhy teprve v hlavním líčení podle vývoje dokazování 

kdykoliv v jeho průběhu, a to případně i v závěrečné řeči, a soud je povinen se těmito 

návrhy zabývat a v případě důvodnosti je realizovat. V daných případech, zejména 

jedná-li se o doplnění dokazování výslechem svědka či znalce, by však měl mít obhájce 

na paměti, že předsedové senátu nejednou požadují vysvětlení, proč tyto návrhy nebyly 

                                                 
82 Císařová, D., Fenyk, J, Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha, Aspi 2008, str. 456-
457 
83 „Zastupuje-li obhájce obviněného v jedné jeho trestní věci, je soud povinen mu doručit opis žaloby 
nejen v této věci, ale po spojení s dalšími věcmi podle § 23 odst. 1 TŘ též opisy obžalob v těchto dalších 
trestních věcech, byť v nich obviněný nebyl původně obhájcem zastoupen. Po spojení věci totiž obhájce 
obhajuje obviněného pro všechny skutky a trestné činy. Doručení opisů všech obžalob obhájci je natolik 
významné pravidlo zajišťující právo obhajoby, že při jeho porušení odvolací soud musí napadený 
rozsudek zrušit v těch částech, které se týkají skutků a trestných činů uvedených v obžalobách, jež 
obhájci nebyly doručeny, a věc vrátit v tomto rozsahu soudu prvního stupně k novému projednání a 
rozhodnutí, neboť takové pochybení je v odvolacím řízení nezhojitelné.“ (Jelínek, J. a kol.: Trestní 
zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, str. 765) 
84 § 196 odst. 1, 3 TŘ 
85 § 198 TŘ 



 40 

podány již v reakci na výzvu dle §196 odst. 2 TŘ, a obhájce by tak měl být schopen 

vysvětlit, proč dané požaduje až v hlavním líčení, aby v tom soud nespatřoval 

neodůvodněně snahu o vytvoření průtahů v hlavním líčení.86 Navržení důkazů ještě před 

zahájením hlavního líčení může hlavní líčení výrazně urychlit.  

 „Důležitou zárukou obhajoby obviněného je jeho právo účastnit se hlavního 

líčení v každém případě. Bez jeho účasti lze konat hlavní líčení nebo v něm pokračovat 

pouze výjimečně, za splnění podmínek stanovených v § 202 odst. 2, 4 a 587, které mu i 

přes nepřítomnost zaručují v nezbytném rozsahu právo na obhajobu. V případě 

nepřítomnosti obžalovaného u hlavního líčení v důsledku nezodpovědného postupu 

obhájce, který požádal o odročení hlavního líčení a aniž by si ověřil akceptaci jeho 

omluvy soudem odročení mylně předpokládal,  odkazuji na Usnesení Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 12. 1. 2005, spis. zn. 8 Tdo 1500/2004.88  

V případech nutné obhajoby nelze konat hlavního líčení bez přítomnosti 

obhájce, který musí být přítomen během celého trvání hlavního líčení. I jeho krátkodobá 

nepřítomnost by byla v rozporu se smyslem nutné obhajoby, neboť by obžalovanému 

vytvářela těžší procesní pozici. Je-li takový důvod dán, nelze hlavní líčení 

v nepřítomnosti obhájce konat ani tehdy, když o to obžalovaný žádá.“89 Konalo-li by se, 

                                                 
86 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
304-305 
87 § 202 odst. 2 TŘ: V nepřítomnosti obžalovaného může se hlavní líčení provést, jen když soud má za to, 
že lze věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního řízení dosáhnout i bez přítomnosti obžalovaného, a 
přitom a) obžaloba byla obžalovanému řádně doručena a obžalovaný byl k hlavnímu líčení včas a řádně 
předvolán a b) o skutku, který je předmětem obžaloby, byl obžalovaný už některým orgánem činným 
v trestním řízení vyslechnut a bylo dodrženo ustanovení o zahájení trestního stíhání a obžalovaný byl 
upozorněn na možnost prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. § 202 odst. 4 věta první 
TŘ: Hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného nelze konat, je-li obžalovaný ve vazbě nebo ve výkonu 
trestu odnětí svobody nebo jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní 
hranice převyšuje 5 let. § 202 odst. 5 věta první TŘ:  Ustanovení věty první odstavce 4 se neužije, pokud 
obžalovaný požádá, aby hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti.  
88 Argument obviněného, že se nedostavil k hlavnímu líčení, neboť vycházel ze sdělení obhájce o 
nekonání hlavního líčení nelze přijmout. Aniž by byla jakkoliv zpochybňována autorita obhájce v jejich 
vzájemném vztahu, bylo především povinností obviněného, aby svoji neúčast v hlavním líčení sám 
omluvil a aby se přesvědčil o jeho případném odročení, neboť soud prvního stupně žádná opatření 
k odročení hlavního líčení neučinil. Nezodpovědný výkon oprávnění a povinností obhájce v rámci 
smluvního vztahu mezi ním a obviněným a jeho nepříznivé důsledky nemohou být důvodem pro 
odchylné posuzování práv a povinností obviněného. Je věcí obviněného, zda-li, kdy a koho z advokátů 
obhajobou pověří. Za uskutečněnou volbu ovšem obviněný nese odpovědnost sám, a již proto soud není 
oprávněn posuzovat „kvalitu“ obhajoby či „nečinnost“ obhájce. Za splnění svých povinností odpovídá 
obhájce nikoli soudu ale obviněnému. 
89 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
306-308 
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došlo by k závažnému porušení práva na obhajobu a důkazy provedené v nepřítomnosti 

obhájce by byly vůči obžalovanému neúčinné.90 

 Po zahájení hlavního líčení sdělením věci, která bude projednávána, po 

přednesení obžaloby státním zástupcem a vyjádření poškozeného vyslechne předseda 

senátu obžalovaného k obsahu obžaloby, a byl-li uplatněn nárok na náhradu škody, též 

k tomuto nároku. Obžalovaný s obhájcem by neměli přípravu na tento výslech a vůbec 

celé hlavní líčení podcenit. Rozhodně by se jen tak neměli vzdávat oprávnění 

nahlédnout do spisu při skončení vyšetřování nebo alespoň po podání obžaloby. Ve 

spise se může například nacházet celá řada nevyvratitelných a nezpochybnitelných 

usvědčujících důkazů. Všechny tyto důkazy je nutno reálně zvážit a v souladu s tím 

upravit a zaměřit obhajobu. Obžalovaný se tím může vyvarovat tomu, že by se svým 

tvrdošíjným popíráním činu zbavoval možných polehčujících okolností při ukládání 

trestu. Obhajobu usnadňuje i seznámení se s protokolem o dřívější výpovědi 

obžalovaného. Obžalovaný nemusí přemýšlet nad tím, co již jednou do protokolu uvedl, 

naopak může ze své původní výpovědi vycházet a s přihlédnutím k důkazům, které 

svědčí proti němu, může svou dřívější výpověď doplnit, rozšířit a konkretizovat. 

Vypovídá-li pak obžalovaný v rozporu s dřívější výpovědí, může se připravit na 

dotázání soudu ohledně těchto změn tak, aby poskytl soudu věrohodné a uspokojivé 

vysvětlení. Pečlivě je třeba zvážit, zda je vůbec vhodné, aby obžalovaný v hlavním 

líčení vypovídal. To lze posoudit pouze s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem 

případu. Uvedl-li obžalovaný všechny skutečnosti ve svůj prospěch již při výslechu 

před vyšetřovatelem a má-li obavu, že by si v hlavním líčení z jakýchkoliv důvodů 

odporoval, může být odepření výpovědi v souladu s jeho zájmem. Naopak v rozporu 

s jeho zájmem by bylo odepření výpovědi v případě, kdy s obžalobou nesouhlasí a 

zbavuje-li se tím obžalovaný možnosti objasnit své stanovisko před soudem a uvádět 

konkrétní skutečnosti ve svůj prospěch. Výslech obžalovaného je často základem 

obhajoby obžalovaného.91 Z odmítnutí obviněného vypovídat přitom nelze dovozovat 

žádné závěry o vině obviněného. Rozhodne-li se obžalovaný vypovídat, není na rozdíl 

od svědka povinen vypovídat pravdivě. Podrobně se problematice nepravdivé výpovědi 

                                                 
90 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 
2009, str. 539 
91 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
310-317 
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obžalovaného, zejména v/bez součinnosti s obhájcem, věnoval JUDr. Václav Mandák, 

CSc., v části svého článku Meze trestní obhajoby – nástin základních otázek, 

uveřejněném v Bulletin advokacie č. 10.92   

 V případě několika obžalovaných musí předseda senátu podle § 208 TŘ učinit 

opatření, aby obžalovaný byl vyslýchán v nepřítomnosti spoluobžalovaných, aby se 

jejich výpovědi vzájemně neovlivňovaly. Obžalovaný je pak jen s obsahem výpovědi 

spoluobžalovaných seznámen, a to ještě v průběhu dokazování. Toto opatření o 

odděleném výslechu se nesmí dotknout obhájce. Ten může být přítomen při výslechu 

všech obžalovaných a může jim případně i klást otázky. 

 Podle ustanovení § 89 odst. 2 věta druhá může každá ze stran důkaz vyhledat, 

předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo 

nevyžádal orgán činný v trestním řízení není důvodem k odmítnutí takového důkazů. 

Aktivní účast obhajoby na dokazovaní může být významnou skutečností, která přispěje 

k náležitému zjištění skutkového stavu a tím i ke spravedlivému rozhodnutí. „Navrhuje-

li obhajoba provedení důkazů k prokázání svého tvrzení, a to zákonem stanoveným 

způsobem, není soud povolán k tomu, aby provedení takových důkazů bez dalšího 

odmítl, případně se takto navrženými důkazy nezabýval, či na návrh na jejich provedení 

nereagoval. Případné odmítnutí provést takto navržené důkazy musí být odůvodněno 

vyčerpávajícím a přesvědčivým způsobem prokazujícím nepotřebnost či nadbytečnost 

takového dokazování, obzvláště za situace, kdy existuje řada dalších skutečností 

vedoucích k odůvodněnému závěru, že celé trestní řízení nebylo vedeno objektivně a 

zjevně nerespektovalo základní zásady spravedlivého procesu.“93 Za důkaz přitom může 

sloužit vše, co může přispět  k objasnění věci. Okruh důkazů není nijak omezen. Při 

navrhování důkazů ale musí mít obhájce vždy namysli, že je oprávněn navrhnout, jen 

takový důkaz, který bude ve prospěch obžalovaného. Není vhodné navrhnout výslech 

svědka, o kterém přesně neví, co může vypovědět. Stejně tak není vhodné položit 

svědkovi otázku, na níž nemůže objektivně předpokládat odpověď, která by byla ve 
                                                 
92 „Obžalovaný může lhát bez toho, že by mu k tomu obhájce radil, ale může tak činit v součinnosti 
s obhájcem či dokonce na jeho přímou radu. Rada ke lživé výpovědi je však v rozporu s etickými 
principy výkonu povolání advokáta. Za takový postup by mohl být obhájce kárně postižen. Samotné 
poučení obžalovaného obhájcem o tom, že smí lhát, bez návodu na lživou obhajobu lze považovat za 
přípustné. Jestliže by ale obhájce obžalovanému přímo radil či jej naváděl, aby se hájil lživě, šlo by již o 
obhajobu nepřípustnou. Pokud však obžalovaný bez návodu obhájce a bez jeho aktivní součinnosti 
vypovídá nepravdu, není úkolem obhájce, aby sehrál roli žalobce. I tehdy je jeho povinností hájit zájmy 
klienta.“ 
93 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 5. 1997, spis. zn. III. ÚS 51/96.  
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prospěch obžalovaného. Klást vyslýchaným otázky přitom obhájce může jen se 

souhlasem předsedy senátu, a to zpravidla tehdy, když předseda senátu své dotazy 

skončil a když už nemají otázek členové senátu.94 Obhájce (i obžalovaný) a státní 

zástupce, se nemusí spokojit pouze s kladením otázek, ale může i žádat, aby mu bylo 

umožněno provést důkaz, zejména výslech svědka nebo znalce. Předseda senátu této 

žádosti vyhoví zejména tehdy, jestliže jde o důkaz prováděný k jejich návrhu nebo jimi 

opatřený a předložený. Není povinen však vyhovět, jedná-li se o výslech obviněného, 

výslech svědka mladšího než patnáct let, nemocného nebo zraněného svědka, anebo 

jestliže by to nebylo vhodné z jiného závažného důvodu. Jestliže je výslech stejného 

svědka nebo znalce navrhován jak státním zástupcem tak obžalovaným nebo obhájcem, 

a obě strany žádají o provedení výslechu, rozhodne o osobě, která provede výslech, po 

vyjádření obou stran předseda senátu. Provádění výslechu některou z uvedených stran 

může předseda senátu přerušit jen tehdy, není-li výslech prováděn v souladu se 

zákonem, na vyslýchaného je činěn nátlak nebo je výslech veden jiným nevhodným 

způsobem, anebo předseda senátu nebo člen senátu považuje za nezbytné položit 

vyslýchanému otázku, jejíž položení není možno odložit na dobu po provedení 

takového výslechu nebo jeho části.95 Současná právní úprava tedy umožňuje provádění 

výslechu vždy jen jedné straně, zatímco druhá strana má jen právo na doplňující otázky. 

To však znamená porušení zásady rovnosti stran při dokazování. Koncepčně je tak teorií 

navrhováno zavedení střídavého výslechu stranou obhajoby a stranou obžaloby.96 

Pokud má obviněný obhájce, měl by využívat oprávnění uvedené v § 215 odst. 2 

zásadně obhájce, nikoliv obžalovaný, který je v hlavním líčení zpravidla pod vlivem 

stresu a emocí. Z praxe jsou známé případy, že si obžalovaný impulzivním a emotivním 

chováním, nevhodnou formulací otázek  a projevem nesouhlasu s výpovědí spíše 

přitěžuje. Často tím i neguje efekt otázek pokládaných obhájcem.97   

V souvislosti s důkazními prostředky bych se ještě ráda krátce pozastavila u 

znaleckých posudků opatřovaných ať už orgány činnými v trestním řízení nebo 

stranami. V případě přibrání znalce může obhajoba vznést námitky proti osobě znalce, 

                                                 
94 § 215 odst. 1 TŘ 
95 § 215 odst. 2 TŘ 
96 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 
2009, str. 782 
97 Vantuch, P.: K možnosti účasti obhajoby na dokazování v hlavním líčení po 1.1.2002. Bulletin 
advokacie,č. 11-12, r. 2003, str. 61 
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proti odbornému zaměření znalce nebo proti formulaci otázek položených znalci. 

Vyhoví-li pak předseda senátu těmto námitkám a trvají-li důvody pro vyžádání 

znaleckého posudku učiní předseda senátu opatření k vyžádání znaleckého posudku 

jiným znalcem nebo podle jinak formulovaných otázek. V určitých případech může 

obhajoba podat i návrh na přibrání státního orgánu, vědeckého ústavu, vysoké školy 

nebo instituce, specializované na znaleckou činnost k podání znaleckého posudku nebo 

přezkoumání znaleckého posudku podaného znalcem. 98 

Další pro obhajobu velice důležité oprávnění je stanovené v § 214 TŘ, podle 

kterého musí být obžalovaný po každém důkazu dotázán, zda se chce k němu vyjádřit, 

kdy jeho vyjádření je nutno zapsat do protokolu. Tímto obžalovaný realizuje své právo 

na vlastní obhajobu, a to vyjádřením vlastního stanoviska ke všem provedeným 

důkazům, čímž může ovlivnit úvahy soudu při hodnocení důkazů.   

Závěrnou část hlavního líčení tvoří závěrečné řeči k tomu oprávněných osob a 

poslední slovo obžalovaného.  

Obsahové zaměření závěrečných řečí není v trestním řádu nikde stanoveno. 

Neměly by jen vybočovat z rámce projednávané věci, neboť v takovém případě je může 

předseda senátu podle § 216 odst. 4 TŘ přerušit. „Jejich obsahem bude zpravidla 

poukaz na skutkovou a právní stránku předmětu řízení, jak se stranám jeví z důkazů 

provedených v hlavním líčení, dále pak na okolnosti týkající se případného ukládání 

trestu či rozhodování o náhradě škody nebo o ochranném opatření.“99 Jako první pronáší 

svou závěrečnou řeč státní zástupce, jako poslední, v zájmu co nejširšího uplatnění 

práva na obhajobu, obhájce obžalovaného, popřípadě sám obžalovaný. „Pokud má 

obžalovaný obhájce, není nutné aby sám využil závěrečné řeči, neboť za něj promluví 

obhájce. Právě obhájce bude ve své závěrečné řeči shrnovat výsledky dokazování při 

hlavním líčení, poukáže na skutkovou a právní stránku předmětu řízení a přednese 

závěrečný návrh. Protože celou závěrečnou řeč pronáší obhájce jménem obžalovaného a 

po poradě s ním, je v praxi nejčastější, že obžalovaný se po udělení závěrečného slova 

ztotožní se závěrečnou řečí svého obhájce. Je však také možné, aby obžalovaný 

obhájcovu závěrečnou řeč v určitém smyslu doplnil, nebo zdůraznil to, co považuje za 

potřebné. Pokud obžalovaný spáchání trestného činu doznává, je vhodné aby ve své 

závěrečné řeči osobně vyjádřil, že svého činu lituje, popřípadě zdali nahradil 
                                                 
98 § 105 odst. 3 a § 110 TŘ 
99 Císařová, D., Fenyk, J, Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha, Aspi 2008, str. 474 
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způsobenou škodu, nebo že se dohodl s poškozeným na způsobu úhrady. Pokud 

obžalovaný spáchání skutku popírá, je možné aby v závěrečné řeči sdělil soudu své 

stručné stanovisko, případně odůvodnění proč skutek nespáchal či spáchat nemohl.“100 

Jestliže si obhájce nevystačí jen s jedním závěrečným návrhem, žádné ustanovení 

zákona mu nebrání, aby ve své závěrečné řeči vyslovil alternativní petit. Například 

může navrhnout zproštění obžaloby, neboť nebylo dostatečně prokázáno spáchání 

skutku obžalovaným, a zároveň, pro případ, že by soud přeci jen shledal skutkový stav 

za prokázaný, uložení podmíněného trestu odnětí svobody. Takový petit pak obsáhne 

předpokládaná rozhodnutí soudu ve sporných otázkách, závisející pouze na úvaze 

soudu. „Jestliže se po řeči obhájce nebo obžalovaného ujal slova znovu státní zástupce, 

má obhájce, popřípadě obžalovaný právo na to odpovědět.“101 Obhájce tak nemusí 

učinit jen proto, že tak učinil státní zástupce. Vhodné je reagovat zejména tehdy, sdělil-

li státní zástupce skutečnosti, kterými se obhajoba v závěrečné řeči nezabývala či je-li 

třeba argumenty doplnit a zdůraznit. Nevhodné je naopak zopakování závěrečné řeči.  

Jak už jsem již výše zmínila, právo posledního slova (§ 217 TŘ) náleží pouze 

obžalovanému. Není tedy možné, aby obhájce obžalovaného v tomto právu zastoupil. 

Obhájce by jen měl obžalovanému doporučit, co je vhodné uvést. Příhodné je zaměření 

se na otázku viny, trestu, osobních poměrů a dosavadního života, zejména pokud je 

obžalovaný bezúhonný, vyjádření pocitů z průběhu trestního řízení, případně lítosti nad 

činem, a to pokud možno věcně a stručně. Posledním slovem může obžalovaný ovlivnit 

ve svůj prospěch úvahy soudu bezprostředně před jeho rozhodováním, neměl by ho tak 

určitě podcenit. Během tohoto projevu nesmějí být obžalovanému ani soudem, ani 

nikým jiným kladeny otázky. Předseda senátu je však oprávněn přerušit poslední slovo, 

pokud by zřejmě vybočovalo z rámce projednávané věci nebo by působilo urážlivě či 

rušivě (§ 203 odst. 2 TŘ).102 

Na závěr této kapitoly bych ráda zdůraznila oprávnění vyplývající z § 203 odst. 

3 TŘ, které stanoví, že každý, kdo se cítí opatřením předsedy senátu při řízení hlavního 

líčení zkrácen, může žádat, aby danou věc rozhodl senát. Každou takovou žádost včetně 

rozhodnutí o ní, je třeba zaznamenat v protokole. Obhájce je oprávněn žádat o 

                                                 
100 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
337 
101 § 216 odst. 3 TŘ 
102 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
338-339 
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rozhodnutí senátu například v případě nepřipuštění otázky obhajoby na vyslýchaného 

svědka  či v případě přerušení závěrečné řeči nebo posledního slova předsedou senátu. 

Senát pak o žádosti rozhodne usnesením, kdy buď žádost zamítne nebo zruší opatření 

předsedy senátu a nahradí je vlastním rozhodnutím. 

        

 

6.4 Obhájce a opravné prostředky 

 

 Považuji za nezbytné opětovně zdůraznit, že v této části mým cílem není shrnutí 

výkladů ohledně jednotlivých opravných prostředků. Nebudu se tak zabývat 

oprávněnými osobami, lhůtami a místy podání, obsahem či důvody podání jednotlivého 

opravného prostředku ani průběhem opravného řízení a rozhodnutími v nich učiněných. 

Chci se zaměřit pouze na postavení obhájce a na jeho nejdůležitější práva  a povinnosti. 

Nejvíce prostoru přitom budu věnovat odvolání.  

    Především je nutné si uvědomit, že obhájce nemá samostatné právo podávat 

opravné prostředky. Jednak trestní řád obhájce jako oprávněnou osobu neuvádí, jednak 

dané vyplývá z celkového postavení obhájce v trestním řízení. Jak již bylo výše 

uvedeno, obhájce není subjektem trestního řízení. Ten vystupuje v řízení vždy jménem 

obviněného, nikoliv jménem vlastním. To musí platit i pro opravné řízení, které tak 

obhájce může iniciovat  pouze v zastoupení obžalovaného (za něj, jeho jménem). Je-li 

obžalovaný zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost 

k právním úkonům omezena, může obhájce podat opravný prostředek v jeho prospěch  i 

proti vůli obžalovaného, a však opět podává opravný prostředek jen jménem 

obžalovaného. Danou problematikou se již několikrát zabýval i Nejvyšší soud ČR.103 

V daných rozhodnutích zdůraznil podávání odvolání obhájcem vždy jen v zastoupení 

obviněného, avšak mimo jiné zároveň uvedl, že skutečnost, že pod textem odvolání je 

uvedeno pouze jméno obhájce, a nikoliv také jméno obviněného, není bez dalšího 

důvodem pro zamítnutí odvolání jako podaného osobou neoprávněnou. Obhajoba tak 

nečiní v domnění, že má samostatné odvolací právo. Opačný výklad by vedl 

k neudržitelnému formalismu a zpochybnění stávající a i soudy všech stupňů 

respektované praxe, kdy obhájci obviněných osob obvykle v rámci procesních úkonů 
                                                 
103 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2002, spis. zn. 3 Tdo 294/2002, Usnesení Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 20. 8. 2002, spis. zn. 11 Tdo 504/2002. 
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užívají při jednání za obviněného formulací jako „my navrhujeme, já navrhuji, obhajoba 

uvádí, obhajoba má za to, …“.  

 Vhodnost napadení rozhodnutí opravným prostředkem musí obžalovaný vždy 

pečlivě zvážit. Úvahy obžalovaného v tomto rozhodování výrazně ovlivňují stanoviska 

a argumenty obhájce, který je však vždy povinen respektovat konečné stanovisko 

obžalovaného. Rozhodne-li se například obžalovaný nepodat opravný prostředek, ač se 

jeví důvodný, je na obhájci, aby obžalovanému vysvětlil, proč je vhodné opravný 

prostředek podat. Pokud však i přes toto zdůvodnění obžalovaný trvá na nepodávání 

opravného prostředku, je tímto pokynem obhájce vázán, není-li obžalovaný 

nesvéprávný, bez ohledu na své přesvědčení a právní názor. O tom, že o podání 

opravných prostředků rozhoduje především obžalovaný, svědčí i právní úprava 

vztahující se k zpětvzetí odvolání podaného ve prospěch obžalovaného oprávněnými 

osobami nebo za obžalovaného obhájcem či zákonným zástupcem. Ti tak totiž mohou 

učinit pouze se souhlasem obžalovaného.104 V praxi v takovém případě požaduje soud 

po obhájci výslovný souhlas udělený obžalovaným písemnou formou nebo přímo 

spolupodepsání zpětvzetí odvolání obžalovaným, které jménem obžalovaného podal 

obhájce.105 

Chce-li obžalovaný opravný prostředek podat, je obhájce povinen dbát dodržení 

zákonných ustanovení o náležitostech a lhůtě k podání. Za povinnost obhájce lze 

považovat i podrobné odůvodnění opravného prostředku. Příhodné je vyčkat na 

doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, aby mohlo být v opravném prostředku 

reagováno na všechny argumenty soudu.  

V případě, že odvolání obžalovaného zastoupeného obhájcem106 nesplňuje 

náležitosti obsahu odvolání, vyzve předseda senátu obžalovaného k odstranění vad, a to 

v pěti denní lhůtě. Obžalovanému, který nemá obhájce, je poskytovaná širší ochrana. K 

odstranění vad mu totiž předseda senátu stanoví lhůtu osmidenní a potřebně ho přitom 

poučí. Nevede-li to k nápravě nebo vyžaduje-li to povaha věci a obžalovaný si obhájce 

nezvolí, může mu dokonce předseda senátu, ačkoliv nejsou dány důvody nutné 

obhajoby, obhájce ustanovit. Učinit tak může buď pouze za účelem odůvodnění 

                                                 
104 § 250 odst. 3 TŘ 
105 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
345 
106 odvolání podané za obžalovaného jeho obhájcem, nebo odvolání podané obžalovaným, který má 
obhájce 
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odvolání nebo pro celé odvolací řízení.107 Část teorie by však pro tyto případy uvítala 

úpravu, která by soudu nedávala prostor pro uvážení, ale soud vždy k ustanovení 

obhájce zavázala.108 K následkům nedodržení lhůty k odstranění vad odvolání bych pak 

ráda odkázala na Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 5. 2009, spis. zn. 7 Tdo 

481/2009.109 

Obžalovaný, stejně jako jiný procesní subjekt, který může být opravným 

prostředkem dotčen, má právo vyjádřit se k opravnému prostředku. Jedná-li se o 

opravný prostředek podaný státním zástupcem v neprospěch obžalovaného, je žádoucí, 

aby se obžalovaný vyjádřil, neboť soud, který bude o podaném opravném prostředku 

rozhodovat, bude znát argumentaci obžalovaného. Má-li obžalovaný obhájce, je 

vyjádření k opravnému prostředku běžnou reakcí. 

Opravné prostředky soud projednává ve veřejném zasedání.110 Při veřejném 

zasedání konaném o odvolání musí mít obžalovaný obhájce ve všech případech, kdy ho 

musí mít při hlavním líčení.111 V řízení o mimořádných opravných prostředcích pak 

musí být odsouzený zastoupen obhájcem v případech stanovených § 36a odst. 2 TŘ.112   

Přítomnost obhájce na veřejných zasedáních o opravných prostředcích se tak odvíjí od 

institutu nutné obhajoby. O dni veřejného zasedání musí být přitom obhájce vyrozuměn 

tak, aby mu od doručení zbývala alespoň pětidenní lhůta k přípravě.113 

Veřejné zasedání je zahájeno soudem přednesením napadeného rozhodnutí a 

podáním zprávy o stavu věci. Poté osoba, která svým návrhem dala podnět k veřejnému 

zasedání, svůj návrh přednese a odůvodní. Odvolání obžalovaného zpravidla přednáší a 

odůvodňuje obhájce obžalovaného. Není-li však obžalovaný obhájcem zastoupen, musí 

přítomný obžalovaný odvolání přednést a odůvodnit sám. To bývá částí teorií 

                                                 
107 § 251 odst. 1, 2 TŘ 
108 Mandák, V.: Povinnost odůvodnit odvolání v trestních věcech. Bulletin advokacie, č. 6-7, r. 2000, str. 
60  
109 V dané věci sice obhájce reagoval na výzvu k doplnění odůvodnění odvolání až po určené pěti denní 
lhůtě, avšak v době rozhodování odvolací soud již k dispozici odůvodnění odvolání měl. V takovém 
případě soudní praxe upřednostňuje meritorní projednání odvolání před odmítnutím opravného 
prostředku. V opačném případě by se totiž dávala přednost snadnějšímu způsobu vyřízení věci před 
spravedlivým procesem. Lhůtu pro odstranění vad tak nelze považovat za lhůtu propadnou. Podmínky pro 
odmítnutí odvolání je nutno zjišťovat až ke dni rozhodnutí. 
110 § 263 odst. 1 TŘ, § 265r odst. 1 TŘ, § 274 TŘ, § 286 odst. 1 TŘ  
111 § 263 odst. 3 TŘ, § 202 odst. 4 TŘ, § 36 TŘ 
112 V řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení  o odvolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy 
musí mít odsouzený obhájce, a) jde-li o případy uvedené v § 36 odst. 1písm. a) nebo b), b)jde-li o trestný 
čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, c) jsou-li 
pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit, d) jde-li o řízení proti odsouzenému, který zemřel. 
113 § 233 odst. 2 TŘ 
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kritizováno a navrhuje se pouze oprávnění (nikoliv povinnost) přednést a odůvodnit 

odvolání s tím, že nevyužije-li obžalovaný toto oprávnění, připadne tato povinnost, 

stejně jako v situaci kdy odvolatel není přítomen, soudu.114 Nepodala-li odvolání 

obhajoba, je oprávněna přednést své vyjádření k odvolání a případně navrhnout 

provedení určitých důkazů. Na provádění důkazů se užije ustanovení o provádění 

důkazů v hlavním líčení, na které bych si nyní dovolila odkázat. Obhajoba může opět 

nejen důkazy navrhovat, nýbrž i usilovat o vlastní provádění navržených důkazů. Po 

provedení důkazů udělí předseda senátu slovo ke konečným návrhům. Je-li obviněný 

osobou, která může být přímo dotčena rozhodnutím, má právo mluvit jako poslední.115 

Na závěr této kapitoly bych se ráda krátce pozastavila u dovolání, které trestní 

řád umožňuje obviněnému podat pouze prostřednictvím obhájce. Podání obviněného, 

které nebylo učiněno prostřednictvím obhájce, se nepovažuje za dovolání, byť bylo 

takto označeno. O tom musí být obviněný poučen. 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 obviněnému vrátí s poučením, že dovolání může podat 

pouze prostřednictvím obhájce.116  K vrácení podání přitom soud přistoupí zejména 

tehdy, splňuje-li podání jinak všechny náležitosti dovolání a dosud neuplynula 

dvouměsíční lhůta k podání. „Autoři zákona zde vyšli z předpokladu, že posouzení 

existence důvodů podmiňujících možnost úspěšného podání dovolání a k jejich 

přesnému formulování v samotném textu dovolání jsou nezbytné jednak právní znalosti, 

jednak znalosti dané věci. Tyto předpoklady jsou splněny právě v osobě obhájce, který 

jednak může se znalostí právní úpravy vysvětlit obviněnému, zda k podání dovolání 

v jeho věci jsou zákonné důvody či nikoliv, jednak může dovolání kvalifikovaně 

zpracovat a podat. V praxi se ukazuje, že pokud by dovolání mohli podávat sami 

obvinění, využívali by je bez ohledu na poučení mnohdy jako další řádný opravný 

prostředek.“117 V situaci, kdy obviněný nemá obhájce a chce podat dovolání, musí si 

                                                 
114 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
359  
115 § 235 odst. 3 TŘ 
116 § 265d odst. 2 TŘ 
117 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
413 
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tedy obhájce za tímto účelem zvolit. V samotném řízení o dovolání už však, není-li zde 

důvod nutné obhajoby, obhájce mít nemusí.118 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 
2009, str. 866 



 51 

7. Obhajoba mladistvého 

 

 V této části diplomové práce bych se ráda krátce zmínila o obhajobě 

mladistvého. Řízení ve věcech mladistvích, na které se vedle trestní řádu aplikuje 

speciální právní úprava zakotvená v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, má řadu 

svých specifických odlišností, které se samozřejmě projevují i v obhajobě. Důvodem 

větší pozornosti právní úpravy pro mladistvé pachatele je především snaha o dosažení 

výchovného účelu trestního řízení. V řízení je nutné využít všechny možnosti 

výchovného působení řízení na mladistvého a naopak vyloučit všechny okolnosti a 

vlivy, které by výchovnému účinku mohly být na překážku. S tím souvisejí speciálně 

uplatňované instituty jako jsou osobní a odborné předpoklady osob účastněných na 

vyšetřování, projednávání a rozhodování a spolupráce s orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí a s Probační a mediační službou,119 zjišťování osobních, rodinných i jiných 

poměrů mladistvého důležitých pro volbu prostředků, včetně výchovných, ochranných a 

trestních opatření, vhodných pro nápravu mladistvého, znovuzačlenění do společnosti a 

zamezení opakování provinění,120 ochrana soukromí mladistvého projevující se 

v zákazu zveřejňování informací umožňující identifikaci mladistvého a v omezení 

okruhu osob, které se mohou účastnit hlavního líčení a veřejného zasedání,121 povinná 

přítomnost mladistvého při hlavním líčení a veřejném zasedání, nejedná-li se o řízení 

proti uprchlému,122 nepřípustnost vydání trestního příkazu123 a mnoho dalších. 

Co se týče samotné obhajoby, možnosti samostatné obhajoby jsou v důsledku 

věku a rozumového vývoje u mladistvého výrazně omezeny. Uplatňuje se zde tak 

institut nutné obhajoby, kdy mladistvý musí mít obhájce, i kdyby si ho nepřál (viz. výše 

kapitola 4. 2 Nutná obhajoba), a to od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření 

podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže či jsou vůči němu provedeny úkony podle 

trestního řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení 

úkonů odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit124. Podobně jako u dospělých 

pachatelů, neužije-li mladistvý práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu ho ani jeho 

                                                 
119 § 36 z. o soudnictví ve věcech mládeže 
120 § 55 z. o soudnictví ve věcech mládeže 
121 Oddíl 6, § 52-54, z. o soudnictví ve věcech mládeže 
122 § 64 z. o soudnictví ve věcech mládeže 
123 § 63 z. o soudnictví ve věcech mládeže 
124 § 42 odst. 2 z. o soudnictví ve věcech mládeže 
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zákonný zástupce, může mu ho zvolit jeho příbuzný v pokolení přímém, jeho 

sourozenec, osvojitel, manžel, druh, jakož i zúčastněná osoba. Tyto osoby tak mohou 

učinit i proti jeho vůli. Nevyužije-li mladistvý a oprávněné osoby práva obhájce zvolit, 

je obhájce mladistvému ustanoven dle již výše uvedeného postupu (kapitola 4.4 

Ustanovený obhájce). Opětovně považuji za důležité zdůraznit, že mladistvý si může 

místo ustanoveného obhájce nebo obhájce zvoleného k tomu oprávněnou osobou zvolit 

obhájce jiného125. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže dále konkrétně stanoví 

v jakých případech musí mít mladistvý obhájce ve vykonávacím řízení a v řízení o 

mimořádných opravných prostředcích126. Upozornila bych dále na § 44 v odst. 1 zákona 

o soudnictví ve věcech mládeže, který zužuje výčet osob způsobilých být obhájcem 

mladistvého o obhájce, který současně zastupuje osobu, jejíž zájmy si odporují se zájmy 

mladistvého a nebo o obhájce, který byl takovou osobou zvolen.  

Velkou pozornost a úsilí by měl obhájce vyvinout v případě vzetí obviněného do 

vazby. Ke vzetí mladistvého do vazby by totiž v praxi mělo docházet skutečně jen 

tehdy, nelze-li účelu dosáhnout jinak nebo jiným opatřením, tak jak to vyžadují 

ustanovení § 46 odst. 1 a § 49 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Pravidlem pro 

obhájce by tak mělo být podání stížnosti proti rozhodnutí o vazbě stejně jako zvažování 

nahrazování vazby jiným opatřením v případech, kdy důvody vazby dány jsou.127  

Na závěr této kapitoly bych ráda krátce upozornila na zvláštní úpravu opravných 

prostředků. Okruh osob oprávněných podat opravný prostředek je rozšířen o orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, který tak může učinit i proti vůli mladistvého.128  Proti 

vůli mladistvého může podat opravný prostředek i obhájce, avšak jen do doby, než 

mladistvý dosáhne zletilosti. K podání opravného prostředku ve prospěch mladistvého 

obhájce nepotřebuje ani souhlas jeho zákonných zástupců.129  

                                                 
125 § 44 odst. 2,3 z. o soudnictví ve věcech mládeže 
126 § 42 odst. 3 z. o soudnictví ve věcech mládeže: Ve vykonávacím řízení musí mít mladistvý obhájce, a) 
jestliže soud pro mládež rozhoduje ve veřejném zasedání a mladistvý nedovršil osmnácti let, b) jde-li o 
podmíněné propuštění  z výkonu trestního opatření odnětí svobody mladistvého, který v době konání 
veřejného zasedání nedovršil devatenáctý rok. 
    § 42 odst. 4 z. o soudnictví ve věcech mládeže: V řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o 
dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy musí mít mladistvý obhájce, jestliže v době konání 
veřejného zasedání nedovršil devatenáctý rok.   
127 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
373-375  
128 § 72 odst. 1 z. o soudnictví ve věcech mládeže 
129 Vantuch, P.: Obhajoba obviněného. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha, C.H. Beck, 2002, str. 
374  



 53 

8. Věcný záměr trestního řádu 

 

 „Věcný záměr trestního řádu130 obsahuje základní principy nového trestního 

řádu, který zcela nahradí stávající trestní řád – zákon č. 141/1961 Sb. Věcný záměr 

trestního řádu se zaměřuje na koncepční zpracování základních otázek trestního práva 

procesního, a proto obsahuje především úpravu obecné části trestního řádu a řešení 

důležitých otázek vztahujících se k jednotlivým stadiím trestního řízení. Kromě úpravy 

stávajících institutů trestního práva procesního v návaznosti na potřeby praxe 

předpokládá věcný záměr trestního řádu i zakotvení některých zcela nových institutů do 

trestního práva procesního – a to jak s ohledem na zahraniční zkušenosti a trendy, tak i 

s ohledem na vnitrostátní potřeby.“131 

 Nová právní úprava usiluje především o zrychlení trestního řízení, o posílení 

významu stádia řízení před soudem na úkor přípravného řízení s přihlédnutím 

k požadavku, aby osoba, proti níž se trestní řízení vede, nebyla zjevně nedůvodně 

stíhána nebo nedůvodně stavěna před soud, o posílení kontradiktorních prvků v řízení 

před soudem a zvýšení aktivity procesních stran v řízení před soudem, o zefektivnění 

předběžných opatření, o posílení procesních práv poškozeného a o posílení ochrany 

obětí trestných činů.  

 Postavení obhájce a jeho práva a povinnosti v trestním řízení budou ponechána 

ve stejném rozsahu, jak je tomu u platné právní úpravy. Dojde pouze k rozšíření práv o 

právo žádat místo nebo vedle protokolu o procesním úkonu i kopii zvukového záznamu, 

byl-li pořízen.  

Velkou změnou bude možnost obviněného vzdát se v určitých případech a za 

stanovených podmínek nutné obhajoby. Jedná se o případy, je-li důvodem nutné 

obhajoby výlučně skutečnost, že se stíhání vede pro zvlášť závažný zločin, a přitom se 

nejedná o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody jehož horní hranice 

nepřevyšuje 12 let. Prohlášení o vzdání se nutné obhajoby bude moci učinit obviněný až 

po první poradě s ustanoveným obhájcem. Obviněný může vzít toto prohlášení kdykoliv 

zpět. Nicméně úkony, které se mezitím konaly, se nemusí znovu opakovat jen z důvodu, 

že v té době obviněný nebyl zastoupen obhájcem.   

                                                 
130 dne 6. června 2008 předložen vládě Ministerstvem spravedlnosti 
131 http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460 
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 Pochopitelně bude obhajoba výrazně ovlivněna v souvislosti se zvýšením 

aktivity procesních stran v řízení před soudem. Státní zástupce nově ponese formální 

důkazní břemeno, tedy odpovědnost za neprovedení důkazů v potřebném rozsahu 

prokazujících vinu obžalovaného v řízení před soudem a za neprokázání všech znaků 

trestného činu, pro který byla podána obžaloba. „Strany budou provádět důkazy, jejichž 

provedení navrhly, nebo i když jejich provedení nenavrhly, jde-li o důkazy podle 

předběžných výsledků dosavadního řízení podporující obžalobu (státní zástupce) nebo 

vyvracující čí zeslabující vinu obžalovaného (obžalovaný, případně obhájce). Soud 

bude mít povinnost doplnit dokazování jen tehdy, nebyly-li příslušné důkazy provedeny 

obžalovaným nebo obhájcem, nebo obžalovaný není zastoupen obhájcem a soud má 

závažné pochybnosti o jeho způsobilosti se řádně hájit a v řízení před soudem 

vystupovat, za současné podmínky, že neprovedení důkazů by vedlo k vydání zjevně 

nespravedlivého rozhodnutí.“ Tím bude  posílena i odpovědnost obhájce za náležitý 

výkon obhajoby. Všechny skutečnosti svědčící ve prospěch obviněného by měl obhájce 

uvádět totiž tak, aby podezření z trestného činu mohlo být vyvráceno či zeslabeno v co 

nejkratší době. 132 

 „Přípravné řízení  bude zaměřeno na provedení úkonů, které mají rozhodující 

význam pro řízení před soudem, a na zabránění nadbytečné duplicitě prováděných 

procesních úkonů v přípravném řízení a v řízení před soudem. Budou se tedy provádět 

jen důkazy nezbytné k tomu, aby státní zástupce v řízení před soudem unesl formální 

důkazní břemeno. Obhajoba se bude moci v přípravném řízení zúčastnit jen zásadních 

úkonů procesní povahy, které mají bezprostřední význam pro dokazování v řízení před 

soudem (výslech obviněného, účast při neodkladných a neopakovatelných úkonech, 

úkonech jejichž význam pro další řízení je zásadní, byť se nejedná o úkony neodkladné 

a neopakovatelné, nahlížení do spisu, atd.). Vychází se totiž z toho, že práva obhajoby, 

jejichž realizace je charakteristická pro spravedlivý proces, mají své těžiště v řízení před 

soudem.“133   

 Se souhlasem stran se v řízení před soudem budou moci číst veškeré důkazní 

prostředky bez ohledu na jejich procesní hodnotu. Například může dojít i ke čtení 

                                                 
132 http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460, stručný přehled 
hlavních principů 
133 http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460, věcný záměr  
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záznamů o podaném vysvětlení. Důkazní pole se tím výrazně rozšíří, a však obhajoba o 

to více nesmí podcenit přípravu, aby nedošlo k tomu, že obhájce bude souhlasit se 

čtením záznamu, který není pro obviněného prospěšný. Při splnění zákonem 

stanovených podmínek naopak nebude třeba provádět dokazování o tzv. nesporných 

skutečnostech.  

 Obhajobu posílí i nově zařazené ustanovení, které stanoví, že odsouzení 

obžalovaného nebude moci být výlučně či v rozhodující míře založeno na důkazech, ke 

kterým se neměla obhajoba možnost se vyjádřit, dále na výpovědích svědků, které 

neměla obhajoba možnost vyslechnout nebo jim klást otázky a na výpovědích 

anonymních svědků.  

 Zavádí se tzv. dohoda o vině a trestu. V případech, kdy obviněný prohlásí, že se 

cítí být vinen skutkem, pro který je stíhán, přičemž dosud provedené důkazy a další 

výsledky přípravného řízení budou nasvědčovat pravdivosti jeho prohlášení, bude státní 

zástupce moci s obviněným za účasti obhájce uzavřít dohodu o trestu, případně 

ochranného opatření, o rozsahu a způsobu náhrady škody či vydání bezdůvodného 

obohacení, která poté bude podléhat schválení soudu. Tato dohoda nebude soudem 

schválena jednak v případě procesních pochybeních (obviněný nebude při dohodování 

zastoupen obhájcem), jednak byla-li by dohoda zjevně nepřiměřená či nesprávná. 

Dohoda o vině a trestu má mnoho svých kladných i záporných aspektů. Za výhody 

tohoto institutu lze považovat zjednodušení, zrychlení a zhospodárnění trestního řízení, 

zmírnění konfliktního rázu trestního řízení a posílení role procesních stran134. Proti 

zavedení dohody o vině a trestu svědčí argument, že tyto dohody nemají oporu 

v trestním právu hmotném, argument, že obviněný a orgány činné v trestním řízení 

nejsou „smluvními stranami“, nedisponují oprávněním uzavírat dohody o vině a trestu, 

argument, že cílem procesu je materiální spravedlnost, argument nerovnosti občanů 

před zákonem, neboť za jinak stejných podmínek bude v řízení, ve kterém dojde 

k uzavření dohody o vině a trestu, uložen mírnější trest než v řízení „klasickém“. Dále 

argumenty spojené s problematikou věrohodnosti doznání, ale i některé námitky 

etického, sociologického a ideologického rázu.135 O tom, zda převažují spíše výhody či 

                                                 
134 Strany si budou uvědomovat, že jejich zvýšená aktivita při opatřování důkazů může posílit jejich 
pozici při dohadování.      
135 Více k jednotlivým argumentům - Musil J., Dohody o vině a trestu, in Rekodifikace trestního práva 

procesního, Sborník č. 41, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008, str. 73  
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nevýhody, prozatím vede odborná veřejnost rozsáhlé diskuze. Komu bude dáno za 

pravdu pravděpodobně ukážou až zkušenosti s uplatňováním dohody o vině a trestu 

v praxi. 
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9. Závěr 

 

Vymezení nejdůležitějších práv a povinností obhájce v rámci trestního řízení 

bylo hlavním cílem této diplomové práce. Tento cíl jsem se pokusila splnit nejen 

shrnutím a charakteristikou jednotlivých nejdůležitějších zákonných ustanovení, ale i 

upozorněním na praktickou stránku věci. Jednotlivé právní teorie a názory odborné 

veřejnosti jsem doplnila i bohatou judikaturou, která má postupně čím dál vyšší roli při 

tvorbě, výkladu a aplikaci trestně právních norem, přestože ji stále nelze považovat za 

pramen práva. 

Právo na obhajobu, jakožto souhrn práv, která jsou obviněnému dána 

k provádění obhajoby, v řízení, které se proti němu vede, představuje jedno 

z nejdůležitějších práv této osoby, a jako takové patří k základním občanským právům 

v každém demokratickém a právním státě. Právo na obhajobu přitom neznamená pouze 

to, že je zákonem zřízena možnost mít obhájce, ale je daleko širší a zahrnuje v sobě i 

možnost vyjádřit se, činit návrhy, podávat žádosti, obstarávat a navrhovat důkazy na 

svoji obhajobu, atd.. Činnost obhájce z povolání znamená pouze posílení a prohloubení 

obhajoby obviněného samotného. Je to odborná pomoc, poskytnutá obviněnému pro 

účinné uplatnění jeho vlastní obhajoby. Tato odborná pomoc by přitom měla být 

poskytována morálně kvalifikovanou a zodpovědnou osobou s teoretickými znalostmi, 

ale i praktickými zkušenostmi. Obhájce obviněného musí pečlivě využívat jednotlivých 

oprávnění k provádění obhajoby, a zároveň dbát svých povinností, a tím tak přispívat 

k naplnění spravedlivého procesu. 

Nový trestní zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010, přináší podstatné 

změny a instituty, se kterými se bude muset obhájce vypořádat. Tato nová právní úprava 

je totiž podstatnou koncepční změnou trestního práva, která vychází ze zhodnocení 

účinnosti dosavadních předpisů z trestněprávní oblasti, přihlíží k vývoji právní teorie i 

praxe zejména v evropských zemí s rozvinutým demokratickým systémem, reflektuje 

změny v ostatních právních oblastech a je zaměřena na vytvoření co nejvhodnějšího 

systému ochrany společnosti a jednotlivců před kriminalitou a jejími novými formami. 

Obhájce se musí se současnou právní úpravou důkladně obeznámit. Na nedůslednou 

přípravou a nepochopení nové právní úpravu nesmí doplácet obhajoba obviněného. 
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 Dále bude postavení obhájce v trestním řízení ještě více ovlivněno koncepční 

změnou trestního řádu, která je v současnosti ve stádiu příprav. Podstatně se především 

zvýší aktivita procesních stran v řízení před soudem. Strany budou provádět důkazy, 

jejichž provedení navrhly, nebo i když jejich provedení nenavrhly, jde-li o důkazy podle 

předběžných výsledků dosavadního řízení podporující obžalobu - státní zástupce, nebo 

vyvracující čí zeslabující vinu obžalovaného - obžalovaný, případně obhájce. Soud bude 

mít povinnost doplnit dokazování jen tehdy, nebyly-li příslušné důkazy provedeny 

obžalovaným nebo obhájcem, nebo obžalovaný není zastoupen obhájcem a soud má 

závažné pochybnosti o jeho způsobilosti se řádně hájit a v řízení před soudem 

vystupovat, za současné podmínky, že neprovedení důkazů by vedlo k vydání zjevně 

nespravedlivého rozhodnutí.  

Dle mého názoru, platná právní úprava poskytuje obhájci taková práva a 

oprávnění, aby garantovala obviněnému kvalitní právo na obhajobu potažmo na 

spravedlivý proces. Jednotlivá oprávnění obhájce v trestním procesu tedy zajišťují 

obviněnému efektivní ochranu jeho zájmů. Pozitivní právo České republiky upravuje 

postavení obhájce v trestním řízení dostatečně a celistvě. Nicméně bych uvítala širší 

uplatnění institutu nutné obhajoby. Nutnost ustanovení obhájce bych například ocenila 

v případě, kdy odvolání obviněného, který není zastoupen obhájcem, obsahuje vady. 

Tyto mé úvahy vychází z přesvědčení, že obhajoba v trestním řízení, kde se rozhoduje o 

vině a nevině a udělení trestu, nemůže být pouze ponechána na laikovi – obviněném. 

Samotné výhody obhajoby poskytované obhájcem byly popisovány na četných místech 

této diplomové práce. Tento svůj názor uvádím přesto, že jsem si vědoma skutečnosti, 

že věcný záměr trestního řádu upřednostňuje opačné tendence.  
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Resumé 

 

Defence counsel in criminal proceedings 

 

  Since the very begining of my studies at the Law faculty I have always liked 

criminal law the most, and that made me to choose this topic. The purpose of my thesis 

is to analyse position of defence counsel in criminal proceedings in Czech law. The aim 

of this research is to show, that the work of defence counsel differs from the position of 

attorney at law in civil proceedings. It is professionally and morally challenging job, 

and puts a lot of pressure on defence counsel conserning all the aspects of the criminal 

proceeding. My goal is to show how difficult is to combine moral and professional 

demands which emphasize the need of detailed and specific regulation of the position of 

defence councel in the Czech Code of penal procedure. 

  I have tried to focus mostly on duties and rights of defence counsel in criminal 

proceedings, concerning it’s individual periods. I have mostly challenged the Czech 

Code of penal procedure, including the European legislation, and judicial decisions. 

This work shows the most important rights and duties of defence counsel, focusing 

generally on duties during the individual periods of criminal proceeding, looking at the 

costs of the defence counsel, and the other practical things. 

  The thesis is composed of nine chapters, each of them dealing with different 

aspects of the position of defence councel in criminal proceedings in Czech law. There 

is an introductory chapter, explaining why I chose this topic, and the main area I was 

doing my research on. It also explains the main purpose of my research is and what my 

initial hypotheses were. It also defines basic terminology used in the thesis, and explains 

the aim of my research and the methodology chosen, scope of research, and the 

structure of the thesis. 

  Chapter two deals with the right to defense. 

  Chapter three describes the Czech legislation. There are mentioned individual 

sources of the law, both Czech and international legal system, where our legislation is 

coming from, which on one hand guarantees a possibility to apply this basic 

constitutional right to individual against whom the criminal procedure is being 
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conducted, and on the other hand it contains legal framework of criminal proceedings 

for legal authorities concerned. 

Chapter four concentrates on different varieties of the defence counsel. Part One 

describes the counsel as a person. Part Two compulsory defence. Part Three illustrates 

right to choose a defence counsel. Patr Four mentions situation when the court assigns a 

counsel to the accused if there are reasons for compulsory defence. Part Five is about 

termination of the defence. Part Six is looking at the costs of the defence counsel. 

Chapter five describes the basic rights and duties of defence counsel in the 

Czech law. 

Chapter six is subdivided into four parts and provides an outline of specific 

rights and duties of the defence counsel in individual parts of the criminal procedure. 

Part One illustrates the position of the defence counsel in the preliminary procedure. 

Part Two looks at pre-hearing of a case. Part three focuses on the main trial. Part four is 

grounded in the right of appeal. 

Chapter seven deals particularly with ascertaining the circumstances of the 

juvenile and his defence, the possibilities of taking him into custody and the special 

elements in proceedings before a court. 

  Chapter eight shows the possibilities, and considerations de lege ferenda. 

  Conclusions are drawn in chapter nine. The main aim of the thesis is to prove that 

the Code of penal procedure is adequate source of law.  
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